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Tema: Rekreation

Sommarvandring

Foto: Göran Hollander

Ta emot sommaren

Sommaren är på alla sätt en
glädjefylld och härlig årstid. Nu är
tiden att ta emot sommaren.
Med den hälsning från
Ansgariikyrkan, som denna lilla
tidning är så vill vi peka på den
möjlighet till rekreation och återhämtning som sommaren erbjuder.
Vi lever i en tid av krav på resultat
och effektivitet där både kraven
utifrån och från oss själva ibland
skapar trötthet och till och med
uppgivenhet.
När du läser betraktelser och inlägg
i denna tidning är förhoppningen

att du genom dem ska hitta vägen
till just rekreation och
återhämtning.
Det finns mycket att ta emot av
en sommar:
Tid. Upplevelser. Möten.
Natur. Kultur. Men också det som
en andakt eller en gudstjänst i en
kyrka kan förmedla.
Det finns ofta ett vemod i att
sommaren så snabbt vänder mot
höst, gläd dig då över att vara i ett
nu där varje dag är en gåva.

”Över berg och dal som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land. Livet
flödar fram såsom sav i stam, såsom
bäck mot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta emot var stund ur hans hand …...”

Redaktionskommittén

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se
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Pastorn har ordet

Återhämtning och paus

Ett annat ord för återhämtning är rekreation, och när
jag slår upp ordet i en ordlista står det att vederkvickelse, återhämtning av krafter, vila är synonymer till
rekreation. Vi associerar olika när vi låter orden landa
i vårt inre, men för mig ger ordet vederkvickelse en
speciell känsla. Jag tänker på harmonin och balansen
mellan ande, kropp och själ. Stressforskare lär oss om
vikten av att regelbundet hitta stunder och perioder av
återhämtning av krafter, påfyllning av energi och att
helt enkelt ligga på laddning.
Hur vi åstadkommer detta varierar.Vi är olika som
människor, har olika intressen och hur vi konkret gör
för att återhämta oss och koppla av är djupt
personligt. Naturligtvis är näringsriktig mat, sömn och
fysisk aktivitet grundläggande för att vi ska må bra.
Men i allt detta behöver vi balansen och harmonin
mellan ande, kropp och själ.
Utifrån Kristen tro har varje människa ett unikt och
oersättligt värde, hon är skapad ”övermåttan underbart”
(Psaltaren 139:14) till Guds avbild, till gemenskap med
Gud och sina medmänniskor. Gud gläds när vi som
hans älskade barn njuter i hans skapelse. Han gläds
också när vi tar honom på orden när han säger:
”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor,
så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för
jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era

själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt”
(Matteus 11:28-30).
Jesus som sann människa vet exakt hur det är att vara
människa, och hur det är att vara i akut behov av återhämtning. Men Jesus är samtidigt också sann Gud som
därmed kan hjälpa oss i vilken situation vi än hamnat i,
han möter oss med sina oändligt varma ögon och sina
helande och läkande ord ( Johannes 6:63).
När Jesus säger till oss att det finns vila och ro för våra
själar hos honom använder han ett ord (anapusis) som
understryker att han aktivt vill gå
in i våra liv och ger oss en
välbehövlig paus från det som tär
och vill bryta sönder oss.
Aposteln Petrus hade djup
personlig erfarenhet av detta när
han uppmanar oss att ”kasta alla
era bekymmer på honom, för han
har omsorg om er”
Leif Gunnevik
(1 Petrusbrevet 5:7).
Pastor i Ansgariikyrkan
Jesus har som ingen annan
täckning för det han säger,
han älskar att lyfta av det som tynger oss och
ge oss en paus.
Med önskan om en välsignad sommar!

Sommargårdar för vila, rekreation och upplevelser

Strandgården ligger på västkusten i Vilshärad nära Halmstad.
Gården har ett fantastiskt läge med kilometerlång sandstrand. Det finns rum att hyra, plats för husvagnar och
tältcamping och dessutom har Strandgården ett erkänt
gott måltidsutbud.
Strandgården är en plats att bara vara på, där du kan
stressa av och njuta av naturen och kanske hitta lugnet i
kyrkan.
Sommarens program finns på hemsidan
www.strandgarden.org

Klintagården ligger på Öland och kanske där det är som
vackrast - i Köpingsvik, intill den långsträckta stranden
och i skydd av den kalkstenstypiska landborgen.
Klintagården är en plats att längta till och erbjuder en
kurs-, konferens- och lägergård med fyrstjärnig camping,
stugby samt pensionat- och vandrarhemsrum.
Klintagården är platsen för en aktiv och avkopplande
semester med bad, idrott/lek och härliga naturupplevelser
på Öland.
Sommarens program finns på hemsidan
www.klintagarden.se

Program
Juni

Juli

Augusti

15.00 -17.00 Församlingsafton ” Framtiden”
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i
Ansgariikyrkan tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik, Charlotte Rosengren

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
i Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson

10.00 GUDSTJÄNST
Lennart Bergström, Curt Olofson
Sång Klara Janmar och Hilma Hultqvist

10.00 GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson

Lördag 2

Söndag 3

Söndag 1

Söndag 10

Söndag 8

Kl 15-17 Vättersnäsdagen på Sannaängen

Söndag 15

Hoppborg, uppvisningar av brandkår & polis, hästridning, scouterna visar sin verksamhet, Husqvarna AB demonstrerar produkter
Glass till barnen, Medtag egen fikakorg.
Arrangör: Vättersnäs förening

16–20 juni Equmenias scoutläger

Sherwood i Långserum

Söndag 17

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik, Lennart Johansson
Sång Dan Palmér

Söndag 24

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik, Gunnel Olofson
Sång Curt Olofson

Söndag 22

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Kjell-Olof Hederos, Leif Larsson

Söndag 29

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Curt Olofson

10.00 GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson

Konfirmation 2018–2019!?

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 årskurs 8 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 070-610 64 36 eller
pastorn@ansgariikyrkan.se
Konfirmandinskrivning blir i början av september.

Söndag 5

Söndag 12

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson, Sven-Ove Rylner
Sång: Clas Adolfsson

Söndag 19

10.00 GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik

Lördag 25

09.30-16.00 ”SOLGLÄNTAN 2”
Gemenskapsdag på Solgläntan Skärstad
Mer information kommer

Österängsdagen lördag 25 augusti
Söndag 26

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Ann-Britt Gällring
Sång:Anna Eriksson

V 36 equmenias grupper börjar

Närradio under juni-augusti 2018

Även denna sommar kommer närradion Radio Vättervåg 98,5
sända sommarprogram varje vardag under 8 veckor kl 09 – 10:00
Veckorna 26–32 sänds program från:
Svenska Kyrkan på måndagar
Allianskyrkan Jönköping på tisdagar
Pingstkyrkan Huskvarna på onsdagar
Samradio 98,5 på torsdagar
och Pingstkyrkan Jönköping på fredagar.

Från oss i Ansgariikyrkan sänds sommarprogram över Samradio 98,5
den 28 juni, 12 juli, 26 juli och 2 augusti.
Den 12 och 26 juli blir det telefonkontakter med pågående
läger på Strandgården.
De ordinarie programmen från Samradio 98,5 i höst startar under
september.

Från RPG- fönstret sänds program den 24 augusti kl 11:30 och då
har S-O Rylner ett program med gästen Roland Björn
från Immanuelskyrkans RPG.

Glöm inte att man även numera kan lyssna över sin dator via webben
www.radiovv.com under samma tid som radioprogrammet sänds över
98,5 var du än befinner dej på din semester!

Gästtyckare | equmenia
Naturen - Guds gåva till återhämtning
Vad det är härligt med vår och
sommar! Allt går så mycket lättare
så fort dagarna blir lite längre, solen
lite varmare, träden lite grönare och
havet lite blåare.
Många av oss känner nog att livet
rasar på i ett högt tempo. Det är
så mycket man vill hinna med. Är
det ohälsosamt? Riskerar jag att
nu plötsligt en dag gå in i väggen
och drabbas av den där förlamande
tröttheten? En trötthet som är
långt utöver den trötthet de flesta
av oss kan känna efter en intensiv dag på jobbet eller i trixandet
mellan olika fritidsaktiviteter. Inte
nödvändigtvis. Stress behöver inte
vara farligt, den har i tusentals år
skyddat oss från faror och hot. Det
viktiga är att inte gå på högvarv
för länge utan varva aktivitet med
återhämtning.

Det finns olika former av återhämtning. ”Det händer när du vilar”
skriver Thomas Sjödin. Att röra på

sig genom trädgårdsarbete, ta en
promenad eller en tur i joggingspåret är också källor till återhämtning liksom att umgås med familj
och vänner. En stund på soffan med
en god bok eller slötittande på TV
har högt återhämtningsvärde. Det
är dock väl känt att den bästa källan
till återhämtning är naturen.

Ordet rekreation kommer av det
latinska ordet recreare – ge nytt liv.
Just nu spirar det av liv i naturen, en
oändlig källa att ösa ur. Ge dig tid
att insupa allt det vackra i grönskan,
fågelsången och naturens dofter!
Vi behöver påminna varandra
om vikten av att avsätta tid för
återhämtning, reagera när vi ser
att någon i vår närhet kör på i
för högt tempo utan pauser. Min
8-åring noterade häromdagen
min oförmåga att släppa taget om
tyngande beslut som jag släpat med
mig hem. Han tittade på mig och

sa: ”Mamma, skall jag plocka lite
blommor till dig?” – Ja, tack! Det
gjorde underverk. Både omtanken
och att bokstavligt få omge mig
med nytt liv.
Var får du din bästa återhämtning
och hur planerar du in den? Ta
lärdom av naturen och låt perioder
av intensiv blomning följas av vila
och återhämtning. Glöm inte heller
att plocka blommor till dem i din
närhet som behöver det.

Maria Palmérus
Överläkare,
Verksamhetschef på
Infektionskliniken,
Länssjukhuset Ryhov

Att skapa en mötesplats där barnen får bestämma

Sedan starten 2015 har Österängens Konsthall haft en recyclade krukor, gjorde fågelskrämmor och mycket,
omfattande verksamhet för barn och unga: konstkollon, mycket mer.
söndagsverkstäder och en rad andra aktiviteter.
Varje dag erbjöds olika aktiviteter, men
När det förra sommaren stod klart att
barnen tog själva snabbt kommandot och
fritidsgården på Österängen skulle ha stängt
började driva egna projekt - till exempel
hela sommaren, blev behovet av en kreativ,
växte en ministad fram runt trailern under
öppen och gratis sommarlovsaktivitet för
sommaren.
barn på Österängen akut.
Trailern blev en plats där barnen fick nya
Sagt och gjort. En begagnad trailer, modell
vänner, lärde sig samarbeta och
manskapsbod köptes in, renoverades och
lösa konflikter.
graffitimålades med färgsprakande motiv av
Och i sommar kommer trailern tillbaka!
barnen själva. Vi kallade det för
Med stöd av Jönköpings kommun Kultur &
“Sommarhäng” och under hela juli månad
Fritid kommer vi i sommar kunna erbjuda
Foto: Marcus Gillborg
var trailern bemannad av två unga konstnärer,
inte mindre än sju veckors sommarhäng - från den 25
Karin Johansdotter och Astrid Lagerqvist.
juni till den 10 augusti kommer trailern att stå uppDen rullande konsthallen blev en plats som inte
ställd utanför Birkagården på Österängen.
liknade något annat. Tillsammans målade man, byggde, Kom gärna förbi och hälsa på oss!
odlade blommor och tomater i egentillverkade,
Johanna Linder, Verksamhetschef Österängens Konsthall

Tema
Så blir sommaren en tid för återhämtning
Johan Davidsson,
biträdande sportchef HV71
Är sommaren den tid på året då vi återhämtar oss mest och samlar energi för den mycket
mörkare och kallare vintern? Jag tror nog att det är så, men ofta glömmer vi av att just samla kraft.
För när vi väl har värme och sol, vill vi göra allt på väldigt kort tid.
Så varför inte bara ta det lite lugnare. Att bara vara, är inte fult. Att fixa på huset, lägenheten
eller tomten behöver inte vara jobbigt. I lagom tempo kan det istället bli roligt och kanske stärka
banden i familjen. Gör det tillsammans.

Idag har vi fördelarna av all ny teknik, som sociala medier på gott och ont. Visst är det underbart att kunna följa
vänner och även personer vi inte känner. Men jag anser att idag bidrar detta medvetet och omedvetet till en stor stress
i vår vardag. För när du adderar dina tusen vänners resor, fester, måltider, kärlek och glädje, så bleknar naturligtvis din
egen vardag och semester.
Bestäm er för vad som gör er lycklig. Vad vill ni och vad är rimligt? Och strunta i vad alla andra gör.
Ha en underbar sommar !
Ann-Marie Nilsson,
Kommunalråd och
kommunstyrelsens ordförande
Tänk att vakna tidigt en sommarmorgon, kika ut bakom
rullgardinen och se att solen lyser.
Då kliver jag upp och laddar
kaffebryggaren. Hoppar raskt i
gympaskorna och ger mig ut på en promenad runt sjön
som avslutas med ett uppfriskande morgondopp.
När jag öppnar ytterdörren där hemma slår kaffedoften
emot mig. Dagens första kopp kaffe smakar himmelskt
ute på altandäcket.
Det är de där små vardagliga sakerna som ger avkoppling
och som är riktig sommar!
Ann-Britt Gällring,
fd vårdlärae
Sommar är en tid av återhämtning och
”laddning av batterierna”. Smidigt kan
jag packa kaffekorgen och ta mig ut i
naturen tillsammans med släkt och
vänner för att njuta av sommargrönskan.
En cykeltur längs Vätterstranden och
sedan en paus med en god bok är andra sätt att koppla av.
Under många år har jag deltagit i Hönökonferensen en
vecka i början av juli. Där möter jag vänner i olika åldrar,
får lyssna till god bibelundervisning, delta i gudstjänster
och seminarier. Konferensen är en ”oas” för återhämtning
men också en vecka som ger mig nya perspektiv.

Abdul-Rahim Salem,
scoutledare i equmenia Ansgarii
Jag är från Syrien men bor nu i Sverige
och har fått uppehållstillstånd här.
När jag bodde i Syrien fick jag glädje
och avkoppling genom att vara med
barn och att tillbringa tid i naturen med
dem. Dessutom var det långpromenader

och cykling.
Här i Sverige återhämtar jag mej på olika sätt.
Dels genom att vara med i equmenia scout, där det finns
massor av barn vilka jag brinner för dels att vara ute
mycket och lära känna naturen utanför staden. Dessutom
cyklar jag på landsväg och går på gym.

Göran Hollander,
fd speciallärare
För mej smakar ordet rekreation både
krafthämtning samt avkoppling och vila.
Jag tror att allt detta är nödvändigt för
många av oss. Vi människor är
mycket olika vad gäller stresstålighet
och därmed också hur stort behov vi har
av rekreation. Men jag tror att vi alla behöver det ibland.
Att vistas i naturen är ofta en lisa för själen. Man kan
uppleva så mycket vackert. Ta med en lupp och titta på
små detaljer i skapelsen på nära håll. Bli förbluffad! Jag
kan bli helt tagen av allt vackert, ex. blommor, former,
utsikter, färgkombinationer mm. Naturen är fantastisk!
Med kameran som sällskap och hjälp till att samla
minnen ger besök i naturen starka upplevelser för mej.
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Bön i Ansgariikyrkan
Måndagar kl. 19.00-20.00 i Sällskapsrummet
Torsdagar kl. 10.00-11.00 Bön och ljuständning i kyrkan

Sommarcafé 10.00-11.30 varje tisdag i Equmeniakyrkan Huskvarna juni-aug.
Andakter
Österängens äldreboende 7/6, 5/7, 2/8, 30/8 kl. 11.00
Lindgårdens äldreboende 21/6, 19/7 kl.16.00
Rosengårdens äldreboende 3/7, 14/8 kl.14.30

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
Studiearbete och sång/musikarrangemang sker i samverkan
med Studieförbundet Bilda

equmenias riksstämma hålls i Linköping den 23–25 november 2018
Manusstopp för nästa programblad 6 augusti 2018

Redaktionskommittén
Lars-Evert Sahlin, ansvarig utgivare, Curt Olofson, Karl-Ivar Karlsson,
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.

