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Att mötas

Temat i detta nummer av
Ansgariikyrkans tidning är ” Mötesplats Jönköping”.
Skälet till detta är bland annat
därför att Sveriges största ombudsförsamling . Equmeniakyrkans kyrkokonferens möts här i
månadsskiftet maj-juni.
Mycket av innehållet i tidningen
berättar om och beskriver detta.
När vi människor möts kan det
ha olika orsaker. Men i alla möten
hamnar det om att se varandra, att
lyssna på varandra, att respektera
varandra och kunna gå vidare med
nya utmaningar.

Idag ger oss ny teknik stora möjligheter att mötas globalt
Kyrkokonferensens tema” Till
jordens yttersta gräns” visar på detta
faktum men kanske framförallt
att viljan till att människor var de
än bor ska få del av ett budskap
om fred, frihet och frälsning. Men
temat lyfter också fram jorden hållbarhet då klimatfrågorna är viktiga
inslag i konferensen.
Samtidigt är det så viktigt att vi
skapar mötesplatser just där vi bor
och arbetar. I den tid vi upplever
finns krafter som är åtskiljande, uppdelande och avståndstagande.

Kyrkor, föreningar, partier och organisationer har här en stor utmaning att vara mötesplatser för det
goda mötet, det goda samtalet och
det goda bemötandet.
När du tar del av Ansgariikyrkans
program kommer du att finna
exempel på detta i gudstjänster,
cafékvällar, alphakurser, studier ,
scoutkvällar etc.
Detta gäller i hög grad också innehållet i kyrkokonferensens program
29 maj-2 juni!
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Pastorn har ordet

Mission - Till jordens yttersta gräns

När vi hör ordet mission associerar vi olika. En del av
oss tänker på ett allmänt, officiellt uppdrag, ett
diplomatiskt uppdrag utomlands, andra tänker kanske
på filmerna Mission impossible med Tom Cruise i
huvudrollen. Men de flesta av oss tror jag ändå får
tankar om kristet missionsarbete i all dess mångfald.
Själva uttrycket mission brukar härledas från latinets
missio som betyder sändning. Någon är utsänd av
någon för ett specifikt syfte till en plats, till ett folk eller
till ett område för att utföra ett uppdrag.
Kristen mission har alltid varit centralt för kyrkan, i alla
tider har man mer eller mindre bedrivit missionsarbete
för att förmedla evangeliet till ande, kropp och själ, till
hela människan. Mission och kristen tro är
oskiljaktiga eftersom dess yttersta grund är Gud själv;
Fadern sänder Sonen Jesus Kristus till världens
räddning, och Fadern och Sonen sänder den Helige
Ande, Hjälparen, till var och en som omvänder sig och
tror på Kristus (Apostlagärningarna 2:38-39). Själva den
gudomliga treenigheten är alltså den djupaste orsaken
till att den kristna kyrkan - och varje kristen människa
- är utsänd, i det sammanhang hon lever sitt liv, till att
dela med sig av evangeliet och i Jesu anda hjälpa varje
människa Gud sänder i hennes väg ( Johannesevangeliet

Mötesplats Jönköping

Jönköping är en naturlig mötesplats.
Här möts vägar och där vägar möts är det naturligt för
människor att mötas. Så var det redan under medeltiden när Lagastigen, Nissastigen , den gamla eriksgatan
och också vägen österut mot Kalmar sammanstrålade
vid Vätterns sydspets.
Idag är dessa förutsättningar mycket starkt bidragande
till kommunens och regionens dragningskraft.
Där människor möts formas tankar och idéer.
Förutsättningar för utvecklings skapas.
Det var också detta som skapade begreppet ” Smålands
Jerusalem ” under 1800-talets väckelserörelser.
Man ville samlas till möten och gudstjänster och det
naturliga var att använda de goda vägförbindelser som
fanns till Jönköping.
Idag är Jönköping en attraktiv kommun för organisationer, företag och internationella nätverk när man
samlas till till konferenser, kongresser, idrottsevenemang och ”events” av olika slag.
Här har på ett påtagligt sätt Högskolan i Jönköping

17:18; 20:21-22). Från Bibelns första bok till Bibelns
sista bok är den kristna missionen central. Gud kallar
Abraham att gå ut från sitt land, sin släkt och sin fars
hus för att bege sig till det land som Gud skulle visa
honom, och där skulle Gud göra honom till ett stort
folk. I Bibelns sista bok ser vi en glimt av evangeliets
fulländning när missionsuppdraget är slutfört:
Evangeliet (goda nyheterna/glädjebudet utifrån
grekiska grundtexten) är en global välsignelse som
upprättar, försonar, förvandlar och myndigförklarar
varje människa som oändligt värdefull och älskad till att
samarbeta med Jesus för en bättre värld där rättfärdighet och godhet styr. Genom tron på Kristus dras
vi in i denna utan jämförelse
viktigaste och största globala
rörelse världens skådat och
någonsin kommer att skåda, där
Jesus själv ger var och en av oss
en personlig uppmaning till att
med glädje och frimodighet ge
evangeliet vidare till dem Gud
sänder i vår väg.
Leif Gunnevik
Pastor i Ansgariikyrkan

bidraget med att öppna upp för globala
möten och kontakter.
Att vägar möts i Jönköping har också varit förutsättningen för att Jönköping idag är ett av landets
viktigaste logistikcentrum. Nästan sex miljoner ton
gods hanteras årligen av våra logistikföretag. Inom en
radie av 17 mil når man cirka 3 miljoner människor!
Mötesplatsen Jönköping har då också skapat
möjligheten att landets tredje största mässområde
ELMIA finns i Jönköping.
När Equmeniakyrkan i Sverige har valt att 2019
förlägga sin kyrkokonferens till Jönköping är det också
ett gott exempel på Jönköping som mötesplats.
Vi vill också se mötesplatsen som en växtplats
och rastplats!
Lars-Evert Sahlin

Program
Mars

Fredag 1 Världsböndagen

Tema: ”Välkomna, allt är färdigt”
12.00 Råslätts kyrka
Veronica Wahlström
sopplunch
Lördag 2 kl. 16.00 Fjällstugan
Afternoon tea, Maria Ahlström

Söndag 3

10.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Gunnevik Curt Olofson
Sång Frida Elmgren

Tisdag 5 15.00 Daglediga-RPG

Göran Hollander visar någon av sina
många underbara bildserier
18.30-20.30 Alphakurs

Onsdag 6

19.00 Möte med Markus, Bibelstudium

Fredag 8 kl 10:30. Samradio 98,5
med S-O Rylner
Söndag 10

10.00 GUDSTJÄNST
Bön och offerdag för pastors- och
diakonutbildningen
Hampus Flyman, Leif Gunnevik
Sång Anna Sickeldal

Tisdag 12 Stickcafé

15.00 Välkomna alla som vill dricka en
kopp kaffe och dela gemenskapen
18.30-20.30 Alphakurs
18.00 Vättersnäs förenings Årsmöte i
Vättersalen
Årsavgift 100kr :
Bg 329-8338 Swish 123-1217447

Söndag 17

Onsdag 27 Cafékväll
19.00 Stefan Edman författare,biolog och
samhällsdebattör
Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men
hjärtat vill tro
Söndag 31

17.00 Under Ytan
Sång och Drama, nattvard

April

Tisdag 2

15.00 Daglediga-RPG
Vättersnäsbon Mats O Pettersson,
Tema: ”Förr i ti´n i ord och ton”
18.30 - 20.30 Alphakurs, Avslutning

Söndag 7

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Eva Mårtenson, Karl-Ivar Karlsson

Tisdag 9 Stickcafé

15.00 Välkomna alla som vill dricka en
kopp kaffe och dela gemenskapen

Onsdag 10

19.00 Möte med Markus, Bibelstudium

Fredag 12 kl. 11:30 RPG-fönstret.
S-O Rylner med gäster.
Radio Vättervåg 40 år (den 24 april.)
Repris 14/4 17:00.
Söndag 14

10.00 GUDSTJÄNST Bön och offerdag
för mission i Sverige.
Leif Gunnevik, Ann-Britt Gällring
Sång Lennart Johansson

Skärtorsdag 18 19.00 Gemenskapsmåltid
med nattvard. Vaka med Jesus
Karl-Ivar Karlsson, Leif Gunnevik

10.00 GUDSTJÄNST
Johan Einarsson, Sven-Ove Rylner
Ove Gotting och SVF:s kör

Långfredag 19

18.30-20.30 Alphakurs

Påskdagen 21

Tisdag 19

Torsdag 21

Kl. 18.00 Scoutgudstjänst

Fredag 22 kl 11:30 RPG-fönstret med

S-O Rylner. Benskörhet blir allt vanligare.
Repris 24/3 17:00

Söndag 24

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna kring pilgrimsvandringens
sju ledord
Gemensam kör, Linda Sandström

Tisdag 26

16.00 Arbetskväll för Kongo
18.30-20.30 Alphakurs

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Britt-Louise Ottosson,
Karl-Ivar Karlsson

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Britt-Louise Ottosson
Sång Emy och Alva Stahl

Onsdag 24 Cafékväll

19.00 Musikcafé med Millan Holm-Tilling
och Erik Tilling
När jag ser din himmel - sånger om hoppet
som bär

Fredag 26 kl. 10:30. Samradio 98,5 med

S-O Rylner, Radio Vättervåg 40 år.

Söndag 28

17.00 Under Ytan
Sång och Drama, nattvard

Tisdag 30 Valborgsmässoafton

Vårfirande vid Sannabadet
kl. 21.00 Vårtal av Athanasios Serakis, rektor
på Österängsskolan,
Ansgariikyrkans kör, Insamling till Diakonia,
fyrverkeri
Equmenias scouter serverar korv från 20.30
Samarrangemang med Vättersnäs Förening

Maj

Söndag 5

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Leif Gunnevik, Lennart Johansson
Sång: Pär Thibom och Anders Tingsvik
Direktsänd gudstjänst i Samradio från
Ansgariikyrkan

Tisdag 7 15.00 Daglediga-RPG

Bo - Erik Malmvall berättar om sitt liv som
läkare i Sverige och Tanzania

Söndag 12

10.00 GUDSTJÄNST
Åke Nordkvist, Karl-Ivar Karlsson
Sång av scouter

Tisdag 14 Stickcafé

15.00 Välkomna alla som vill dricka en
kopp kaffe och dela gemenskapen

Söndag 19

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Gunnel Olofson
Sång Anna Eriksson

Tisdag 21

16.00 Arbetskväll för Kongo

Fredag 24 kl 11:30 RPG-fönstret med

S-O Rylner och Lena Maria Vendelius.
Repris 26/5 kl. 17.00

Söndag 26

10.00 GUDSTJÄNST
Karl-Ivar Karlsson
Sång Bernt Nilsson

Equmeniakyrkans kyrkokonferens i
Jönköping 29 maj-2 juni

Onsdag 29 maj

20.00 Inledningsgudstjänst, Arenan

Torsdag 30 maj

18.00 Smålandsfesten, Arenan
21.00 Nattmöte med Equmeniakyrkans
evangelister Immanuelskyrlan

Fredag 31 maj

19.00 Nattvardsgudstjänst, Arenan

Lördag 1 juni

19.00 Missionsgudstjänst, Arenan

Lördag 1 juni

21.00 Cafékväll med internationella gäster,
Ansgariikyrkan

Söndag 2 juni

10.00 Avslutningsgudstjänst, Arenan
med ordination av nya medarbetare

Gästtyckare | equmenia
Vi ses i Jönköping!

I juni 2011 bildades en ny kyrka
(ett nytt samfund) i Sverige. Det
var Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet som
bildade en ny kyrka för vår tid. Den
nya kyrkan fick då ungefär
700 församlingar och 65 000
medlemmar över hela landet.
Det är tre starka traditioner som
denna nya kyrka, som fått namnet
Equmeniakyrkan, har att ösa ur.
Jag som skriver denna text valdes
2012 som nationell ledare för
Equmeniakyrkan och jag har titeln
kyrkoledare.

29 maj till 2 juni i år samlas
Equmeniakyrkans högsta
beslutande organ –
Kyrkokonferensen – i Jönköping.
Till denna årsstämma får alla församlingar skicka minst två ombud,
vissa fler beroende på församlingens
storlek. Vi brukar bli upp emot
700 ombud, och det är den största
ombudsförsamlingen som möts
i Sverige regelbundet. Förutom
ombud kommer en del tillresande
också, så på gudstjänster t ex brukar
vi bli 2000-3000 deltagare – och du
är också välkommen!

Vi möts alltså till gudstjänster,
seminarier och mycket annat, men
det är i grunden för den demokratiska processen som vi kommer
samman. 1848 bildades den första
baptistförsamlingen i Sverige och
i denna fick alla medlemmar lika
rösträtt. I år uppmärksammas att
vi i Sverige haft allmän rösträtt
i 100 år. Frikyrkan i Sverige var
70 år före… Vi menar att vi har
ett särskilt ansvar både att värna
demokratin inom Equmeniakyrkan
men också att utveckla den. Därför
kommer vi i kyrkokonferensen i
Jönköping för tredje året i rad att
använda oss av så kallade
konsensusmetoder i vårt beslutsfattande. Det betyder att vi i
förhandlingarna fokuserar på att
sträva efter det gemensamma bästa.
Konsensusmetoder för beslutsfattande bidrar också till en högre
grad av delaktighet under hela
processen och att den därmed också
blir mer levande. Man använder sig
av indikatorkort och visar presidiet
vad man tycker och känner under
det att samtalet pågår. Vi ser också
till att olika röster hörs och alla som
talar står vid en mikrofon på golvet
och tilltalar presidiet, något som
hjälper den som är ovan att tala i

Om equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkans barn och ungdomsarbete. På samma sätt är
Equmenia Ansgarii
Ansgariikyrkans barn
och ungdomsarbete.
Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med
runt 17 000 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka
träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika
aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och
tonårsgrupper. I Ansgariikyrkan samlar Equmenia
främst barn och ungdomar 7-15 år till scoutkvällar och
där också hajker och läger ingår.

större samlingar. Verkar det svårt
och krångligt? Välkommen att se
hur det fungerar!

Jag hoppas du vill komma och delta
vid någon av våra gudstjänster
under vår Kyrkokonferens i
Jönköping i år, men framför allt så
hoppas jag att du kanske blivit lite
nyfiken på vad detta
Sveriges nyaste kyrkosamfund är
för något. Välkommen att besöka
Ansgariikyrkan eller någon av de
andra församlingarna som finns i
området. Vi har en vision som vi
samlas kring och det är att vi vill
vara ”en kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen”. Vi vill på
ett enkelt och tydligt sätt erbjuda
denna mötesplats mellan dig och
Gud och dessutom tydligt vara med
och bygga det
goda samhället
för alla!

Varmt
välkommen till
Equmeniakyrkan!

Lasse Svensson,
Kyrkoledare Equmeniakyrkan
Foto: Håkan Flank

Tillsammans har vi bestämt att
- Vi ser till alla människors lika värde och
uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta till
vara på sin styrka genom delaktighet och engagemang.
- Vi utrustar barn och unga för att möta livet och
hjälper dem att växa till ande, kropp och själ samt finna
meningsfullhet och att göra medvetna val i livet.
- Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där
vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.

Tema
Kyrkokonferensen i Jönköping

Lennart Johansson och Sara Einarsson.

Foto: Leif Nilsson

I vår har Equmeniakyrkan sin kyrkokonferens i
Jönköping. Då väntas många komma till Jönköping,
både som ombud (ca 700 st) och som intresserade
besökare. Svenska Missionskyrkan, som nu är en del i
Equmeniakyrkan, hade konferens i Jönköping 1998 på
Elmiaområdet men i år blir samlingarna i Jönköpings
centrala delar - i Pingstkyrkan och Arenan och
närliggande kyrkor. Konferensen pågår 29 maj till 2
juni. Samordnarna för konferensen - Sofia Einarsson
och Lennart Johansson - har nu mycket att handlägga
och bestyra.
Konferensens tema är ” Till jordens yttersta gräns” och
detta genomsyrar också de 14 arbetsgruppernas
planering – från gudstjänster, seminarier, årsmötesförhandlingar, barn- och ungdomskonferens och hur
alla praktiska arrangemang skall genomföras.
Konferensen kommer att kommunicera omkring
klimatfrågor och hållbarhet på olika sätt. Missionens
angelägna uppgift kommer också att stå i centrum.
De flesta gudstjänster samt Smålandsfesten är i
Arenan, som är en del av Jönköpings centrala
idrottscentrum. Alla förhandlingarna hålls i Pingstkyrkan. Kvällsevenemangen är i olika kyrkor i staden
och seminarierna i lokaler på gångavstånd från
Pingstkyrkan och Arenan.
Det kommer bli aktiviteter och samlingar för barn i
Pingstkyrkan med flera valbara aktiviteter (sportaktiviteter, pyssel med återvinningstema, drama och
dans mm) Det blir också en parallell ungdomskonferens för åldrarna från 13 år varje dag i
Immanuelskyrkan med lunch och sedan olika
aktiviteter och ungdomsmöten på kvällarna.

Smålandsfesten på torsdagskvällen har temat ”Inför vår
Herre är vi alla smålänningar” och det blir då ett festligt
program med småländsk touch med sång/musik, film,
berättelser om Småland och med god mat vid dukade
bord.
Det planeras för många gudstjänster och samlingar
med olika program men allt är inte klart än. Under
fredags-och lördagskvällarna finns många kvällsevenemang att välja på såsom konserter, musikandakt,
teatrar, café/samtalskvällar mm. Ett aktuellt kvällsprogram blir i Ansgariikyrkan lördag kl 21:00 med en
kväll med internationella gäster.
Detaljerat program för konferensen kommer att finnas
på Equmeniakyrkans hemsida
(www.equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens).
Där kommer också finnas information om anmälan till
Smålandsfesten liksom information om konferensens
olika talare och gäster, motioner, intresseanmälan för
att medverka i frivilliga volontärgrupper etc.
Låt oss nu som medlemmar och intresserade vänner
till Equmeniakyrkans arbete gemensamt vara med och
medverka till att kyrkokonferensen i Jönköping blir
en framgång för Guds rike ibland oss med utmanande
beslut och seminarier, god gemenskap och andlig fördjupning med viktiga beslut för framtiden.
				
Sven-Ove Rylner

		

Församlingen | Info | Kontakt

									
				

Språkcafé - Svenskundervisning för asylsökande i Ansgariikyrkan varje
onsdag 10.00–12.00 Du kan komma utan anmälan.
För info ring 036-14 08 90
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
14/3, 11/4, 9/5 kl. 11.00
Lindgårdens äldreboende 28/3 kl. 16.00
Rosengårdens äldreboende 9/4 kl. 14.30

Vättersnäs förening har sitt årsmöte 12/3 kl 18.00 Vättersalen
Årsavgift 100kr Bg 329-8338 Swish 123-1217447
Studiearbete, cafekvällar samt sång/ musikarrangemang
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda
Manusstopp för nästa programblad 2 maj 2019
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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.

