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ATT MÖTAS IGEN

Foto: Curt Olofson

Bilden här är den textila vävnad som finns i Ansgaiikyrkans
fond. Den har titeln MÖTE och är vävd av Gun Johansson
och gestaltad av Lisa Atterström.
Senaste halvåret har det mesta av tillfällen till möten
mellan människor varit mer eller mindre omöjliga.
Coronapandemin har hindrat. Detta har gällt föreningsliv,
idrottsrörelser, kulturupplevelser och också samlingar i
kyrkor med gudstjänst, studier och bön.
Digitala möten har fått ersätta eller också har det mesta
fått ställas in. Ansgariikyrkan har lagt ut andakter på
Youtube och sänt gudstjänst på hemsidan. Så har också de
flesta andra kyrkor gjort.
Men närhet, relation gemenskap och att vara tillsammans
har saknats. Alla har hoppats att till hösten kan vi mötas
igen! Så blir det inte fullt ut även om försök nu görs.
Ansgariikyrkans barn- och ungdomsarbete startar. Vi
kommer att ha gudstjänster men med vissa restriktioner.
Samtalskvällar genomförs med ”fysiskts avstånd” likaså
bönesamlingar.
Budskapet i vävnaden är tydligt.
Öppenhet. Mottagande. Välkomnande.
Så vill Ansgariikyrkan möta dig denna höst!

UTBLICK - En oförglömlig resa

Tionde februari detta år reste jag tillsammans med min dotter
Christina och hennes tre väninnor till Kongo Kinshasa.
Vi skulle först besöka det stora sjukhuset IME i staden
Kimpese. Där invigdes en nyrenoverad BB avdelning. Vi är
engagerade i detta sjukhus för att hjälpa fattiga kvinnor som
inte kan betala för förlossningen. Därefter skulle vi resa till
Ansgariikyrkans vänförsamling i Sundi-Lutete. Vi startade
från en plats som heter Luozi och resan med bil brukar ta ca
fyratimmar. Det är tio mil. Resan tog tio timmar!
På grund av häftiga regn var vägen näst intill oframkomlig.
Många gånger fick vi gräva och knuffa på.
När klockan var 20 var det beckmörkt och vi hade bara våra
ficklampor. Bilen låg på underredet med alla hjulen nere i gyttjan. Jag sa till medresenärerna ” Vi kommer inte upp. Nu får vi
sova i bilen i natt ”. När chauffören ropar ”Vi gör ett försök till”!
Foto: Curt Olofson
Står en vitklädd man bakom flickorna. Han frågar Christina:
”Har ni problem?” Sedan lade han sina händer mot bilen. Vi andra skulle trycka på. Då lyfts bilen ur leran till fast mark!
Vi fattade inte vad som hände. Christina vände sig om för att tacka. Då var mannen inte där. Ingen såg när han kom
eller när han försvann. Gud har omsorg om oss människor. En ängel fick hjälpa oss.
Besöket i Sundi-Lutete blev lyckat och återresan hem till Sverige gick utan problem.
Vi kom hem just innan flygförbud på grund av coronapendemin infördes.
Curt Olofson
Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Kalendarium
September

RPG-daglediga gör
uppehåll under hösten

Oktober

Söndag 4 Den helige Mikaels dag

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
p.g.a. det osäkra läget och återkommer
Leif Gunnevik, Lennart Johansson
till vårterminen 2021.
Sång: Bernt Nilsson
Söndag 6 13 e trefaldighet		 16.00 Gudstjänst på arabiska
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
ÅRSMÖTESHELG
Gudstjänsten sänds i Närradion
Torsdag 8
Kristina Gustafsson, Curt Olofson
19.45 Equmenias årsmöte
Sång: Caroline Björnberg
Lördag 10
16.00 Gudstjänst på arabiska
15.00 Församlingens årsmöte

Tisdag 8

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

Onsdag 9

19.00 Samtalskväll med temat: ”Den kyrka
växer som är öppen för alla”
Johanna Johansson

Söndag 11 Tema Apostlagärningarna

10.00 GUDSTJÄNST ”Den kyrka växer som
bryr sig om människor i nöd”
Texter: Apg 6:1-6
Johanna Johansson, Lennart Bergström
Sång: Anna Eriksson
Utblick
16.00 Gudstjänst på arabiska

Söndag 13 Tema: Apostlagärningarna
10.00 GUDSTJÄNST ”Den kyrka växer som
är öppen för alla”.
Texter: Apg. 2:5-13, 10, 15:16-23.
Johanna Johansson, Jakob Magnusson
Sång: Anna Sickeldal
Utblick
16.00 Gudstjänst på arabiska

Tisdag 13

15.00 Arbetsträff för Kongo

Söndag 18 19 e trefaldighet

Söndag 20 15 e trefaldighet

Söndag 25 20 e trefaldighet

Tisdag 15

Equmeniakyrkans
kyrkokonferens 18-27 september
11.00 Live-sänd ordinationsGUDSTJÄNST från Kyrkokonferensen
visas på storbild i kyrksalen. Kyrkoledare
Lasse Svensson predikar.
(Observera tiden!)
16.00 Gudstjänst på arabiska

Söndag 27 16 e trefaldighet

11.00 Live-sänd GUDSTJÄNST med
avskiljnings- och förbönsakter från
Kyrkokonferensen visas på storbild i
kyrksalen. Biträdande kyrkoledare
Sofia Camnerin predikar.
(Observera tiden!)
16.00 Gudstjänst på arabiska

November

Söndag 1 Tema Apostlagärningarna
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard: ”Den
kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap”
Texter: Apg. 2:42-47, 4:32-37
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
16.00 Gudstjänst på arabiska
Onsdag 4

19.00 Samtalskväll ”Den kyrka växer som har
en kärleksfull gemenskap”
Johanna Johansson

Söndag 8 22 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST
Fredrik Rydell, Lennart Bergström
Sång: Emy och Alva Stahl
16.00 Gudstjänst på arabiska

Tisdag 10

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

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

Söndag 15 söndagen före domsöndagen

19.00 Samtalskväll ”Den kyrka växer som bryr
sig om människor i nöd”
Johanna Johansson

Söndag 22 Domsöndagen

Onsdag 14

10.00 SCOUTGUDSTJÄNST
Johanna Johansson
16.00 Gudstjänst på arabiska
17.00 GUDSTJÄNST Under Ytan

17.00 GUDSTJÄNST Under Ytan

Tisdag 17

15.00 Arbetsträff för Kongo

10.00 GUDSTJÄNST
John Ahlström
Johanna Johansson
Sång: Anders Tingsvik och Pär Thibom
Utblick
16.00 Gudstjänst på arabiska

Söndag 29 1 i advent

10.00 Adventsgudstjänst
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Körsång. Anna Eriksson
Insamlingen till Equmeniakyrkans
Internationella arbete påbörjas.
16.00 Gudstjänst på arabisk

Gudstjänster i Ansgariikyrkan under ” coronatid”

Alla gudstjänster spelas in vilket innebär att det går att ta del av dem i efterhand
på kyrkans hemsida www.ansgariikyrkan.se.
Vi fortsätter att vara rädda om varandra och följer de råd och rekommendationer
som gäller
· Stanna hemma vid minsta symptom
· Håll avstånd
· Tvätta händerna
Vid gudstjänsterna finns vid ingången till kyrksalen en karta över de sittplatser som är
tillgängliga. De är också tydliggjorda genom att psalmböcker är utlagda där.
41 ordinarie platser finns (inkl ljud/bild o musik ansvariga samt gudstjänstansvariga)
+ 5 extraplatser
I omtanke om varandra och i bön för den situation världen har firar vi gudstjänst !

Aktuellt
Vardagens glädjeämnen

Trädens grönska, blommorna i vägkanten, koltrastarnas
sång, jordgubbar, regnet som smattrar på taket, grannen
som bjuder på fika, solen som värmer i ansiktet, att få
känna gräset under fötterna, kantareller, ett dopp i havet
eller i sjön, juninatten som nästan aldrig blir mörk, en
skogspromenad, vinden i håret, att få bjuda vänner på
en grillkväll, blåbär, augustinattens enorma fullmåne...
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (Första
Moseboken 1:1)
Om man kan njuta av vardagens glädjeämnen och skapelsens mångfald – då är man rik! Det krävs inga pengar
för att njuta av naturen. Det krävs inte heller några
pengar för att bry sig om sin familj, sina vänner, sina
grannar och andra personer man har i sin närhet.
Omtanke och omsorg om någon annan människa kostar
inget, men kan betyda allt för den personen. Att ge sig
tid att umgås, eller helt enkelt bara att lyssna en stund,
kan vara mycket värt för den som du ger din tid. Och om

SAMTAL

Den kyrka växer som...
Efter förslag och tankar från pastor
Johanna Johansson i samråd med studieledare Karl-Ivar Karlsson inbjuds till
samtalskvällar i Ansagriikyrkan.
Möjligheten ges att tänka och samtala tillsammans om hur kyrkans situation är idag
och hur framtiden skulle kunna bli.
Förhoppningen är också att bredda
intresset för dessa frågor. Därför ses dessa
kvällar som öppna och inbjudande för alla
som vill dela tankar kring en ”öppen och
inkluderande kyrka”
Inga anmälningar krävs.
Samtalskvällarna kopplas med temagudstjänster samma vecka.
Onsdag 9/9 Samtal,
Söndag 13/9 Temagudstjänst
” Den kyrka växer som är öppen för alla”
Söndag 11/10 Temagudstjänst,
Onsdag 14/10 Samtal
” Den kyrka växer som bryr sig om
människor i nöd”
Söndag 1/11 Temagudstjänst,
Onsdag 4/11 Samtal
” Den kyrka växer som har en
kärleksfull gemenskap”

nu vi människor kan bry oss om varandra, skulle då inte
Gud bry sig om oss ännu mycket mer? Han tröstar oss i
alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får
av Gud kan trösta var och en som har det svårt. (Andra
Korinthierbrevet 1:4)
Ta vara på – och ha
omsorg om – din familj,
dina vänner, dina grannar,
dina arbetskamrater. Precis
som Gud har omsorg om
dig och de som du bryr dig
om.
“Må din väg gå dig till mötes,
och må vinden vara din vän,
och må solen värma din kind,
och må regnet vattna själens
jord, och tills vi möts igen,
må Gud hålla dig i sin hand.”
(Irländsk bön)
Johanna Johansson,
Pastor Ansgariikyrkan

Equmenia Ansgarii är Ansgariikyrkans arbete
bland barn och unga.
Just nu är det arbetet i åldrarna 7-15 år som är
fokus. Verksamheten är i form av scouting.

Arbetet är mycket friluftsbetonat med ett medvetet ”tänk” kring miljö och hållbarhet samt
respekt och ansvar för Skapelsen.

Höstterminen startar torsdagen 3 september kl 18 och välkomnar såväl
tidigare scouter som nytillkomna!
Önskas mer information eller om det finns behov av frågor kontakta
Kårchef Catharina Mars 073-520 27 30

DAGLEDIGA

Vandrargruppen tisdagar kl 09.00 från Equmeniakyrkan i Huskvarna
Promenadgruppen onsdagar kl 10.00 från Ansgariikyrkan
Stickcafé i Ansgariikyrkan tisdag kl 15.00 8/9, 13/10, 10/11
Arbetsträff för Kongo tisdag kl 15.00 15/9, 17/11
RPG (Pensionärsgemenskap)
På grund av coronapandemin är inga samlingar planerade
Ändringar av ovanstående kan förekomma. Följ annonsering samt
information på kyrkans hemsida www.ansgariikyrkan.se

		

Församlingen | Info | Kontakt

													

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?
Kontakta pastor Johanna Johansson pastorn@ansgariikyrkan.se
Bön i Ansgariikyrkan
Måndagar kl. 19.00 i Sällskapsrummet
Torsdagar kl. 10.00-11.00 Bön och ljuständning i kyrkan
Andakter på äldreboende är inställda under hösten.
Studiearbete och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda
equmenias riksstämma hålls i Värnamo 6-8 november 2020
Manusstopp för nästa programblad 2 november 2020
Alpha, grundkurs i kristen tro, planerad start januari 2021

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.bdbussresor.se tel. 036- 13 25 50

