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Samtal gör skillnad

Människor är viktiga för
människor och i relationer utvecklas
och förändras vi.
Människor söker sig till högre
värden och i relation till Gud hittar
människor förståelse för livets stora
frågor.
Vuxnas relationer till barn och
unga genom vanliga och vardagliga
samtal är oändligt viktiga.
De samtal vi för i våra
relationer, med arbetskamrater,
med klubbkompisar och i kyrkan
borde vara helt avgörande för en
gemenskap som präglas av värme,
äkthet och empati.
Det finns mycket i vår tid som
pekar på att samtalen börjar tystna,
att de existentiella frågorna
försvinner i mediebrus och twitterinlägg. Samtidigt som ett gott tilltal

och god dialog inte får någon plats
när snabba inlägg ska levereras på
sociala medier.
En del av detta har fått utgöra skäl
till att Ansgariikyrkans tidning
denna gång har Samtal pågår om
tema.
” Samtalen tystnar när själen
går i exil” skriver vår gästtyckare
Mikael Kurkiala !
Hur får vi det ”goda samtalet ”? har
vi bett några personer, som i sina
yrken har samtalet som ett verktyg,
svara på. Deras svar innehåller
mycket av klokskap och empati!
Åsa Odén lärare, förälder och
scoutledare uttrycker i sin artikel
sin stora oro för ”samtalsklimatet ”
mellan unga människor på sociala
medier.
Ansgariikyrkan vill vara en mötes-
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plats där goda samtal kan föras.
Ta kontakt med pastor eller annan
kontakt som finns angiven så får du
möjlighet till samtal eller hjälp att
hitta grupp att mötas i.
” Du säger att du inte tror på Gud,
men att du tror på något.
Låt oss tala om något”
/citat Sven Hillert/

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR !

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

önskar
Redaktionskommittén

Pastorn har ordet

Bön som samtal och hjärtats bön

Samtal är något unikt för oss människor. Djuren kan i
viss mån kommunicera med varandra men att samtala
med varandra, lyssna på den andre, fundera över vad
som sagts och vad det kan betyda, och att reflektera över
existentiella andliga frågor är unikt för människan.
Utifrån kristen tro är samtalet en grundläggande
mänsklig rättighet given av Skaparen eftersom varje
människa är skapad till gemenskap med Gud och
människor. Samtalet människor emellan och samtalet
mellan Gud och människan går som en röd tråd genom
hela Bibeln, som ett bredband från 1 Moseboken till
Uppenbarelseboken. Gud talar till oss och vi talar med
Gud. Vi samtalar och ber till Gud och vi samtalar med
varandra. Utifrån Kristen tro talar Gud ständigt till varje
människa som Skaparen (Romarbrevet 1:19-20). Någonting av Guds verklighet, storhet och skönhet kan skönjas
av varje människa genom naturen men också intuitivt
upplevas eftersom någonting av Skaparen är nedlagt i
varje människa. Dessutom säger Jesus själv att han står vi
varje människas hjärta och knackar på för att bli
inbjuden till en nära och förtrogen vänskap. Gud tvingar
sig aldrig på oss, han erbjuder en alltid förlåtande och
öppen famn. Varma, oändligt kärleksfulla, ögon möter
oss fastän vi inte förtjänar det. Vi ber med ordlös bön,

med inlärda böner eller med egna formulerade tankar.
Det väsentliga är att vi vänder oss till Gud i bön.
Att be med inlärda böneord och böner är aldrig fel, Jesus
har ju lärt oss att be Herrens bön (Matteusevangeliet
6:9-13), men han lär oss också att be med hjärtat.
Hjärtat i biblisk mening är inte bara sätet för våra
känslor, utan uttrycket för vår djupaste vilja. När vår bön
flyttar ner från tanken till hjärtat styrs den inte längre av
våra skiftande viljor utan av vår djupaste vilja.
Psalmisten ber: ”Ur djupen ropar jag till dig, Herre”
(Psaltaren 130:1). Det är en bön som förenas med
Herrens egen bön. I hjärtat har vi vårt hem i betydelsen
att där vill vi det vi ursprungligen är skapade för.
Jesu utmaning till oss om bönesvar handlar också om hjärtat,
där vår bön kan sammanstråla
med Guds egen bön när han
säger: Om ni förblir i mig och
mina ord förblir i er, så be om vad
ni vill och ni ska få det
( Johannesevangeliet 15:7-8).
Leif Gunnevik
Pastor i Ansgariikyrkan

Mission som förändrar världen

Det är titeln på den bok som Equmeniakyrkan gav ut för några år sedan och som beskriver kyrkans internationella
arbete – missionsarbetet. Det ger en god inblick i det arbete som Equmeniakyrkan gör tillsammans med en rad
samarbetskyrkor och organisationer i nästan 30 länder. Det är inte bara världen som förändras genom missionsarbetet, utan det gör också jag, och du om vi vill.
Tänk att vi här i Sverige kan få vara med och på olika sätt stötta ett arbete, vars mål är att förändra världen. så att
bl.a. människors levnadsvillkor förbättras, att mänskliga rättigheter tillgodoses, att människor får rätt till tro, att
hälsovård och utbildning erbjuds fler och att liv förvandlas. Jag är tacksam att få tillhöra en kyrka vars vision är:
”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen”. Nu när Equmeniakyrkans insamlingsperiod drar igång, vill jag uppmuntra dig att utifrån dina möjligheter och förutsättningar finnas med. Det viktigaste
är att vi kommer ihåg att be för vårt gemensamma missionsarbete, vi får också vara med och bidra ekonomiskt och
jag hoppas få möjlighet att träffa dig och prata mission, förvandling och Jesus som världens
hopp och ljus, då jag gästar Ansgarikyrkan söndagen den 5 januari.
Gud välsigne dig!

Stöd Equmeniakyrkans internationella arbete:
Bankgiro 358-8969 (Ansgariikyrkan) Märk: Mission
Swish: 1235288162 (Skriv Mission på meddelandet)

Kairn Åkesson
Missionsinspiratör,
Equmeniakyrkan

Program
December

Tisdag 24 Julafton

11.00 Vid Krubban Leif Gunnevik
23.00 Julnattsgudstjänst i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson

Söndag 29
Söndag 1 10.00

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

JULKRUBBAN på stan,

på Hovrättstorget, invigs kl. 17.00
på söndagseftermiddagen

Tisdag 3

15.00 Daglediga – RPG
Olof Sjöberg visar bildspelet ”Nära havet”

EQUMENIAS JULMARKNAD
Lördag 7 dec. kl. 15.00
Lotterier, servering, försäljning
Aktiviteter för barn
17.00 ANDAKT,
därefter lotteridragningar

10.00 GUDSTJÄNST tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik, Lennart Bergström

Tisdag 31 Nyårsafton

17.00 Nyårsbön i Ansgariikyrkan
tillsammans med
Equmeniakyrkan Huskvarna
Karl-Ivar Karlsson

Januari

Onsdag 1 Nyårsdagen

18.00 Nattvardsgudstjänst i Sofiakyrkan
Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan

Söndag 5

10.00 GUDSTJÄNST Missionsinspiratör i
Equmeniakyrkan
Karin Åkesson, Internationella rådet,
Insamling till Mission
15.00 Julkrubban på stan avslutas

Onsdag 8

19.00 Möte med Apostlagärningarna
Lars-Bertil Florén

Söndag 12

Söndag 8

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Tema: Då kom Jesus
Inga-Lill Dahlgren-Nyberg,
Gunnel Olofson

Tisdag 10

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

Lördag 14

14.30 De äldres julfest
Styrelsen och diakonirådet ansvarar
Luciatåg från SVF:s bibellinje

Söndag 15

10.00 TEMAGUDSTJÄNST Apg. Kap. 15
En kristen människas frihet, Leif Gunnevik,
Karl-Ivar Karlsson

Söndag 22

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
i Huskvarna
Sång av körgrupp

Februari
Söndag 2

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Anders Milerup, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Lasse Siggelin
Kyndelsmässodagen,
Ljuständning för nyfödda barn
Församlingsmöte efter kyrkkaffet

Tisdag 4 Kl.15.00 Daglediga – RPG

Gamla Jönköping, Ingvar Bodin berättar

Söndag 9

10.00 TEMAUDSTJÄNST
Apostlagärningarna
Jan Eirestål, Lennart Johansson
Sång Jessica Göthberg

Tisdag 11 Stickcafé

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

Onsdag 12

19.00 Möte med Apostlagärningarna
Jan Eirestål

Söndag 16

10.00 GUDSTJÄNST
Mats Gunnarsson, Ann-Britt Gällring
Utblick

Söndag 23 Till Jordens Yttersta gräns
Kl. 11.00 Sång/ Musikgudstjänst i
Immanuelskyrkan
Gemensam kör Maria Ydreborg m fl

10.00 TEMAGUDSTJÄNST
Apostlagärningarna
Lars-Bertil Florén, Curt Olofson
Sång Ann Esborn
Närradioutsändning

Tisdag 14 18.30-20.30 Alphaakurs
Se folder
Söndag 19

God fortsättning...!

Tisdag 21

Redaktionskommittén

10.00 GUDSTJÄNST
15.00 Arbetsträff för Kongo

23–26 Ekumeniska böneveckan,
Jönköpings Kristna Samarbetsråd
Tema ”Det rätta, endast det rätta,
ska vara din strävan”.

vecka 4
Equmenias ungdomsgrupper startar
Söndag 26

17.00 Under Ytan
Sång och drama, nattvard

Gästtyckare | equmenia
Samtalen tystnar när själen går i exil
Forskare gör oss uppmärksamma
på kommunikationsteknologins
djupgående och psykosociala
konsekvenser. Skärmarna tar allt
mer tid på det fysiska och konkreta
umgängets bekostnad. Samtidigt
som vi blir allt mer närvarande
med de fysiskt frånvarande blir vi
allt mer frånvarande med de fysiskt
närvarande. Våra kroppar vidrör
varandra men mellan våra själar
vidgas klyftorna.
En förälder som försvinner in i
skärmarnas virtuella världar sänder
samma signaler till sina barn som
den som lider av psykisk sjukdom
eller svår depression.
Vi behöver inte läsa vetenskapliga
studier för att konstatera att det
offentliga rummet har förändrats.
Det räcker med att vi ser oss
omkring. Nackarna kröks när våra
blickar inte längre söker varandra,
när vi sluter oss i våra egna visuella
och akustiska universum. Vi är på

samma plats men vi delar den inte.
En hel generation, som sällan eller
aldrig har erfarit en obruten
konversation, växer upp.
Dessa unga är mest kritiska till
utvecklingen. Mer än hälften av
dem födda mellan 1987 och 2000
anser att sociala medier gjort
människor mindre sociala och en av
tre säger att sociala medier påverkat
deras liv negativt.
Det mellanmänskliga mötet
utmanas också av ett mer svårfångat, men inte mindre reellt, hot
– den gradvisa nedmonteringen av
ett gemensamt existentiellt språk.
I alla tider har de frågor som berör
existensens villkor och mening
upptagit en central plats i det
kollektiva livet. De har kodifierats
och bearbetats i myter och
gestaltats i gemensamma riter.
Men de existentiella frågorna försvinner inte med sekulariseringen.
De lever kvar men förvandlas från

en kollektiv angelägenhet till ett
individuellt projekt.
Ekonomismens språk har gradvis
trängt undan det existentiella språk
som intellektet inte begriper men
som hjärtat förstår, som öppnar
själar och hjärtan och som förmår
bära livets skönhet, bräcklighet och
storhet med varsamhet.
Det existentiella språket är undanträngt men inte dött. Vi blåser liv i
det varje gång vi brister ut i
förundran inför världens skönhet,
förklarar en medmänniska vår kärlek eller i vårt
innersta sätter
samman ord
för att inför
vår
Skapare
uttrycka vår
förtvivlan, vår
förhoppning
Mikael Kurkiala,
och vår
Svenska kyrkans centrala kansli,
kärlek.
Författare, forskare, föreläsare

Sociala medier - en plattform för mobbing

Jag minns när jag var liten och jag och mina syskon
spelade tv-spel. Vi var mästare på att hantera de där
handkontrollerna. Hur enkelt som helst gjorde Super
Mario precis vad vi ville i en svindlande hastighet. De
gånger vi övertalade våra föräldrar att spela suckade vi
och förstod inte hur man kunde vara så långsam, hur
Super Mario plötsligt förvandlades till en
förvirrad liten man som sprang fram och tillbaka och
helt verkade ha tappat förmågan att både hoppa och
samla guldmynt
Idag känner jag igen mig i mina föräldrar. Inte bara när
det gäller tv-spelskontroller utan egentligen i allt som
rör de arenor barn idag vistas på där vi vuxna faktiskt
inte längre har full kontroll. Jag hade önskat att de
arenor jag talar om vore idrottshallar, fotbollsplaner och längdgropar men dessvärre syftar jag på
sociala medier. En arena så oändlig att den är
fullkomligt oöverblickbar. Det finns också en avsaknad
av insyn och kontroll från föräldrar på de sociala
medier där barn rör sig. En frånvaro som borde

vändas till en absolut närvaro för tonen är hård, språket
bedrövligt med könsord och skällsord haglande och
kommentarer florerar som är så kränkande att det vid
straffmyndighet vore åtalbart. Konsekvenstänket för
vad man egentligen skriver och förståelsen för hur det
landar hos någon annan existerar inte. Hos barn som
ännu inte fullt ut behärskar skiljelinjen mellan rätt
och fel är elakhet och kränkningar ett knapptryck bort
vilket får förödande konsekvenser.
Sociala medier är ett fantastiskt
sätt att både upprätthålla och
skapa nya kontakter men för barn
är i alla fall den gula appen med
spöket som symbol, tyvärr ofta ett
kliv rakt in på en arena fylld av
hat, hot och mobbning.
Åsa Odén,
Förälder, lärare och
scoutledare i equmenia

Tema
Det goda samtalet

Ett gott samtal är ett möte med en annan människa.
Att mötas i ett samtal, kort eller långt, blir intressant när det
verkligen blir ett möte. Den sortens samtal som berör. Det
finns många olika sorters samtal, professionella, lättsamma,
allvarliga, promenadsamtal, köksbordsprat, svåra, roliga
samtal och många fler.
Ett samtal som stannar kvar i hjärtat, som får mig att tänka
om, ett samtal som lyfter en börda som jag burit på, ett
samtal som slutar i ett gapskratt eller tårar. För mig är ett
gott samtal ett samtal som berör-som stannar kvar en stund.
Ett gott samtal kan vara planerat eller spontant. Det handlar
mest om ifall vi är öppna och ärliga, om vi vill mötas.
Det är egentligen först då ett riktigt samtal kan uppstå.
Under en dag har vi många samtal och möten med andra.
Nu år 2019, får jag även lägga till att samtal och möten kan

ske på flera sätt. Människa till människa, men även virtuellt.
Att inte begränsa sig till att tror att vi vet hur det måste
var, är en av förutsättningarna för att vi ska få uppleva goda
samtal. Det riktiga mötet.
Ingredienser till förutsättningar för ett gott samtal/möte:
Ögon - se någon i ögonen Öronen - lyssna
Mun - bekräfta den du möter/samtalar med Närvarande
Gud - se med Guds ögon på den
människa du möter.
Låt dig inte distraheras av det yttre eller
av fördomar
Tid - långt eller kort, inte viktigt.
Pernilla Svedman,
diakon i Frälsningsarmén

För mig som diakon innebär ”det goda samtalet” mest att
lyssna. Att få ta del av en annan människas berättelse är
bland det finaste jag vet. Det är lätt att tänka att alla goda
samtal sker under en bokad tid och stängd dörr, men de
kan lika väl hända på kyrktorget, trottoaren eller var som
helst. Om samtalet ska upplevas som bra behövs det ibland
ställas frågor som kan öppna upp och föra samtalet vidare.
Jag ser det som min uppgift att försöka leda samtalet så den
andre personen ska förstå att ”svaren” oftast redan finns hos

personen själv. Men ibland finns inga
svar, och de samtalen är svårast. Då finns
det inte så mycket annat än att förmedla
hopp. Även i den mörkaste situation
försöker jag hitta en strimma av ljus och
det ljuset hittar jag själv i min tro på
Gud.

Det goda samtalet för mig handlar om att i ett möte mellan
två människor finns ett område där det finns plats att
uttrycka det man känner och tänker och att det finns någon
som är intresserad och lyssnar.
För mig har det blivit viktigt vilken inställning jag har inför
samtalet. Om vi i vårt möte med en medmänniska bär med
oss en förväntan att få ta emot något av den andre så finns
det goda förutsättningar att det ska bli ”det goda samtalet”.
Ett möte som inte innebär i första hand att få
förmedla något av mig själv utan en förväntan att jag ska
få ta emot ett förtroende av den andre.
Ett förtroende som innehåller både livsvisdom och många

gånger en fascination för livet som jag sedan berikad får bära
med mig. Då uppstår också ett samtal för jag tycker mig har
märkt att vi fungerar så vi människor, att om den jag möter
upptäcker att jag faktiskt är genuint
intresserad av vad denne har att berätta
så föder det också en vilja hos den människan att lyssna till och förstå den som
lyssnar till honom eller henne.

I min värld är det goda samtalet en dialog – inte en monolog
där en person berättar för en annan hur problemet,
situationen ser ut.
Hur gör vi då? Ibland är motsättningarna så stora att vi
undviker varandra.
1. Låta var och en berätta om sin syn på problemet och dess
bakgrund utan att få omedelbara invändningar och låsta
positioner.
2. I steg två fokuserar man på de intressen som parterna har
gemensamt. Ofta är detta mycket mer än man tror eftersom
båda parter kan ha fastnat i sina låsta positioner
3. Nu gäller det att arbeta tillsammans för att skapa alternativa lösningar som är bra för bägges framtida samexistens.
Detta är den mest öppna och kreativa fasen där parterna

måste acceptera att lyssna på motpartens förslag och vara
beredd på att själv komma med nya förslag.
4. Ibland krävs att man åberopar gemensamma regler och
tidigare överenskommelser för att resultatet ska bli
bestående. Svenska föräldrar har begränsad handlingsfrihet
och det finns regler som barnen kan
åberopa. Snart är dessutom
barnkonventionen svensk lag!
Om vi lyckas komma fram till ett
gemensamt tillfredsställande slut har vi
varit med om ett gott samtal!

Lena Hilding Carlsson,
Diakon i Immanuelskyrkan, Jönköping

Per Sjönneby
Sjukhuspastor
Länssjukhuset Ryhov

Bo Gustafsson,
Företagspsykolog
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JULKRUBBAN på stán,
på Hovrättstorget, invigning kl. 17.00 på första advent.
Trettondagen kl. 15.00 avslutas julkrubban med de tre konungarnas besök
Bön i kyrkan
		

måndagar kl.19.00 i sällskapsrummet
torsdagar kl.10.00-11.00 bön och ljuständning i kyrkan

Andakter
		

Lindgårdens äldreboende 2/1 kl. 16.00
Österängens äldreboende 16/1 13/2 kl. 11.00

Tider för Equmenias grupper: Scout torsdagar kl. 18.00
Studiearbete, sång/musikarrangemang,
Daglediga-RPG sker i samverkan
med Studieförbundet Bilda och RPG

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

