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En sommar kommer oss till mötes 
och med den upplevelser och en rad 
spännande möten.
Samtidigt kan en sommar bli en rad 
besvikelser och tyst ensamhet.
Temat för detta nummer av 
Ansgariikyrkans tidning är 
SKAPELSEN
Vi har försökt att visa på hur vi 
människor både har en förundran 
inför den värld vi lever  i men också 
frågor kring livets ursprung och 
uppkomst.
Vi lever i en tid, när klimatfrågan är 
mycket aktuell och vi kan uppleva 
både oro och hot inför det vi 
människor ställer till med i det som 
är vår gemensamma jord att leva på.
Samtidigt att det viktigt att 
förmedla hopp och en tro på 

människans goda vilja att ta ansvar 
för skapelsen.
Stefan Edman, känd naturvetare, 
författare och debattör förmedlar 
detta i sin text som ”Gästtyckare” 
och på ett liknade sätt gör Leif 
Gunnevik det i sin betraktelse ” 
Pastorn har ordet”!
Några medlemmar i Ansgariikyr-
kan har fått möjlighet att dela med 
sig av att på ett särskilt sätt upplevt 
Guds närvaro i naturen.
Vi önskar er en skön och upp-
levelserik sommar. Gudstjänster och 
möten av olika slag berikar också en 
sommar. 
Ta väl hand om varandra och öppna 
upp för samtal och gemenskap!

Redaktionskommittén

” Jag ser hans spår varthelst en kraft 
sig röjer,

en blomma doftar och ett ax sig böjer.
Uti den suck jag drar, den luft jag 

andas,
hans kärlek blandas.”

/Text: J O Wallin /

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Förundran och hopp!

Nr 2 Juni - Augusti 2019  Tema: Skapelsen



Skapelsens skönhet i all sin rikedom, prakt och mång-
fald berör oss. Vi upplever naturen olika beroende på 
intressen, personlighet och sinnesstämning, men något 
av dess estetiska skönhet, rogivande vila och inbjudande 
närvaro av något objektivt större än vi själva, kan många 
vittna om. Diktare har i alla tider satt ord på sin 
förundran och tacksamhet över skapelsen. 
Johan Olof  Wallins ord är klassiska i sin enkelhet och 
pregnans: ”Ack, när så mycket skönt i varje åder av 
skapelsen och livet sig förråder, hur skön då måste inte 
själva källan vara, den evigt klara” (Psalmer och Sånger 
305:5). Aposteln Paulus ger ord åt samma verklighet 
och sanning när han skriver om att alltsedan världens 
skapelse har Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt 
och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit 
synliga (Romarbrevet 1:20). 
Religionsfilosofer brukar tala om två vägar att närma 
sig kristen tro; dels genom den särskilda uppenbarelsen 
i den heliga skrift, Bibeln, som vittnar om Guds hand-
lande i historien, och dels genom den allmänna 
uppenbarelsen i skapelsen, naturen, som också vittnar 
om Guds närvaro i världen. Den naturliga teologin, som 
den kallas, talar om Guds existens och närvaro som det 
bästa sättet att förklara varför universum är begripligt, 
att det har en struktur som vi kan undersöka och förstå 

alltmer i all sin komplexitet. För kristen tro har dessa 
två vägar till tron på Gud alltid varit viktigt att hålla 
samman. Skapelsen vittnar med sin blotta existens om 
att det finns en Gud som är närvarande i sin skapelse, 
och Bibeln - och drygt två miljarder kristna i världen - 
vittnar om att vi kan lära känna Skaparen genom Jesus 
Kristus, som längtar efter att få utgjuta sin gudomliga 
kärlek i varje människas hjärta.  
Så, låt oss var och en på sitt vis ta vara på glädjen, vilan, 
njutningen och stillheten i att bara vara i Guds 
fantastiska och otroligt sköna natur och därigenom 
beröras och välsignas av Gud. 
Med önskan om en vilsam och härlig vår och sommar.

Pastorn har ordet
Skapelsen - en väg till tro

Staten Kina kontrollerar kyrkorna noga. Det senaste är 
att kyrkor i vissa provinser måste sätta upp ett 
meddelande på kyrkporten. ”Ingen under 18 år får 
komma in.” Men Equmeniakyrkans samarbetskyrka 
bygger, trots alla restriktioner, ett nytt teologiskt 
seminarium, med hjälpa av Equmeniakyrkan. Man har 
hittills utbildat 150 pastorer varje år. Nu hoppas man 
på kunna utbilda 800/ år. Antalet kristna i Kina ökar 
hela tiden. Det är ett Guds under, trots allt motstånd. 
För 125 år sedan dödades två svenska missionärer av 
en folkhop. Fem år senare återkom missionen till den 
staden och byggde en kyrka. Till 125 årsminnet av 
de dödade, invigdes den gamla kyrkan, nyrenoverad. 
Equmeniakyrkans ledare, Lasse Svensson var med vid 
högtiden.

Curt Olofson

Kristen närvaro i Kina

Leif Gunnevik
Pastor i Ansgariikyrkan



Pastorn har ordet

Leif Gunnevik
Pastor i Ansgariikyrkan

Kyrkokonferens 29 maj -2 juni
(utdrag ur konferensens möten och övriga program) 
För fullständigt program se 
www.equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen
Onsdag 29 maj 
20.00 Inledningsgudstjänst, Arenan
Tema ”Hopp till jordens yttersta gräns”
Torsdag 30 maj 
17.30 Festkväll med Småland som tema,
Arenan (anmälan krävs)
Torsdag 30 maj 
21.00-22.30 Kvällsmöte med evangelisterna, 
Pingstkyrkan
Fredag 31 maj 
19.00-20.30 Nattvardsgudstjänst Tema 
Hopp om liv, Arenan

Lördag 1 juni 
19.00-20.30 Gudstjänst med förbön för 
Internationella missionsarbetare.
Tema: Hopp för världen, Arenan
Söndag 2 juni
10.00-12.00 Gudstjänst med ordination. 
Tema: Hopp utan gräns, Arenan. 
Söndagsskola för barn i en lokal i 
Idrottshuset.

Juni
Söndag 9 Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lennart Bergström, Karl-Ivar Karlsson, 
Curt Olofson
Kl 15-17 Vättersnäsdagen på Sannaängen
Hoppborg, uppvisningar av brandkår & 
polis, hästridning, scouterna visar sin 
verksamhet, Husqvarna AB demonstrerar 
produkter, glass till barnen,
Medtag egen fi kakorg. 
Arrangör: Vättersnäs förening
Söndag 16 
10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan, Huskvarna
Leif Gunnevik, Söndagsskolans avslutning
Söndag 23 
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med 
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson Curt Olofson
Söndag 30 
10.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan, Huskvarna
Leif Larsson

Juli
Söndag 7 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i 
Ansgariikyrkan tillsammans med 
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson Karl-ivar Karlsson
Söndag 14
10.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan, Huskvarna
Kjell-Olof Hederos
Söndag 21 
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med 
Equmeniakyrkan Huskvarna
Eva Mårtenson, Sven-Ove Rylner
Sång: Caroline Björnberg
Söndag 28 
10.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan, Huskvarna
Frida Hellsing

Augusti
Söndag 4 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i 
Ansgariikyrkan tillsammans med 
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik Lennart Johansson
Söndag 11 
10.00 Gemensam gudstjänst med nattvard i 
Equmeniakyrkan, Huskvarna
Leif Gunnevik
Söndag 18 
10.00 GUDSTJÄNST
Greger Svensson, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Anna Eriksson
Söndag 25 
10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Lennart Bergström
Kyrkkaff e med tack till Leif Gunnevik

Välkommen till 
våra sommargårdar !

Strandgården                                         

Gården ligger på västkusten i Vilshärad nära 
Halmstad. Den har ett fantastiskt läge med 
en kilometerlång sandstrand. Det fi nns rum 
att hyra, plats för husvagnar och tältcamping 
och dessutom har Strandgården ett erkänt 
gott måltidsutbud.
Strandgården är en plats att bara vara på och 
där du kan stressa av och njuta av naturen 
och hitta lugnet i den vackra lägerkyrkan.
Strandgården erbjuder också ett stort utbud 
av föredrag , konserter och gudstjänster
Sommarens program fi nns på hemsidan
www.strandgarden.org
 
Klintagården                           

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 pen-
sionat och vandrarhemsrum.
Klintagården är platsen för en aktiv och 
avkopplande semester med bad, idrott/lek 
och härliga naturupplevelser men också 
gudstjänster, föredrag  och konserter.
Sommarens program fi nns på hemsidan
www.klintagarden.se

Program

Glad 

Sommar!Glad 

Sommar!



Tänk dig att du kunde stå i ena 
ändan av vår kosmiska hembygd 
Vintergatan och tända en fick-
lampa. Ljusstrålarna susar iväg 
med en hastighet av 30 000 mil i 
sekunden. I andra änden finns din 
goda vän. Hur länge dröjer det 
innan han/hon ser ljuset från din 
lampa? Svar: Hundra tusen år.  
Man tar sig för pannan! Och inser 
att vi är ofattbart små i en värld 
som är äldre och väldigare än vad 
vår hjärna någonsin kommer att 
begripa. Å andra sidan är våra 
kinder, hjärtan och njurar formade 
av atomer som skapats i stjärnor 
som inte längre finns. Vi är verk-
ligen barn av universum, unga och 
urgamla på samma gång.
Så ser den moderna naturvetenska-
pens världsbild ut, byggd på experi-
ment, mätningar och siffror. 
Uppdraget är att svara på frågan 
HUR naturen fungerar och 
nyskapar – molekyler, celler, växter, 
djur, ekologiska system och det 
mänskliga medvetandet. Men inga 
svar är för evigt givna, nya upp-
täckter görs hela tiden. Och allt är i 
grunden häpnadsväckande 
osannolikt. 

Religion (av religio=vördnad) är ett 
helt annat ”språk” med 
ambitionen att besvara den urgamla 
frågan VARFÖR. Varför existerar 
någonting överhuvudtaget, finns 
det en högre mening bakom allt? 
Religionernas läror kan inte 
bevisas på vetenskapens sätt, 
däremot bejakas. Man kan tycka 
sig möta en skapande, kärleksfull 
Gud i naturlagarna och i vardagens 
skeenden. 
Psaltarpsalmen 104, ”ekologins 
höga visa” är ett uttryck för ett 
sådant tidlöst poetiskt språk; här 
några verser:
Du vattnar bergen från dina salar,
jorden mättas av den frukt du skapar.
Du låter gräs skjuta upp för djuren
och örter till människans tjänst.
Så framalstrar du bröd ur jorden
och vin, som gläder människans 
hjärta;
så gör du hennes ansikte glänsande 
av olja,
och brödet styrker människans hjärta.
Hur mångfaldiga är inte dina verk, 
o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla.
Jorden är full av vad du har skapat.
Du vattnar bergen från dina salar,
jorden mättas av den frukt du skapar.

För att möta tillvarons stora Gåta 
– med poeten Harry Martin-
sons ord – måste vi använda oss 
av många olika ”språk”, som ger 
näring åt både känslan, intellektet 
och den andliga längtan inom oss. 
Vetenskap, bibeltexter, poesi, musik, 
naturupplevelser, kroppens språk 
– alla behövs, vart och ett på sina 
egna villkor, i en nyfiken, sökande 
öppenhet. Så kan gudstro och 
vetenskap leva sida vid sida och 
berika varandra.
Nyckelordet är förundran – som 
leder till livslust, vördnad och 
ödmjukhet. Och en vilja till 
engagemang för jorden, livet och 
medmänniskorna.  

Gästtyckare | equmenia
Låt tro och naturvetenskap berika varandra!

Stefan Edman
Biolog, författare till drygt 45 
böcker, aktuell med bl a ”Mot alla 
odds? När hjärnan tvivlar men 
hjärtat vill tro” (Verbum) 

SCOUTLÄGER 25 - 27 JUNI

I sommar drar Ansgariikyrkans 
equmenia scoutkår och Landvetters 
scoutkår på gemensamt läger vid 
Martinsgården i Norrahammar. 
Det gör vi som en gemensam 
avslutning på denna scouttermin.
Är det något du, eller någon du 
känner skulle vilja vara med om?
Anmäl dig till  lägret och det är 
också dags att börja tänka på att 
börja i scout till hösten.

Där får man under året lära sig allt 
som krävs för att själv kunna vara 
med på hajk, läger och andra 
upplevelser.

Åsa Odén
Kontakt
Catharina Mars 
catharina.mars@gmail.com
Jakob Magnusson   
jakob.magnusson@icloud.com



Tema
O store Gud!

Hur har du upplevt liknande gudomlig närvarokänsla i naturen?

”Då brister själen ut i lovsångsljud
O store Gud! O store Gud! ...”

... är slutraderna i den kända sången vilken Carl Boberg skrev texten till som en stark hyllning till Skaparen. Han  skrev texten 
efter att ha varit  med om ett åskväder på Oknö vid Kalmarsund. Naturen gav en stark upplevelse av Skaparen.

Högt upp på branta klippor/pelare av sandsten finns 
Meteoraklostren i norra Grekland.
Det är en viktig plats för de grekiskt -ortodoxa. För 
två år sedan besökte jag klostren och om det var den 
höga höjden eller vetskapen om klosterlivets betydelse 
ända sedan 1300-talet vet jag inte, men när jag stod 
högt upp på klippkanten och sträckte ut armarna  mot 

himlen kändes Gud så nära. Det var en magisk upplevelse!
Gunilla Brandt 

Guds skapelse i det lilla
En dag i Kongo låg det en död kackerlacka på 
golvet vid väggen under ett fönster. Från en liten 
spricka under fönstret kom en mängd små myror. 
De kröp nerför väggen. De tog tag i antenner, 
ben, ja överallt där de kom åt. Sen transporterade 
de sin fångst upp utefter väggen, upp mot 
fönstret. Där tog det stopp. Fönsterbrädan var 

för tjock. Trots att många drog i antennerna, tappade de taget och 
bytet föll till marken. Då ilar myrorna ner för ett nytt försök. Men 
samma resultat igen. Då tog jag kackerlackan och la upp den på 
fönsterkarmen. De myror som var på väg ner, vänder och springer 
upp. Där försöker de få ut den stora kackerlackan in under den 
halvruttna fönsterkarmen, där de hade kommit in. Omöjligt. 
Efter två försök ändrar de taktik. De biter sönder kackerlackan I 
små bitar och fram mot kvällen är fönsterbrädan helt ren. 
Vem ledde arbetet? Hur kommunicerade de?  Var det en slump? 
Guds skaparhand är med i det allra minsta lilla.

Curt Olofson

Jag vet att de starkaste upplevelserna av 
gudomlig närvaro har jag ofta haft av 
natur- och kulturupplevelser. I naturen 
ofta förknippat med förundran. Jag minns 
en stark upplevelse för några år sedan 
på Bondberget nära Ekhagen. En härlig 
vårdag gick jag genom bokskogen och vek 

av upp mot bergsslänten. Fågelsång från bofink, lövsångare, svarthät-
ta och trastar. Där i slänten möter jag ett hav av blåsippor, vitsippor 
och gulsippor tätt tillsammans. Jag övermannades av en stark andlig 
upplevelse med en gudomlig närvarokänsla. Skaparen var så nära och 
jag lilla människa fick känna starkt att vara en del av skapelsen. Med 
starka känslor kunde jag där mitt i vårens kanske 
finaste dag få ta emot en hälsning från Gud- gjorde det med 
förundran, ödmjukhet och förvissning!

Lars-Evert Sahlin

Jag fick frågan, när upplevde du Gud i naturen? 
Jag kom att tänka på en sommarkväll på 
Wettershus retreatgård för några år sedan.

 Klockan var tio på kvällen.  Den varma sommar-
dagen hade ägnats åt ikonmålning. Efter 
aftonbönen vandrade jag ner mot Ölands brygga. 
Solen värmde fortfarande, stenarna jag satte mig 

på var varma. Det var bara jag där. Jag blickade ut över Vätterns 
lugna vatten. En glödande gyllene sol sjönk sakta ner bortom 
bergen på andra sidan sjön. Så vackert att få vara en del av Guds 
skapelse.  Jag badade. Vattnet svalkade och lugnade. Efteråt fick 
solen torka min våta kropp. Allt samspelade till en slags enhet med 
naturen och Guds skapelse. Jag upplevde Guds närvaro och frid. 
Tack  Gud!

Lars-Anders Kjellberg

Kimpese sjukhus i januari. Den långa torrtiden är 
här. Solen steker, blommor och växter vissnar, gräset 
skiftar i brunt och alla längtar efter regnet. Då, ser 
vi hur molnen samlar sig från tre håll och rullar 
mot oss. Molnen möts över Kimpese sjukhus och så 
smäller det. Det blixtrar, åskan dånar och regnet 
faller. Jag upplever Guds kraft och min egen 

litenhet. Nästa dag grönskar gräset och de slokande växterna sträcker 
på sig. Jag ser med respekt på Guds under.

Eva Mårtensson

Gunnel Karlsson har fjällvandrat i över 40 år, 
sommar som vinter. 
Jag sökte Guds tystnad, berättar hon, eftersom 
mitt arbete som affärsbiträde var stressande. 
Varje dagstur var en andakt i Guds stora kyrka. 
Inom mig sjöng jag psalmer till Guds ära. En 
ständig upplevelse var Guds storhet och 

människans litenhet.
Ibland gick leden nära stup och då stavade jag på psaltarorden: 
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Gunnel Karlsson

Jag har upplevt Guds närvaro på ett särskilt sätt 
under fjällvandringar. Exempelvis när jag vilat 
vid en fjällbäck, allt är tyst och det enda som hörs 
är bäckens porlande. Mäktigt.
Eller när jag gått ensam, omgiven av mäktiga 
fjäll, hedar och en blå himmel. Jag har varit 
totalt omsluten, som i en stor bubbla,
Guds bubbla. Mäktigt.

Maj Ljungberg



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 kl. 11.00 4/7, 1/8 och 29/8
Lindgårdens äldreboende kl. 16.00 20/6 och 18/7
Rosengårdens äldreboende kl. 14.30 2/7 och 13/8
Beta-kurs, en fortsättning på Alpha. 
De som gått Alpha-kursen inbjuds att gå en fortsättningskurs som heter 
Beta-kurs till hösten. Vi startar 10 september kl. 18.30.
Alpha-kurs. Vi startar en ny Alpha-kurs i slutet av januari 2020 och inbjuder 
redan nu alla som vill undersöka och ta reda på mer vad kristen tro är.  
Konfa
Ansgariikyrkan inbjuder till konfaläsning för alla som börjar i årskurs åtta till 
hösten. Om du är äldre och missade konfirmationen när du gick i åttan, så är 
du också välkommen. 
Studiearbete, cafékvällar och sång/musikarrangemang 
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.
Manusstopp för nästa programblad 5 augusti 2019

Redaktionskommittén Lars-Evert Sahlin, lars.e.sahlin@gmail.com
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.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:
Catharina Mars
tfn 073-520 27 30
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

www.direkta.se


