Ansgariikyrkan
Nr 4 December 2020 - Februari 2021
Barn och stjärnor

I en orolig och för många oviss tid går vi att möta jul och
nyår. Frågorna är många och svaren känns ofta tveksamma
att tyda.

Julen innehåller ett budskap om fred och försoning. Det
finns ljus i mörkret och hopp om nya tider. Kyrkan vill
förmedla detta genom evangeliet som det beskrivs i bibeln
och gestaltas i gudstjänster genom texter och musik. Därför
inbjuder vi till gudstjänster och tillfällen till möten både i
jul-och nyårstid och framåt.
Julen lyfter också fram barnen och deras förmåga skapa
framtidstro. Gud blir människa genom ett litet barn.
Jesus Kristus är född!
Barn och stjärnor föds i mörker utan skydd av våld och vapen.
Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss
Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot mot väldens plåga
Gud är hos oss. Ljus i natten för att hjälpa oss att våga
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss
/ Ylva Eggehorn/
Foto: Olle Claesson

En GOD Jul och ett GOTT NYTT ÅR!
Redaktionskommittén

Till jordens yttersta gräns

Under perioden 1:a Advent till 31 januari pågår i
Ansgariikyrkan en insamling till vårt internationella arbete.
Kyrkorna har fått i updrag av Jesus att både i ord och handling
gå till jordens yttersta gräns med evangeliet om Guds rike.
Långt innan SIDA var påtänkt har kyrkorna arbetat med
internationellt hjälparbete Missionen har ett brett spektrum.
Det handlar om församlingsarbete, sjukvård, undervisning,
jord-och skogsprojekt, vattenprojekt, idrottsskolor, arbete
bland föräldrarlösa barn, demokrati och mänskliga rättigheter.
Det handlar om att nå de onådda. De som finns som isolerade
och utsatta folkgrupperoch som behöver särskild stöttning.
Equmeniakyrkan samarbetar och planerar tillsammans med
inhemska kyrkor i 30 olika länder. De ser och vet var behoven
finns . Det är viktigt att pengarna når fram till människor där
behoven finns . Equmeniakyrkan arbetar också med mission
gnom att sända och ta emot missionärer och volontärer, vilket
ger värdefulla utbytren över gränser.

Vill DU hjälpa till med detta viktiga arbete så kan DU sätta in
ett belopp på Ansgariikyrkans Bankgiro 358-8969 eller
Swish 12352288162- Ange ” Internationellt ”
Tack för din gåva. Gud välsignar DIG!

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Foto: Curt Olofson

Kalendarium
November

Torsdag 24 Julafton

11.00 Vid Krubban
Johanna Johansson
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST
i Equmeniakyrkan, Huskvarna

Söndag 29

10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Sång::Anna Eriksson
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbete påbörjas

December

Söndag 27 Söndagen e jul
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson
Sång: Jessica Göthberg
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska
Torsdag 31 Nyårsafton
17.00 Nyårsbön
Karl-Ivar Karlsson

Januari

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Johanna Johansson, Curt Olofson

Tisdag 8

10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Bergström
Sång: Anna Sickeldal
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

Söndag 17 2 e trettondedagen

14.30 De äldres julfest. Lucia och kaffe

Söndag 24 3 e trettondedagen

10.00 GUDSTJÄNST
Gunnel Noreliusson, Johanna Johansson
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

Tisdag 26

Söndag 13 3 i advent

Söndag 20 4 i advent

10,00 GUDSTJÄNST
I Equmeniakyrkan, Huskvarna
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

10.00 TEMAGUDSTJÄNST
” Den kyrka växer som
predikar den bibliske Jesus”
Johanna Johansson
Sång: Lasse Siggelin
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

Tisdag 9

10.00 GUDSTJÄNST
Jan Eirestål, Gunnel Olofson

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

Lördag 12

Söndag 7 Kyndelsmässodagen

10.00 MISSIONSGUDSTJÄNST
Internationella rådet

Söndag 10 1 e trettondedagen

16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

19.00 Samtalskväll ” Den kyrka växer som
predikar den bibliske Jesus”
Johanna Johansson

16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

Onsdag 6 Trettondedag jul

11.00 - 13.00 Equmenias
JULMARKNAD
(utomhus vid kyrkan)

Onsdag 3

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

Söndag 3 Söndagen e nyår

Söndag 6 2 i advent

Februari

16.00 GUDSTJÄNST i Österängskyrkan
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

Söndag 14 Fastlagssöndagen
Söndag 21 1 i fastan

10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Sång: Curt Olofson
Utblick
16.00 GUDSTJÄNST på arabiska

Söndag 28 2 i fastan

17.00 GUDSTJÄNST Under Ytan

GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Sång: Dan Palmér

15.00 Arbetsträff för Kongo

Söndag 31 Septuagesima
17.00 Under Ytan

Gudstjänster i Ansgariikyrkan under coronatid

Alla gudstjänster spelas in vilket innebär att det går att lyssna till 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
Tillgängliga plaster i kyrkan är tydliggjorda genom att psalmböcker är
utlagda där.
I omtanke om varandra och i bön för den situation världen befinner sig i
firar vi gudstjänst !

Aktuellt
Det hände i ett enkelt stall

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem
som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. … Ty ett barn
har fötts, en son är oss given. ( Jesaja 9:2, 6)
Texten från profeten Jesajas bok i Gamla Testamentet
läses i kyrkornas gudstjänster på julnatten eller på
juldagens morgon. Texten skrevs ca 700–800 år f Kr (före
Kristus). Jesaja trodde nog inte att det skulle ta så långt
tid innan profetian uppfylldes. Men så en natt föddes den
lille pojken som skulle ge upphov till vår tideräkning (den
som vi använder i Sverige). Hans föräldrar befann sig på
en resa i sitt land. Det hade myndigheterna bestämt. De
ville göra en folkräkning och registrera alla invånare för
att kunna driva in skatt från alla. De tog ingen hänsyn
till personliga svårigheter. Maria var höggravid och hade
säkert helst stannat hemma i sin by och inväntat
födseln, istället för att behöva ge sig iväg och trängas med
andra i den stad de var kommenderade till. Hon slapp
åtminstone att resa ensam. Hennes man Josef fanns vid
hennes sida. De sökte förtvivlat efter någonstans att bo
när de kommit fram. Men eftersom alla skulle skattskrivas samtidigt var det fullbelagt överallt. Inte ett enda
rum, inte en enda säng fanns att uppbringa. Till slut fick

de sova i ett stall. Men det blev nog inte så mycket sömn
för de trötta resenärerna den natten. Marias förlossningsvärkar startade och den natten föddes en liten pojke, som
fick namnet Jesus, i stallet. Det kunde ha varit vilken liten
pojke som helst, men det var det inte. Nu ska jag berätta
en hemlighet: Josef var inte
barnets biologiska pappa.
Det var Gud själv som var
far till barnet. När Jesus var
född skickade den stolte
Fadern sina änglar för att
berätta om händelsen för
några herdar som vaktade
sina får i närheten. Änglarna
svävade omkring på himlen
och de sjöng så vackert:
”Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem han har
utvalt.” (Lukasevangeliet
Johanna Johansson,
2:14) När Jesus så
Pastor Ansgariikyrkan
små-ningom växt upp och
blivit en man, berättade han
för alla som ville lyssna om vem Gud är.

Bön i coronatid

Julmarknaden I Ansgariikyrkan har sedan
länge varit en stor och uppskattad mötesplats för boende i vårt område.
I år blir det en annorlunda utformning
vilket beror på den pågående pandemin.
Söndagen 6 december kl 11.00-13.00 blir
det en JULMARKNAD utomhus i
anslutning till Ansgariilyrkan.

Herre säng ut den helige andre över vår värld
som plågas av coronaviruset.
Hela i din godhet dem som har drabbats.
Beskydda dem som står i fara att drabbas.
Styrk dem som vårdar de drabbade.
Hjälp oss alla att förlita oss på Dig vår Gud.
Amen

DAGLEDIGA
Vandrargruppen “Skogsluffarna” tisdagar kl. 9.00
Samlingsplats efter överenskommelse.
Kontakt: Lennart Johansson 073-976 61 20
• Försäljning av julgranar • Kaklotteri
• Godislotteri

• Korvförsäljning

• Vinstdragning i Equmenias stora lotteri
• Försäljning av produkter från Keramikkällaren/ Åsa Odén

Välkomna till julmarknaden för att träffas
och trivas och för att stödja Equmenia
Ansgariis arbete bland barn och unga!

Promenadgruppen onsdagar kl 10.00 från Ansgariikyrkan
Stickcafé kl. 15.00 Tisdag 8/12 -20 och 9/2 -21
Arbetsträff för Kongo kl.15.00 Tisdag 26 januari
RPG-daglediga Programuppehåll t v pga av Pandemin
Ändringar av ovanstående kan förekomma. Följ annonsering samt
information på kyrkans hemsida www.ansgariikyrkan.se

		

Församlingen | Info | Kontakt

													

Konfirmationsläsning startar hösten 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 t v på grund av pandemin.
Equmenia Ansgarii : Scouterna (7-12 år) möts torsdagar kl 18 i Ansgariikyrkan.
Merparten av verksamheten är förlagd utomhus
Studiearbete och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet
Alpha, grundkurs i kristen tro, planerad start april 2021
Manusstopp för nästa programblad 1 febr 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

