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Vad är meningen?

Kan denna fråga ställas rakt ut i en
tidning som denna?
Kanske den kan ställas och
samtidigt öppna för samtalet,
mötet, dialogen.
Frågan om livets mening ställs
överallt och i olika situationer.
Den är en central fråga i de stora
världsreligionerna samtidigt som
det är en fråga som kommer till oss
enskilt och i samtal med den/de
som står oss nära.
I detta nummer av Ansgariikyrkans
tidning har vi bett några personer
att på sitt sätt reflektera över frågan.
Vår stund på jorden vad är meningen ?
En av kyrkans scoutledare har
frågat några barn i skolåldern
” Vad är viktigt ?”
Varken barn eller vuxna lämnar

givna svar utan delar sina egna
tankar med oss.
Tiden vi nu möter i kyrkoåret är
fastlagstid, passionstid och påsk.
Frågorna kring livsmening är starka
under denna tid. Kyrkan finns som
en plats och en möjlighet att dela
livsfrågorna i gudstjänster, andakter,
studier och spontana möten!
Välkommen att läsa vår tidning.
Välkommen till kyrkan.
Välkommen att fundera:
Kan mitt eget liv upptäckas i Gud?
För att vara människa och leva i
nuet fullt ut, i harmoni med andra
och med omvärlden ?
Sångerskan och textförfattaren
Laleh Pourkarim skriver så här i sin
sång ”En stund på jorden” och den
tecknar en fin, nästan naivistisk bild
av livet, dess uppkomst och

erövringen av vår planet där vi lever
några korta år.

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

….....Jag var där
En stund på jorden
Hur underbart det var
En stund på jorden
Hur underbart var inte det
Jag var nära, jag var där
Jag var nära, jag var nära
Jag var nära, jag var nära
Jag var nära , jag var där
En stund på jorden, en stund på
jorden............

Redaktionskommittén

Pastorn har ordet

Livets mening

Vad är meningen med livet? Hur vi svarar på den
frågan beror på vår livsfilosofi och på hur vi
uppfattar tillvaron. Nordens störste filosof Sören
Kirkegaard menade att det är den viktigaste frågan som
varje människa borde fundera över. Själv menade han
att meningen med livet var att mogna som människa,
mogna från självcentrering, egoism och materialism till
att leva i ansvarsfull gemenskap med sina medmänniskor och med Gud. Självförverkligandet är alltså
inte målet, målet är snarare komma loss från sin egen
lilla labyrint och istället vända sig mot Gud och ta
emot hans kärlek.
I Johannesevangeliet 14:6 säger Jesus att han är vägen,
sanningen och livet. Det är ett oerhört anspråk, men
miljarder människor över hela världen har erfarenhet
av att det stämmer! Kyrkan har alltid bekänt och trott
så, och kommer att göra det så länge världen består och
tills Jesus kommer tillbaka. Utifrån kristen tro finns det
en mening med varje människas liv, ingen lever för sin
egen skull utan varje människa är skapad till gemenskap med Gud och sina medmänniskor. Nu är det inte

alltid så lätt att leva i harmoni med varandra. Det har vi
erfarenhet av, men Jesus vill utmana och hjälpa oss att
mogna och växa som människor, växa i kärlek, mod och
uthållighet. Det gör vi genom hans liv och undervisning. Men vi mognar inte alltid frivilligt, därför
behöver vi nåd och förlåtelse till att göra det. Det finns
en hunger djupt nere i människors hjärtan. Detta är
något som ledande psykologer bekräftat. Freud sa:
”Människor hungrar efter Kärlek.” Jung sa: ”Människor
hungrar efter trygghet.” Adler sa: ”Människor längtar
efter att betyda något.” Och Jesus
säger: ”Jag är livets bröd. Den
som kommer till mig ska aldrig
hungra, och den som tror på mig
ska aldrig någonsin törsta.”
( Johannesevangeliet 6:35).
Ingen kan som Jesus möta vårt
hjärtas djupaste törst, hunger och
längtan efter mening. Det är
Leif Gunnevik
min övertygelse och erfarenhet. Pastor i Ansgariikyrkan

Jerusalem -kontrasternas stad

Al Aqsamoskén, kvinnorna med sjal och en del män
Det har gått tre veckor sedan jag åkte från Smålands
Jerusalem till Jerusalem i ”Det Heliga Landet”, Israel, med virkad mössa och lång kaftan. Det känns som
Palestina, ja, vad säger man egentligen? Här vägs varje man vill visa och manifestera sin fromhet.
ord, de kan tolkas, eller misstolkas, beroende på vem
Sedan möter jag en annan verklighet, långt från
man möter och samtalar med.
fromheten. På bussen från Betlehem
måste alla yngre palestinier kliva av vid
Jag har varit här många gånger, men nu
checkpoint och gå igenom en säkerska jag bo här, tre år är det tänkt. Och
hetskontroll. Vi utlänningar får sitta
jag rör mig bland människor, det är de
som fångar min uppmärksamhet. Även
kvar med de äldre palestinierna, medan
här har den ekumeniska böneveckan
tre k-pistbeväpnade unga soldater
kliver ombord och ska kontrollera pass
ägt rum, jag har varit på flera samlingar,
och ID-handlingar. Inte känns det
gamla liturgiska traditioner blandas
Lars-Inge Claesson
med mer moderna. Präster, munkar,
Foto: Marianne Claesson särskilt fromt när den yngste av dem
bryskt tvingar en äldre man att öppna sin
nunnor i olika dräkter, och människor
från olika länder ber bönen ”Vår Fader” var och en
lilla påse, en inhalator för astmabesvär!
Och så är livet här, kontrasterna gör sig ständigt
på sitt språk. Och precis under vårt sovrumsfönster
passerar judar på väg mot Västra muren, Klagomuren, påminda, mångfald och enhet, sorg och glädje,
för att be. En del av männen med svarta hattar, andra fromhet och konflikt.
med stora pälshattar, eller bara med kippa. Kvinnorna Välkomna att hälsa på!
Lars-Inge Claesson, direktor på Studieförbundet Bildas
med peruk eller med mössa som täcker håret. Och på
fredagen strömmar muslimerna mot Klippdomen och
studiecenter i Jerusalem

Program
Mars

Fredag 2

kl 10:30 Samradio 98,5
med Sven-Ove Rylner och pastor Ebbe
Andreasson Fjällstugan

Fredag 2 Världsböndagen

12.00 Frälsningsarmén Jkpg
Tema:”Allt Gud skapat är mycket gott”
Nina Palmgren, Sopplunch 50: -

Lördag 3

15.00 Afternoon the 30:Diane Manu, Navet 2:a vån

Söndag 4

10.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson
Offerdag för Pastors-och diakonutbildningen
Sång Lasse Siggelin
Utblick

Tisdag 6

15.00 Daglediga-RPG
Staffan Magnusson berättar om
”Min biodling” En bisyssla med sting.

Onsdag 7

19.00 Möte med Markus,
Bibelsstudium Kap. 7

Torsdag 8

18.00 Scoutgudstjänst för alla åldrar

Söndag 11

10.00 Samradiogudstjänst (tidigare inspelad i
Ansgariikyrkan ) sänds i Närradion 98,5
18.00 Markusmässan i Immanuelskyrkan
- en musikgudstjänst med utgångspunkt i
Markusevangeliet
Maria Ydreborg, sångare och musiker

Fredag 16 kl 11:30. RPG-fönstret i

Närradion 98,5 Sven-Ove Rylner med gäst
Åsa Karlsson Vättersnäs, (R 18/3 kl 17.00)

Söndag 18

10.00 GUDSTJÄNST
“Gud vill vår existens”. Tankar och texter i
nutid som framförs av kören SingNum från
Equmeniakyrkan i Hovslätt och pastor Cissi
Glittvik. Texter: Cissi Glittvik.
Musik: Sven-Eric Johansson

Tisdag 20

Kupan, 19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Kongo

Onsdag 21

19.00 Cafékväll, Fröken Karlssons trädgård
Åsa Karlsson Vättersnäs

Lördag 24

15.00-17.00 Församlingsafton “Framtiden”

Söndag 25 Palmsöndagen

Söndag 22

Stilla veckan
Skärtorsdag 29

Söndag 29

17.00 Under Ytan
Sång och Drama. Nattvard.
Leif Gunnevik m fl

19.00 Gemenskapsmåltid med nattvard.
Vaka med Jesus
Karl-Ivar Karlsson, Leif Gunnevik

Långfredag 30

10.00 GUDSTJÄNST
Korset- försoningens och upprättelsens plats
Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson, BrittLouise Ottosson

April

Söndag 1 Påskdagen

10.00 GUDSTJÄNST
Kristus är uppstånden !
Leif Gunnevik
Sång Jill Svensson, Huskvarna, En röst
utöver det vanliga!

Tisdag 3

15.00 Daglediga-RPG
Kristina Hansson, anhörigkonsulent och
Helen Plym, enhetschef. Dagens ämne:
”Kommunens äldreomsorg, anhörigstöd och
biståndshandledning.”

Söndag 8

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Gunnel Olofson
Sång Maria Hjelmqvist
Bön och offerdag för det nationella arbetet
17.00 Under Ytan
Sång och Drama. Nattvard. Leif Gunnevik
m fl

Valborgsmässoafton måndag 30
Vårfirande vid Sannabadet

Kl. 21.00 Vårtal av kyrkoherde Ann Aldén,
Ansgariikyrkans kör, Insamling till Diakonia,
fyrverkeri
Equmenias scouter serverar korv från 20.30
Samarrangemang med Vättersnäs Förening

Maj

Onsdag 2

19.00 Möte med Markus, Bibelsstudium
Kap. 9

Söndag 6

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Per-Olof Öhrn, Karl-Ivar Karlsson
Sång Ingrid och Rolf Gabrielsson
Utblick

Tisdag 8 15.00 Daglediga-RPG

Tabergsbröderna ”Ord och toner i vårtid”

Tisdag 10

Torsdag 10 Kristi Himmelsfärdsdag
9.00 Gudstjänst vid Sannabadet tillsammans
med Equmeniakyrkan, Huskvarna,
Leif Larsson, Karl-Ivar Karlsson
Medtag eget fika och stol

Onsdag 11

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik Sång: Curt Olofson

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Ann-Britt Grändemark, Lennart Bergström
Utbick
Kupan 19.00
Vårsupé med Hattparad

19.00 Möte med Markus,
Bibelstudium Kap. 8

Söndag 13
Tisdag 15

Kupan, utflykt. Avresetid meddelas senare

Fredag 13 kl 11:30 RPG-fönstret i

Fredag 18

Söndag 15

Söndag 20 Pingstdagen

Närradion 98,5 Sven-Ove Rylner och
Anders Samuelsson (C) ordförande i
Stadsbyggnadsnämnden
(R 15/4 kl. 17.00)
10.00 GUDSTJÄNST
Lena Hilding Carlsson,
Britt-Louise Ottosson
Sång Sara Johansson

Onsdag 18

19.00 Cafékväll “Maskinsång och
läsarsånger”
Författare Vibeke Olsson

kl 11:30 RPG-fönstret i Närradion 98,5
Sven-Ove Rylner och pastor Daniel
Lundstedt Missionskyrkan i Taberg,
(Repris 20/5 kl. 17.00)
10.00 GUDSTJÄNST
Greger Svensson, Ann-Britt Gällring
Sång Anna Eriksson

Tisdag 22

19.00 Arbetskväll för Kongo

Söndag 27

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Sven-Ove Rylner
Sång Pär Thibom, Anders Tingsvik

Gästtyckare | equmenia
Unga människor behöver myter för sin utveckling!
Som legitimerad psykoterapeut
har jag märkt att terapier med
ungdomar ofta är inriktade på de
problem som hänger ihop med vårt
sökande efter myter, att få tillgång
att leva i ett sammanhang som är
större än vårt eget, att ha tillgång
till vår historia och en förtröstan på
framtiden. En ökning av ungdomar
med ångest, oro, nedstämdhet och
depressioner skulle kunna förklaras
till viss del på avsaknaden av myter
i vårt samhälle.
Så länge unga människor inte
inspireras att utveckla en livsfilosofi, så länge vi inte undervisar i
moral i hem och samhälle, så länge
som medierna flödar av aggression och sex och saknar människor
som kan vägleda i kärlek, kommer
vi ha en ökad frekvens av ångest,
oro, nedstämdhet och depressioner
bland unga människor.
Vad är då en myt och varför behövs
den?
En myt ger oss möjlighet att skapa
mening i en meningslös värld.
Myterna är ett berättelsemönster
som ger betydelse åt vår existens.

Genom myterna befriar ett friskt
samhälle sina medlemmar från
neurotisk skuldkänsla och överdriven ångest.
Myterna är vår tolkning av vårt inre
jag i relation till yttervärlden. Det
är berättelser som enar ett samhälle.
Våra myter fyller inte längre
funktionen att ge mening åt tillvaron och vi får svårt att bemästra
vår ångest och vår överdrivna
skuldkänsla.
Psykologen Jerome Brune skriver;
”Ty när de rådande myterna inte
förmår svara mot de olika sidorna
i människans belägenhet uttrycks
frustrationen först i ett mytstormande
och sedan i ett ensamt sökande efter
en inre identitet.”
Detta ensamma sökande efter en
egen inre identitet är ett vida spritt
behov i vårt samhälle och har gett
upphov till många olika terapiformer och en mångfald av
universalmedel, ibland konstruktiva,
ibland destruktiva.
Myten, berättelsen, bär fram
samhällets värden, genom myten
finner även individen sin

Vad är viktigt?

Jakob Magnusson ledare i equmeniascout om :”Vad är viktigt”
När jag i mina sällan lugna stunder
tänker till över livet som jag haft, har
och kanske kommer tankarna ofta åt
liknande håll. Det beror säkert på de
värderingar som planterades en gång
och som jag slitit med under uppväxt
och under resan mot vuxenlivet. Erfarenheter som
besvikelser och glädje blandade med grå vardag och
känslostormar har format min idévärld om hur det bör
te sig. Samtidigt kan idéerna ändras från dag till dag.
Jag bad några föräldrar att fråga sina barn, helt
förutsättningslöst och utan att linda in frågan:
“Vad är viktigt” Därefter skickade de sina svar till mig.

identitetskänsla men i ett större
sammanhang. Myten förenar det
medvetna och det omedvetna,
det historiska och det nuvarande.
Myterna visar väg till den mänskliga erfarenhetens innersta kärna.
Våra myter är varaktiga , tidlösa
och handlar om krig, synd , tyranni,
mod och vårt öde och alla handlar
det också om människans
förhållande till de gudomliga
krafter som ibland är grymma och
ibland rättvisa.
Vi behöver tillbaka till att söka
meningen med
våra liv, berätta
berätt-elserna
om det som är
större än just
bara vårt eget,
läsa de stora
verken, berätta
Högerås
generationers Lillemor
Leg. psykoterapeut
berättelser.
Som människor gjort i alla tider.

Några barn verkade redan ha levt ett helt liv och någon
svarade riktigt roligt!
Lovisa Janmar, 6 år ”dricka och leva”
Elsa Janmar, 8 år ”Familjen och livet”
Klara Janmar, 10år ”min familj, mina kompisar, mina
kaniner”
Lydia Magnusson, 9 år “familj, hem, mat, vatten och
vänner”
Yago Davidsson-Vergara, 6 år “Att vara tyst och att
räcka upp handen”
Selma Davidsson-Vergara, 9 år “Att sova!”
Yago fyller undrande i “Och att äta...Var det rätt
mamma?”

Tema
Vår stund på jorden -Vad är meningen?
Pernilla Svedman är diakon i
Equmeniakyrkan,men för närvarande
ansvarar hon för Frälsningsarméns
sociala arbete i Nässjö.
Vad ger mening åt din nuvarande
uppgift? Samtal och möten, svarar
Pernilla. Hon berättar om
människorna hon arbetar med.
De har hamnat fel i livet och bär
alla på ett tungt bagage.
Hur får deras liv en mening? Genom att någon lyssnar
och tror på dem, säger Pernilla. Hon försöker att ge dem
tillit, att de är välkomna, även om de misslyckas ibland.
Ledorden i arbetet är långsiktighet och att skapa relationer.
Möter du flera meningssökare? Pernilla berättar om
Sebastian Staxet, som var sångare i Kartellen och värsting.
Han mötte Jesus och nu ute i Sverige och predikar.
Mats Green är riksdagsledamot (M)
född och uppvuxen på
Öxnehaga
- ”Engagera er i något annat än i er
själva, om inte för annat så för er
egen skull” sa min konfirmandpräst
i Öxnehagakyrkan.
Det tog en tid innan jag förstod vad
hon menade. Budskapet var att man
skulle lyfta blicken och engagemanget från sitt eget närmaste liv, intresse och tillvaro
och engagera sig för en eller flera större saker och värden
och vilja vara en del av, ett större sammanhang genom ett
samhällsengagemang.
Givetvis är familj och vänner centralt och grundläggande
i livet och tillvaron och är den första tanken när man
ombeds reflektera över meningen med livet - men bör
faktiskt inte vara den enda.
Anette Gustafsson, arbetar inom
barnomsorgen.
Mitt liv känns meningsfullt när
hjärtat växer och det blir varmt i
magen. Sådant händer när känsla av
tacksamhet infinner sig. Att få vara
i ett sammanhang, att älskas och
älska, att få göra skillnad för andra,
miljön och kunna medverka till att

lämna över något bra till de som kommer efter. Det kan
vara att aktivt motverka ondska och orättvisor och på så
sätt medverka till ljusare framtid.
Då känns det meningsfullt att leva.
Magnus Carlsson är mental coach i
HV71 samt arbetar med ledarutveckling.
Det är meningsfullt att ge ett leende
till en annan människa. När jag
möter en annan människas blick
och fyller den med en känsla av; ”jag
blir glad att se dig”.
Det kallar vi LÖN.
L = Le

Ö= Ögonkontakt
N= Nicka
När du möter en människas blick, ler, bekräftar och nickar
visar du respekt och kärlek. Det fina är att jag nästan varje
gång jag ger LÖN till någon så får jag tillbaka något, en
dubbel lön.
Börja där du är, börja idag, det är alltid tid för LÖN!
www.carlsoncommunication.se

Lena Maria Vendelius,
sångerska, författare, konstnär.....
Livet är som en protes – alltid
skaver det någonstans! Så stod
det på väggen på Gå-skolan
där jag lärde mig gå med min
benprotes. Och så är det
verkligen. Hur bra en protes än
är, vilka friheter den än ger, så skaver den allt ibland ändå.
Jag tycker det finns två saker som gör livet meningsfullt
att leva. Först att få bli älskad för den man är, villkorslöst,
och den kärleken kan vi ge varandra, men den största
kärleken jag upplevt är den Gud ger.
Livet är en gåva – personligen tycker jag den är fantastisk!
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Daglediga - Ansgariikyrkan kl. 15.00–16.30 RPG
6 mars Staffan Magnusson berättar om ”Min biodling” En bisyssla med sting.
3 april Kristina Hansson, anhörigkonsulent och Helen Plym, enhetschef.
Dagens ämne: ”Kommunens äldreomsorg, anhörigstöd och biståndshandledning.”
8 maj Tabergsbröderna ”Ord och toner i vårtid”
Bön i Ansgariikyrkan
Måndagar kl 19.00-20.00 i Sällskapsrummet

Torsdagar kl 10.00-11.00 Bön och ljuständning i kyrkan

Andakter Österängens äldreboende följande torsdagar 15/3, 12/4 kl 11.00
Lindgårdens äldreoende 29/3 kl. 16.00
Rosengårdens äldreboende 10/4 kl. 14.30
Språkcafé I Ansgariikyrkan
Språkundervisning för asylsökande och nyanlända onsdagar 10-12
Ingen anmälan. För information : 036 14 08 90
equmenia-scout: Torsdagar 18.00

Studiearbete,cafékvällar och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle den 10-12 maj 2018.
equmenias riksstämma hålls i Linköping den 23-25 november 2018

Manusstopp för nästa programblad 2 maj 2018
Redaktionskomittén
Lars-Evert Sahlin, ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson,
Ringwor Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson, Viktoria Mars Carlsson,
layout och design
Pastor: Tjänstledig
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36

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

Församl. bankgiro:
358-89 69

Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

Equmenias ordförande:
Catharina Mars
tfn 073-520 27 30

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

Swishnummer:
123 528 8162

Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 0321- 430 70

Vikarierande Pastor:
Leif Gunnevik
Tfn 036- 12 64 36,
0706-106436
pastorn@ansgariikyrkan.se

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.

