
 Ansgariikyrkan

Vi börjar med att berätta om en 
liten förändring i utgivningarna av 
Ansgariikyrkans tidning.
Detta nummer (4 2015) omfattar 
tidsmässigt december månad samt  
nyårs-och trettondedagshelgen.
Under 2016 blir utgivningarna  
följande:
Nr 1. januari, februrai mars april.
Nr 2. maj, juni, juli, augusti.
Nr 3. september, oktober, 
november.  
Nr 4 december inklusive hela 
julhelgen.
Detta nummer präglas av de tankar 
och refl ektioner som uppstår i sam-
band med ett jubileum.
Tankar som präglas av de frågor 
och utmaningar som dagens 

situation och framtidens ställer.
Temat denna gång är Kyrka i tiden?
Tillhör vi dem som vill och vågar 
för framtiden?
Några av dem som var med på 
festkvällen när Ansgariikyrkan 
fi rade sina femtio år har fått tycka 
till om sina intryck denna kväll.
Men vi har också ställt en fråga till 
två personer. Vad är kyrkans 
viktigaste uppgift just nu?
Karl-Ivar Karlsson som tjänstgjort 
som pastor i kyrkan under åtta år 
och varit ordförande de senaste 
tretton åren funderar djupt och 
begrundande kring frågan. Johanna 
Linder känd frilansjournalist i 
Jönköping tänker helt naturligt ur 
ett annat perspektiv. Hennes svar 

innehåller mer av rannsakande och 
behov att göra upp med det
förfl utna. Bådas svar visar på ett 
stort mått av ärlighet!
”Framtiden är redan här med oss!” 
säger våra ungdomar och därför 
är det roligt att i detta nummer få 
presentera en ny ungdomsledare 
-Lisa Brandt.
Det fi nns ytterligare intressant att 
läsa och eftersom vi närmar oss jul 
och årsslut vill vi tillönska alla läsare 
God Jul och Gott Nytt År! 
Välkomna till gudstjänster och 
möjligheter till möten!

Redaktionskommittén

Keramikkonstnär och fotograf Curt Olofson.

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Våga möta framtiden!
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Tänd ett ljus är temat för insamlingen till Equmenia
kyrkans internationella arbete. Det temat fick 
fördjupad innebörd när en grupp från Ansgariikyrkan 
gjorde en resa till vänförsamlingen i Sundi-Lutete i 
Kongo i höstas. Sundi-Lutete ligger långt borta från 
svensk vardag, Det är många timmars resa i vacker 
natur men på gropiga vägar från staden Kimpese, som i 
sin tur ligger vid Kongos bästa huvudväg mellan 
Kinshasa och Matadi.
I Sundi-Lutete anlade Svenska missionsförbundet en 
missionsstation 1924. Här kan man se hur den 
klassiska missionsstationen med kyrka, skola och 
sjukhus såg ut. Missionens ville ge evangelium till hela 
människan.nu  Sen många år är anläggningen överlåten 
till Kongokyrkan och numera finns inte några sven-
skar på plats. Det är glädjande att se att verksamheten 
fortsätter. Det finns en stor församling, stor skolverk-
samhet och ett sjukhus. Allt detta besökte vi.
Ljuset som tändes fortsätter lysa för Kongos folk. 
Vi skriver 2015 men Sundi-Lutete har inte el. För 
belysning är det fotogenlampor eller solcellslampor 
som gäller. Vi hade med oss ett stort antal 

solcellslampor, en gåva från Ansgariikyrkans. Efter 
samråd med ansvariga delades de ut till de som bäst 
behöver ljus. Det blir mörkt vid sextiden på kvällarna 
och för en lärare underlättar det att ha ljus vid lektions-
förberedelser. Det är en gåva som gör skillnad. På ett 
påtagligt sätt fick vi vara med att tända ljus i mörkret.
Tända ljus är vad kristen tro handlar om. Jesus Kristus 
är världens ljus. Jesus uppmanar oss att vara ljus. Det 
inspirerade män och kvinnor på 1800-talet att gå till 
Kongo och tända ljus. De fick ge evangelium. Vi fick se 
att deras insats burit frukt. Vi får fortsätta det goda 
verket genom att låta Kristi 
ljus lysa i oss och därigenom ge 
möjlighet till att ljus tänds i vår 
värld också i människors inre. 
Ljus som ger hopp, ljus som ger 
tro, ljus som ger värme.

Jag önskar er en välsignad 
advents- och jultid!

Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg, 
pastor i Ansgariikyrkan

Tänd ett ljus!

Besök i vänförsamling
Den 20 okt. reste en grupp 
från Ansgariikyrkans 
församling till vår vänför-
samling Sundi-Lutete som 
ligger i Kongo Kinshasa 
(det land vi kallade Zaire 
för några år sedan) Sundi-
Lutete ligger inte långt 
från ett av världens största 
vattenkraftverk, men har 
ingen, och kommer inte att 
få någon elbelys-
ning inom överskådlig tid. 
Medlemmar i Ansgarii-
kyrkan skickade med oss 
ett antal solcellslampor 
som överlämnades till 
framför allt skolpersonal 
som är i behov av kvälls-

arbete, t.ex förberedelser 
och rättaningar. Gåvan 
blev verkligen uppskatt-ad. 
Sundi-Lutete är en stor 
missionsstation med fem 
olika skolor, sjukhus och 
ett stort församlings arbete. 
En söndagsskola med ett 
70-tal barn och en stor 
barnkör. Fyra olika körer 
medverkade i gudstjänsten 
när vi var där. Vår pastor 
Lars-Anders Kjellberg 
predikade och blev tolkad 
till kikongo, som det lokala 
språket heter. Det blev en 
resa med mersmak för alla 
resenärerna. (Se bild på 
sista sidan.)

Foto: Curt Olofson
Överlämning av 40 solcellslampor som gåva från 
Ansgariiförsamlingens medlemmar. 



Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg, 
pastor i Ansgariikyrkan

 
November
Söndag 29 ADVENTSGUDSTJÄNST
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner, 
Anna Eriksson
Körsång, blåsare
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbete påbörjas

December
Tisdag 1 
15.00 Träff för daglediga
Vi sjunger in julens sånger med Marianne Enell, 
Lekeryd
Onsdag 2
18.00 Bibel och bröd
Lars-Anders Kjellberg 

EQUMENIAS 
JULMARKNAD

Lördag 5 kl. 15.00
Lotterier, servering, försäljning
Aktiviteter för barn
17.00 ANDAKT, därefter lotteridragningar

Söndag 6
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
Lars-Anders Kjellberg
Sång Ann Esborn
Lördag 12
14.30  De äldres julfest
Styrelsen och diakonirådet ansvarar
Luciatåg från SVF:s bibellinje, Flyktingar 
inbjudna

Söndag 13
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars-Anders Kjellberg, Lisa Brandt och ung-
domar
Tisdag 15
19.00 Kupans Julfest
Söndag 20
10.00 GUDSTJÄNST
Temagudstjänst om Maria, Herrens Moder
Eivor Blomqvist, Lars-Anders Kjellberg
Sång Caroline och Ella Björnberg
Tisdag 22 kl 09-10:00
Närradio Samradio 98,5
Julprogram med Lars-Anders Kjellberg

JULHELGEN
Torsdag 24 Julafton
11.00 Samling vid Krubban
Lars-Anders Kjellberg
Sång Isabella Samuelsson
23.00  Julnattsgudstjänst i Huskvarna 
Missionskyrka        
Söndag 27 10.00 Julens sånger i Ansgarii-
kyrkan tillsammans med Huskvarna Missions-
församling
Musik och sång av Claes Ljungdahl och 
Alexandra Falk
Karl-Ivar Karlsson           

Torsdag 31 Nyårsafton 
17.00 Nyårsbön i Ansgariikyrkan tillsammans
 med Huskvarna Missionsförsamling, Lennart 
Bergström, Emil Kunze fiol 

Januari
Fredag 1 Nyårsdagen
18.00 Gudstjänst med nattvard i Kristinakyrkan. 
Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan
Söndag 3
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard i 
Huskvarna Missionskyrka

Torsdag 6  Trettondedag Jul  
10.00 GUDSTJÄNST Missionshögtid
Internationella Rådet, Lars-Anders Kjellberg
Insamling till Equmeniakyrkans internationella 
arbete.
Bilder och intryck från församlingsresan till 
vänförsamlingen i Sundi-Lutete, Kongo.

JULKRUBBAN på stán, på Hovrättstorget, 
invigning kl. 17.00 på första advent. 
Trettondagen kl 15.00 avslutas julkrubban med 
de tre konungarnas besök.
Ansgariikyrkan är tillsammans med flera andra 
kyrkor med i Jönköpings Kristna Samarbetsråd.  
I jultid är det rådet som ansvarar för 
krubban vid Hovrättstorget. Vid krubban kan 
man stanna till en stund och göra några 
reflektioner över julens händelser och budskap.         

   Alexandra Falk och Claes Ljungdahl, 
   sångare från Aneby och Bellö som kommer 
   till Ansgariikyrkan under julhelgen.

Lennart Bergström ny ordförande i 
Ansgariikyrkans församling!
Vid årsmötet 4 oktober valdes Lennart 
Bergström till ordförande i församlingen.
Lennart har sin profession som en av delägarna 
i Focus Travel som är ett reseföretag inriktat inte 
minst på resor till Mellanöstern.
Lennart har tidigare under många år tjänstgjort 
som pastor inom Svenska Missionskyrkan,som 
nu är en del av Equmeniakyrkan.
Vi hälsar Lennart välkommen till den viktiga 
uppgiften att leda församlingens arbete utifrån 
styrelsefunktionen. Då handlar det mycket om 
övergripande planering, ekonomisk förvaltning 
och arbetsgivaransvar. 
Tillsammans med pastorn har styrelse och dess 
ordförande uppdraget att leda och utveckla 
församlingens viktiga uppdrag.

Program



Rune Frick
Rune har tillhört Ansgariiförsam-
lingen sedan 1966 och har varit 
mycket aktiv i församlingens sång- 
och musikliv bl.a. som ledare för 
Ansgariisångarna under många år. 
Rune tycker att det under helgen 
framkom många glädjefyllda min-
nesbilder från de 50 åren. Dessa ger 
tacksamhet och hopp inför fram-
tiden och han tycker att det var en 
mycket fi n avslutning med sång/
musik på kvällen.
Margareta Johansson 
Margareta var under 60- och 
70-talen mycket engagerad i för-
samlings- och SMU-arbetet. Hon 
bor sedan många år nu i Nyköping 
men har alltfort många kontakter 
och vänner i Jönköpingsområdet.
Margareta framhåller den stora 
entusiasm och glädje som präglade 
alla medlemmar som var engag-

erade så mycket för att festen skulle 
bli så lyckad och betonar speciellt 
att den ”tillfälliga ungdomskören” 
sjöng så fantastisk bra.
Magnus Blom
Magnus var under många år på 80 
–talet scoutledare i SMU och med 
och sjöng i ungdomskören.
Han tycker det var särskilt roligt att 
efter drygt 25 år få sjunga i ”un-
gdomskören” igen. Det var också 
- framhåller han - väldigt roligt att 
träff a människor som han inte har 
träff at på mycket länge. Det var, 
tycker Magnus, - en helt enkelt 
mycket lyckad kväll.
Anna- Karin Norén Asghari
Anna-Karin var anställd som 
ungdomsledare åren 1982- 1983 
och betydde mycket för vårt SMU-
arbete. Hon bor numera utanför 
Göteborg med man och barn och 

arbetar som förskollärare. 
Anna-Karin tycker att det var fan-
tastiskt roligt att få träff as igen efter 
så många år. Värmen mellan män-
niskor och den öppna tillitsfulla 
atomsfären är tankar hon tänkt. Det 
var fantastiskt att så många orkade 
hålla igång så länge. En stor eloge 
till alla som gjort kvällen möjlig. 
Ingemar Grändemark
Ingemar var en mycket engagerad 
församlingsmedlem samtidigt som 
han under många år var anställd 
som vaktmästare.
Ingemar tycker det var en mycket 
intressant fest med många fi na till-
bakablickar. Han är imponerad över 
allt som gjorts under åren sedan 
kyrkan byggdes och speciellt av det 
som gjorts av många medlemmar i 
”det tysta”. 

Sven-Ove Rylner

Gästtyckare | equmenia
Röster om Jubileumskvällen

Lisa Brandt - ny ungdomsledare
Så nu är det dags för mig att presentera mig orden-

tligt för er. De fl esta av er har 
förhoppningsvis redan koll på 
att jag heter Lisa Brandt och är 
Ansgariis nya ungdomsledare. 
Jag har en väldigt fi n familj som 
jag tycker mycket om, det var 
genom de som jag hittade hit 
till Ansgariikyrkan då vi blev 
medlemmar för ungefär 10 år 
sedan.
Förra året tog jag studenten från 

samhällsprogrammet och efter det så packade jag mina 
väskor och fl ög till Ghana i Afrika. Där bodde jag i 4 
underbara månader på ett barnhem, där jag tillsam-
mans med en av mina bästa vänner tog hand om och 
lekte med barnen som bodde där. Under den här resan 
lärde jag mig väldigt mycket både om mig själv och om 
världen runtomkring mig. 
Efter det kom jag hem, fi rade jul och kände att jag 

ville utmana mig själv ännu mera. Jag sökte därför till 
militären och kan efter genomförd utbildning numera 
titulera mig soldat. Efter det sadlade jag om igen och 
jobbar sedan augusti på förskola. Jag jobbar alltså i 
kyrkan på 25 % och på förskola 75 %. En kombination 
som passar mig jättebra.
I kyrkan så är tonår mitt fokus tillsammans med 
konfi rmationen. Att ha en plats att komma till, att 
alltid vara välkommen och att få lära känna Gud är det 
viktiga. På fredagskvällarna i kyrkan kan vad som helst 
hända, här fi nns det frihet att komma precis som man 
är och ha det riktigt gött.
Så nu hoppas jag att ni fått bättre koll på vem jag 
egentligen är och vad jag har gjort i mitt liv än så länge. 
Det jag hoppas ni kommer ihåg från den här presenta-
tionen är att jag är en riktigt glad tjej från Huskvarna 
som tycker om utmaningar, te och glada tonårskvällar i 
kyrkan!  

Lisa Brandt 
Ungdomsledare, Ansgariikyrkan



Tema
“Varför kommer ni inte när jag ringer?”
Det är märkligt att ett revynummer förde upp frågan 
om kyrkans identitet på dagordningen. Så blev det.
Kyrka i tiden är temat för Ansgariikyrkans program-
blad denna gång. Jag vill ge några reflektioner.
Kyrkan i tiden har en tydlig teologi.
I all välmening försöker vi skapa trivsel i kyrkan. ”Folk 
bryr sig inte om läran bara de känner sig hemma”, sa en 
pastor. Men kyrkan byggs inte utan teologi. Jesus ber 
till Fadern i sin översteprästerliga förbön att han skall 
bevara lärjungarna i Guds namn. Därför är vår tro en 
tro på Fadern, Sonen och den Helige Ande. Så måste 
det vara för att kyrkan skall leva vidare.
Kyrkan i tiden har sina rötter i hela kyrkans historia.
Equmeniakyrkan har sina rötter i 1800-talets väckelser. 
Men idag läser vi Augustinus, Thomas a Kempis och 
andra. Men vi söker oss ännu mera bakåt- till Jesus och 
apostlarna. Ett uttryck för detta är att bibellärare på 
frikyrkliga konferenser, typ Hönö, leder fördjupande 

bibelstudier. Allt för att vi skall bli rustade att vara 
kyrka i vår tid.
Kyrkan i tiden lever i sin tid.
Ibland säger man att kyrkan blundar för sin tid. Det 
kan vara så, men idag lever kyrkan i tiden. Detta be-
tyder att hon tar miljöfrågorna på allvar, eftersom hon 
tror ”på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens 
Skapare.” Det betyder också att vi ser människorna 
oberoende av ursprung och social ställning. I flykting-
tider citerar jag ur andra Moseboken: En främling ska 
du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit 
främlingar i Egyptens land (2 Mos. 22:21). Och i Mat-
teusevangeliet läser vi om Jesus: När han såg folkska-
rorna förbarmade hansig över dem, för de var härjade oh 
hjälplösa som får utan herde (Matt. 9:36).
På samma sätt ser dagens kyrka människors behov.

Karl-Ivar Karlsson

Ett nervöst, svenskt missionärspar står på en åker vid 
Kilimanjaros sluttningar. Den blonda kvinnan har en 
blommig sommarklänning och mannen en välstruken 
skjorta. “Och här bygger ni en kyrka?” “Ja, här bygger vi 
en kyrka” svarar de på bred småländska, inte olik den 
mina släktingar i Värnamotrakten talar.
Fast nu är det ju inte de som bygger en kyrka. I de 
många och långa dikena bakom dem ser man 
huvudena på svarta män som skyfflar upp jord. “Ska ni 
fortsätta och bygga skolor och sjukhus sedan också?” frågar 
reportern. Missionärsparet drar på svaret. “Njaee… Det 
vet vi inte. Först kände vi att vi behövde en kyrka.”
Scenen är hämtad från Göran Hugo Olssons doku-
mentär “Om våld” som visades i SVT för något år 
sedan och som är baserad på material från SVT:s arkiv. 
Filmen beskriver på olika sätt några av de afrikanska 
ländernas befrielsekamp mot det koloniala förtrycket.
Jag kommer att tänka på filmen när jag sitter och fun-
derar på vilken som är kyrkans viktigaste uppgift idag.
För mig är svaret självklart: Att hjälpa de mest utsatta 
grupperna i vårt samhälle. Att öppna sina hjärtan, 
församlingshem och för den delen också plånböcker 
för de som flytt sina hemländer på grund av krig, för-
tryck och obeskrivlig fattigdom och misär.
Men räcker det? Jag tror inte det. Jag tror att kyrkan, 

för att använta ett kärt vänsteruttryck, också behöver 
skaffa sig en analys. 
För inte så länge sedan gick en pastor i Jönköping ut 
och uppmanade människor att inte ge pengar i 
migranternas pappersmuggar. Det var bättre att hjälpa 
på plats, ansåg han och jämförde att ge pengar till 
migranterna som att “ge godis till ett barn”.
Och här har vi det igen. Det koloniala arvet. Vi vet 
bäst. I århundraden har vi ägnat oss åt att ställa oss 
över andra människor, att inte ge dem vad de vill ha, 
utan vad vi tycker att de behöver. 
För att undvika att göra samma misstag igen, tror jag 
att kyrkan - och särskilt frikyrkan - behöver göra upp 
med sitt förflutna, precis som regeringen nyligen la 
fram en vitbok om förtrycket mot romer. Den frikyrk-
liga vitbok skulle innehålla en redogörelse för de över-
grepp, den rasism och den diskriminering som man 
utsatt andra för i guds namn. Men också en diskussion 
om hur biståndet och kampen för utsatta grupper bör 
föras i framtiden. Kort sagt: Hur ser vi på vår nästa?
När vi sedan plockat bort bjälken i det egna ögat, kan 
vi ge oss ut på gator och torg och börja göra nytta.
Arbete saknas ej.

Johanna Linder
Frilansjournalist

Gör upp med det förflutna



Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00
Om du behöver bilskjuts ring din GOA-gruppsledare
Andakter på Österängens äldreboende 15 januari kl. 11.00
Studiearbete och sång/musikarrangemang sker i samverkan 
med Studieförbundet Bilda
Manusstopp för nästa programblad 7 dec.
Svenskundervisning för fl yktingar i Ansgariikyrkan varje onsdag 10-13
För info ring 036-140890
Ett stort TACK till er Vättersnäsbor, som gav ert bidrag, när vi kom med 
insamlingsbössor för Världens barn. Insamlingsresultatet i Vättersnäs tillsam-
mans med Ansgariikyrkans bidrag blev 15.380 kronor.

Selfi e från Kongoresan
Curt Olofson, Fredrik Björnberg, Ella 
Brandt, Gunilla Brandt, Lars-Anders 
Kjellberg

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

Ungdomsledare:
Lisa Brandt
0768- 24 44 42 
ungdomsledaren@ansgariikyrkan.se

Församl.ordförande:
Lennart Bergström
tfn 511 80
0707- 56 26 20

Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

Lokaluthyrare:
Curt Sandstedt
tfn 14 04 09
0705-71 12 34
 

Församl. plusgiro:
49 42 25 - 6
Församl. bankgiro:
358-89 69
Equmenias ordförande:
Vakant

Equmenias kassör:
Pär Th ibom
tfn 13 78 00
Equmenias plusgiro:
49 79 76-1
 

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 fi nns där 
för din skull.

  

         
    

Församlingen | Info | Kontakt

Vill Du an-
nonsera i 
Ansgariikyr-
kans pro-
gramblad? 
Kontakta 
annons-
ansvarig 

Curt 
Olofson 
tfn 036-17 
51 71, 
mobil 070-
63 05 402


