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En Mötesplats!

När ni läsare tar del av tidningens
innehåll denna gång så får ni en
berättelse om Ansgariikyrkans
tillkomst för femtio år sedan.
I oktober är det just femtio år sedan
kyrkan invigdes!
En del av er har haft kyrkan som sitt
andliga hem under dessa år, många
känner kyrkan genom barn- och
ungdomsarbetet, en del av er har
kanske bara sett den finnas där mitt
i trafikbruset och bland alla olika
arrangemang som ständigt avlöser
varandra i denna del av Jönköping.

Kanske har du undrat vad som händer
i denna kyrka?
När en kyrka byggs så är det inte för
att innesluta och avskärma utan för att
ge människor möjligheter till möten
med varandra och med Gud. Få vara
MÖTESPLATS!

Tema: Bygga kyrka

Foto: Curt Olofson

Om det för femtio år sedan var
angeläget att bygga så är det i vår tid
mer angeläget att riva. Och då
handlar det om att riva osynliga
murar. I vår tid finns påtagliga osynliga murar mellan olika bostadsområden. Det finns osynliga murar
mellan oss människor. Vi har så lätt
att bara se till vårt eget. Vi glömmer
och vill inte se den verklighet vi lever
i. Där det finns ensamhet, utanförskap, främlingsrädsla och uppgivenhet.
I denna tid är en kyrkas uppgift att
se människors behov och längtan och
handla utifrån det!
Tag del av pastor Lars-Anders Kjellbergs tankar om en kyrka som vill
förändra världen.
Låt dig utmanas av vår gästtyckare
Sofia Camnerins (en av Equmeniakyrkans ledare) uppmaning att Våga

igen- var inte rädda!
På temasidan möter du människor i
olika åldrar och från olika sammanhang. De förklarar vad Ansgariikyrkan
betyder för dem.
I höst – närmare bestämt 17-18
oktober- inleds Ansgarikyrkans
jubileumsår med sikte på framtiden.
Välkommen att se utställning, besöka
gudstjänster och cafékvällar! Hör av
dig och ge din syn på vilka förväntningar du har på en kyrka i vår tid!
Det finns e-post adresser och telefonnummer i tidningen.
” Gud för uppbrott och förvandling lär
oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att
bygga broar till okänd morgondag”

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Lars-Evert Sahlin,
Redaktionskomittén

Pastorn har ordet

Bygga kyrka och förändra världen

I femtio år har Ansgariikyrkan funnits på
Huskvarnavägen 86. Hur tänkte man 1965? Varför
byggde man en kyrka? Jag tror Ansgariiförsamlingens
medlemmar tänkte som titeln på företagsledaren Percy
Barnevik memoarer: Jag vill förändra världen. I en ny
tid av inflyttning och byggnation i Jönköping ville man
vara med och forma staden och världen.
Hur förändrar en kyrka världen? Kyrkan vill vara en
mötesplats för människor. I gudstjänsten öppnas perspektiven. I gudstjänsten kan besökarna få gemenskap,
bli formade av Guds ord och ta emot Jesus i brödet och
vinet. I gudstjänsten sås frön till förändring av både
människa och världen.
I Ansgariikyrkan har det internationella perspektivet
varit levande. Missionärer har kommit och berättat om
nöden och behoven men samtidigt gett hopp. De har
visat att vi kan göra skillnad genom att ge av vårt överflöd, genom att be, genom att påverka samhället. I vår
stad finns numera människor från alla jordens länder.
Nya tider med nya behov leder bland annat till att på
senare tid har flyktingsträffar anordnats.

Barn och ungdomasrbetet, SMU, numera equmenia har
varit och är en viktig del av Ansgariikyrkan.
Söndagsskolbarn, scouter, tonåringar och konfirmander
möts. Engagerade ledare har gett och ger av sin tid för

Ansgariikyrkan 50 år

Under sextiotalet byggdes ett stort antal nya kyrkor
i Sverige. Detta hängde ofta samman med att nya
förorter byggdes i många städer och både Svenska
Kyrkan och frikyrkorna var aktiva vad gäller att
etablera kyrkor i dessa nya områden. Så var också fallet
i Jönköping. Under en förhållandevis kort tid tillkom
kyrkor på Österängen, Ekhagen och Råslätt.
I Vättersnäs byggdes så Ansgariikyrkan med en stark
önskan att också se Österängen som ett viktig och
samverkande del i närområdet.
I gott samarbete med Jönköpings stad erbjuds tomten
bredvid Severins möbler som en bra lokalisering. Läget
sågs särskilt lämpligt med hänsyn till boende både på
Vättersnäs och Österängen. Arkitekt för kyrkan blev
Janne Feldt och byggnadsfirman G Käll fick förtroendet att bygga. Den 17 oktober 1965 invigdes kyrkan.
Tidigare stadsbyggnadsdirektören och stads-

att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar.
Dessutom har de velat förmedla att det finns en Gud
som bryr sig om varje människa.
Allt handlar om tilliten till Gud, att Guds ord uppmuntrar och utmanar oss. Mötet med Gud och med
människor kan föra människan långt och ge en positiv
inriktning för hela livet. Det kan många som varit i
kontakt med kyrkan berätta om. Möten som förändrar
människor och världen. Här har Ansgariikyrkan velat
spela en stor roll.
Ansgariikyrkan tillhörde från början Svenska
Missionsförbundet som numera är en del av
Equmeniakyrkan.
Equmeniakyrkans vision är:
”En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus
Kristus förvandlar - mig, dig
och världen.” Även om den
visionen inte fanns nedskriven
1965 så var det med den kyrkan
byggdes och det är i den
visionen Ansgariikyrkan vill
vara med och påverka för vår
del av världen i Jönköping 2015 Lars-Anders Kjellberg,
pastor i Ansgariikyrkan
och framåt.

arkitekten Ingemar Thorsén - boende i Vättersnäs skrev en mycket innehållsrik artikel i kyrkans skrift
Minnen för framtiden, som gavs ut när församlingen
firade femtio år 2005. Vi citerar i det följande Ingemar
Thorsén:
”Den yttre formen med taket i brant vinkel mot norr
känns fortfarande som 1960-tal när det var som bäst
(...) Ansgariikyrkan har som byggnad arkitektoniska
kvaliteter. Formmässigt är den klart knuten till sin
tillkomsttid, vilket ska ses som positivt. Eventuella
förändringar bör därför göras med beaktande av dess
tidstypiska karaktär. Dispositionen i övrigt ger en
tydlig bild av vad Svenska Missionskyrkan (nu en del
av Equmeniakyrkan red. anm.) står för i sin
evangeliska förkunnelse.”
(Källa: Ingemar Thorsén, Minnen för framtiden)

Program
September

Equmenias grupper startar v 36
Söndag 6

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg

Onsdag 9

18.30 Konfirmandinskrivning

Söndag 13

10.00 GUDSTJÄNST’
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Enkel pilgrimsvandring

Tisdag 15

19.00 Kupan
Gemenskap – handarbete – kaffe

Fredag 16

11:30 Närradio RPG-fönstret
“Medlemsröster om Ansgariikyrkan 50 år”
Repris lördag 17/10 kl 11:30

17-18 Jubileumshelg – Ansgariikyrkan 50 år
Lördag 17 18.00 Jubileumskväll
Festkväll ” Våra tiotal!”
Buffé,sång och musik,minnen och framtidstro.
Andakt.
Invigning av Utställning ”Ansgariikyrkan under
femtio år, i nuet och framtiden
Följ annonseringar och inbjudningar

Söndag 18 10.00 Jubileumsgudstjänst

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard
Anna Eriksson m.fl.

Bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, Lars-Anders
Kjellberg, sånggrupp
Sänds i Narradion
Festligt kyrkkaffe. Efter kyrkkaffet: Equmeniakyrkan nu och i framtiden, Sofia Camnerin

19.00 Arbetskväll för Mission

Lördag 24 Regionsfest- regionsstämma i Eksjö

18.00–20.00 Bibel och bröd
Galaterbrevet kap. 1
Lars-Anders Kjellberg

10.00 GUDSTJÄNST med scoutinvigning,
Insamling till Equmenia

Söndag 20

Tisdag 22

Onsdag 23

Söndag 27

Söndag 25

18.00 Sång- och Musikgudstjänst med
Börje Jonsson och Curt Dahlqvist
Karl-Ivar Karlsson

Oktober

November

19.45 Equmenias årsmöte

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Karl-Ivar Karlsson, Gunnel Olofson
Ljuständning

Världens Barn – vecka 39-40

Ansgariikyrkans församling deltar i Riksinsamlingen för Världens Barn genom att besöka
hushållen i Vättersnäs och samla in pengar
lördagen den 3 okt.

Söndag 4

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson
Lunch
12.30 Församlingens årsmöte

Söndag 11

17.00 Sång- och Musikgudstjänst. Afrikanska
rytmer och toner. Edo Bumba med kompgrupp.
Insamling till Barnsamaritens hjälparbete i östra
Kongo

Tisdag 13
9.00 Närradion Samradion 98,5
Ansgariikyrkan 50 år
19.00 Kupan
Gemenskap – handarbete – kaffe

Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner, Anna
Eriksson
Körsång, blåsare
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbete påbörja

Daglediga
RPG kl. 15–16.30
Ansgariikyrkan
1 sept
6 okt
3 nov
1 dec

Frank Mangs, århundradets evangelist
Börje Skagerö berättar om Frank
Mangs dramatiska liv och förkunnelse.
Skatterna i Brahekyrkan Visingsö
Bildkonservator Bibi Polenäs berättar i
ord och bild.
Lokal alternativ vård, humbug-eller???
Dr. Leif Ockander kåserar över detta 		
ämne.
Vi sjunger julens sånger med
Marianne Enell fr Lekeryd

Lördag 31 Alla Helgons dag

10.00 GUDSTJÄNST
Eva Mårtenson, Karl-Ivar Karlsson

Torsdag 1

Söndag 29 ADVENTSGUDSTJÄNST

Söndag 1

Söndag 8

10.00 GUDSTJÄNST med Tonår

Tisdag 10

19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Mission

Söndag 15 Globala veckan

10.00 GUDSTJÄNST i Globala veckan
Tema: Jord att leva på
Internationella rådet, Lars-Anders Kjellberg

Söndag 22

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard
Lars-Anders Kjellberg
Anna Eriksson mfl

Onsdag 25

18.00–20.00 Bibel och bröd
Galaterbrevet kap. 2
Lars-Anders Kjellberg

UTSTÄLLNING

”Ansgariikyrkan under femtio år,
i nuet och framtiden”
Bilder, urklipp, ögonblick och
framtidsutmaningar.

Utställningen är öppen i Ansgariikyrkan,
Huskvarnavägen 86 under hela hösten 2015.
Kontakta 036 12 64 36 om särskild visning
önskas.

Gästtyckare | equmenia
Våga igen - var inte rädda!

verktyg i världen. Guds verktyg att
förverkliga sin mission.

Sofia Camnerin
Biträdande kyrkoledare
i Equmeniakyrkan

Jag tänker ibland att vi som församlingar och gemensam kyrka i
Sverige har för dåligt självförtroende. Därför vill jag i alla sammanhang välsigna, och säga; tack för
att ni är där ni är, på den ort där
ni är, finns för, i ert fall Vättersnäs,
Österängen, Ekhagen och Rosenlund i Jönköping-Huskvarna. Ni är
en del i Guds världsvida kyrka. Ni
står i Guds mission, sändning och
som del i Guds kyrka är ni Guds

I femtio år har ni varit detta verktyg
och stått i denna sändning. Mycket
är sig likt. Människors inre förändras inte i takt med det yttre.
Varenda människa är nu, som då,
gjord för att höra hemma i gemenskap med andra människor och
med Gud. Varje människas inre
söker vila och hemkomst. Varje
människa längtar, saknar, sörjer,
gläds, behöver och drömmer. Till
människor är vi kallade att
gestalta det glada, hoppfulla, befriade budskapet, i ord och handling.
Nu som då.
Former behöver dock förändras.
I tider av jubileer kan det vara tid
att omvärldspröva och pröva nytt,
våga igen. På vilka behov kan vi
svara? Vad behöver människor i vår
närhet? Vad vill människor i vår
närhet, var finns engagemang och
glöd, med vilka kan vi samverka?
Vilka världsvida behov behöver vi
vara engagerade i gemenskap inom

Equmeniakyrkan och med andra
kyrkor i världen?
Vi vet att det finns globala utmaningar som ser annorlunda ut nu än
för femtio år sedan, även nationella
och så klart lokala. Framförallt hör
många frågor idag samman.
Klimatfrågor och flyktingsfrågor är
sådana ”glokala” utmaningar.
Evangeliets huvudkärna i lokala,
nationella och internationella
utmaningar är dock detsamma.

Jesusbudskapet i ord och handling
kan sammanfattas med. ”Känn
ingen oro. Tro på Gud och tro på
mig”. ( Joh 14.1) Detta budskap
gäller för oss själva, för var och en.
Det gäller även vårt uppdrag,
kallelsen, men rymmer också det
stora hoppet: Det är Gud och inte
vi som håller allt i sin hand.
Missionen är Guds och vi får delta
i den.
Jag ser fram emot att möta er den
18 oktober och tillsammans med er
tacka, fira och våga igen.

Vad betyder Ansgariikyrkan för dig?
Alva Björnlinger
Ansgariikyrkan är för mig en
plats man komma till som man
är utan att göra sig till.
Jag upplever att det finns plats
för alla - och det är nog det
bästa.
För mig är tonårskvällarna det
viktigaste att få komma och fika,
ha andakt och prata. Det är ett
fint avslut på skolveckan och en
bra början på helgen.

Annat som betytt mycket för mig är alla läger jag fått
åka på genom kyrkan: Konfaläger, scoutläger, skidläger
och tonårsläger. Ofta är lägren en av höjdpunkterna på
året. Den goa lägerstämningen och kvällsandakterna är
något man alltid skulle vilja ha.
Det är på läger som det är enklast att börja bygga
någon tro. Det är på något sätt också enklare att lära
känna andra människor där.
Antagligen för att man får intensivumgås både med
Gud och obekanta rumskompisen.

Tema
Vad betyder Ansgariikyrkan för dig?
Vayny Jonsson
Ansgariikyrkan betyder mycket för mig.
Där känner jag mig som hemma. Där finns
en varm, välkomnande och fin gemenskap.
Den gemenskapen skulle fler behöva
uppleva. Väldigt fint är det när vi samlas till
Arbetskväll för mission. Vi river lakan, rullar
förband, pratar, fikar och har en kort andakt.
Det vill jag inte missa.
Lina Bovin
Ansgariikyrkan
betyder glädje,
vänner och kärlek.
Ansgarii är ett
andra hem för mig
och alla är alltid
välkomna.

Claes Carlsson
Här får jag
gemenskap och jag
kan utveckla min
tro och mitt liv.

Karl-Ivar Karlsson
Gudstjänsten med
Guds ord i centrum
betyder mest för mig.

Ulf Hegerstrand
Har varit en trygg arbetsplats under drygt tjugo
år. Är en sakral byggnad,
där jag dagligen kommer i
kontakt med församlingens
breda verksamhet. Jag får
vara en brobyggare mellan
förskola och Ansgariikyrkan.

Gunilla Brandt
Ansgariikyrkan för
mig betyder
gemenskap. Här får
jag skratta och gråta
tillsammans med
andra. Det är en plats
där jag hämtar kraft
och kan dela min tro.

Jakob Magnusson
Ansgariikyrkan är för mig en tillhörighet. En plats dit jag får komma ensam,
som jag är, och en plats dit jag går för att känna gemenskap. Långsamt har mina
rötter växt in i andra människor i Ansgariikyrkan och gjort att jag blivit en del
i ett sammanhang. En tillhörighet. Vännerna i kyrkan ger stöd och kan ge krav.
Kyrkan, med sin kyrksal, ger mig en plats för bön, sång och ro men ger även
funderingar kring alla rutiner. Ansgariikyrkan ger mig en tillhörighet i en
verksamhet med många sysslor och det är en spännande känsla att få vara en del
i detta. Dessutom tycker jag att atmosfären är öppen, tillåtande och ofta glad,
det är viktigt och betydelsefullt för mig.

Församlingen | Info | Kontakt
Andakter
Österängens äldreboende följande torsdagar 24/9, 22/10, 19/11 kl 11.00
Lindgårdens äldreboende följande torsdagar 15/10, 26/11 kl 16.00
Rosengårdens äldreboende följande tisdagar 29/9 kl 14.30
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar kl 18.00
Tonår: fredagar kl 19.00

Övning av sånger inför 1:a advent - övningstillfällen och lista kommer att
finnas i Ansgariikyrkans foajé.
Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00

Om Du behöver bilskjuts, ring din GOA-gruppsledare
Studiearbete och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda

Manusstopp för nästa programblad 2 november 2015

Ny ungdomsledare! I september slutar Hanna Stridsman efter tre år i
Ansgariikyrkan. Hon börjar en utbildning i ledarskap och evangelisation som
kallas Apg 29, den drivs av Equmeniakyrkan och är förlagd till
Ecuador. Lisa Brandt kommer nu ta över posten som Ungdomsledare i
Ansgariikyrkan. En närmare presentation kommer i nästa blad.

Redaktionskommittén
Lars-Evert Sahlin ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson,
Ringwor Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson, Viktoria Mars Carlsson,
layout och design
Pastor:
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36
pastorn@ansgariikyrkan.se

Församl.ordförande:
Karl-Ivar Karlsson
tfn 12 58 12
Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71
Lokaluthyrare:
Curt Sandstedt
tfn 14 04 09
0705-71 12 34

Vill Du annonsera i
Ansgariikyrkans programblad? Kontakta annonsansvarig
Curt Olofson
tfn 036-17 51 71,
mobil 070-63 05 402

Församl. plusgiro:
49 42 25 - 6

Församl. bankgiro:
358-89 69

Equmenias ordförande:
Jonas Ankarberg
tfn 14 76 46
Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 13 78 00

Equmenias plusgiro:
49 79 76-1

Ungdomsledare:
Lisa Brandt
0727- 31 95 82
ungdomsledaren@ansgariikyrkan.se

Hemsideadress:
www.ansgariikyrkan.se
Postadress:
Huskvarnavägen 86
554 66 Jönköping
Har du frågor om kristen
tro? Går inte livet ihop sig?
Behöver du någon att prata
med? Ta gärna kontakt med
Ansgariikyrkans pastor.
Han har absolut
tystnadsplikt och finns där
för din skull.

