
Vi möter nu årets mörkaste tid. 
Tidningen från Ansgariikyrkan vill då 
möta er läsare med ett innehåll som 
förmedlar ljus och hopp. Samtidigt 
som årstiden är mörk så är den 
kommande julhelgen en ljusets högtid.
Temat denna gång är Kyrkan i 
världen.
Pastor Lars-Anders Kjellberg utgår 
från Equmeniakyrkans insamling för 
det internationella arbetet med temat 
Tänd ljus när han ger oss sin hälsning.
Vår gästtyckare är Christer Daelander 
som är Equmeniakyrkans samordnare 
för samarbetet med kyrkorna i Afrika.
Han ställer viktiga frågor och ger oss 
bra exempel på den roll kyrkan har 
idag både andligt och när det gäller 
frågor kring hälsa, demokrati och 
rättvisa.

På temasidan vill vi beskriva hur 
kyrkan möter de utmaningar som 
fi nns både i vårt eget land och i den 
värld som beskrivs i termer som hopp-
löshet, epidemier, krig och förföljelser. 
Men också den värld som innehåller 
så mycket av hopp, engagemang och 
vilja till förändring.
Ungdomar i Ansgariikyrkan har 
tillsammans med ungdomar från 
Habo under den gångna sommaren 
arbetat som volontärer bland romer 
i Rumänien. Vi får dessa ungdomars 
engagerande berättelse med text och 
bild.
Så hoppas vi att tillfällen till guds-
tjänster och andra samlingar i 
Ansgariikyrkan ska ge möjligheter att 
möta budskapen om fred och frid på 
jorden men också lyfta det 

ansvar kyrkan och vi alla har att skapa 
förutsättningar för medmänniskor att 
leva med hopp och tro på framtiden. 

Lars-Evert Sahlin 
Tänd Ljus!
Låt intet mörker hindra dig att söka 
Ljuset!
Och när du funnit det, låt andra se, 
pröva, övertyga sig.
Vill du, att ljus ska leva, tänd då hos 
andra samma längtan
Tänd frimodighetens ljus i rädslans 
mörker,
tänd rättens ljus i korruptionens mörker.
Tänd Trons ljus i förnekelsens mörker.
tänd Hoppets ljus i förtvivlans mörker,
tänd Kärlekens ljus i dödens mörker
Tänd ljus!
/Bo Setterlind/

Equmeniakyrkans samarbete i världen

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Tänd ljus - lokalt och globalt

 Ansgariikyrkan
Nr 4   December 2014 - Februari 2015  Tema: Kyrkan i världen



Tänd ett ljus står 
det på en 
affi  sch som kom 
till kyrkan och 
som sitter på en av 
våra anslagstavlor.  
Det är en affi  sch 
som vill uppmärk-

samma Equmeniakyrkans årliga insamling till det 
internationella arbetet. Så här års vill vi tända ljus. Vi 
vill tända både levande och elektriska. Vi tycker om 
att se hur det lyser från alla fönster runt om i vårt land. 
Vi vill tända ljus för att det är mörkt ute. Ljuset lyser i 
mörkret.
Det är fi nt och värdefullt att få tända ljus i advents- 
och jultid men uppmaningen på affi  schen vill mer. Vi 
behöver tända ljus i många sammanhang där mörkret 
breder ut sig för människorna runt om i vår värld. Vi 
kan känna hopplöshet inför allt tråkigt som händer. 
Krig och våld, sjukdomar och epidemier, människor 
på fl ykt och orättvisor. Vi får tänka på hoppet kyrkan 
förkunnar. När det var som mörkast kommer Gud 
in i vår värld i Jesus Kristus. Ängeln sa till herdarna i 
julnatten: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad, han är Messias, Herren. Så sjöng änglarna 
lovsången om fred på jorden bland människorna. 

Så Jesus är hoppet. Han är freden. Han är räddningen. 
Han sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska 
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Med det som 
grund kan vi var och en få tända ljus som hjälper en 
människa att överleva och få en bättre livssituation. Det 
fi nns många behov, det vet vi, lokalt och globalt, akut 
och långsiktigt. Behoven, insamlingarna och förböns-
ämnena räcker till för oss var och en. Så min uppman-
ing är: tänd ljus i vår stad och värld, både bokstavligt 
och bildligt. Du tänder ljus när du ser en människa, 
du tänder ljus när du ger av det du har till någon som 
behöver och du tänder ljus när du ber för någon i nöd. 
Min önskan är att den kommande helgen får bli en tid 
då ljus tänds både runtomkring och i oss. Tänd ett ljus!
En god och fridfull julhelg! 

Pastorn har ordet

Det tror jag de fl esta kan svara på. Vi fi rar jul till minne 
av att Jesus föddes i Betlehem för över 2000 år sedan.  
Det föds miljontals barn varje dag. Varje barn är en 
gåva till världen. Varje barn är fi nt och värdefullt. Men 
vad är det för speciellt med Jesusbarnet? I kyrkans år 
och i kristen tro är julen en av de största högtiderna. 
Det unika med Jesus är att han är Guds Son. Det unika 
med Jesus är att genom hans födelse blir Gud Män-
niska. Vi fi rar att Gud blir Människa. I Johannesevan-
geliet läser vi: “Och Ordet blev människa och bodde bland 
oss, och vi såg hans härlighet.” ( Joh 1:14). Ett av Jesu 
namn är Immanuel som betyder att Gud är med oss.
Julens budskap vill påminna oss om att Gud blev 
Människa. Julens budskap vill påminna oss om att Gud 

har levt på jorden och vet hur det är att vara människa. 
Jesus föddes under enkla förhållanden, de första åren 
levde Jesus som fl ykting i Egypten, genom hans 
undervisning vet vi att Jesus kände till människors 
villkor och vardag i den tidens Palestina. Julens bud-
skap vill påminna oss om att Gud inte glömt oss 
människor utan han vill möta oss då som nu i vår egen 
vardag och verklighet.

Lars-Anders Kjellberg

Lars-Anders Kjellberg, 
pastor i Ansgariikyrkan

Varför fi rar vi jul?

Tänd ett ljus står 

våra anslagstavlor.  



Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg, 
pastor i Ansgariikyrkan

November
Söndag 30 ADVENTSGUDSTJÄNST
 Fred för folken
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner
Körsång, blåsare, Anna Eriksson
Insamlingen till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete påbörjas
JULKRUBBAN på stán, på Hovrätts-
torget, invigs kl 17.00 på söndagseftermiddagen, 
barnkör, levande djur.

December
Tisdag 2 
15.00 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
”Kungsportssångarna” sjunger advents-och 
julsånger

Equmenias JULMARKNAD 
Lördag 6 dec. kl. 15.00
Lotterier, servering, försäljning
Aktiviteter för barn
17.00 ANDAKT  därefter lotteridragningar

Söndag 7
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
 Hanna Stridsman, Tonår, Lars-Anders Kjell-
berg
Lördag 13
15.00 De äldres julfest
Styrelsen och diakonirådet ansvarar
Söndag 14
10.00 GUDSTJÄNST 
Bana väg
Lars-Anders Kjellberg, dop
Söndagsträffens terminsavslutning
Tisdag 16
19.00 Kupans Julfest
Söndag 21
10.00 GUDSTJÄNST
Temagudstjänst om Maria, Herrens Moder
Kristina Lundberg, Lars-Anders Kjellberg
Vid kyrkkaffet: Maria, en av oss. Anförande av 
Kristina Lundberg
Tisdag 23 Närradion 
9.00  Från Ansgariikyrkan med Sven-Ove Ryl-
ner. “Julens sånger” Repris 26/12 18:30

JULHELGEN
Onsdag 24   Julafton
11.00 Samling vid Krubban                                  
23.00  Julnattsgudstjänst i Huskvarna 
Missionskyrka
Fredag 26    Annandag Jul  
10.00  TÄND ETT LJUS
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkans 
samordare för Mellanöstern, Eva Mårtenson, 
Sång Anna Eriksson 
Missionsgudstjänst i Ansgariikyrkan för 
Equmeniakyrkans församlingar i Jönköpings-
området.
Insamling till Equmeniakyrkans internationel-
la arbete.

Söndag 28
10.00 GUDSTJÄNST I Ansgariikyrkan 
 tillsammans med Huskvarna 
Missionsförsamling
Julens sånger, kantor Claes Ljungdahl, solist 
Alexandra Davidsson 
Hanna Enbom, Karl-Ivar Karlsson
Onsdag 31 Nyårsafton 
17.00 Nyårsbön i Ansgariikyrkan tillsammans
med Huskvarna Missionsförsamling
Ett nytt år
Curt och Gunnel Olofson, Lars-Anders Kjell-
berg
     
Januari
Torsdag 1 Nyårsdagen
18.00 Gudstjänst med nattvard i Immanuels-
kyrkan tillsammans med Svenska kyrkan, 
Equmeniakyrkan
Söndag 4
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard i 
Huskvarna Missionskyrka
Lars-Anders Kjellberg
Tisdag 6 Trettondedag Jul  
10.00 GUDSTJÄNST Missionshögtid
Internationella Rådet, Marianne Claesson
Insamling till Equmeniakyrkans internationella 
arbete.
Söndag 11
10.00 GUDSTJÄNST
Låt det ske
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner, 
Gideoniterna
Sång Män- i-skor
Tisdag 13 Närradion
9.00 Aktuellt från Ansgariikyrkan med Curt 
Olofson
Repris 16/1 18.30  

Söndag 18
10.00 GUDSTJÄNST
Att knäcka en kod
Karl-Ivar Karlsson, Lennart Johansson 
Sångmedverkan av Sångarglädje från Huskvarna 
Pingstförsamling
21-24 Januari Ekumeniska böneveckan, 
Jönköpings Kristna Samarbetsråd 
vecka 4 Equmenias ungdomsgrupper startar 
Söndag 25
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i 
Ansgariikyrkan 
tillsammans med Österängskyrkan
Ingvar Briland, Lars-Anders Kjellberg 
Sång Dan Palmér
Tisdag 27
19.00 Arbetskväll för Mission
Lördag 30
16-18 Församlingsafton

Februari
Söndag 1 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
 Först eller sist
 Lars-Anders Kjellberg, AnnBritt Gällring
 Ljuständning för nyfödda barn  
Tisdag 3 
15.00 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
 ”En resa genom Bibelns land” i ord och ton
 Eva och Börje Jonsson
Söndag 8
10.00 GUDSTJÄNST, Kyndelsmässodagen
Åke Nordqvist, Karl-Ivar Karlsson
Sång Sara Johansson
Tisdag 10 Närradion 
9.00 Aktuellt från Ansgariikyrkan med Sven-
Ove Rylner. 
Repris 13/2 18.30  
19.00 Kupan 
Gemenskap - handarbete – kaffe
Söndag 15
10.00 GUDSTJÄNST
 Lennart Bergström, Gunnel Olofson
Sång Hans Olofsson och Jörgen Birgersson
Utblick
Onsdag 18
18.30 Bibel och bön
 Carin Folkesson, Lars-Anders Kjellberg
Joh. evangelium kap. 19   Askonsdagsmässa
Söndag 22
17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard 
Under-ytangruppen, Lars-Anders Kjellberg  

Program



Har kyrkan någon roll att spela i 
vår värld och i vårt samhälle? Det 
är en fråga som många frågar sig, 
inte minst i vårt land som är ett 
av världens mest sekulariserade 
samhällen. Efter att ha arbetat 
som missionär i Kongo under sju 
år, sekreterare för internationella 
missionen i Baptistsamfundet 
under tolv år, koordinator för 
samhällsfrågor i Gemensam Fram-
tid under ett år och nu senast som 
samordnare för Afrika och för män-
skliga rättigheter i Equmeniakyrkan 
är mitt svar definitivt JA! — Kyrkan 
har en viktig och på många håll helt 
avgörande roll för samhället både i 
vårt land och inte minst i de länder 
där våra samarbetskyrkor verkar. 
Nyligen var jag med på en resa med 
Diakonias styrelse till Colombia 
och Guatemala och fick se hur 

avgörande stödet till partners är i 
dessa länder i arbetet för fred och 
mänskliga rättigheter. 
Några exempel:
Karenbaptistsamfundet i norra 
Thailand arbetar med evangelisation 
och socialt arbete bland minoritets-
folket karenerna. Genom stöd till 
ett diakoniaprojekt får pwokarener-
na möjlighet att få medborgarskap 
och mänskliga rättigheter.
Tusentals analfabeter i Kongo 
Kinshasa får lära sig läsa, skriva, 
räkna och samtidigt får de lära sig 
om demokrati och sina mänskliga 
rättigheter genom de läseböcker de 
använder.
Equmeniakyrkan stöder flera 
evangelister i områden där det inte 
är religionsfrihet. Detta gäller bl.a. i 
Azerbajdzjan och i Turkmenistan.
Vi arbetar för mänskliga rättigheter 

inom bl.a. områdena Religionsfri-
het, Anti-Trafficking, Urfolkens 
rättigheter, Minoriteters och 
Romers rättigheter, Asylfrågor mm.
Kyrkan finns i världen där den 
förmedlar Guds befrielse på alla 
livets områden — Andligen genom 
att människor får en personlig rela-
tion till Jesus. Men det handlar även 
om hälsa, socioekonomisk rättvisa, 
demokrati och mycket mer.

Gästtyckare | equmenia
Spelar kyrkan någon roll i vår värld?

Rumänien 2014
De enda armar Gud kan krama sina barn med – det 
är dina.

I slutet av juni åkte vi 
(Rebecka Andersson, 
Filip Karlsson, Ella 
Brandt och Hanna 
Stridsman) 
tillsammans med 
ett gäng från Habo 
iväg på en elva-

dagars volontärresa 
till Sighisoara, Rumänien. Detta var ett äventyr vi är 
väldigt glada att vi följde med på. Vi började på ett 
läger för romska barn där vi höll i aktiviteter, andakter 
och temakvällar och lekte med barnen från morgon 
till kväll. Det var underbart att se hur mycket barnen 
uppskattade att vi var där och att vi la all vår tid på 
dem. Efter barnlägret var vi i byn Albesti där det bor 
romer som är utstötta från samhället och lever under 

väldigt dåliga omständigheter. Det var verkligen ett 
uppvaknande att få se hur de levde och vilka kontraster 
det är jämfört med vår vardag här hemma i Sverige. I 
Albesti lekte vi med barnen och hade olika program 
som skulle kunna liknas vid söndagsskola – det vik-
tigaste var att bara se vartenda barn och överösa dem 
med kärlek och omtanke. Det gjorde ont i våra hjärtan 
och flera tårar fälldes när vi nådde den sista dagen på 
resan. Vi skulle tillbaka till våra bekväma liv i Sverige 
medans barnen i Albesti lever kvar i vardagen med 
matbrist, ingen skola, trasiga kläder och alldeles för få 
kramar. 
Denna resa inspirerade oss alla att vilja leva mer för att 
andra människor ska få en lite bättre vardag. Detta var 
en resa fylld av kärlek från både vuxna och barn, men 
först och främst från Gud.  

Hanna Stridsman, Ungdomsledare Ansgariikyrkan

    
Christer Daelander
Equmeniakyrkans 
Afrikasamordnare   
 



Tema
Equmeniakyrkans vision är att vara ”en kyrka för hela livet, där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.
Detta är ett klart uttryck för att Equmeniakyrkan ska vara en Kyrka 
i världen.
På denna temasida gör vi en sammanfattning kring kyrkans ny-
ligen utgivna inspirationstext ”Mission som förvandlar världen”.
• Mission är kyrkans väsen
En kyrka i världen behöver på alla nivåer formas utifrån att vara 
sänd. Mission är inte längre en aktivitet bland många andra 
utan det liv kyrkan lever i den helige Ande. Equmeniakyrkan 
och dess församlingar behöver kontinuerligt leva i en process 
att söka identitet (vilka vi är), uttryck (vad vi gör), stil (hur vi 
gör) och motivation (varför vi gör vad vi gör).
• Mission handlar om hela livet
En kyrka i världen har en helhetssyn på mission. Uppdra-
get handlar både om att människor ska komma till tro och 
att göra världen bättre för andra genom att vittna om den kärlek 
och rättvisa som är uppenbarad i Jesus Kristus. 
En kyrka i världen är kallad till att vara en gemenskap som med glädje och kraft  utmanar 
makten, avslöjar ondska och förtryck och proklamera befrielse för de fångna, syn för de blinda och frihet 
för de förtryckta. 
• Missionens centrum är Jesus Kristus
Det är mötet med Jesus Kristus som förvandlar människor, samhällen och världen. Equmeniakyrkan har från 
början satt fokus på att stödja den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt. Då behöver evangeliet 
formas i sitt sammanhang och församlingen behöver ta form i den miljö och kultur där den verkar.
Vi lever i en mångkulturell och multireligiös miljö. Det gör det nödvändigt att föra dialog med andra religioner 
och i det mötet vara respektfullt lyssnande.
• Missionens mål är en förvandlad värld.
En kyrka i världen inser och förstår att ett engagemang för fred och rättvisa för hela skapelsen är en naturlig del 
av det kristna livet. Världen har krympt och kommit nära inpå oss. I en globaliserad värld påverkas vi även i 
Sverige och i Jönköping av världens konflikter och glädjeämnen.
Frågorna om migration, integration, mänskliga rättigheter, mångfald, utanförskap och nyfattigdom blir till 
viktiga missionsutmaningar. Detta innebär samverkan med kyrkor över hela världen i Guds mission och då också 
välkomna deras bidrag.
• Mission i rörelse
 I Equmeniakyrkans rötter ligger att vara en rörelse - folkrörelse, missionsrörelse och församlingsrörelse.
Som en kyrka i världen är det viktigt att ta till vara denna tradition och omsätta den i en ny tid och på nya sätt. 
Karaktäristiskt för rörelser är engagemang, delaktighet och att människor får vara med och uppleva att de räknas 
med. ”Rörelser består av människor överlåtna till en gemensam uppgift”
Överlåtelsen till, och engagemanget för Guds mission är drivkraften i Equmeniakyrkan som missionsrörelse.
Det yttersta målet för en kyrka i världen handlar om förvandling
Det är människors förvandling
Det är samhällets förvandling
Det är hela världens och hela skapelsens förvandling
Källa:Equmeniakyrkans idéskrift ” Mission som förvandlar världen ”

Kyrkan i världen



JULKRUBBAN på stán, på Hovrättstorget, invigning kl. 17.00 på första 
advent.  Varje dag läses julevangeliet kl. 17.00. Ansgariikyrkan ansvarar 10/12 
och 23/12. 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. 
Böneveckan för kristen enhet 21-24 januari. Årets tema är ”Ge mig något att 
dricka”. Gudstjänster onsdag och lördag. Som vanligt bön dygnet runt från 
onsdag kväll till lördag kväll. Samlingarna hålls i Kristine kyrka och Allians-
kyrkan.
Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00
Om du behöver bilskjuts ring din GOA-gruppsledare
Andakter på Österängens äldreboende 15/1 och 12/2 kl.11.00
                på Lindgårdens äldreboende 5/2 kl. 16.00
Studiearbete och sång/musikarrangemang sker i samverkan med Studieför-
bundet Bilda
Manusstopp för nästa programblad 4 februari 2015
Ett stort TACK till er Vättersnäsbor som bidrog till insamlingen för Världens 
barn. Resultatet blev 14 000 kronor, tack återigen!
Redaktionskomittén 
Lars-Evert Sahlin, ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson, 
Ringwor Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson, Viktoria Mars Carlsson, 
layout och design
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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.

Pastor:
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36 
pastorn@ansgariikyrkan.se

Ungdomsledare:
Hanna Stridsman
0727- 31 95 82
ungdomsledaren@ansgariikyrkan.se

  

             
Församlingen | Info | Kontakt

Vill Du annonsera i 
Ansgariikyrkans program-
blad? Kontakta annonsan-
svarig 
Curt Olofson 
tfn 036-17 51 71, 
mobil 070-63 05 402


