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Barn och tillhörighet

Detta nummer av Ansgariikyrkans
tidning har tema BARN
Motiven till detta är framförallt tre
mycket bärande sådana:
• I november 2019 är barnkonventionen 30 år och
1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.
Det uppmärksammas i
Jönköping med en barnrättsvecka 17-23 november och som
avslutas med ett stort Barnkalas
23 november.
• Barn- och ungdomsarbetet i en
kyrka är A och O för kyrkans
vara och framtid. Barn och
ungdomar måste ha en självklar
och tydlig plats i församlingen.
• Nya testamentet och Jesu
förkunnelse är tydlig.

” Barnen hör Guds rike till.
Uppgiften är att stärka barnen i
deras självklara hemmarätt hos
Gud och i församlingen”
(citat Resa till enhet/red.
Christina Larsson)

Under sommarens scoutläger har en
speciell ”barnredaktion” reflekterat
över några av de punkter som finns
i barnkonventionen. Deras bidrag
omfattar hela Temasidan (sid. 5)
Ett stort tack till er som arbetat
fram detta!

Equmeniakyrkans biträdande ledare
Sofia Camnerin uttrycker i boken
” Resa till enhet” fint synen på
förhållningssättet till barn och
ungdomsarbetet och barnens
tillhörighet till Guds rike
”Barn tillhör inte någon särskild

Tema: Barn

Foto: Curt Olofson

kategori - de tillhör Gud, har en
uppgift och är sända, också på
uppdrag av Gud.”

Två intressanta artiklar står dels vår
gästtyckare författaren
Eva-Lotta Hultén och dels läraren
och föräldern Åsa Odén för.
Mycket läsvärda och berörande
liksom pastor Leif Gunneviks
bidrag.

När vi valt tema Barn så pekar
det också på alla vuxnas ansvar att
skapa goda förutsättningar för barns
utveckling.
Ett afrikanskt ordspråk säger:
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”Det krävs en hel by
för att fostra ett barn”
Redaktionskommittén

Pastorn har ordet

Jesus och barnen

Vi säger ibland att barnen är vår framtid, att vi ska se
dem, lyssna på dem, och möta dem med respekt och
värme. Vi vill som vuxna och som föräldrar vara goda
föredömen som förmedlar kärlek, omsorg, trygghet och
klok vägledning. Och med ett nyfött barn i sin famn är
det lätt att gripas av en känsla av tacksamhet till någon
som är större, till Gud, även för den som vanligtvis inte
ber särskilt ofta; inför livets underverk blir vi ödmjuka
och en aning öppnare mot vår Skapare. Utifrån kristen
tro är detta nedlagt i oss av Gud eftersom vi är skapade
till Guds avbild. Vi bär med oss en intuitiv visshet,
aning eller förnimmelse av att vi hör samman med Gud.
Därför är tron på Gud oftast oproblematisk hos barn, de
har en mer okomplicerad tillit till sitt ursprung och är
öppnare för Guds beröring än vuxna.
Som alltid utgör Jesus ett föredöme i hur vi bör möta
barnen. Han ser dem som en Guds gåva (Psaltaren
127:3), han tar sig tid med dem, vill att de ska komma
till honom, tar dem i sin famn, han ber för dem och
välsignar dem (Markusevangeliet 10:13-16). Han vill ha
gemenskap med dem, en relation som bygger på tillit och
kärlek – och barnen kommer gärna till honom. Utifrån
Jesu perspektiv är barnen aldrig för små eller för omogna
för att vara med honom. Han tackar till och med sin Far,
himmelens och jordens Herre, för att han uppenbarat
frälsningen för små barn (Matteusevangeliet 11:25). När

hans lärjungar menar att barnen stör och hindrar hans
viktiga uppdrag så tillrättavisar Jesus dem tydligt och
uppmanar barnen att komma till honom (Markusevangeliet 10:14), och han tillägger med adress till de vuxna
att om de inte tar emot Guds rike som ett barn kommer
de aldrig dit in (Markusevangeliet 10:15). Redan tidigare har Jesus sagt till samma lärjungar: ”Ni har fått veta
Guds rikes hemlighet” (Markusevangeliet 4:11). På grund
av Guds rike lämnade de allting och följde honom. De
söker Guds närvaro; de vill få del av hans rike. Men nu
varnar Jesus dem, att när de avvisar barnen stänger de i
själva verket den enda ingången till det Guds rike som
de så intensivt längtar efter! Det går också att förstå Jesu
ord om att ta emot Guds rike som ett barn i betydelsen
att vi ska ta emot Guds rike som vi tar emot ett barn. I
detta fall jämför Jesus att ta emot Guds närvaro med att
ta emot ett barn. Det finns alltså en hemlig samhörighet
mellan Guds rike och ett litet
barn. Att ta emot ett barn är att
ta emot ett löfte. Ett barn växer,
utvecklas och mognar. På samma
sätt är Guds rike på jorden inte
en avslutad verklighet, utan mera
ett löfte, en dynamisk och ofullbordad växtprocess som en gång
i framtiden – vid Jesu återkomst Leif Gunnevik
– kommer i all sin fullkomlighet Pastor i Ansgariikyrkan
och härlighet.

Gothia Cup i de båda Kongorepublikerna

Sedan 2003 driver Equmenia i samarbete med Equmeniakyrkan och vår systerkyrka i Kongo-Brazzaville,
världens största fotbollsturnering, Gothia Cup, en
idrottsskola. Där får flera hundra barn och ungdomar
möjlighet att träna fotboll, gymnastik, beachvolley och
vanlig volleyboll samtidigt som de också får lära sig att
leva i fred och vänskap, och utvecklas och mogna som
människor med goda värderingar. När skolan startades
var det efter år av krig stora behov av att föra barn och
unga från olika folkgrupper samman. Inspirerade av
idrottsskolan i Brazzaville invigdes 2010 idrottsskolan i
Kimpese i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här finns idag
nästan 200 barn och ungdomar. Genom fotboll, beachvolleyboll, den lokala dansen nzango och olika sociala
aktiviteter bidrar idrottsskolan till att utveckla kongolesiska ungdomars sociala och personliga fostran. Equmeniakyrkan i Hovslätt har nu tillsammans med den lokala
kyrkan anlagt en basketplan på anläggningen. Träningarna präglas av demokratiska värderingar och ungdomar
med olika bakgrund får träffas och lära känna varandra.

Ett viktigt syfte utöver de goda värderingar som man vill
föra över till barnen är att ge dem en meningsfull fritid.
I ett land där väldigt många barn behöver hjälpa till med
att försörja familjen är fritidssysselsättningar där barnen
får vara just barn en stor bristvara.

Målet med idrottsskolorna är inte att skapa nästa generations idrottsstjärnor utan hellre nästa/näste president
för de två länderna dvs. man vill vara med och forma
goda medborgare. På franska brukar det uttryckas:
Pour un Congo meilleur–För ett bättre Kongo.
Curt Olofson

Program
Vecka 36 Equmenias grupper startar för
terminen

Torsdag 3

September

10.00 TEMAGUDSTJÄNST med nattvard
Apg. Kap.6-7 Stefanus- den förste martyren
Leif Gunnevik, Lennart Bergström
12.15 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Lunch

Söndag 1

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Rosie Gard, Karl-Ivar Karlsson

Tisdag 3

19.45 Equmenias i Ansgariikyrkan årsmöte

Söndag 6 Årshögtid

Kl.15.00 Daglediga – RPG
Marie Rosén sjunger och spelar tillsammans
med oss. Samtidigt får vi information om
”Framtidsfullmakten”
Av Per-Arne Magnusson

Tisdag 8

10.00 TEMAGUDSTJÄNST
Apg. Kap.1-2 Kyrkans födelse
Leif Gunnevik Karl-Ivar Karlsson

Lördag 12 Ansgariikyrkan
Bibelföredrag om Paulus
15-18 Leif Carlsson
Tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna

Söndag 8

Tisdag 10

15.00-17.00 Stickcafé
Välkomna alla som vill dricka en kopp kaffe
och dela gemenskapen med oss.
18.30 Betakursen startar för hösten

Onsdag 11

19.00 Bibelstudium, Apg. Kap. 3,4,5
Leif Gunnevik

Fredag 13

10.30 Samradio 98,5 Sven-Ove Rylner

Söndag 15

10.00 GUDSJÄNST
Leif Gunnevik, Gunnel Olofson
Utblick

Tisdag 17

15.00 Arbete för Kongo

Söndag 22

10.00 GUDSTJÄNST
Sjukhuspastor Terese Svensson, Ann-Britt
Gällring
Sång: Clas Adolfsson

Onsdag 25 Cafékväll

19.00 Swede Hollow - en okänd svenskbygd
Ola Larsmo författare

Söndag 29

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

Lördag 12
Regionsfest och Regionsstämma i Nässjö

Söndag 13

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan,
Huskvarna
Leif Carlsson, Leif Larsson, Leif Gunnevik

Onsdag 16

19.00 Bibelstudium, Apg. Kap.8
”Vad en förföljelse kan leda till”
Karl-Ivar Karlsson

Söndag 20

10.00 SCOUTGUDSTJÄNST
Ledare och scouter

Onsdag 23 Cafékväll

19.00 Hur mår Europa?
Rolf Fredriksson utrikeskorrespondent

Fredag 25 kl.10.30 Samradio

Mats Hillerström, en av de 6 räddade från
Pingstkyrkans bibelgrupp vid
Estoniakatastrofen 1994

Söndag 27

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard

November

Oktober

Lördag 2 Alla Helgons dag

Tisdag 1

Kl. 15.00 Daglediga-RPG
Allan Wendefors kåserar över ämnet ”Änglar
som följer oss”
Allan har berättat om sina resor i Närradion,
han har skrivit böcker om detta arbete som
öppnar våra ögon för hur Gud griper in i
skeendet.

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Leif Gunnevik, sång Curt Olofson
Ljuständning till minne av hemgångna

Söndag 3

18.00 ” I himmelen, i himmelen”
Musikgudstjänst
Leif Gunnevik

Tisdag 5 Kl. 15.00 Daglediga-RPG
Magnus Appelqvist talar om
”Östra Vätterbranten”

Söndag 10

10.00 TEMAGUDSTJÄNST
Apg. Kap.10-11 Evangelium åt alla
Karl-Ivar Karlsson, Sven-Ove Rylner
Sång Pär Thibom, Anders Tingsvik

Tisdag 12

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

Onsdag 13

19.00 Bibelstudium, Apg. Kap. 13-14
”Här börjar resan till jordens yttersta gräns”
Eva Mårtenson

Globala veckan
17- 24 november

Tema: ”Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”

Barnrättsveckan 17-24 november

som i Jönköping avslutas den 23
november med ”Barnkalaset”
(se info i tidningar)

Fredag 15 kl. 10.30 Samradio 98,5

Gäst: Fredrik Sjöholm. Svenska kyrkan

Söndag 17

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik, Lennart Johansson
Sång Dan Palmér. Utblick
Närradioutsändning

Tisdag 19

15.00 Arbete för Kongo

Söndag 24

17.00 GUDSTJÄNST
” Lina – en musikalisk monolog”
Emy Stahl gestaltar Lina Sandells liv och
diktning.

Onsdag 27 Cafékväll

19.00 Vardagsgud – var dags Gud
Musikcafé med gruppen Philia

December

Söndag 1 ADVENTSGUDSTJÄNST,
Leif Gunnevik, Ann-Britt Gällring
Anna Eriksson, Körsång
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbeten påbörjas

JULKRUBBAN på stán invigs kl. 17.00

Gästtyckare | equmenia
Det gåtfulla folket?
Nej, barn är inte, hur fint det än
låter när vi sjunger om det, ett eget
folk som bor i ett främmande land.
De är helt vanliga människor i
samma land som vi andraSå varför syns de så lite i offentligheten?

Jag har förstått att många saknar
minnen från tiden från fem års
ålder. Och att deras barndomsminnen klarnar först från tolv-tretton.
Det gör det begripligt varför så
många avfärdar barndomen som
ett slags transportsträcka mot det
riktiga livet, det som vuxen. Inom
sociologin finns bra begrepp för
detta. Barn betraktas inte som ”beings” utan som ”becomings”
Man kan översätta det till ”blivelser”
istället för ”varelser”. Barnets värde
ligger inte i vad det är eller upplever
nu utan i att det en gång kommer
bli vuxet. Det lämnar öppet för åtminstone två olika förhållningssätt:
ett där barndomen bör vara en
mjuk vadderad bubbla att färdas
framåt i, så att man kommer fram
så välbehållen som möjligt. Och ett

som går ut på att barndomen bör
vara en räcka av övningar vars nytta
man får skörda som vuxen. Det går
tyvärr utmärkt att kombinera dessa
synsätt med varandra. Inget av
dem lämnar emellertid något större
utrymme för barnet som aktör eller
politisk varelse.

I media skymtar ofta namnlösa
barn förbi på en bild. De fungerar
som blickfång och utfyllnad. Och
ofta handlar det om reklam. Barn
kan också ha rollen som offer: för
brott, mobbing, sjukdomar eller
trafik. De syns även som föremål
för vuxnas omsorg eller som en substans som ska formas - mer matte,
mindre könsord. De är objekt. Lite
äldre barn kan ibland ges rollen
som subjekt - ofta då som förövare
eller brottsling: mobbare, snattare,
våldsbenägen.
Barn tränas i bästa fal för framtida
inflytande – men anses inte riktigt
behöva något nu. Det är vanligt att
Skolinspektionen kritiserar skolor
för bristande elevinflytande och

Att möta barn

Orden är lika svåra som de är enkla. Men det som är,
och alltid har varit, grundbulten i både mitt yrkesliv
och i mitt föräldraskap handlar uteslutande om vikten
av att möta barn utifrån deras individuella förutsättningar, egenskaper och särskilda förmågor.
För mig är det av yttersta vikt att barn ska känna trygghet, att de ska känna sig älskade, behövda och viktiga. Jag tror att barn behöver känna sig som individer
att räkna med, vars viljor och önskningar också har
rätt att uttryckas. Men nyckeln för att hitta balansen
mellan sunda förväntningar från barnets sida och ett
bemötande i linje med omtänksamhet och vägledning,
handlar om gränssättning. Att som vuxen våga sätta
gränser och ge barnet ramar och riktlinjer är något av
det allra viktigaste vi kan göra för våra barn. Det är
inte bara nödvändigt utan faktiskt helt avgörande. För
stunden – och för resten av livet.

psykologen Stefan Persson visar i
sin avhandling att 25 procent av
alla mellan 10 och 18 år anser att
de bara har litet, eller helt saknar
inflytande i sina egna familjer.

Att barn har rätt att uttrycka sina
åsikter stadgas i FN.s Barnkonvention, och de behöver faktiskt inte
inhämta tillstånd från vuxna ens
för att prata med journalister eller
skriva debattinlägg. De är helt enkelt inte vuxnas ägodelar utan egna
subjekt. En större närvaro av barn i
media, och en mer seriös rapportering om frågor
som berör dem
skulle kanske
kunna bidra
till att göra det
tydligt att de
har samhälleliga rättigheter
och rätt till
Foto: Marie Hedberg
deltagande
och inflytande Eva-Lotta Hultén
precis som alla Författare, journalist, debattör
andra.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och
unga i behov av särskilt stöd. Många är de elever som
passerat mig i mitt yrkesliv som haft stora svårigheter
att acceptera ett regelverk som de själva inte satt
ramarna för. I många av de fallen finns trasiga hemförhållanden som lett till att barnen har lämnats själva
att på egen hand sätta sina gränser. Felaktigt agerande
och beteende har endast resulterat i konsekvenslöshet
som i sin tur lett till utanförskap när det kommer till
sociala normer och förmågan att förstå rätt och fel.
Men hur ska man veta hur man ska vara, bete och uppföra sig, om ingen någonsin berättat det för en? Kärlek
och omtanke är nyckelordet och ingen uttrycker det så
bra som Astrid Lindgren en gång gjorde:
”Ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek så
kommer folkvettet av sig själv”.
Åsa Odén lärare Österängsskolan

Tema
Barns tankar om barnkonventionen
Här möter vi barns tankar om barnkonventionen som
de formulerades under sommarens scoutläger
” Barn är egna små liv. De hittar på egna saker att göra
och har sina egna tankar om sig själva och världen.
Årets scoutläger blev ett mindre läger tillsammans med
scouter från Landvetter. Vi hade bjudit dem till
Åsasjön vid Taberg. Huvudtemat för lägret var att
”alla kan nåt” (eller kanot) och ett samtal med
scouterna handlade om barnkonventionen.
I mitten av lägret satte vi oss ned i mindre grupper för
att höra vad barnen tyckte om barnkonventionen.
Vi försökte ge barnen i åldrarna 7-15 olika texter och
vi försökte problematisera och ge exempel på händelser
för att konventionen skulle bli tydlig. Som exempel kan
nämnas att barn har rätt till skälig levnadsstandard, där
konkretiseringen var vilka saker alla barn behöver för
att leva bra.
Ett annat exempel var rätten till utbildning och där
problemet var vem som bestämde innehållet i
utbildningen.
Nr 28 Barns rätt till utbildning
7-8 åringarna tyckte att skolan mestadels var rolig.
Den var ”mest rolig”, ”perfekt” och bra” för att få pengar”, men ibland är den ”tråkig”. Ett barn sa att vi bytte
saker förr, men det verkar så krångligt. Det är bättre
att gå i skolan så att man kan räkna med pengar och få
mat. Det är nog Einstein som har bestämt om vad vi
ska läsa i skolan.

Nr 10 Barns rätt till återförening
Barnen satt och lyssnade. Men det gick inte att förklara
återförening. Jag försökte en gång till, men upplevde
inte att det sjönk in hos barnen. De sa att återförening
är väl bra, men kan ju inte leva utan föräldrar…. Tanken att vi bor i ett tryggt land slog mig, att barnen här i
Sverige inte ens kan föreställa sig att barn och föräldrar
kan vara skilda åt.
Nr 18 Föräldrar har, med hjälp av staten, ansvar för
barnets uppfostran och utveckling
Detta kom snabbt att handla om vad föräldrar får
bestämma om eller ej. Någon sa att de (föräldrarna)
måste bestämma över lördagsgodis (underförstått att
det skulle bli oftare annars; Vilken självinsikt!) Ett
annat barn sa att de föräldrarna måste bestämma över

mat till kaninerna, annars blir det fel. Föräldrar får inte
bestämma över kläderna, ”annars kan jag inte ha min
style”. Vilket jag tror, med eftertankens klokhet, är
viktigare än jag spontant tänker. Men samma barn sa
även att vinterklädena ska mamma och pappa
bestämma om. Det finns alltid gråskalor i allt barns
tyckande. Vi tog här också upp barns skyldigheter, vad
barn var tvungna att göra. Då räckte en liten tjej upp
handen och sa ”tvätta händerna innan maten”. Någon
annan sa att m an är skyldig att gå i skolan
Nr 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höra
det som berör barnet
Barnen tyckte spontant att detta lär bra. Men de tyckte
att det beror på vad de tycker. Om någon ansåg att alla
är dumma i huvudet behöver hen inte säga det. ”Har
man inget bra att säga säger man inget alls ” Barn ska
bo 50 % hos skilda föräldrar, men om någon förälder
inte fungerar, måste barnet få säga var det ska bo.
Nr 27 Barns rätt till skälig levnadsstandard
Kul punkt att diskutera, men svår. Det blev inte mycket
som kom fram men tre viktiga saker borde alla barn ha:
vatten, mat och mobil. Så la barnen även till att mat
och hus är viktigare än mobil - Jag börjar inse att deras
liv till stor del består av det som händer i mobilen.
Oavsett vad jag som vuxen tycker om det är det en stor
del av barnens verklighet
Det finns gråskalor i alla argument och tyckanden, alla
ser ju saker från sitt perspektiv. Det är tankeväckande
och intressant att lyssna på barn med den ingången och
på så sätt få fler nyanser av min gen tillvaro.
Svårigheten är att hitta balansen mellan skyldigheter
och rättigheter beroende på mognad eller intresse.
Men det blir lättare när vi känner varandra och vet att
alla kan nåt. Så vi måste komma varandra nära för att
förstå varandra, våra tankar om oss själva och världen.
Jakob Magnusson,
scoutledare i Equmenia scoutkår,
Ansgariikyrkan

		

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 26/9, 24/10, 21/11 19/12 kl. 11.00
Lindgårdens äldreboende, torsdagar 3/10, 7/11 kl. 16.00
Rosengårdens äldreboende, tisdag 24/9 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
Studiearbete, cafékvällar och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.
equmenias riksstämma hålls i Årjäng, Värmland den 22-24 nov. 2019
Manusstopp för nästa programblad 4 november 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. 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.

www.direkta.se

