
 Ansgariikyrkan

Ansgariikyrkans tidning omfattar 
denna gång en ganska lång tidspe-
riod. När den delas ut är det vinter 
och den sista programpresenta-
tionen är ”Vårfi rande vid Sannaba-
det” !
Vi fokuserar vårt tema ” I rättvisans 
tjänst” genom att på olika sätt 
presentera Diakonia som Equme-
niakyrkan och Svenska Alliansmis-
sionen är huvudmän för. Diakonia 
har i år arbetat femtio år som 
biståndsorganisation
Generalsekreteraren Bo Forsberg är 
vår gästtyckare och beskriver uitfrån 
den djupa erfarenhet han har hur 
FÖRÄNDRING kan ske genom 
Diakonias arbete.

Marianne Claesson medlem i 
Ansgariikyrkan och vice ordförande 
i Diakonia ger på temasidan en 
rykande färsk skildring av arbetet 
på Västbanken och i Jerusalem som 
hon precis återvänt ifrån efter ca två 
veckors besök. Mycket intressant 
och stark läsning!
Per Sjönneby sjukhuspastor i 
Jönköping står för texten i ”Pastorn 
har ordet”. Fastetiden och påskens 
budskap står i centrum för hans 
tänkvärda ord. Men han delar också 
erfarenheter från sitt arbete.
Vi berättar  utifrån temat om Equ-
menias ( vår ungdomsorganisation) 
internationella engagemang och 
möjlighet till volontärinsatser.

Varje månad under januari-april 
genomförs Cafékvällar. Dessa 
presenteras i en särskild folder som 
bifogas.
Men visst är det häftigt att Negra 
Efendic uppvuxen i Huskvarna och 
som fi ck Stora Journalistpriset 2016 
som Årets berättare kommer till 
Cafékvällen 22 mars!
På tidningens programsida hittar 
du många anledningar att besöka 
Ansgariikyrkans gudstjänster, stud-
iekvällar, seminarier och också söka 
gemenskap på olika sätt.

Redaktionskommittén
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För mig har det blivit en tradition att inför varje påsk 
plocka fram en bok som heter Via Dolorosa. Boken 
lägger synligt framme där hemma, som jag bläddrar 
i lite varje dag. Boken är skriven av författaren och 
konstnären Marian Väpnargård. Hon beskriver genom 
texter och illustrationer hur Jesu lidandets väg kan 
finnas i våra liv och i vår värld. 
En berättelse som betyder särskilt mycket för mig är 
den om en kvinna som berättar om sin makes oro, då 
han alldeles för tidigt väntade på att dö. Hon berättar 
att trots makens starka gudstro, som han burit med sig 
hela sitt liv, nu kände oro inför döden. 
Kvinnan påminner honom då om en händelse från 
tiden då han var liten. I hans föräldrahem fanns en 
trappa som ledde upp på en mörk vind. Den vinden var 
man tvungen att gå över för att komma in i föräldrar-
nas sovrum där även han hade sin säng. Hon påminner 
sin man om hur han på kvällarna brukade dröja sig kvar 
hos föräldrarna i det varma köket tills han somnade 
på soffan. När han hade somnat brukade föräldrarna 
bära upp honom för trappan över den mörka vinden 
och lägga honom i hans säng. På morgonen när han 
vaknade hördes fågelsång och solen sken in genom ett 
öppet fönster. Kvinnan säger till sin make;
 - Jag tror att det är så, att den sista biten blir vi burna.

För mig har detta sätt att se på vårt eget liv och vår 
egen död fått vara bärande. 
Detta är möjligt för att det efter långfredag gryr en 
påskdagsmorgon. 
Där morgonens första solstrålar lyser upp mörkret i en 
tom grav. Döden har inte sista ordet.
I mitt arbete som sjukhuspastor har jag ofta den bilden 
inom mig när jag möter människor som kämpar med 
sitt liv, en Gud som bär oss i det svåraste. Ibland är det 
möjligt att förmedla den bilden, ibland finns den redan 
där, men det finns också stunder då endast man kan 
närvara som medmänniska i ångesten och mörkret. 
Då får jag i min egen tro vara bärare av hopp – Det 
finns en som går med Dig.
Den sista biten väg är alltid 
den tyngsta Jesus gick de sista 
stegenmot Golgata ensam 
- övergiven av alla -
för att människan aldrig ska 
behöva gå lika ensam som han.

MED OSS I LIVET – 
FÖRE OSS I DÖDEN

Pastorn har ordet

Per Sjönneby,
Pastor i Sjukhuskyrkan, 
Jönköping

Via Dolorosa

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av 
kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala 
samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för 
de mest utsatta människorna i världen.
   Det startade 1966 då Sveriges Frikyrkor 
hjälpte till vid en torkkatastrof i Indien. 1984 
antogs namnet Diakonia.
   Diakonias arbete startade 1966 under namnet 
Frikyrkan Hjälper och var en insats vid en torkkatastrof 
i Indien. 1984 antogs namnet Diakonia.
   Utmärkande för arbetet är samarbetet med 
inhemska organisationer, eftersom de gör insatserna 
bäst. Idag arbetar man tillsammans med 400 
organisationer. Insatserna är inte bara bistånd utan 
också politik. I Kongo-Kinshasa har man avslöjat 
missförhållanden, där fattiga människor utnyttjats vid 
brytningen och hanteringen av konfliktmineraler. 

Svenska investeringar i olaglig vapenhandel har 
Diakonia avslöjat.
   Organisationens framgångar beror, enligt experter, på 

folkrörelseengagemang, duktiga samarbets-
organisationer och en medveten investering i 
kunskap om globala utvecklingsfrågor.
   Huvudmän är Equmeniakyrkan och Svenska 
Alliansmissionen. Equmeniakyrkan och Dia-

konia har en avsiktsförklaring gällande engagemang 
rörande mission, rättvisa och solidaritet. Samfunden 
och dess församlingar ger ekonomiska bidrag, vilket för 
Ansgariikyrkans del är insamlingar vid Valborg.
   Diakonias fem kärnområden är: demokratisering, 
mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa, 
jämställdhet och konflikt och rättvisa.

Karl-Ivar Karlsson

Fakta om Diakonia



Pastorn har ordet

Per Sjönneby,
Pastor i Sjukhuskyrkan, 
Jönköping

Januari                               
Onsdag 18 10.00 -12.30 Språkcafé
Böneveckan för kristen enhet 
18-25 januari, 
Försoning-Kristi Kärlek lämnar 
oss inget val
Gudstjänster hålls i Örjanssalen 
Kristinagården och i Allianskyrkan. 
Se affisch
Söndag 22
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i 
Ansgariikyrkan tillsammans med Österäng-
skyrkan
 Lars-Anders Kjellberg
Tisdag 24 19.00 Arbetskväll för Mission
Onsdag 25 10.00 -12.30 Språkcafé
vecka 4 Equmenias ungdomsgrupper startar 
Söndag 29
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Sång: Lasse Siggelin
Närradioutsändning
11.30 Församlingsmöte om stadgeändring

Februari
Onsdag 1 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 5 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson
Sång: Ingrid och Rolf Gabrielsson
Kyndelsmässodagen. 
Ljuständning och förbön för nyfödda barn
Onsdag 8 10.00 -12.30 Språkcafé
19.00  Möte med Markus, bibelstudium
Söndag 12
10.00 GUDSTJÄNST
Leif Nilsson, Lennart Bergström
Utblick
Tisdag 14
19.00 Kupan 
Gemenskap - handarbete – kaffe
Onsdag 15 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 19
10.00 GUDSTJÄNST 
Jan Eirestål, Lars-Inge Claesson
Sång: Lennart Johansson
Onsdag 22 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 26
17.00 Sånggudstjänst med Korsdraget
Lars-Anders Kjellberg m f.

Mars
Onsdag 1 10.00 -12.30 Språkcafé
19.00  Möte med Markus, bibelstudium
Fredag 3 
Världsböndagen, se kommande folder
Söndag 5
11.00 GUDSTJÄNST Mässa, Livets sånger, 
i Immanuelskyrkan
Onsdag 8 10.00 -12.30 Språkcafé
Lördag 11 kl. 14-18  I Rättvisans Tjänst, 
Seminarium med Bo Forsberg Diakonia, 
servering, andakt
Söndag 12 
10.00 GUDSTJÄNST Bo Forsberg,
Lars-Anders Kjellberg
Sång: Anna Eriksson
Tisdag 14
19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Mission
Onsdag 15 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 19
17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard   
Lars-Anders Kjellberg m fl.
Onsdag 22 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 26
10.00 GUDSSTJÄNST Jungfru Marie 
Bebådelsedag
Greger Svensson, Jakob Magnusson
Sång: Maria o David Tell
Bön och offer till Teologiska högskolan, 
Utblick
Onsdag 29 10.00 -12.30 Språkcafé

April
Söndag 2 
10.00 GUDSTJÄNST med Equmenia 
Lars-Anders Kjellberg, scouterna
Onsdag 5 10.00 -12.30 Språkcafé
19.00  Möte med Markus, bibelstudium
Söndag 9 Palmsöndagen
10.00  GUDSTJÄNST
Per-Olof Öhrn, Sven-Ove Rylner
Sång: Bernt Nilsson
Tisdag 11
19.00 Kupan 
Gemenskap - handarbete – kaffe
Onsdag 12 10.00 -12.30 Språkcafé

PÅSKHELGEN
Onsdag 12 19.00 Passionsandakt, 
Lars-Anders Kjellberg m.fl.
Skärtorsdag 13 19.00 Gemenskapsmåltid 
med nattvard. Vaka med Jesus
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Långfredag 14 kl.8.00 Korsvägsvandring i 
Stadsparken, JKS ansvarar
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars-Anders Kjellberg, m.fl.
Påskdagen 16 
10.00  GUDSTJÄNST, 
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Onsdag 19 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 23
17.00 SÅNGGUDSTJÄNST
“Beat för beat - en kyrkomusikalisk resa med 
Vokalgruppen Balans”
Lars-Anders Kjellberg m fl.
Onsdag 26 10.00 -12.30 Språkcafé
Söndag 30
10.00 GUDSTJÄNST
Lars-Anders Kjellberg, Gunnel Olofson
Sång: Caroline och Ella Björnberg
Utblick

Valborgsmässoafton söndag 30 
Vårfirande vid Sannabadet

Kl. 21.00  Vårtal av Miguel Gomez, präst 
i Österängskyrkan, Ansgariikyrkans kör, 
Insamling till Diakonia, fyrverkeri
Equmenias scouter serverar korv från 20.30
Samarrangemang med Vättersnäs Förening

 Daglediga - RPG kl 15.00
7/2 Nisse Norén “Evangelium enligt Astrid 
Lindgren” Pastor, fil kand, psykoterapeut, 
livfull intressant berättare. 
7/3 Gunnar Holmgren “En helt annan värld” 
Läkare, uppvuxen i Zambia där hans 
föräldrar arbetade.
4/4 Ivar & Ulla Karlstrand “Våren & 
sommarens tid i sånger, ord och bild”. 

Närradio 98,5 Mhz
Januari    Fredag 13 11.30–12.30 RPG-
fönstret, Sven-Ove Rylner  
Februari   Fredag 3 10.00–11.00 Samradio-
program med Sven-Ove 
Gäst: Pastor Hans Jansson, Kungsporten    
Fredag 17  11.30–12.30 RPG-fönstret med 
Sven-Ove Rylner
Gäst: Curt Dahlquist Frälsningsarmén
Mars    Fredag 24 10-11 Samradioprogram 
med Curt Olofson om resan till Kongo 
11.30–12.30 RPG-fönstret med Sven-Ove, 
Gäst: Cecilia Attefall KD - äldrenämndens 
ordförande    

Program



Sommaren och hösten 2016 blev en 
ganska mörk tid i världen. Med krig 
i Syrien och terrordåd, bomber och 
dödsskjutningar i Frankrike, 
Tyskland, Thailand, Irak och det 
polemiska presidentvalet i USA. 
Det är en förvirrad värld vi lever i, 
och det märks även här hemma. 
Många fylls av rädsla inför allt som 
händer och den rädslan utnyttjas av 
många politiker som nu pratar om 
”hårdare tag”. 
Men det är inte hårdare tag vi 
behöver i världen. Jag blir gång på 
gång påmind om det.
Jag besökte CEPREV för några år 
sedan. En samarbetsorganisation 
till Diakonia i Nicaragua. Det är ett 
av de starkaste besök jag har gjort 
hos en samarbets-
organisation. 
Det började med en tur ut till ett 
av Managuas slum-områden där 
vi träffade ett gäng grabbar som 
var mycket hårda. De berättade 
stolt om hur de kvällen innan hade 
hamnat i bråk med ett rivaliserande 

gäng. En av killarna visade kaxigt 
upp sitt ben, han hade blivit skjuten 
i låret, och drog ner bandaget så att 
jag kunde se. ”Men vi tog dem på 
slutet” sade killen. 
Deras verklighet bestod av våld, 
droger och arbetslöshet. Och för-
modligen – även om de inte 
berättade om det – tragiska 
uppväxtförhållanden. Jag åkte från 
det gänget till CEPREVs lokaler 
för att träffa ett gäng som hade 
varit med om precis samma saker, 
men som nu hade fått en ny chans, 
tack vare CEPREV. Precis som i 
reportaget satt ett gäng ungdomar 
och berättade om sin uppväxt, om 
en pappa som dagligen var 
berusad och slog mamman, om 
elände, elände, elände. 
MEN, sedan de kommit med i 
CEPREVs program hade flera 
saker skett. De hade börjat berätta 
om vad de hade upplevt, de hade 
blivit sedda som människor och de 
hade blivit tagna på allvar – utan att 
de höll en pistol i handen. De hade 

också mött kärlek och 
människor som brydde sig om vad 
de varit med om. Och till sist hade 
de tagit nästa steg, som innebar att 
få tilltro till sig själva, möjlighet till 
utbildning och jobb och i och med 
det – hopp om en framtid. 

När jag hörde det blev jag oerhört 
tagen. Allt handlar om att det går 
att förändra. De här ungdomarna 
är inte dömda till att gå under i 
slummen, det finns en annan väg. 
Och oavsett om vi talar om utsatta 
ungdomar i Tensta och Rosengård 
eller i Iran och Syrien så tror jag 
att en av huvudorsakerna till våldet 
handlar om 
utanförskap 
och den hop-
plöshet som 
många ung-
domar känner 
i dag. 

Gästtyckare | equmenia
Det går att förändra!

Bo Forsberg, 
Generalsektreterare Diakonia 

Deltagare i Lärjungaskolan APG29.

”Vi lever på samma kula” 
Om Equmenia internationellt
Equmenia har tillsammans med Equmeniakyrkan samarbete med 
många systerkyrkor runt om i världen. Genom att lära känna 
människor från andra länder ser vi på världen med nya ögon. 
Drömmen är att vi människor ska tänka lite mindre ”vi mot de där 
borta” och lite mer ”vi”. Equmenia jobbar efter devisen 
” Vi + de = vi”. Det finns så mycket att uppleva och upptäcka genom 
att våga sig utanför sina vanliga ramar, oavsett om det sker i Sverige 
eller genom att åka ut i världen. Du som är engagerad i Equmenia är del i ett stort internationellt nätverk. 
Är du engagerad på andra sätt har du också möjlighet att delta i projekt organiserade av Equmenia.
På hemsidan (se adress nedan) kan du läsa mer om våra systerkyrkor, vilka gemensamma projekt och 
engagemang som finns och hur du kan ta nya steg i ditt engagemang.

Lars- Evert Sahlin
www.equmenia.se/internationellt/



Deltagare i Lärjungaskolan APG29.

Tema

Bön vid checkpoint
Här brukar vi stanna och sjunga säger Omar, medan 
kameraögat från den israeliska polisen vakar över oss i 
ingången till checkpointen (säkerhetskontrollen).
Jag befinner mig i Jerusalem tillsammans med unga och 
äldre människor engagerade i Diakonia. Vi har mött 
Omar från Sabeel, en partner till Diakonia. Sabeel är 
en ekumenisk organisation som vill stärka kristna som 
lever under ockupation. Mitt i människors utsatthet 
har medlemmarna utvecklat metoder att protestera mot 
orättvisorna. Berättelserna om hur motståndet 
utformas har gett upphov till många skratt.
- Vi måste ha roligt under protestarbetet, säger Omar, 
och berättar om hur allt startar med ett bibelstudium 
där bibelorden får liv i ljuset av vardagens realitet. Jag 
önskar att vi vågade se aktualiteten i bibelordet som de 
gör!
Ungdomarna i Sabeel arbetar bl a i flyktinglägret 
Shuafat i Jersalem. Där bor c:a 100.000 människor 

sedan många år i en miljö som Jerusalems stad har tagit 
avstånd från. Infrastrukturen fungerar inte. 
Renhållningen är nästan obefintlig. FN-skolornas 
fönster är sönderskjutna av prickskyttar, som straff för 
stenkastande pojkar.
Vi går en vandring genom området tillsammans med 
Omar, till en början ganska illa till mods. Vi är ju bara 
betraktare. Stämningen vänder när Omar engagerar ett 
par pojkar som irriterat oss som våra guider. De visar 
oss sitt sammanhang och vi är plötsligt deras gäster!
Hela lägret är inringat av muren och när vi går ut 
tillbaka genom checkpointen till ”Jerusalem” föreslår 
Omar att vi ska bilda en ring och inför säkerhetskon-
trollen sjunga ”We shall live in peace..” Under sången 
och bönen efteråt fylls vi av många känslor: Förtvivlan, 
hopp, tacksamhet….
Tårarna berättar om vår upplevelse och vi hoppas att 
de som försöker förändra ska uppleva att vår Gud är på 
deras sida.

Marianne Claesson 

Med Diakonia i Jerusalem

Med Diakonia I Bolivia
Diakonias arbete i Bolvia stödjer kvinnor, urfolk och 

samhällets mest utsatta och marginaliserade 
grupper. Demokrati och anpassningen till 
klimatförändringarna är viktiga områden för 
Diakonia och dess samarbetsorganisationers 
arbete.
Bolivia har nästan 10 miljoner invånare men 
är trots sitt centrala läge i Latinamerika isol-
erat och  åsidosatt vad gäller grundläggande 
infrastruktur.
Omkring 2/3 av befolkningen tillhör någon av 
de 36 grupperna av den ursprungliga indian-
befolkningen. Bolivia har fått en ny konstitu-

tion som för första gången tar hänsyn till ursprungs-
befolkningens rättigheter. Det betyder mycket att Evo 
Morales som valdes till president 2005 har sin bakgr-
und i en av ursprungsbefolkningarna.
Vilka resultat har Diakonaias samarbete med lokala 
partners  gett?

- Våra partners opionsarbete tillsammans med andra 
samhällsfunktioner har lett fram till den nya konstitu-
tionen, som inkluderar de 36 befolkningsgruppernas 
rättigheter.
- Genom ett intensivt lobbingarbete har Diakonias 
partners tagit fram grundläggande lagtexter vad gäller 
politiskt våld mot kvinnor samt en detaljerad lag som 
begränsar trafficking och människohandel. Dessa lagar 
är nu antagna av regeringen.
- Genom stöd från Diakonia når nu samarbetsorgni-

sationer över 23 000 
invånare med aktioner 
för utbildning, or-
ganisationsträning och 
information
Emilianas by har i 
generationer försetts 
med kristallklart 

vatten av glaciären Sajama på Anderna. Dess istäcke 
smälter nu snabbt. Emiliana leder ett omställnings-
projekt för kvinnor som tvingas anpassa sig efter nya 



OBS! Nu kan Du Swisha in dina pengar till kyrkan
Följande Swishnummer gäller
Ansgariikyrkans församling 1235288162 
Kyrkkaffe Ansgariikyrkan 1235871165 
Equmenia Ansgariikyrkan 1230795682

Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar kl 18.00
Tonår: fredagar kl 19.00

Svenskundervisning för asylsökande i Ansgariikyrkan varje onsdag 10–12.30
För info ring 036-14 08 90

Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00

Studiearbete och sång/musikarrangemang, 
föreläsningar och Cafékvällar sker i samverkan med 
Studieförbundet Bilda     
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Pastor:
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36 
pastorn@ansgariikyrkan.se

Ungdomsledare:
Vakant

Församl.ordförande:
Lennart Bergström
tfn 511 80
0707- 56 26 50

Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

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

Församl. bankgiro:
358-89 69
Equmenias ordförande:
Erik Bovin 
tfn 072-57 05 729
Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 0321- 430 70

 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.

  

         
    

Församlingen | Info | Kontakt

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


