Ansgariikyrkan
Nr 1 Mars - Maj 2021
Mot ljusare tider

Kan vi hoppas på ljusare tider? Ja vi vet att i årstidernas
rytm är det så. Snart är det vårdagjämning. Dagarna blir
längre, soltimmarna blir fler och värmen tinar upp det som
varit fruset. Nytt liv tar gestalt!

Under mer än ett år har hela världen upplevt ett påtagligt
mörker av den situation som Coronapandemin försatt oss i.
Kanske börjar vi att se en ljusning också här. Under denna
tid har vårt samhälle på olika sätt försökt hantera den
situation som uppstått. Så har också skett inom kyrkorna.
Modern teknik har fått vara till hjälp att förmedla
evangelium- det glada budskapet. I denna tidning kan du
följa hur Ansgariikyrkans församling försöker forma gudstjänster och samlingar i de restriktioner som just nu råder.
Församlingens pastor klargör i sin betraktelse på vilket sätt
Ansgariikyrkans församling vill vara ett stöd i den svåra tid
vi upplever. Använd de kontaktadresser vi har om du har
behov av samtal och stöd.
”Som maskrosen trotsigt ur marken till livet längtar opp ska
kärlekens längtande toner fylla min kropp.
Låt livets sånger sjungas mitt i sorg och nöd. Låt livets sånger
sjungas nära mörker och död. Låt livets sånger sjungas!”
/ Text: Marianne Bokblad /
Foto: Curt Olofson

Utblick

Situationen var turbulent. Ingen hade trott att det skulle sluta så.
Han var död. De var förtvivlade. Då kom hon, Maria, och sa: ”Jag såg
att graven var tom. Jag har sett honom”. Han kom och sa: ”Gå till mina
bröder och säg att jag lever”. ”Du är tokig kvinna, vi såg ju att han
dog”. Ganska snart fick de möta honom.
När han lämnade dem och for till himlen sa han: ”Gå ut i hela världen

och berätta om mig och om allt jag har lärt er, tala om att jag lever.”

De gjorde som han sagt. Från land till land spreds budskapet om att han
lever. Maria var först om att berätta det. Sedan har fler och fler kommit
med. Idag är vi tre miljarder kristna. Vi berättar om det viktigaste världen
skådat. Jesus Lever. Påskens under!
Text och foto Curt Olofson
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Redaktionskommittén

Kalendarium
Söndag 25 4:e i påsktiden

Webbadress då vi sänder
gudstjänsterna digitalt är:
ansgariikyrkan.se eller
equmeniakyrkanhuskvarna.se

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
Johanna Johansson, Lennart Bergström
Sång: Clas Adolfsson
Insamling till nationella arbetet.
Gudstjänsten sänds enbart i
närradion 98,5 MHz

Mars

Söndag 7 3:e i fastan
10.00 GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Livesändning på webb
Johanna Johansson, Leif Larsson

VÅRFIRANDE VID SANNABADET?

Söndag 14 Midfastosöndagen		

16.00 – 19.00 Öppen kyrka med max 8
personer i kyrksalen samtidigt.
Bibeltexter, sång och/eller musik, bön och
ljuständning. Möjlighet till samtal.

April

Söndag 9 Bönsöndagen
10.00 GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Livesändning på webb
Johanna Johansson, Leif Larsson

Söndag 16 Söndagen före pingst

16.00 – 19.00 Öppen kyrka med max 8
personer i kyrksalen samtidigt.
Bibeltexter, sång och/eller musik, bön och
ljuständning. Möjlighet till samtal.

Söndag 23 Pingstdagen

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
Livesändning på webb
Leif Larsson, Johanna Johansson
Sång: Dan Palmér
Bön och offerdag för pastors- och
diakonutbildningen

Söndag 28 Palmsöndagen

Maj

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
Livesändning på webb
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
Sång o musik: Anders Tingsvik, Pär Thibom

Söndag 30 Heliga trefaldighets dag
Foto: Curt Olofson

Rådande restriktioner ger oss inte möjlighet
att samlas vid Sannabadet.
Vi planerar ett digitalt firande med
sånger och vårtal.

10.00 – 17.00
VANDRINGSGUDSTJÄNST - Utgår från
Ansgariikyrkan

Sänds 30 april www.ansgariikyrkan.se

Fredag 2 Långfredag

10.00 GUDSTJÄNST i Ansgariikyrkan
Livesändning på webb
Leif Larsson, Johanna Johansson

Söndag 4 Påskdagen

10.00 GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Livesändning på webb
Johanna Johansson, Leif Larsson

Ansgariikyrkan Vättersnäs förening
Medlemsavgiften i
Vättersnäs förening är 100kr.
Bg 829–8338
Swish 123 121 447

Söndag 18 3:e påsktiden

16.00 – 19.00 Öppen kyrka med max 8
personer i kyrksalen samtidigt.
Bibeltexter, sång och/eller musik, bön och
ljuständning. Möjlighet till samtal.

Gudstjänster i Ansgariikyrkan under coronatid

Under rådande restriktioner inbjuder Ansgariikyrkan till gudstjänster enligt följande:

• Två söndagar i månaden firas gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan Huskvarna.
De sänds enbart via webb.

• En gudstjänst i månaden genomförs i Ansgariikyrkan som ”Öppen kyrka” kl. 16–19 med
max 8 personer i kyrksalen samtidigt.
Bibeltexter, sång och/eller musik, bön och ljuständning. Möjlighet till samtal.
• Sista söndagen i maj inbjuds till
Vandringsgudstjänst med Ansgariikyrkan som utgångspunkt.
Ansgariikyrkans webb-sändningar hittar du via hemsidan:
ansgariikyrkan.se

Equmeniakyrkan Huskvarnas webb-sändningar hittar du via hemsidan:
equmeniakyrkanhuskvarna.se

Aktuellt
Hur mår du?

Hur mår du egentligen? Hur har den här pandemin
påverkat dig? Har du förlorat jobbet? Undrar du hur
ekonomin ska gå ihop? Lever du i ett kämpigt
förhållande? Är du tvungen att arbeta hemifrån trots att
du inte vill? Är du studerande som är hänvisad till
distansundervisning? Saknar du gemenskap med andra
människor? Har du börjat fundera kring existentiella
frågor?

Till Ansgariikyrkan är du välkommen om du behöver
någon att prata med. När man lever i en tid som inte
liknar något vi tidigare har erfarenhet av kan det sätta
igång många tankar. Vad handlar livet egentligen om?
Finns det en djupare mening med mitt liv? Eller handlar
det bara om att ta sig mellan födelsen och döden på bästa
sätt? Handlar livet bara om karriär och pengar? Eller
befinner du dig kanske i en situation där det bara handlar
om att överleva? Tar livet slut när döden kommer eller
finns det något slags liv efter döden? Finns Gud?
Till Ansgariikyrkan är du välkommen om du söker
gemenskap. Till Ansgariikyrkan är du välkommen om du
funderar kring tron, om du vill veta mer om Jesus, om du
söker en djupare mening i livet.

Vi som finns i Ansgariikyrkan är alldeles vanliga
människor, men vi är alla individer och vi är absolut inte
stöpta i samma form. Här finns de som sedan barnsben
burit på en tro, men här finns också de som funnit tron
senare i livet. Här finns de som är uppvuxna i Jönköping,
men också de som kommer från andra platser.
Tillsammans med
varandra vill vi upptäcka mer
om vem Gud är. Förutom
gudstjänster och bönegrupper finns även mer
praktiska samlingar som
Stickcafé och Arbetsdagar för
Kongo. Dessutom finns det
en fixargrupp som gör enklare
reparationer eller förbättringar
på och i vår kyrka. Just nu är
verksamheten naturligtvis lite
annorlunda än vanligt.
Johanna Johansson,
Du kan dels titta på våra
Pastor Ansgariikyrkan
digitala gudstjänster, men du
kan också delta fysiskt när vi (en
gång/månad) har Öppen kyrka.
Välkommen att upptäcka gemenskapen i Ansgariikyrkan!
Jesus säger: Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor.
Matt 11:28

DAGLEDIGA

Ansgariikyrkans församling vill bedriva verksamhet
bland barn, unga och vuxna i alla åldrar.
Equmeniaföreningen i Ansgariikyrkan tar ett särskilt
ansvar för barn och unga. Den gemensamma synen för
församling och equmeniaförening är att
här ryms hela livet.
Den åldersgrupp inom Equmenia som just nu möts i
Ansgariikyrkan är 7-12 år och då genom scoutarbetet.

Under rådande restriktioner är
samlingar för Daglediga begränsade.
Vandrargruppen ”Skogsluffarna” tisdagar 9.00
Samlingsplats efter överenskommelse.
Kontakt: Lennart Johansson 073-976 61 20
Promenadgruppen onsdagar 10.00
från Ansgariikyrkan

SCOUT
2020 blev ett märkligt scoutår utan hajker och läger.
Scouting är ju perfekt för uteaktiviteter!
Vi har eldat, tagit märken, lagat mat och vandrat i
mörker. Äventyr och utmaningar som får både scouter
och ledare att växa som människor.

Arbetsträff för Kongo har ingen träff planerad

Varmt välkommen du som är ny eller tidigare scout till
våra kvällar torsdag 18.00-19.30.
Om du har frågor ring gärna mig!

Skulle förändringar ske under mars-maj 2021 kommer
detta att meddelas på Ansgariikyrkans hemsida, i Veckobrev
samt i annonseringar.

Vi planerar att fortsätta på höstens spår under vintern
och våren tills nya direktiv kommer.

Catharina Mars, 070-520 27 30
Kårchef för Ansgariikyrkans Equmenia Scout

Stickcafé har inga samlingar planerade

RPG-daglediga
Programuppehåll tills vidare pga. pandemin
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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 äldreboenden är inställda tills vidare 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 hösten 2021
Manusstopp för nästa programblad 2 maj 2021

Redaktionskommittén
Lars-Evert Sahlin, lars.e.sahlin@gmail.com ansvarig utgivare, Curt Olofson,
Karl-Ivar Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson, Lennart Johansson, Johanna
Johansson, Viktoria Mars Carlsson (layout/ redigering och design)
Pastor:
Johanna Johansson
Tfn 036- 12 64 36,
0706-106436
pastorn@ansgariikyrkan.se

Församl. ordförande:
Lennart Bergström
0707- 56 26 50

Equmenias ordförande:
Catharina Mars
tfn 073-520 27 30

Lokaluthyrare:
Curt Sandstedt
tfn 14 04 09
0705-71 12 34

Swishnummer equmenia:
123 079 5682

Församl. kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

Församl. bankgiro:
358-89 69

Swishnummer församl.:
123 528 8162

Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 0321- 430 70

Postgiro equmenia:
49 79 76-1

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

