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Tema: Tid för vila

Båtar vid Risbrodammens strand.

Foto: Göran Hollander

“Det är mycket man inte måste”
“Det är mycket man inte måste” är
titeln på pastorn och författaren
Tomas Sjödins senaste bok.
I boken beskriver han vikten av att vi
människor gör det sorteringsarbete
som är grundläggande för allt liv.
”Att ta livet på allvar och våga axla
ansvar, kräver att man sorterar bort de
onödiga måsten som bara tynger livet
för att istället ge plats, kraft och ljus
till kärlekens måsten.” skriver Tomas
Sjödin.
Det är med dessa tankar vi valt att
för tidningens ”sommarnummer” har
temat Tid för vila.

Sommaren kan innebära så många
måsten att dessa blir krav och vi
glömmer att ge tid och kraft till oss
själva och våra medmänniskor.
Det är då också en glädje för oss att i
detta nummer ha just Tomas Sjödin
som krönikör och gästtyckare!
Pastor Lars-Anders Kjellbergs tankar
följer vårt tema på ett klartänkt sätt.
På temasidan väljer vi att presentera
två sommargårdar där goda
tillfällen ges att under sommaren få
möta människor, Gud och inte minst
sig själv.
Klintagården och Strandgården

erbjuder mycket för alla åldrar.
Kyrkans barn och ungdomar i
Equmenia ger tips och råd för
aktiviteter i skog och mark.
Scoutläger och tonårsläger är häftiga
upplevelser att se fram emot!
Ansgariikyrkan hälsar välkommen till
gudstjänster varje söndag klockan tio.
Låt oss möta sommaren med vila från
alla måsten men med en längtan att få
förverkliga drömmar och livsvisioner!

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Lars-Evert Sahlin,
Redaktionskommittén

Pastorn har ordet
Vila, våga ha tråkigt och möt din längtan!
Sommar, semester, tid för vila och rekreation säger vi.
Och så frågar vi vad ska du göra i sommar? Vi lever
i en slags görande-kultur samtidigt som vi längtar
efter att bara få vara. Vi längtar efter sommar, vila och
avkoppling. Samtidigt kan vi känna att vi måste prestera både en avkopplande och upplevelserik sommar.

Jag lyssnade på ett föredrag av Tomas Sjödin i våras.
Han senaste bok heter ”Det är mycket man inte måste”.
Utifrån det temat talade han om olika måsten. Många
måsten är inte våra egna utan är måsten som lagts på
oss av andra. Det finns måsten i vardagen som ibland
kan vänta. Sen finns det måsten som kommer inifrån
oss själva, måsten som att jag måste få träffa den
personen eller få komma till den platsen. Då handlar
det om en inre önskan, en djup längtan. Vi kan ha
längtan efter ett meningsfullt liv, vi kan ha längtan efter
ett arbete/en uppgift som gör skillnad, vi kan ha en
djup längtan efter en relation. För att längtan av det här
slaget ska förverkligas behöver vi sortera i våra måsten
och göra sådant som bidrar till vår innersta längtans
uppfyllelse.
Det är lätt att vi fyller upp en ledighet med många
aktiviteter. Vi gör väldigt mycket istället för att just

vara och vila. En del känner obehag inför att vila och
göra ingenting. Det föder rastlöshet och en inre oro.
Vad ska jag göra? Svaret då kan vara just ingenting. Vi
behöver tillåta oss att vara sysslolösa, våga ha tråkigt
och utmanas av vad som finns i vårt inre. Då har vi
möjlig-het att komma i kontakt med vårt inre, med vad
vi längtar efter, med frågor om livets mening och
uppgift och möta Gud.
Så våga vara ledig, våga vara sysslolös, våga ha tråkigt.
Då kan du möta den längtan som finns i ditt inre och
Gud. En kör som sjöngs i min ungdom löd ” När jag
vilar verkar Jesus i mig, när jag vilar från mina verk”.
Det är ord som har sin giltighet
också i dag. Gud gör något med
oss när vi vilar och är öppna för
hans Ande.
I Psaltaren (46:11) läser vi
”Lugn! Besinna att jag är Gud”.
Det lugnet som föder längtan
efter Gud önskar jag er alla och
dessutom en vilsam, rekreerande
och avkopplande sommar.

Sommar 2015

Vad förväntar du dig av sommaren 2015?
Vi har ställt frågan till några av församlingens barn
och unga och här är deras tankar och funderingar.
Cornelia Nilsson
- Att jag ska kunna
ta till vara min
ledighet från arbetet
och kunna njuta av
sommaren.

Viktor Hägglund
- Jag längtar till
både scoutläger och
tonårsläger i
sommar.
Det ska bli jättekul
att vara med

Vilgot Gustafsson
- Att jag ska få de
arbeten och de sommarjobb jag sökt.

Manne Eriksson
- Att få spela mycket
fotboll.
Att vara ledig från
skolan och läxor.
Att vara på Oland
och i Jämtland och
andra ställen.

Lars-Anders Kjellberg,
pastor i Ansgariikyrkan

Program
Juni

Augusti

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Dopet in i Kristus
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson
Sång Jessica Göthberg och Åsa Odén

10.00 GUDSTJÄNST i Huskvarna
Missionskyrka
Thor-Björn Bastås

Söndag 7

Tisdag 9 Samradio 98,5

kl 09-10 Sven-Ove Rylner och Peter
Bernhardsson om Equmeniakyrkan Region Öst

Söndag 14

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med Huskvarna
Missionsförsamling
Thor-Björn Bastås
Sång Ida Hägglund och Mira Svedman

Söndag 2

Söndag 9

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
”Vackra sånger”
Kantor Claes Ljungdahl,
solist Alexandra Davidsson
Karl-Ivar Karlsson

Söndag 16

Söndag 21

10.00 GUDSTJÄNST
Tro och Liv
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Sång Lennart Johansson

Söndag 28

10.00 GUDSTJÄNST
Öppna dig
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner
Sång Anna Eriksson

10.00 GUDSTJÄNST i Huskvarna
Missionskyrka
Lars-Anders Kjellberg
Sång Curt Olofson
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med Huskvarna
Missionsförsamling
Att vara inte-dömande
Lars-Anders Kjellberg, Gunnel Olofson
Sång Stina, Hilma och Jenny

Juli

Söndag 5

10.00 GUDSTJÄNST i Huskvarna
Missionskyrka
Thor-Björn Bastås, sång Josef Smidstedt

Söndag 12

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med Huskvarna
Missionsförsamling
Thor-Björn Bastås, Karl-Ivar Karlsson
Sång Bengt-Olof Hoof

Söndag 19

10.00 GUDSTJÄNST i Huskvarna
Missionskyrka

Söndag 26

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i
Ansgariikyrkan tillsammans med
Huskvarna Missionsförsamling
Lennart Bergström, Karl-Ivar Karlsson

Söndag 23

Lördag 29 Österängsdagen

V 36 Equmenias grupper börjar
Söndag 30

10.00 GUDSTJÄNST
Vem är min medmänniska?
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Bergström
Sång Curt Olofson

Konfirmation 2015-2016?!

Finns GUD? Vem är
JESUS? ÄLSKA sin nästa
som sig själv? Vem uppfann
VÄRLDEN? Vad handlar
TRON om? Vad handlar
LIVET om? Vem är JAG?!
DU som ska börja åttan är i
höst välkommen för att fundera på stora och små frågor
i livet. Vi varvar samtal med
roliga och tankeväckande övningar, andakt och
fika. Dessutom hinner vi med både hajk och
läger. Mer info efter sommaren! Ta chansen till
att fundera på livet i ett gött gäng!
Om du redan nu vet att du vill konfirmeras eller
om du har funderingar kring det, så hör av dig
till: pastorn Lars-Anders Kjellberg:
070-610 64 36 eller pastorn@ansgariikyrkan.se
Konfirmandinskrivning blir onsdagen den 9
september kl 18.30.

...Fortsättning på Gästtyckare Thomas
Sjödin.
I ett av sina sista sommarprogram
berättade Lars Ulvenstam om sin
livskamrat Lena och om den kärlek
som burit dem genom ett långt liv
tillsammans. Det är höst när han gör
sin summering: ”Det blev vi två som
höll ihop. (…) Vanor och smaker har
blivit gemensamma, som en delad säng.
Önskan att ändra på varandra – inte ett
dugg. Det tar tid att gifta ihop sig, men
vilken lyx ett moget äktenskap är.”
Att Ulvenstam placerar den tystade
önskan om att förändra varandra till
livets höst, som ett utryck för ett moget
förhållande, visar nog att detta inte är så
enkelt som det kan låta.
Något av det viktigaste som sagts om
kärlek finns att läsa i Bibelns Höga
visa. I denna passage är det bruden
som vädjar om ro med orden ”Stör inte
kärleken, väck den inte, förrän den själv
vill”. I texten skildras hur bruden vilar
mot sin älskades arm. Man får en känsla
av att allt begärande, allt krävande lyser
med sin frånvaro. Det är bra nog. Inte
för resten av livet, men för nu. Och jag
får för mig att just där väntar ett skapelseunder på oss.

Ansgariikyrkan 50 år!

Till hösten är det femtio år sedan
Ansgariikyrkan invigdes.
17-18 oktober är det särskild Jubileumshelg
Lördag 17 oktober 18.00 Festkväll
Söndag 18 oktober 10.00 Högtidsgudstjänst
Bitr kyrkoledare Sofia Camnerin

Körsång, Extra festligt kyrkkaffe.
I och med jubileumshelgen startar ett Jubelår
med bl.a. utställning, cafékvällar, sång & musik
och särskilda bibelstudier.
Temat är: En kyrka för alla!
Följ annonseringar och informationer i media
och i detta blad.

Gästtyckare | equmenia
Aldrig bra nog!

Thomas Sjödin,

Pastor och författare

Dystert konstaterande: Jag tror
tyvärr att det händer att kärlek
tar slut. Att människor som ville
väl och satsade friskt växte ifrån
varandra och aldrig lyckades hitta

tillbaka. Över det har ingen utomstående rätt att moralisera. Men
ännu oftare tror jag att kärleken
falnade på grund av att den blev
hemlös i våra liv. Att vi, bokstavligt
talat, jagade livet ur den därför att
vi glömde att ge den en plats av
återhämtning som allt liv kräver,
trädgården utanför huset, den egna
kroppen, kreativiteten och - förstås,
kärleken.
Under arbetet med min bok om
vila grottade jag under ett drygt år
ner mig i litteratur om det judiska sabbatsfirandet. En detalj i de
ganska snåriga förskrifterna runt
sabbaten har jag inte kunnat släppa
sedan dess. De judiska rabbinerna
påpekar ofta att det man skall avstå
ifrån under sitt vilodygn egentligen
inte ryms helt i ordet arbete, utan
mer handlar om att inte skapa, inte

Scouttips inför sommaren

Sommaren är högsäsongen för scouter.
Läger på sommaren är det som för många scouter
är årets höjdpunkt. Kanske att några bra scouttips
kan göra även din
sommar lyckad.
Du är på tältsemester och linan som håller
uppe tältet har just gått av. En scouts tips är en
råbansknop. Två ändar som ska knytas ihop, rep
i samma eller olika storlek funkar bäst med en
råbansknop.

Nu när du fått upp tältet är det dags för en trevlig
kväll och något att äta. En scouts tips är ”skrabbelucker” som är en variant på pannkakor. När du
ska göra skrabbelucker är det mysigast om du gör
det på öppen eld i en stekpanna. En scouts tips är
att göra en pagodeld så står stekpannan stadigt.
Vill du lära dig fler scoutiga tips börjar scouterna
igen i slutet på augusti. Ha en skön sommar!

Ingridienser till
Skrabbelucker
1 st ägg
0,5 dl socker
1,5 dl vetemjöl
1,5 tsk bakpulver
0,33 dl gräddmjölk
olja eller smör
till stekning
socker och eventuellt
lite kanel att vända i

tillföra och inte förändra. Det sista
klingar i mina öron som ljuv musik.
Att under tjugofyra timmar slippa
renovera, reparera och utveckla. Att
bestämma sig för att det just nu är
gott nog som det är. Inte för resten
av livet, men för tjugofyra timmar.

Naturligtvis rör inte detta bara hus
och hem och en kropp som behöver
motioneras. Jag blir mer och mer
övertygad om att detta i hög grad
rör våra kärlekar. Kanske är det de
orimliga förväntningarna, myten
om att allt måste bli bättre och bättre dag för dag som sliter mest på
våra relationer? Att det aldrig tillåts
vara bra nog och som en följd av
det, oskicket att försöka ändra på
varandra genom att påpeka futtigheter och gnälla på strunt.
Fortsättning på programsidan...

Gör såhär:
Vispa ägg och socker
poröst. Blanda mjöl och
bakpulver och rör ner i
äggsmeten. Tillsätt mjölken.
Klicka ut smeten i stekpanna med hjälp av matsked.
Stek tills de är gyllene på
båda sidor. Vänd dem i
strösocker.
Lägg upp på ett serveringsfat
Naturligtvis behöver man
inte vända i socker och
kanel om man inte vill.
(Men det blir godast så...)
Dryckestips: Kaffe, te,
mjölk

Tema
Sommargårdar från kust till kust!

Equmeniakyrkan har sedan många år två fantastiskt
härliga gårdar som främst på sommaren står öppna för
besökare i alla åldrar. En av dem är Klintagården och den
andra är Strandgården .En finns på östkusten och en på
västkusten.

5. Läget vid havet med härliga bad i Köpingsviken
samt närheten till den säregna öländska naturen.
Vi har något att erbjuda för ande, själ och kropp.
Här finns möjlighet till lugn och ro eller olika aktiviteter för alla åldrar allt efter önskemål.

Vi har ställt några frågor till ansvariga på gårdarna och
bett dem berätta följande:
1.Presentera i korthet er gård( läge, miljö, boende/logimöjligheter, servering e t c)
2. Vad händer på er gård sommaren 2015?
3. Har ni några speciella nyheter denna sommar?
4. Hur ser ni på framtiden för våra gårdar?
5. Vilka är de tre främsta skälen att besöka er gård denna
sommar?

Lars-Inge Claesson som nyligen avgått som
ordförande presenterar Strandgården så här:
1. Strandgården ligger i Vilshärad norr om Halmstad,
granne med den flera kilometer långa sandstranden
i Haverdalsbukten. Här finns drygt 150 bäddar med
vandrarhemsstandard, 30 husvagnsplatser, restaurang/
café och en kyrka.

Klintagårdens ordförande Ulf Noryd svarar så här!
1. Klintagården ligger mitt i Köpingsvik på Öland,
vid den fina sandstranden med cykelavstånd till sommarstaden Borgholm. Gården erbjuder boende med
olika standard i rum, stugor och logement men också
campingplatser. På gården finns glasscafé och restaurang. Gården erbjuder en lugn, drogfri miljö mitt i det,
under sommaren, livfulla Köpingsvik.

2. Visionen är en plats att längta till för ande, själ
och kropp och därför erbjuds andakter, föreläsningar,
konserter och gudstjänst. Vi har program för alla åldrar
Bibelstudier och föreläsningar återkommer varje vecka.
Se vår hemsida för fullständigt program.
www.klintagarden.se
3. Gården hälsar en ny föreståndare välkommen under
sommaren, Mikael Båge, från Jönköping.
Vår förhoppning är att under hösten/vintern kunna
genomföra det som vi kallar ”Vision Eken”, vilket
innebär en renovering för att höja standarden på några
av våra rum i huvudbyggnaden.

4. Vi har en uppgift som lägergård för att kunna evangelisera bland alla som besöker oss. Men vi tror också
på att det finns stora möjligheter att evangelisera bland
semesterfirare som besöker Öland varje sommar.
Inför framtiden vill vi modernisera rummen för att
kunna förlänga säsongen för att nå människor med det
kristna budskapet.

2. Som vanligt är det ett omväxlande program med
bl a konserter, gudstjänster och utställningar. Under ett
par veckor är det speciella barn- och familjeveckor, med
olika aktiviteter. En vecka är det Musikfabriken för de
som är mellan 9 och 14 år. Sportveckan som var ny förra året kommer igen, där ges möjlighet att prova olika
sporter som vind- och vågsurfing, kite och kajak. Hela
sommaren ordnas barnaaktiviteter, och sommarpastorerna ansvarar för andakterna. Under midsommarhelgen medverkar bl a Britta Hermansson. Tonårsläger,
sensommarläger för seniorer och ”Du är älskad”-lägret
för personer med funktionshinder är givna inslag på
gården! se www.strandgarden.org
3. Ett nytt ansikte! Vi har en ny biträdande
föreståndare, Jeanette Sundbaum från Gullbrandstorp,
som har börjat hos oss i vår. När det gäller programmet
har vi några kvällar med trubadur och quiz i restaurangen. Vi har också några ställplatser för husbilar, där
man kan stå någon enstaka natt.
4. Vi tror att våra gårdar är viktiga mötesplatser, även
i framtiden. Men samtidigt är det en utmaning för oss
alla om vi vill ha kvar gårdar med en kristen profil.

5. Mötena! Möjligheterna att möta gamla vänner, möjligheterna att möta nya, och möjligheten att möta Gud!
Naturen! Att få koppla av, på stranden, i vattnet eller
promenaden bland sanddynerna!
Maten! Midsommardagens laxbuffé är en höjdare!

Andakter
Österängens äldreboende följande torsdagar 4/6, 2/7, 30/7, 27/8 kl 11.00
Lindgårdens äldreboende följande torsdagar 25/6, 27/8 kl 16.00
Rosengårdens äldreboende följande tisdagar 7/7, 18/8 kl 14.30
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar kl 18.00
Tonår: fredagar kl 19.00

Tonårsläger
Strandgården 27/7 – 1/8, Klintagården - Groowe 28/7-2/8

Klockrent 2015 är det första regionscoutlägret i Equmenia Region Öst. Det
går av stapeln den 23-28 juni 2015 i Tångerda, ca 3 km norr om Vetlanda. Vi
räknar med att bli ungefär 1500 deltagare.
Konfirmation 2015-2016!? Läs mer på programsidan
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 3 augusti 2015
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Församl. plusgiro:
49 42 25 - 6

Församl. bankgiro:
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Equmenias ordförande:
Jonas Ankarberg
tfn 14 76 46
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Hanna Stridsman
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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.

Behnaz Shareza Tel. 036- 12 17 06
Öppet: mån, tis, tor, 9-18 ons, 14-19, fre, 9-16
Lördag mot beställning. Drop in i mån av tid.
Rosenlundstorg 1, 55454 Jönköping

