
 Ansgariikyrkan

En vänlig grönskas rika dräkt 
har smyckat dal och ängar. 

Nu smeker vindens ljumma fl äkt de 
fagra örtesängar,

 och solens ljus och lundens sus och 
vågens sorl bland viden
 förkunna sommartiden

Men du, o Gud som gör vår jord
så skön i sommarens stunder,

giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.

Alltt kött är hö,
och blomstren dö,

och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver

Text: C D. af Wirsén

Med två verser från denna vackra 
sommarpsalm inleds detta 
nummer av Ansgariikyrkans 
tidning. Vi informerar om 
sommarens gudstjänster och 
tillfällen till möten. 
Vi vill också i detta nummer lyfta 
fram sommaren som en tid, som ger 
möjligheter att läsa.
Vi får tips om böcker att läsa i 
sommar , vår ”Gästyckare” , som 
är författare/lärare och uppvuxen i 
kyrkans scout och tonårsarbete tar 
oss med till den unge bokslukarens 
värld.
Pastorsorden refl ekterar över 

” Läkande läsning ” och en 
scoutledare har försökt få fram vad 
barn och unga läser.
Vi önskar våra läsare en skön 
sommar, som ger både vila och 
utmaningar och framför allt glädje 
att få leva i denna Guds vackra 
värld. Men också med en bön om 
att genom människors goda 
handlingar kan krig, svält 
och terror bekämpas.

Redaktionskommittén
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I en serie artiklar i Svenska Dagbladets IDAG-serie 
skildras hur litteraturläsning hjälper mot sorg, anorexia, 
depression och demens. Det handlar om Biblioterapins 
läkande kraft.
En av artiklarna har rubriken: Läsningen gav kraft 
efter barnens självmord. Vi möter Björn Andersson och 
Josefine Selberg, som båda förlorat sina barn genom 
självmord och hur de fick hjälp den vägen.
   Björns son, Mikael, tog sitt liv den 24 oktober 2012. 
Både han och hans fru fick hjälp hos en psykolog, och 
det var bra. Efter detta försökte de leva vidare. Men 
efter två år var det ingen som pratade om Mikael 
längre. Allt blev så tyst, berättar han.
   2014 kom Björn och hans fru i kontakt med SPES, 
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevande 
stöd. Föreningen hade en Biblioterapigrupp till-
sammans med Norrköpings stadsbibliotek. Här läste de 
böcker skrivna av personer med erfarenhet av själv-
mord - en pappa som förlorat sin dotter, en dotter vars 
mamma tagit sitt liv… Han berättar om läsningens 
betydelse- han mötte människor i samma situation 
och det är bara de som kan förstå Björn fullt ut oh han 
dem.
Frågetecknen kring Mikaels död kommer han att få 
leva med men han vet att han inte är ensam .
   I samma biblioterapigrupp fanns Josefine Selberg och 
hennes man med. Hon är gift sedan 27 år, jobbar som 
gymnasielärare och har tre barn. Ett av barnen, 
dottern Tove, blev endast 24 år. Hon dog 2014. Josefine 
Selberg reflekterar över varför biblioterapin är viktig - 
man behöver inte prata om sin egen situation om man 
inte orkar. Man kan tala om sådant som står i boken. 

Författaren har sin egen berättelse och har satt ord på 
saker jag känner igen. Man får flera ord. 
Orden har makt, säger hon. Orden och själva läs-
processen väcker känslor, de kan bli hur jobbiga som 
helst. Men hon tror att det kan vara bra att de kommer 
upp till ytan och att man på så vis får bearbeta dem.
En annan artikel har rubriken: Brittiska läkare testar 
böcker på recept. 
Fyratusen läkare i England använder idag Böcker på 
recept. Den offentliga vården samarbetar med biblio-
teken för att via litteratur få patienter att må bättre. 
Det är organisationen The Reading Agency som tar 
fram listor på facklitteratur, självhjälpslitteratur och en 
del skönlitteratur, som ska 
finnas på alla bibliotek. 
Litteraturlistorna ses som 
komplement till den profess-
ionella medicinska och 
psykiska vården. En av grund-
arna till The Reading Agency 
Debbie Hicks sammanfattar:
Att skönlitteratur kan ha en så 
positiv inverkan på patienterna 
var en överraskning för många 
inom sjukvården.

Programbladet du läser just nu ges ut av Ansgarii-
kyrkans församling. Vi, medlemmar, kallades läsare för 
att vi läste Bibeln. I dag läser vi också skönlitteratur. 
Men Bibeln har stor betydelse för oss. Utifrån bibel-
ordet för vi djupa samtal. Vill du vara med? Hör av dig 
i så fall till kyrkans expedition.

Pastorn har ordet

Karl-Ivar Karlsson,
Pensionerad pastor och lärare

Läsning som läker

Kongobesök i Ansgariikyrkan
Den 15 maj får Ansgariiförsamlingen ett celebert besök. Pastorn i vår vänförsamling i 
Sundi Lutete i Kongo Kinshasa, pastor Batinisa Mwaka Diop, kommer då på besök. 
När min fru Gunnel och jag kom till Sundi-Lutete på 70-talet var Batinisa elev i skolan, så 
vi har båda haft honom som elev. Efter studenten fortsatte han sina studier på kyrkans 
teologiska seminarium i Kinshasa. Sedan dess har han varit pastor i flera församlingar, bland 
annat i Matadi och Kinshasa. 
På 90-talet var han i Sverige som ledare för en grupp scouter från Kongo. 2015 var en grupp, 
från Ansgariiförsamlingen med vår pastor Lars Anders Kjellberg, på besök i Sundi-Lutete. 
Vi fick då fin kontakt med pastor Batinisa. Han såg då, med stor förväntan, fram mot sin 
egen resa till Sverige. Vi hälsar honom välkommen!   Curt Olofson

           Pastor/missionär

Batinisa Mwaka Diop,
Pastor



Pastorn har ordet

Karl-Ivar Karlsson,
Pensionerad pastor och lärare

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

Maj
Fredag 5 Närradion
11.30–12.30 RPG-fönstret med Sven-Ove 
Rylner. Gäst Jens Junelind
Repris 6/5 kl 11:00.
Söndag 7
10.00 GUDSTJÄNST Vägen till livet
Lars-Anders Kjellberg, Lars-Inge Claesson
Gudstjänsten sänds i närradion
11.15 Församlingsmöte
Tisdag 9
Kupans vårutflykt
Samling kl. 14.00   
Fredag 12 Närradion
11.30–12.30 RPG-fönstret med Sven-Ove 
Rylner. Gäst Lena Maria Klingvall
Repris 13/5 kl 11:00.
Söndag 14
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Att växa i tro
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Sång Frida Elmgren
Offerdag för Mission i Sverige
Tisdag 16 19.00 Arbetskväll för Mission
Söndag 21
10.00 GUDSTJÄNST Bönsöndagen
 Batinisa Mwaka Diop,  pastor från Kongo, 
Curt och Gunnel Olofson
Sång Familjen Stenlund
Torsdag 25 Kristi Himmelsfärdsdag   
9.00 Gökotta i Stadsparken Huskvarna 
tillsammans med Equmeniakyrkan, 
Huskvarna.
Söndag 28
10.00 GUDSTJÄNST Hjälparen kommer
Lars-Anders Kjellberg, 

Juni
2-6 juni Scoutläger på Munkaskog
Söndag 4 Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard  
Den heliga Anden
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
15-17 Vättersnäsdagen på Sannaängen
med hoppborg, uppvisningar brandkår & 
polis, ridning. Glass!
Medtag egen fikakorg. 
Arrangör: Vättersnäs förening

Fredag 9 Närradion
11.30–12.30 RPG-fönstret med Sven-Ove 
Rylner. Gäst Per-Olof Öhrn
 Repris 10/6 kl 11:00
Söndag 11
10.00 GUDSTJÄNST Gud – Fader, Son 
och Ande
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson
Sång : Kören Cantilena med Håkan Sparfv
Fredag 16 Närradion
10:00 - 11:00. Programmet Samradio 98,5 
med Sven-Ove Rylner
Gäst: Gunnel Noreliusson Fjällstugan
Söndag 18/6 – 6/8 firas gudstjänsterna 
tillsammans med Equmeniakyrkan 
Huskvarna
Söndag 18
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan 
Huskvarna      
Lars-Anders Kjellberg
Söndag 25 
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan 
tillsammans med Equmeniakyrkan 
Huskvarna
Den högstes profet
Leif Larsson, Sven-Ove Rylner
Sång Curt Olofson

Juli
Söndag 2
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i 
Equmeniakyrkan Huskvarna  
Söndag 9
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan  
Att inte döma
Lennart Bergström, Sven-Ove Rylner
Sång Sigrid Bergström
Söndag 16
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, 
Huskvarna
Söndag 23
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan  
Efterföljelse
Curt Olofson, Gunnel Olofson
Söndag 30
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, 
Huskvarna

Augusti
31/7-6/8 Tonårsläger på Strandgården
Söndag 6
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i 
Ansgariikyrkan, Andlig klarsyn
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Söndag 13
10.00 GUDSTJÄNST Goda förvaltare
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner
Söndag 20
10.00 GUDSTJÄNST Nådens gåvor
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson
Lördag 26 Österängsdagen 
Söndag 27
10.00 GUDSTJÄNST  Tro och liv   
Karl-Ivar Karlsson
V 36 Equmenias grupper börjar     

DAGLEDIGA – RPG- KL. 15.00
2/5 Reuterdal och Oskarsson. ”Sånger samt 
berättelse från yrkeslivet”
En polis och en pastor har ordet och tar ton.
18/5 Bussresa tillsammans med Huskvarna-
bygdens RPG. Vi reser väster ut.
Heldag. Mer info kommer senare. 
Välkomna med!

Konfirmation 2017-2018!? 
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 tankeväck-
ande 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 fun-
deringar kring det, så hör av dig till: pastorn 
Lars-Anders Kjellberg: 070-610 64 36 eller  
pastorn@ansgariikyrkan.se
Konfirmandinskrivning blir onsdagen den 6 
september kl 18.30.
                

Pilgrimsvandringar
Equmeniakyrkan i Huskvarna inbjuder till 
pilgrimsvandringar den 17 maj, 7 juni, 
16 augusti kl. 18.00 med start i Huskvarna

Språkcafé
Svenskundervisning för flyktingar i 
Ansgariikyrkan varje onsdag 10.00–12.00 
t o m 7 juni . Du kan komma utan anmälan. 
För info ring 036-14 08 90 

Program



De kallade oss bokslukare. Vi var 
elva år och vår läshunger var 
omättlig. Urskillningslöst kastade 
vi oss över allt som inte bjöd något 
motstånd. På Österängens bibliotek 
var författaren Enid Blyton vår 
drottning. Orubbad satt hon på vår 
bokslukartron och matade oss med 
Fem-böckerna, Mysterie-böckerna 
och allt vad de nu hette. Lättuggat 
och lättsmält var honnörsorden. 
Och vi läste, läste, läste. 
Ja, herregud, vad vi läste! 

Vi befann oss i vad som inom den 
moderna utvecklingspsykologin 
(anförd av den ryske psykologen 
Lev Vygotskij (1896-1934)) kal-
las för vår komfortzon: Vi gjorde 
det vi kunde, men ingen utmanade 
oss. Det var enkelt och tryggt, men 
ledde inte framåt. Sanningen var 
den att det inte hade hjälpt om vi så 
hade läst tusen Blyton-böcker. Vi 
skulle för evigt bli kvar i 

kiosklitteraturens skärseld om ingen 
räddade oss därifrån. 
Och räddningen stavades 
UTMANING och STÖTTNING. 
Vygotskij menar att ett barn måste 
bli både utmanad och få stöttning 
för att kunna ta nästa steg i sin 
utveckling. 
Det gäller såväl läsning och 
matematik som mental 
och personlig utveckling. 

Om detta visste jag förstås ingen-
ting när jag 1981 vräkte upp ännu 
en Blytonbunt på Österängen 
biblioteks lånedisk. Men det fanns 
en bibliotekarie som kanske anade 
att det var dags. Som såg något 
i ögonen på mig. Som intuitivt 
förstod att jag var redo för nästa 
utvecklingssteg. Hon sköt helt 
sonika undan Blytonhögen och 
la en helt annan bok framför mig. 
I jämförelse med de tunna Fem-
böckerna liknade den ett monster; 

formatet var både bredare, högre 
och tjockare. ”Den här tror jag du 
skulle klara av”, sa hon utmanande. 
”Den är inte lika lätta som de där”. 
Hon pekade på Blytonböckerna. 
”Men om du läser ett kapitel i taget 
och inte har för bråttom tror jag du 
ska klara det”, sa hon stöttande.

Överväldigad av den plötsliga 
utmaningen tog jag boken under 
armen. Gick hem, öppnade den och 
fick mitt livs första stora läsup-
plevelse. Vad boken hette? Oliver 
Twist av Charles Dickens. En 
alldeles perfekt 
utmaning för 
en blytonsk 
bokslukare. 
                                                                                    

Gästtyckare | equmenia
En bokslukares utmaning

Pär Sahlin, 
Författare och lärare

Jag frågade några barn om vad de tycker om att läsa. 
Barnens åldrar varierade mellan 10 – 13 år och jag 
frågade både i grupp och enskilt. Min förutfattade 
mening var att jag skulle få höra barnen berätta om 
böcker med mycket magi och fantastiska varelser i 
olika världar. Kanske att de, tänkte jag, längtade bort 
från sin vardag med skola till andra världar och äventyr.
Detta var ungefär vad de berättade:
Några elvaåringar tittade undrande på mig, tittade runt 
på varandra och så började de berätta i mun på 
varandra om en bokserie i dagboksform, (Dagbok för 
alla mina fans). Alla talade leende om dess förträff-
lighet, den innehöll ”allt, med pinsamheter och allt 
sånt”. Vardagshändelser med många knepiga och 
komiska situationer med huvudpersonen Greg som 
helst vill sitta hemma och spela dataspel, medan 
föräldrarna helst ser att han är ute och leker. 
I berättelsen finns även den stora kärleken, den mest 
populära tjejen i skolan. 

Som nybörjarbok föreslog de Lassemaja-böckerna.
En trettonåring tyckte att ”Dagbok för alla mina fans” 
var en bra start att komma igång med läsningen med. 
De flesta av böckerna hon fastnat i handlade om 
skolmiljöer, fantasy passade henne inte alls. Just nu 
läste hon 100-åringen.
En 10 åring höll med om att ”Dagbok för alla mina 
fans” var jätte bra. Nu har han helt fastnat i en annan 
serie, (Vår trädkoja med 13 våningar). En bok som 
beskriver två killars händelser i sin koja, där ALLT kan 
hända.
De flesta av barnens boktips handlade om vardags-
händelser. De saknade oftast magi och främmande 
varelser. Några boktips fanns som både hade magi och 
äventyr i sig, men tänk att livet självt kan vara 
spännande nog. 

Jakob Magnusson,
scoutledare Equmenia Ansgariikyrkan

Vad tycker barn om att läsa?



Länge har jag tänkt läsa om 
några böcker i min bokhylla 
som  Moa Martinsson skrivit. 
De handlar om Mia och är en 
självbiografi.
Vissa miljöer i böckerna minns 
jag, kändes bekanta eftersom 

jag liksom Moa är från Östergötland. 
Några nära släktingar till mig har också fått slita för sitt 
uppehälle på liknande sätt som Mia, men ändå orkat 
visa värme och omtanke.

Tema
Det här tänker jag läsa i sommar

Ann-Marie Claesson

Sommaren 2009 läste jag Wole 
Soyinkas självbiografiska bok 
Aké – barndomsåren. Jag tror inte jag 
läst någon bättre självbiografisk bok. 
Inte av en författare med så detaljrikt 
minne i alla fall. Han beskriver där hur 
det är att växa upp i två parallella kulturer. Därför tänker jag läsa om den i år och efter det läsa 
hans bok “Du måste ge dig av i gryningen”, som är en fortsättning. 
I den boken berättar han om sitt vuxna liv, hur han var tvungen att gå i landsflykt och hur han 

sattes i fängelse utan rättegång av regimen i Nigeria.
En annan bok som lockar mig är Yaa Gyasis bok “Vända hem”, som nyligen kommit ut. Den är en släktkrönika 
och handlar om tiden när slavhandeln började och sedan om slaveriet i amerikanska Södern. Yaa Gyasi är född i 
Ghana och bosatt i USA.
Jag tänker också läsa Elsie Johanssons nya bok “Riktiga Elsie”, som kom ut i höstas. Där berättar hon 
utlämnande om sitt liv.

Tips för sommarläsning

“Ett liv utan början” av Lena Hansson (utgiven 2016 på Ordberoende förlag) 
Det här är en berättelse om att hitta sitt ursprung och kanske också illusionen att om man 
bara får veta var man kommer ifrån så kommer allt i livet att ordna sig. Åsa kom till 
Sverige som fyraåring. I hela sitt liv har hon känt sig ofullständig, som om någonting fattas. 
Nu är hon på plats i Colombia för att söka efter sitt ursprung och få en förklaring till varför 
hon känner sig som hon gör. Men blir det bättre när hon kommer till Colombia? Ordnar 
sig alltihop bara hon får träffa sin biologiska mamma?  Knappast. Det här är en roman om 
längtan och ensamhet och om vad man är beredd att göra och övervinna för att hitta sitt 
ursprung. Jag sträckläste!
Jag glömmer aldrig när jag som barn såg filmen om Mata Hari med Greta Garbo i 

huvudrollen: Tragiken, den ödesmättade stämningen och det dramatiska slutet. I Paulo Coelhos bok “Spionen” 
(utgiven 2016 på Bazar Förlag) skildras Mata Haris öde ur hennes egen synvinkel. Berättelsen är baserad på de 
dokument från brittiska, tyska och franska underrättelsetjänsten som släppts under senare år samt Mata Haris 
egna brev från fängelstiden innan hon avrättades som spion. Vilken kraft hon måste haft för att hantera alla 
motgångar i sitt liv! Paulo Coelho skildrar henne som en feminist som satte sig över sin tids konventioner och 
moral och tog sitt öde i egna händer.

Under många år har jag  ganska sällan 
läst böcker, utan istället prioriterat annat.
Men det kanske kan bli mer tid för 
läsning framöver, och det är egentligen 
skön avkoppling att bara sitta ned med 
en bra bok. Då läser jag gärna historiska 
skildringar om ovanliga människoöden 
och speciella miljöer.

I vår ”hytte” på fjället i Norge finns en bok som jag 
har börjat att läsa. Den heter ” Menn av is og kulde” 
(Kampen om Svalbard)” av Kjell Fjörtoft och handlar 
om förhållandena på Svalbard för ca hundra år sedan 
och strapatserna för fångstmän som övervintrar för att 
jaga säl och isbjörn. Hemma har jag flera av 
Alf Henrikssons böcker. Han är en av mina favorit-
författare med sina underfundiga dagsverser, dikter och 
berättelser. I sommar hoppas jag hinna läsa någon av 
hans historiska berättelser.

Jan Samuelsson

Rune Staaf,
Bibliotekarie

Åsa Storck
Enhetschef,
 Jönköpings Stadsbibliotek



Andakter  på Österängens äldreboende följande 
  torsdagar 11/5, 8/6, 6/7, 3/8, 31/8 kl. 11.00 
                  på Lindgårdens äldreboende torsdag 22/6, 24/8  kl 16.00
                  på Rosengårdens äldreboende följande 
  tisdagar 4/7, 15/8 kl 14.30
Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00
Manusstopp för nästa programblad 4 augusti 2017
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar 18.00
Tonår: fredagar 19.00
Studiearbete föreläsningar/Cafékvällar 
och sång/musikarrangemang sker i samverkan med Studieförbundet Bilda                    
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda den 24-28 maj 2017.
Equmenia håller riksstämma 2017 den 17-19 november i Växjö
Equmeniakyrkans sommargårdar
Välkomna också denna sommar!
Strandgården på västkusten, nära Halmstad
www.strandgarden.org (info och program)
Klintagården på Öland 
www.klintagarden.se (info och program)
Redaktionskommittén 
Lars-Evert Sahlin, ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson, 
Ringwor Karlsson, Karl-Ivar 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:
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
Swishnummer:
123 528 8162
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


