Ansgariikyrkan
Nr 2 Juni - Augusti 2020
Det finns både oro och ro i Corona!

När vi möter sommaren 2020 är det med frågor och
undringar. Hur skall det bli?
Så är det också i Ansgariikyrkan. I denna tidning presenterar
vi med förhoppning innehållet i gudstjänster och samlingar
under sommaren. Samtidigt vet vi inte om detta är möjligt att
genomföra! Därför uppmanar vi till att följa annonseringar
samt information på vår hemsida www.ansgariikyrkan.se

Foto: Olle Claesson

I ordet corona gömmer sig både oro och ro. Detta får vi också
ta med oss i den samhällssituation som råder.
Oro finns där för sjukdom och död. Det finns i vad som
händer i vårt samhälle, i företag och i föreningar/ organisationer. Orka vår sjukvård? Håller vi ut i restriktioner och
begränsningar?
Ro. Går det hitta ro i detta? Ja att i den tillit som finns i vårt
land till myndigheter, för hälso-och sjukvård och att ett starkt
civilsamhälle finns skapas en känsla av ro, som gör att vi tror
oss orka.
I denna tid finns också kyrkan. Vill du ha kontakt så finns vi
för samtal. Vårt telefonnummer är 070-10 64 36
(pastor eller jourhavande under sommaren).
Med hopp om en sommar med framtidstro och visshet om
Guds välsignelse! 		
Redaktionskommittén

UTBLICK - Läget i Equador

Sedan början av 1970-talet har svenska missionsarbetare från
dåvarande Svenska Missionskyrkan och nuvarande
Equmeniakyrkan funnits i Ecuador i samarbete med den
Ecuadorianska Förbundskyrkan, PACTO-kyrkan.
Idag befinner sig Ecuador i en ytterst svår situation på grund
av coronaviruset, inte minst nere på kusten.
Situationen för befolkningen är katastrofal och antalet avlidna
är mycket stort. Det finns uppgifter om att mer än
7000 personer har dött. Ecuador är ett av de värst drabbade
länderna i Sydamerika.
Nu vädjar Förbundskyrkan i Ecuador om hjälp från oss i
Sverige. Trots små resurser så har församlingar tillhörande
Förbundskyrkan i Ecuador delat ut många matpåsar till behövande den senaste månaden. En påse innehåller livsmedel
för 4 - 5 personers minimala bruk under 10-14 dagar. Allt fler människor saknar mat och församlingarnas resurser att
bidra med livsmedel har tagit slut.
Pastorer och deras familjer gör otroliga insatser när det gäller att leda församlingarna som nu samlas till gudstjänst,
andakt, bönestunder och bibelstudier i sina respektive hem. Samtidigt försöker man hitta vägar för det sociala
hjälparbete som församlingarna utför. De flesta pastorerna får dock ingen lön eller mycket liten del av sin lön nu under
nu rådande omständigheter.
Nu kan Du stödja Equmeniakyrkans katastroffond via Swish 90 03 286 eller bankgiro 900- 3286 och skriv Corona.
Ditt bidrag gör skillnad! Tack!
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Kalendarium
Juni

Söndag 7 Heliga tref dag
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Riksevangelist Carl-Olov Hultby,
Lennart Bergström
16.00 Gudstjänst på arabiska
Vättersnäsdagen på Sannaängen inställd t v
Söndag 14 1 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
16.00 Gudstjänst på arabiska

Söndag 21

Den helige Johannes döpares dag
10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med Equmeniakyrkan
Huskvarna
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
16.00 Gudstjänst på arabiska

Söndag 28 3 e trefaldighet

Juli

Augusti

Söndag 5 4 e trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i
Ansgariikyrkan
tillsammans med Equmeniakyrkan
Huskvarna
Leif Larsson, Karl-Ivar Karlsson

Söndag 2 8 e trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i
Ansgariikyrkan
tillsammans med Equmeniakyrkan
Huskvarna
Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson

Söndag 12 Apostladagen

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna

Söndag 9 9 e trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
tillsammans med Equmeniakyrkan
Huskvarna
Curt Olofson

10.00 GUDSTJÄNST i i Ansgariikyrkan
tillsammans med Equmeniakyrkan
Huskvarna
Ann-Britt Grändemark

Söndag 19 6 e trefaldighet

Söndag 16 10 e trefaldighet

Söndag 26 Kristi Förklarings dag

Söndag 23 11 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Johanna Johansson
16.00 Gudstjänst på arabiska

10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring

Lördag 29 Österängsdagen
se annonseringar

Ändingar i programmet kan
ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom
att följa
annonseringar samt almanackan på
www.ansgariikyrkan.se

Konfirmation 2020–2021?!

Finns GUD? Vem är JESUS?
ÄLSKA sin nästa som sig själv?
Vem uppfann VÄRLDEN? Vad handlar TRON om?
Vad handlar LIVET om? Vem är JAG?!
DU som ska börja åttan är i höst välkommen för att
fundera på stora och små frågor i livet. Vi varvar samtal
med roliga och tankeväckande övningar, andakt och fika.
Dessutom hinner vi med både hajk och läger.
Mer info efter sommaren!

Ta chansen till att fundera på livet i ett gött gäng!
Om du redan nu vet att du vill konfirmeras eller
om du har funderingar kring det,
hör av dig till:
pastorn 070-610 64 36 eller pastorn@ansgariikyrkan.se
Konfirmandinskrivning blir i början av september.

Söndag 30 12 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson

v 36 equmenias grupper startar

Var med och stöd Strandgården!

Du som läser och tar del av vår tidning
har möjlighet att vara med och stödja
Strandgården som pga den pågående pandemin
har fått stora ekonomiska problem.
Bli månadsgivare med 100 kronor.

Lägg in en automatisk överföring till
Strandgårdens konto
SEB 5146 10 410 90
eller
betala in till bankgiro 545-7684.
Märk öveföringen ”100lappen”

Mer info på www.strandgarden.org
Pär Thibom, kontaktperson

Aktuellt
Ibland blir det inte som man tänkt sig

Visst har vi väl alla upplevt det, åtminstone någon gång.
Att man har funderat och planerat, fixat och ordnat och
plötsligt händer det något som man inte hade räknat
med. Det kan vara vädret, sjukdom, dödsfall, arbetslöshet
eller andra saker som vänder upp och ner på det vi har
planerat. Men även om det känns som att det inte borde
hända, så är det faktiskt en del av livet.
Ofta kan vi känna oss ganska ensamma med det som har
drabbar oss. Men den här våren har varit annorlunda, för
den här gången har vi inte varit ensamma. Alla har vi, på
olika sätt, drabbats av det här viruset som drar fram över
världen. Vi har minskat våra fysiska kontakter och vi har
dragit in vårt sociala liv. Det mesta som vi har planerat i
vår och sommar har pausats, ställts in eller skjutits fram.
För min egen del började jag tjänsten som pastor i
Ansgariikyrkan i mars. Två normala veckor hann jag med,
som var som förväntat. Sedan dess har ingenting varit
som det brukar vara. Men betyder det att det har varit
sämre? Nej, det betyder bara att det har varit annorlunda.
Vissa saker har till och med blivit bättre än förväntat. Jag har fått se omgivningarna genom att följa med

promenadgruppen. Jag har också kunnat vara med mer i
scouterna, vilket jag tror varit bra inte bara för mig utan
även för barnen och ledarna. Det viktigaste är dock att jag
varit tvungen att reflektera över min uppgift som pastor.
Hur kan jag förmedla Guds ord (som är en av mina
uppgifter) på andra sätt, när vi inte har gudstjänster?
Hur kan jag lära känna min
nya församling och
dessutom försöka ta hand
om den på bästa sätt? Jag
är glad att jag får utvecklas
genom att reflektera och
genom att göra saker på ett
annat sätt än jag från början
trodde. Men framförallt är
det skönt att veta att jag inte
är ensam. Jesus har lovat att
han är med oss alla dagar
till tidens slut
(Matteusevangeliet 28:20).

Vårhälsning från scouterna

Under denna vår, 2020, är alla händelser annorlunda för de flesta i
världen. Likaså för oss. Vi försöker rätta oss efter de direktiv som
ges nationellt när vi fortsätter vår scoutverksamhet. Ute med avstånd, samtidigt som vi lyssnar till vikten av att barn har aktiviteter.
Sommarens scoutläger i Långserum skjuts upp ett år och inplanerad hajk ställs in. Beroende på hur vi vuxna har det hemma och
beroende på om vi känner att vi måste vara hemma har scoutverksamheten blivit sporadisk. De flesta gånger vi haft träffar har vi varit
planeträddare. Vi har försett oss med skräpplockare, handskar och
soppåsar och så har tävlingen börjat. Mest skräp vinner, liksom de
som hittar det mest udda skräpet.
Pastor Johanna är med varje gång, hon håller i andakter och är en
hejare på att samla in allt vad skräp heter.
Scoutträffen före valborgmäss tog vi paus i plockandet och gick ner
genom den blivande ”djungeln”
bäckravinen mellan kyrkan och Vättern. Den som ännu inte
upptäckt denna oas inbjuds till att följa en slingrig stig som följer
bäcken på
trampad jord och stock och enkla broar. Vi gick denna stig, solen
lyste och nyutsprungna blad inramade allt i grönt, ner till Vättern
där vi gjorde upp en eld och grillade korv. Det är såhär vi önskar att
få hålla på i vår, om vädret tillåter.
Var redo, det är vi!

scouterna via Jakob Magnusson

Johanna Johansson,
Pastor Ansgariikyrkan

Välkommen till våra
sommar- och lägergårdar !
Strandgården
Gården ligger på västkusten i Vilshärad nära Halmstad.
Den har ett fantastiskt läge med en kilometer lång sandstrand. Det finns 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 natruren och hitta lugnet i den
vackra lägerkyrkan.
Strandgården erbjuder också ett stort utbud av läger,
föredrag, konserter och gudstjänster.
Sommarens program finns 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 fyrstjärning camping,
stugby samt pensionat 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 finns på hemsidan
www.klintagarden.se
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Bön i Ansgariikyrkan
Måndagar kl. 19.00 i Sällskapsrummet
Torsdagar kl. 10.00-11.00 Bön och ljuständning i kyrkan
Andakter
Österängens äldreboende följande torsdagar kl 11.00 4/6, 2/7, 30/7, 27/8
Lindgårdens äldreboende kl. 16.00 16/7
Rosengårdens äldreboende kl. 14.30 30/6, 11/8
Equmeniakyrkans kyrkokonferens är flyttad till 18-20 september.
Alpha, grundkurs i kristen tro, planerad start januari 2021
equmenias riksstämma hålls i Värnamo 6-8 november 2020
Studiearbete, cafékvällar, daglediga samt sång/ musikarrangemang
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda
Ge en gåva!
Ansgariiförsamlingens bankgiro 358-89 69
Swish: 1235288162
Manusstopp för nästa programblad 3 augusti 2020
Redaktionskommittén
Lars-Evert Sahlin, lars.e.sahlin@gmail.com ansvarig utgivare,
Curt Olofson, Ringwor Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson,
Lennart Johansson Viktoria Mars Carlsson, layout och design
Pastor:
Johanna Johansson
Tfn 036- 12 64 36,
0706-106436
pastorn@ansgariikyrkan.se

Församl.ordförande:
Lennart Bergström
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 församl.:
123 528 8162
Equmenias ordförande:
Catharina Mars
tfn 073-520 27 30
Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 0321- 430 70

Swishnummer equmenia:
123 079 5682

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.
Hon har absolut
tystnadsplikt och finns där
för din skull.

www.direkta.se

www.bdbussresor.se tel. 036- 13 25 50

