
 Ansgariikyrkan

Bilden som möter oss här ovan 
är den vackra väv som fi nns i 
Ansgarikyrkans fond. 
Den är formad av konstnären Lisa 
Atterström och vävd av Gun 
Johansson medlem i Ansgarii-
kyrkans församling. Gun är sedan 
några år avliden.
Vad berättar denna bild ? Som all 
konst är det upp till betraktaren att 
svara på detta.
Vävens namn är ” Möte”
Det fi nns en slags öppenhet i 
vävens bildspråk. Samtidigt är 
just öppenhet en stark vilja hos 
Ansgariikyrkans församling.

Ansgariikyrkan är en del av och 
tillhörande Equmeniakyrkan i 
Sverige. Under nästan 150 år har 
denna kyrka och dess föregångare 
erbjudit gemenskap och engag
emang i Jönköpings östliga delar.
Vi har i detta höstnummer av vår 
tidning valt att på olika sätt 
presentera och tydliggöra 
Ansgariikyrkans församling.
Vi utgår från kyrkans vision som vi 
delar med de församlingar som är 
en del av Equmeniakyrkan 
i Sverige.
Du möter det i församlingens 
pastors betraktelse om en ”Hela 

livets kyrka”
Kyrkans biträdande kyrkoledare 
Olle Alkholm är ”gästtyckare” och 
refl ekterar mycket inspirerande över 
visionen ”En kyrka för hela livet där 
mötet med Kristus förvandlar - dig, 
mig och världen”
Med vår tidning vill vi väcka 
nyfi kenhet och intresse för det som 
erbjuds i gudstjänster och andra 
samlingar. 
Välkommen till Ansgariikyrkan 
men vi vill också möta dig där du 
fi nns!       
        
Redaktionskommittén
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En öppen kyrka!

Nr 3   September - November 2017  Tema: För hela livet 

Väven i Ansgariikyrkans 
kyrksal
Foto: Curt Olofson



När jag hör orden om en kyrka för hela livet tänker jag 
inte bara på själva kyrkobyggnaden utan också alla som 
kommer till kyrkan, till alla som delar sin tro och sitt 
liv där tillsammans.
I en kyrka för hela livet kan jag komma med hela 
mitt liv från barndom över ungdom, och vuxentid in i 
ålderdomen. Till kyrkan får jag komma och bli döpt, 
bli konfirmerad, gifta mig och bli begraven. Det är en 
kyrka som välkomnar mig där jag får vara den jag är. 
Det är en kyrka där jag blir sedd och får uppleva vem 
Gud är. Jag får kunskap om att Gud älskar världen och 
sin kyrka. Efter hand förstår jag att kyrkan inte i första 
hand är till för sina medlemmar utan för den värld och 
de människor som finns utanför kyrkans väggar.

 En kyrka för hela livet välkomnar alla människor till 
gudstjänst och gemenskap i sin kyrka. I gudstjänstens 
gemenskap får vi dela våra liv, tron och tvivlet.  Till 
gudstjänsten får vi komma som vi är med de problem 
och bördor vi har och det som gläder oss. En kyrka för 
hela livet är en verkstad som tar hand om människorna. 
I den verkstaden får vi ta emot det vi behöver. I gud-
stjänsten får vi hjälp med det. Gudstjänsten är ett möte 
mellan Gud och människor. Gudstjänsten vill hjälpa 

att stärka vår tro, ge uppmuntran, ge mod och hopp att 
leva.

En kyrka för hela livet vill hjälpa oss att känna mening 
med vår tillvaro och ge riktningen i livet. Vi är på väg. 
På vägen går vi med den helige. Vi är inte ensamma. 
Jesus går med. En kyrka för hela livet vill påminna oss 
om detta särskilt de dagar då livet är tungt, motigt och 
fyllt av smärta och sorg. 

Vem är kyrkan för hela livet till för? Den är till för 
alla som vill vara med, den som söker, den som längtar 
efter tro och mening som samtidigt har svårt att tro. På 
1800-talet i folkväckelsen sa 
man ”det är en nåd att få vara 
med” De orden gäller än idag. 
Det är nåd, att jag får vara med, 
att jag får tro, att det finns en 
kyrka och församling som jag 
får vara med i.

Kom i håg, du är alltid välkom-
men till Ansgariikyrkan !

Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg
Pastor i Ansgariikyrkan

En kyrka för hela livet

Globala veckan firas varje år i vecka 47 runt om i 
Sverige. Vi lever ju i en global värld med ett ansvar 
också för de som inte har ett lika bra liv som vi. 
Delaktighet och solidaritet är två honnörsord. Det 
är inte bara inom kyrkorna som man engagerar sig 
globalt. Men vi inom kyrkan har ett speciellt uppdrag 
som berör hela världen. Jesus sa till sina lärjungar:
 ”Gå ut i hela världen och predika evangelium” 
I evangeliet som betyder det Glada Budskapet, finns 
också kallelsen att 
hjälpa och bistå de 
som lider, rent materi-
ellt, men också de som 
lever i förtryck. Det 
handlar om att hävda 
mänskliga rättigheter. 
Kärleksbudskapet som 
skapar fred människor 
emellan skapar också 
frid och harmoni som är läkande för människans själ.

” Det som håller oss vid liv”
Mässa 12 november med musik och texter av Peter 
LeMarc!

Peter LeMarc är alltid lika aktuell med sin musik och 
berörande texter.
Söndagen 12 november är det Musikmässa i 
Ansgariikyrkan med just Peter LeMarcs musik och 
texter. Det blir musik från tidigt 80-tal till hans senaste 
platta ” Den tunna tråden”
Medverkar gör körerna Cantilena och Vox Populi 
tillsammans med kompband och solister. 
Det är körledarna Håkan Sparf och Axel Dahlin som 
arrangerat låtarna och som leder och håller ihop körer 
och kompband.
Pastor Lars-Anders Kjellberg leder mässan.



Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg
Pastor i Ansgariikyrkan

Onsdag 30 augusti   
Språkcaféet startar kl.10.00
Konfirmandinskrivning kl. 18.30
Vecka 36 Equmenias grupper startar
 
September
Söndag 3 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Friheten i Kristus, Lars-Anders Kjellberg, 
Karl-Ivar Karlsson
Söndag 10
10.00 GUDSTJÄNST’
Medmänniskan, Lars-Anders Kjellberg, 
Sven-Ove Rylner
Sång Matilda Svensson
Tisdag 12
19.00 Kupan
Gemenskap – handarbete – kaffe
Onsdag 13
18.30 Möte med Markus, Bibelstudium, 
samtal, aftonbön
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Fredag 15 RPG-fönstret kl 11:30 
med S-O Rylner. Gäst Kommunalråd Mona 
Forsberg (S). 
Söndag 17
10.00 GUDSTJÄNST
Enheten i Kristus, Leif Gunnevik, 
Gunnel Olofson
Sång Anna Sickeldal, Utblick
Tisdag 19
19.00 Arbetskväll för Mission
Fredag 22 Samradio 98,5 kl 10.00 
med S-O Rylner. Gäster: Weimar Alpsten 
och Stieg Johansson Kungsportens 
Trygghetsboende. 
Lördag 23 GEMENSKAPSDAG 
på Solgläntan Skärstad
Ytterligare information kommer
Söndag 24
17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard   
Lars-Anders Kjellberg m f.
Onsdag 27
19.00 Musikcafé  Maria och Henrik 
Ydreborg
”Vandringen”

Oktober
Världens Barn – vecka 39-40
Ansgariikyrkans församling deltar i 
Riksinsamlingen för Världens Barn genom 
att besöka hushållen i Vättersnäs och samla 
in pengar.
Söndag 1 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard, 
Änglarna
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson 
Sång Emy och Alva Stahl
Torsdag 5
18.00 Scoutgudstjänst med scoutinvigning
Scouter och ledare
Lördag 7 Regionsfest i Vetlanda
Obs! Ingen gudstjänst söndag den 8 okt.
Tisdag 10
Gemenskap – handarbete – kaffe 
Onsdag 11
18.30 Möte med Markus, Bibelstudium, 
samtal, aftonbön
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Torsdag 12
19.45 Equmenia i Ansgariikyrkan årsmöte
Fredag 13 RPG-fönstret kl 11:30 
med S-O Rylner. Gäst: Millvi Gotthardsson 
Neuroförbundet ” Att leva med MS ” 
Söndag 15
10.00 GUDSTJÄNST ÅRSHÖGTID
Att lyssna i tro, Lars-Anders Kjellberg, 
Lennart Bergström
Sång Anna Eriksson
12.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Lunch    
Onsdag 18
19.00 Cafékväll Pär Sahlin 
”Att skapa litteratur i barndomens landskap 
Söndag 22
17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard   
Lars-Anders Kjellberg m fl
Söndag 29
10.00 GUDSTJÄNST
Att leva tillsammans, Lars-Inge och 
Marianne Claesson
Sång Män-i-skor

November
Lördag 4 Alla Helgons dag   
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Helgonen, Ljuständning till minne av 
hemgångna
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Söndag 12 
17.00  ” Det som håller oss vid liv”
En mässa med musik av Peter LeMarc
Körerna Cantilena och Vox Populi med 
kompband och solister
Körledare. Håkan Sparf och Axel Dahlin
Pastor Lars-Anders Kjellberg leder mässan
Tisdag 14
19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Mission
Onsdag 15
19.00 Cafékväll Göran Skytte 
“På spaning efter Jesus”
Fredag 17 Samradio 98,5 kl 10.00
med S-O Rylner och Sören Sigvardsson
Globala veckan 19-26 november
Tema: Hållbar värld för alla 
Söndag 19 
10.00 Gudstjänst i globala veckan
Internationella Rådet, Utblick
Närradioutsändning  
Onsdag 22
18.30 Möte med Markus, Bibelstudium, 
samtal, aftonbön
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Fredag 24 Samradio 98,5 kl 10.00 
med Curt Olofson
RPG-fönstret kl 11:30 med S-O Rylner. 
Gäst Regionråd Mia Frisk (KD)
Söndag 26
10.00 GUDSTJÄNST, Domsöndagen,
Kristi återkomst, Johnny Jonsson, 
Lars-Anders Kjellberg
Efter kyrkkaffet studium om Marcus med 
Johnny Jonsson

December
Söndag 3 ADVENTSGUDSTJÄNST, 
Ett nådens år
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Anna Eriksson, Körsång
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbeten påbörjas        
JULKRUBBAN på stán invigs kl 17.00 

Daglediga - RPG kl. 15–16.30 Ansgariikyrkan
  5 sept ”Mina 70 år. Händelser ur min 70-åriga livsresa” Sven-Ove Rylner
  3 okt    ”Kost och hälsa för äldre” Ida Wissling   
  7 nov   ”Lina Sandells sångskatt” Sylvia Lönn 
  5 dec    ”Norges fjordar, forsar och fjäll”  Maria och Lennart Erlandsson                

Program



Equmeniakyrkan är ett kristet 
trossamfund som 2011 bildades av 
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan 
och Missionskyrkan. Det skedde 
utifrån övertygelsen att det som 
förenar oss är större än det som 
skiljer. 
Det gäller inte bara kyrkor och 
samfund utan borde få vara viktigt i 
Sverige i stort och även i världen. 
Du som läser den här texten är en 
del av en större gemenskap och ett 
större sammanhang. 
Du är människa bland människor 
och individ i ett samhälle.
Kyrkan finns för dig för att hjälpa 
dig att leva. Att relatera sitt liv till 
kristen tro innebär att du får hjälp 
att förstå ditt liv och världen i ljuset 
av det som Jesus sade och gjorde. 
Du får ett mönster för att tolka och 
förstå ditt liv och du förenas med 
människor i andra världsdelar och 
länder. 

I vår tid finns mycket som splittrar 
och delar upp. Vi talar om 
svenskar och invandrare, 
flyktingar och bofasta, fattiga och 
rika, troende och ateister. I kyrkan 
tror vi inte att alla dessa uppdel-
ningar säger det viktigaste om oss 
människor. I grunden är vi alla lika 
i detta att vi är människor, vi söker 
mening och innehåll i livet och 
vi har grundläggande mänskliga 
behov som förenar oss alla. 
Equmeniakyrkan vill vara en kyrka 
för hela livet. Det betyder bland 
annat att alla är välkomna, också de 
som tvivlar och ställer frågor. Den 
som känner sig belåten med livet är 
välkommen och den som tycker sig 
leva på tillvarons baksida är också 
välkommen.
Vi behöver alla ett sammanhang att 
relatera till och den kristna kyrkan 
vill vara ett sådant sammanhang. På 
något sätt relaterar allt i kyrkan till 

Jesus som kom till världen för att 
visa oss Guds kärlek och omsorg. 
I kyrkans gudstjänst möts 
människor i olika åldrar och med 
olika erfarenheter. Där lyssnar vi till 
Jesu ord i Bibeln och där ber vi 
tillsammans. I någon bemärkelse 
delar vi också varandras liv och 
utmanar den ensamhet som för 
vissa är en daglig erfarenhet. 
Du är också välkommen med i det 
sammanhang som är en kyrka för 
hela livet. 

   

Gästtyckare | equmenia
Equmeniakyrkan - En kyrka för hela livet

Olle Alkholm, 
biträdande kyrkoledare 

Ett läger med scouter från Ansgariikyrkan, Habo, 
Hovslätt, Huskvarna, Kaxholmen, Mullsjö, 
Norrahammar och Vaggeryd. Totalt var vi ca 320 
scouter.
Vi bodde i 3 olika byar: Indianbyn, 
Maori och Samebyn
Årets tema var naturfolk och vårt 
naturliga umgänge med Gud. 
Under lägret fanns det olika projekt 
som man kunde delta i som anknöt 
till de olika naturfolken.
På eftermiddagarna kunde man också 
”bara vara” eller bjuda en annan patrull på fika. Det 
fanns också 
möjlighet till bad och att handla i kiosken.
På kvällarna var det naturligtvis lägerbål, andakter och 
god nattamat.
Insamlingen på årets läger gick till en skola i Ecuador. 
Den ligger i en indianby som heter Cuarto. 
Equmeniakyrkan stöder skolan med bidrag till lärar-

löner och har haft ett projekt med inköp av datorer. 
Under morgonsamling och kvällsandakt fick vi se ett 
drama som var både lärorikt och spännande om två 

scouter som gick vilse och under 
tiden hann hitta både Gud, hem och 
varandra.
Ingen är ledsen ingen är sur. Vi 
är scouter i ur och skur! Trots en 
del regn under lördagen som mest 
ägnades åt bygge av kök var det inga 
sura miner. 
Större delen av söndagen var det 

Spårning, som för Ansgariis del resulterade i ett 1:a 
pris bland Spårarscouterna.
När vi frågade scouterna på avslutningsdagen vad som 
hade varit bäst på årets läger svarade de: Allt! Det enda 
som är tråkigt är att vi ska åka hem och att det är ett 
helt år till nästa läger.

Catharina Mars,
kårchef  i equmenia scout i Ansgariikyrkan

Scoutläger Naturligtvis Munkaskog 2-6 juni 2017



 Ansgariikyrkan är en plats för möten mellan männi-
skor och mellan människor och Gud. 
Gudstjänster, sång- och musikarrangemang, cafékväl-
lar med intressanta gäster, bibelstudier, språkkafé för 
asylsökande, bön/samtalsgrupper och dagledigträffar är 
delar i den helhet som kyrkan utgör. 
equmenia är kyrkans barn och ungdomsarbete för 
scouter 7-13 år samt tonårskvällar. Varje år inbjuds 
tonåringar i årskurs 8 till konfirmationsundervisning.

Ansgariikyrkan  tillhör 
trossamfundet 
Equmeniakyrkan. Detta 
är Equmeniakyrkans 
vision och därmed också 
Ansgariikyrkans:
 ”En kyrka för hela livet 
där mötet med Kristus 
förvandlar - dig, mig 
och världen”
Vi vill att kyrkan ska…
…präglas av mission 
med ett uppdrag att föra 
människor till tro.
Detta uppdrag finns i 
närområdet men också i en söndrad och splittrad värld, 
där krig, konflikter, svält och fattigdom samt olika 
naturkatastrofer är varje dags verklighet.
Vår kyrka tar sin del av ansvaret för arbetet på sju 
kontinenter.
… genomsyras av bön och där bönen är ett samtal med 
Gud.
…präglas av Guds ord med ett erbjudande att varje 
läsare av detta ord tolkar och lever Guds vilja i världen.
… se diakoni tillsammans med vittnesbörd och tjänst 
som vår kyrkas främsta märke. En trovärdig kyrka 
lever som den lär. Detta leder till samhälls-
engagemang och då vill den vara en röst i samhället 
som gör skillnad.
...präglas av mångfald, Vi är alla olika som människor 
och det avspeglas i kyrkan.   
Alla får plats. Vi håller ihop vår mångfald och öppnar 
för fler att dela vår gemenskap.

… vara en plats, där hela livet ryms, en plats för 
brustenhet, för glädje och lust.
Då kan kyrkan vara en gemenskap där man kan dela 
livets alla skeden och där äkta relationer byggs. 
Oavsett livssituation du befinner dig i kan du komma 
till kyrkan som du är, och bli bemött efter dina behov.
… förmedla Guds förlåtelse som befriar. Då vågar 
också kyrkan ta ställning, möta konflikter och 
spänningar och visa på att Gud på ett särskilt sätt är 

”annorlunda”.
… vara hållbar. En 
ekologisk hållbar kyrka 
med miljömedvetenhet, 
en socialt hållbar kyrka 
med en öppen gemen-
skap och en ekonomiskt 
hållbar kyrka som tar 
ansvar för det som 
beslutas. Detta innebär 
ett uthålligt samspel 
med Gud i skapelsen.
…..stå för förnyelse 
och söka nya, för vår tid 
bättre lämpade, sätt att 
vara kyrka på.

Detta innebär att följa Jesus i varje ny tid. 
Gud inbjuder varje människa till en relation med Jesus 
Kristus och församlingen är en plats där detta livsnära 
möte kan ske. I gudstjänst, bön, i gemenskap över en 
fika och genom dop och nattvard. 
Kom med och pröva!
         

Lars-Evert Sahlin

/Källa: Strategisk  plattform för GF-kyrkan 
numera Equmeniakyrkan /

Tema
Nyfiken på Ansgariikyrkan?



Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00
Andakter 
Österängens äldreboende torsdagar  31/8, 28/9, 26/10, 23/11 kl 11.00
Lindgårdens äldreboende  torsdagar  12/10, 9/11 kl 16.00
Rosengårdens äldreboende tisdag 26/9 kl 14.30
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar kl 18.00
Tonår: fredagar kl 19.00
Övning av sånger inför 1:a advent - övningstillfällen och lista kommer att 
finnas i Ansgariikyrkans foajé
Språkcafé
Svenskundervisning för flyktingar i Ansgariikyrkan varje onsdag 10.00–12.00  
Du kan komma utan anmälan. För info ring 036-14 08 90 
Studiearbete, sång/musikarrangemang 
och Cafékvällar sker i samverkan med Studieförbundet Bilda
Manusstopp för nästa programblad 1 november 2017

Redaktionskommittén 
Lars-Evert Sahlin ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson, 
Karl-Ivar Karlsson, 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:
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


