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Vilken väg?

Foto: Curt Olofson

Att välja

Det pågår en valrörelse i ett av
världens bästa länder – Sverige.
I ett väl utvecklat demokratiskt land
har vi förmånen att öppet diskutera
och bryta olika åsikter mot
varandra. Om något mer än en
vecka får vi göra vårt val och
därmed vara med att påverka
utvecklingen de närmaste åren.
Ur ett annat perspektiv är hela livet
en valrörelse med val av utbildningsvägar, yrke, livskamrat, bostad
men också så vardagliga ting som
teleoperatör, elbolag eller
vårdcentral.

Vi har valt temat VÄGVAL för
detta nummer av Ansgariikyrkans
tidning och då fördjupar vi också
valet till tro och existensiella frågor.
Detta innebär inte att kyrkan står
för själva vägvalet. Det gör du
personligen. Men kyrkan vill vara
platsen där samtalet kan föras så att
vägvalet kan klarna.
Det kan ske i den lilla gruppen i
samtal och studier. Det kan ske i en
god arbetsgemenskap men också i
gudstjänstens tilltal och möte.

om livets olika vägval.
Efter en ovanligt varm och torr
sommar med allt vad det innebär av härliga upplevelser men
också farhågor för klimatutveckling
och skördekris erbjuder hösten i
Ansgariikyrkan nya tillfällen till
goda möten, fördjupat trosliv och
ansvarstagande i närsamhället.

Tag del av tidningens innehåll där
olika röster – till exempel Torgny
Wiréns – förmedlar sina berättelser
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Redaktionskommittén

Pastorn har ordet

Vägval

Livet är fullt av vägval, i stort och i smått. Ofta tänker
vi inte på alla de vägval och beslut vi tar i vardagen
eftersom vi fattar dem spontant, intuitivt och av vana,
förhoppningsvis av god vana. Men så finns det viktiga
vägval som vi funderar över innan vi tar beslut, vi
inhämtar kunskap för att tydligare se vad vägvalet
egentligen handlar om, vi drar oss undan i stillhet för
att reflektera och vända och vrida på vilka konsekvenser de olika vägvalen kan leda till, och vi rådfrågar och
samtalar med personer vi har förtroende för, så vi till
sist kan landa i ett klokt och bra beslut som vi kan
stå för och vila i. Valmöjligheterna kan ibland till och
med kännas som en börda som ger ångest. För vi kan
ju inte i detalj och exakt veta vilka konsekvenser vårt
vägval leder till. Vårt behov av kontroll är individuellt;
en del av oss har stort kontrollbehov, och en del av oss
har mindre kontrollbehov. Vår pliktkänsla och vårt
ansvarstagande gentemot oss själva, våra närmaste och
vår omvärld har också betydelse i våra vägval. Alla har
vi erfarenhet av att ha gjort mindre bra vägval, tagit
dåliga beslut, som lett till oönskade och besvärliga
konsekvenser, kanske till och med lett till katastrofala
konsekvenser. Vi gör sedan vårt bästa för att hantera
detta. Men vi är aldrig utelämnade enbart till oss själva,
Gud vill alltid samarbeta och leda oss på ”rätta vägar för
sitt namns skull”(Psaltaren 23:3). Han vill att vi räknar
med hans aktiva hjälp, och han ”som är underbar i råd”
( Jesaja 9:6) vill att vi bjuder in honom i våra liv. Han
lovar gå med oss och leda oss när vi söker honom och

ber om hans hjälp ( Jeremia 31:9).
Aposteln Paulus hade personlig erfarenhet av att
brottas med vägval. Han var en del av dåtidens politiskt
och religiöst korrekta maktelit, men mötet med den
uppståndne Kristus fick honom att radikalt ompröva
mycket i sitt liv. Det som tidigare var självklart och
oreflekterat utifrån hans födsel och bakgrund, blev
genom mötet med Jesus till ett helt nytt insteg i livet
som kom att påverka alla hans kommande vägval. Han
skriver att Gud inte är långt borta från någon av oss
eftersom det är i Gud som varje människa lever, rör sig
och finns till (Apostlagärningarna 17:27-28), och att
Gud verkar i vår vilja och i våra liv så att hans vilja kan
ske (Filipperbrevet 2:13). Och samtidigt utmanar han
oss till djupare överlåtelse till Gud så att vi klarare kan
förstå och lite tydligare se hans vilja för våra liv och för
vår värld (Romarbrevet 12:1-2).
Det är inte säkert att det alltid
blir enklare i vägvalen med Gud
som rådgivare och samarbetspartner, det kan till och med
leda till att vi väljer att fatta
beslut som är ogynnsamma för
karriären, men vi har alltid Jesu
löfte att han aldrig sviker oss, att
han älskar oss och aldrig överger Leif Gunnevik
oss (Matteusevangeliet 28:20). Pastor i Ansgariikyrkan

Equmeniakyrkans internationella arbete

Svenska Baptistsamfundet, (som nu genom sammanslagningen ingår i Equmeniakyrkan) fick redan 1976 en förfrågan om att starta ett samarbete med Thailand Baptist
Convention som förkortas TKBC. Det innebar bl.a. att arbeta bland minoritetsfolken i
Thailand och med flyktingar från Burma.
I Thailand är det Karener och i Burma Rohingier som är de mest förföljda. Dessa
grupper får mindre tilldelning av resurser än urbefolkningen och de är mycket fattiga.
Många av dem har inte ens ID-handlingar och de har inte samma rättigheter som
den övriga befolkningen. I Thailand och Burma är de kristna i minoritet och många
har tvingats till flykt. Equmeniakyrkan samarbetar med TKBC i flera olika projekt
t.ex. med evangelisation, församlings- och samhällsutveckling och ett projekt genom
vilket människor kan få ID-handlingar. Ett projekt för mikrolån har stor betydelse för
de fattiga som genom detta lån kan starta något eget. Under åren är det många som
tvingats fly från Burma, en del har hamnat i flyktingläger i Thailand och så småningom
kommit som kvotflyktingar till Sverige. Många av dem är kristna och finns nu i flera
av Equmeniakyrkans församlingar.
Curt Olofson

Program
Onsdag 29 augusti

Språkcaféet startar kl.10.00

Vecka 36

Equmenias grupper startar för terminen

September
Söndag 2

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lennart Bergström, Curt Olofson
Sång Maria och David Tell med familj

Tisdag 4

Kl.15.00 Daglediga – RPG
Curt Ankarberg kåserar över ”Livet på en
pinne”

Fredag 7 kl. 10:30 Samradio 98,5

med Rolf Johansson Habo (Lena Maria
Vendelius pappa)

Söndag 9

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Gunnel Olofson
Sång Börje Jonsson

Tisdag 11

Oktober
Tisdag 2

Kl. 15.00 Daglediga-RPG
Lars Johansson berättar och visar bilder.
Temat är: ”Drömmen om Amerika –
i Karl-Oskar och Kristinas fotspår”

Fredag 5 kl. 10:30 Samradio 98,5

med Lars Johansson Huskvarna Pingst

Söndag 7

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Rosie Gard, Karl-Ivar Karlsson
Sång Emy Stahl

Torsdag 11

19.45 Equmenias i Ansgariikyrkan årsmöte

Lördag 13

Regionsfest och Regionsstämma i Nässjö

Söndag 14

November

Fredag 2 kl. 10:30 Samradio 98,5
med Bertil Svensson
Equmeniakyrkan Stockholm

Tisdag 6 Kl. 15.00 Daglediga-RPG

Sigrid Bergström talar om ”Friskvård”

Lördag 3 Alla Helgons dag

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Leif Gunnevik, Lennart Johansson,
Ljuständning till minne av hemgångna
Sång Curt Olofson

Söndag 4

18.00 ”Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar
där.”
Leif Gunnevik,
Bodil Mårtensson-Hagbranth
Musik av Åsa Lauenstein

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Lennart Bergström
Sång Anna Eriksson
12.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Lunch

Söndag 11

15.00-17.00 Stickcafé
VÄLKOMNA alla som vill dricka en kopp
kaffe och dela gemenskapen med oss.

18.30 Möte med Markus,
Karl-Ivar Karlsson, Kap. 12

10.00 GUDSTJÄNST
Ingegerd och Kjell Olof Bohlin,
Sven-Ove Rylner
Sång Klara Janmar och Hilma Hultqvist

KUPAN byter namn och tid
till STICKCAFÉ
Vi möts kl. 15.00 - 17.00 med start den 11/9
VÄLKOMNA alla som vill dricka en kopp
kaffe och dela gemenskapen med oss.
Margaretha Tegström, Gunnel Karlsson,
Harriet Tornqvist

Tisdag 16

Onsdag 14

Onsdag 17

Fredag 16 kl.11:30 RPG-fönstret
med Margareta Lindahl / Gunvor Runesson
Osteoporosföreningen. Repris 18/11 17:00

Onsdag 12

Torsdag 18

18.30 Möte med Markus,
Karl-Ivar Karlsson, Kap. 10

Söndag 16

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Sven-Ove Rylner
Sång och musik av Caroline Björnberg och
The Papas
Utblick

Tisdag 18

19.00 Arbetskväll för Kongo

Onsdag 19 Cafékväll

18.30 Möte med Markus,
Karl-Ivar Karlsson, Kap. 11
18.00 Scoutgudstjänst med scoutinvigning
Scouter och ledare

Fredag 19 kl.11:30 RPG-fönstret

med Egon Riever, Elöverkänsligas förening
Repris 21/10 17:00

Söndag 21

10.00 GUDSTJÄNST
Om tro i vardagen, Jakob Magnusson,
Karl-Ivar Karlsson
Utblick
Sång Lennart Johansson

Kl.19.00 ”Visa ord i vackra visor”
Ove Gotting, Hans Carlén

Söndag 28

kl. 11:30 RPG-fönstret med Kristina Johansson, Jönköpings Reumatikerförening. Repris
23/9 17:00

Onsdag 31 Cafékväll
Kl.19.00 ”Maskinsång och läsarsånger”
Författare Vibeke Olsson

Fredag 21

Söndag 23

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard

10.00 SÅNGGUDSTJÄNST
med Evangelistkvartetten

Söndag 30

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, Under Ytan

Evangelistkvartetten medverkar
under sånggudstjänsten den 23/9

Globala veckan 18–25 november
Tema: ”Vem får höras”

Söndag 18

10.00 Gudstjänst
Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson

Tisdag 20

19.00 Arbetskväll för Kongo

Söndag 25

10.00 GUDSTJÄNST, Domsöndagen
”Vår Fader” en resa genom Herrens bön,
Eva Kunda Neidek, Peter Bohlin,
Curt Olofson.
Utblick

Onsdag 28

19.00 Cafékväll “Kvinnorna i Ravensbrück vittnen berättar”
Journalisten och författaren Rol Tardell

December

Söndag 2 ADVENTSGUDSTJÄNST,
Leif Gunnevik, Ann-Britt Gällring
Anna Eriksson, Körsång
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbeten påbörjas
JULKRUBBAN på stán invigs kl. 17.00

Gästtyckare | equmenia
Livets svåra vägval
Det var en disig höstdag för ganska
många år sedan, jag stod uppe på
Tabergs topp och betraktade den
fantastiska utsikten. Bredvid mig
stod en man som tankfullt såg ut
över samma landskap. Plötsligt
vände han sig mot mig.
-Ser du åsen där borta, sa han.
Det är en vattendelare. Det regn
som faller på vänster sida kommer
att börja en långsam färd österut,
färdas genom bäckar och åar för att
slutligen blandas med Östersjöns
bräckta vatten.
-Men, fortsatte mannen, det vatten som faller på höger sida av
åsen börjar en långsam vandring
västerut. Det kommer att rinna ut
i Skagerack, Nordsjön och slutligen Atlanten. Från början handlar
skillnaden om några ynkliga meter.
Till sist har det blivit till en hel
kontinent.
Jag stod kvar en stund och tänkte
att så kan det vara med människans
vägval också. När man står i vägskälet kan man tänka att det inte
spelar så stor roll, men allteftersom
tiden går blir skillnaden större och
större. Till sist kan det handla om

en hel kontinent.
Jag återkommer ofta till en
psykolog jag hörde för en del år
sedan. Han talade om hur frustrerande det kan vara med alla vägval
vi dagligen ställs inför: i affären,
framför TV:n eller vid datorn. Det
känns som vi varenda dag tvingas
hantera tusentals svåra vägval. Men
så är det inte, hävdade psykologen.
Egentligen fattar en människa
under sin livstid bara en handfull,
riktigt livsavgörande beslut. Och
alla andra vägval vi tar är bara ett
resultat av de där fyra, fem riktigt
viktiga.
När jag tittar tillbaka på mitt liv –
kan jag se de där vägvalen.
Vattendelarna. Det handlar inte
om många, bara en handfull. Men
så absolut avgörande de var för vad
som sedan skulle komma. Och jag
förstod det sällan då. Inte hörde jag
några trumpetstötar när jag skulle
välja. Och inte rullades det ut några
röda mattor. Det kändes ungefär
som regnmolnet den där disiga
höstdagen uppe på Tabergs topp.
Till höger eller vänster om åsen
spelar väl ingen större roll. Men det

spelade roll.
Ibland behöver vi stanna upp inför
de stora vägvalen. Väga för och
emot och verkligen våndas inför
vägen vi ska ta. Andra gånger blir
det bara som det blir. Först långt
efteråt kan vi kanske känna tacksamheten över vägen vi valde. Men
det kan också hända att vi bittert
ångrar det som blev. Och ändå
förstår vi att det inte finns någon
väg tillbaka. Valet vi en gång gjorde
går sällan att göra om.
Det finns svåra vägval i livet,
viktiga, livsavgörande vattendelare.
Samtidigt handlar kärnan i den
kristna tron om förlåtelse. Och
om en öppen
famn. Tron
på att hur det
än blev och
vart våra vägar
än fört oss så
får vi komma
tillbaka. Och
Torgny Wirén
än en gång
Präst i Svenska kyrkan,
överlämna oss i Jönköping
Hans famn.

Årets scoutläger Sherwood 2018 i Långserum 16-20 juni

Lägret gick i Robin Hoods anda och livet i Sherwoodskogarna blev då också lägerlivets. Från equmenia i
Ansgarii var vi totalt 26 scouter och ledare + några
föräldrar och scoutledare som kom och hälsade på.
På hela lägret var vi 350 pers från tretton kårer.
Årets läger blev lite speciellt på grund av eldningsförbudet. Det blev ingen lägerbålseld och man kom hem
utan att vara inpyrd av röklukt!
Lägerdagarna började och avslutades vid ”Klostret” ett
mötestält som vi fick utmärkt hjälp av Ansgariikyrkans
” Fixargrupp” att sätta upp. Tack för det!
Vårt nya fina Tentiptält invigdes och fungerade alldeles
utmärkt. Alla är glada över att nu slipper vi de mörka,
tunga och delvis söndriga militärtälten.

Lägret avslutades med att Prins John ordnade en bågskyttetävling, som Robin Hood gick segrande ur och
första priset blev de sista pengarna som saknades för
att köpa Sherwoodskogen.
Slutet gott allting gott och ett härligt läger var slut!
Alltid redo!
Catharina Mars kårchef

Tema
Vägar till yrkesval

I januari 2018 påbörjade jag
mitt livs hittills största äventyr.
Jag började studera till polis på
Polishögskolan i
Stockholm. Ända sen början
på gymnasiet har mitt mål
varit att någon gång i livet få
dra på mig polisuniformen och
bidra till samhället i egenLisa Brandt,
skap av polis. Efter avslutade
Polisstuderande
gymnasiestudier åkte jag på
en längre volontärresa till Ghana i Afrika, sedan gjorde
jag militärtjänst som skyttesoldat, därefter följde två år
på förskola delvis kombinerat med ungdomsledarjobb
i Ansgariikyrkan. Dessa val har varit delmål till mitt
stora mål att komma in på utbildningen till polis, men

också till att växa som person och få nya erfarenheter.
Ända sedan jag var yngre har jag haft en dröm om att
få hjälpa, att bidra till något större och göra en
samhällsinsats. Mina föräldrar har alltid trott på mig
och sagt att jag kan nå mina drömmar om jag bara vill.
Min mamma sa flera år innan jag själv bestämde mig
för att bli polis att hon visste att jag skulle passa som
det.
Min uppväxt inom Ansgariikyrkan har även den format
mig och det jag lärt mig i kyrkan om medmänsklighet
och alla människors lika värde kommer jag ta med mig
in i arbetet som polis.
Om 2 år ett utav mina stora mål i livet uppnått, om 2
år kommer jag få se samhällets verkliga baksida och
vara där det händer. Om 2 år kommer jag vara en del av
något större. Om 2 år är jag polis.

Mitt yrkesval blev lärare. Varför?
Ett enkelt svar är: för att jag
kände för det. Jag kände att jag
hade något att ge barn.
Hemma i Landvetter hade jag
en lugn uppväxt med kärnfamilj och tillhörighet i både
fotbollsklubb och församling.
Jakob Magnusson,
Det fanns mycket tid att vara
Lärare
ute och leka, men allt ordnat
hade perspektiv att någon vuxen visade och satte ramar
för hur man skulle vara. Oftast var det ett gott klimat.
Söndagsskolan gav spännande utblickar i världen och
fler perspektiv på hur verkligheten var beskaffad. Att
det fanns någon som såg till varje individ.
Med scout och tonårssamlingar med kul och andakter
gav något som mina klasskompisar inte fick erfara. Som
scoutledare under tonåren hade jag kul ihop med yngre
barn och fick känna mig behövd. Jag tyckte om att
möta dem i sina funderingar och försöka ge nyanserade
frågor tillbaka. Liknande fick jag under lärarvikariat
känna då eleverna skulle lära sig ämneskunskaper.
Kanske var det så att jag var yngre än deras ordinarie
lärare och jag sög i mig elevernas intresse för mig.
Trots min positiva känsla för att vara pedagog, även om
jag inte kallade det så då, motarbetade jag tanken på att
bli lärare. Jag var inget lärarämne, jag klarade inte hålla
ihop en klass, jag kunde inte ha hand om olika
individer samtidigt… Nej, det fick bli något inom
industrin eller labb eller vilket jobb som helst, men inte

lärare. Mitt första jobb på ICA-butiken var roligast
när jag hade med kunder att göra. När jag slutade min
andra anställning, på ett labb, sa min chef med glimten
i ögat att jag nog varit på fel plats… jag borde arbeta
med människor.
Intresset för religion tog mig till teologistudier i Lund.
Det var nyttigt och intressant och visst fanns det en
tanke om att jobba med människor. Men studierna var
svåra att hantera för mig, det blev att ta ”vanligt” jobb
igen. Anställningen på labbet gav jag upp efter ett år då
jag förstod att chefen och jag stod för långt ifrån
varandra, dessutom skulle jag bli tvungen att veckopendla om jag kontinuerligt skulle få träffa min
blivande. Så vad skulle jag välja för framtid?
Jag sökte olika utbildningar som passade mig och
passade min blivandes jobb-placering. Och en utbildning som jag skulle kunna prova var pedagog. Prova.
Jag kom in och efter första terminens praktik kändes
det bra. Allt rullade på med lägenhet, studier,
praktik, giftermål, jag började hitta i stan och det
sociala började fungera. Dessutom hade jag beslutat
mig för att inte vela mer, nu fick jag bestämma mig och
skaffa mig en utbildning.
Att skriva om varför jag blev lärare kan vara enkelt när
jag tittar i backspegeln, svårt om jag analyserar. Med
min ryggsäck är det som om jag hamnat ganska rätt.
Det är mycket som spelar roll för vilka val jag tagit, en
del har jag inte styrt över, men det känns rätt bra…

		

Församlingen | Info | Kontakt

									
				
Bön i kyrkan varje måndag kl. 19.00
Torsdagar kl.10.00-11.00 Bön och ljuständning i kyrkan

Andakter
Österängens äldreboende torsdagar 27/9, 25/10, 22/11 kl. 11.00
Lindgårdens äldreboende torsdagar 4/10, 8/11 kl. 16.00
Rosengårdens äldreboende tisdag 25/9 kl. 14.30
Övning av sånger inför 1: a advent
övningstillfällen och lista kommer att finnas i Ansgariikyrkans foajé
Tider för Equmenias grupper: Scout torsdagar kl. 18.00
Språkcafé: Svenskundervisning i Ansgariikyrkan för asylsökande varje onsdag
10.00–12.00 Du kan komma utan anmälan. För info ring 036-14 08 90
Studiearbete, sång/musikarrangemang,
Cafékvällar samt Daglediga- RPG
sker i samverkan med studieförbundet Bilda
equmenias riksstämma hålls i Linköping 23-25 november 2018
Manusstopp för nästa programblad 5 november 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: Vakant

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

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

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.

