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Nr 2 Juni - Augusti 2021
Grönskans tid
Bilden här intill visar en grind, halvöppen mot en
sommaräng. Ingen människa syns, endast ett stängsel och
i bakgrunden en sommaräng. Det räcker. Vi dras mot
grönskan och känner dofterna och ser färgerna. Så kan en
bild från en vanlig plats få oss att längta efter sommaren.
Grönskans tid, Trefaldighetstiden i kyrkoåret är nu.
Den liturgiska färgen är grön och temat andlig tillväxt
och mognad. Gudstjänsterna är webbsända utom vid fyra
tillfällen, då vi förhoppningsvis möts i kyrkan.
En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
( Text: C D af Wirsén)
Redaktionskommittén
Foto: Olle Claesson

Bara vanligt vatten, eller?
Vatten är inte något problem för oss, men ute i världen kämpar människor
för sina liv. Vatten är livsnödvändigt. Vrid på kranen och friskt rent vatten
strömmar ut.
I många länder går man långa vägar för att hämta vatten i en liten bäck
med brunt, icke hälsosamt vatten. Vattnet sprider sjukdomar.
Vår samarbetskyrka i Indien har sedan 1969 borrat brunnar i många
byar. Missionär Oskar Karlsson uppfann en pump som nu används i hela
världen. Han sökte inte patent utan sa: ”Den får användas överallt där
människor törstar”.
Jesus sa: Den som törstar, kom till mig och drick. Det finns en kroppslig
törst och en andlig törst. Båda är viktiga. Den kroppsliga törsten släcks
med vanligt vatten. Den själsliga törsten släcks med LIVETS vatten.
Jesus inbjuder oss att komma för att få LIVETS VATTEN. Törstar du?
Välkommen till Jesus.
Internationella rådet
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Kalendarium
Webbadress då vi sänder
gudstjänsterna digitalt är:

ansgariikyrkan.se eller
equmeniakyrkanhuskvarna.se

Juni

Söndag 6 1 e trefaldighet
16.00 – 19.00 Öppen Kyrka med
max 8 personer i kyrksalen samtidigt
Fredag 11

11.30-12.30
Närradio 98,5 Samradio
”Fredagsförmiddag” med Sven-Ove Rylner
Gäster: Johanna Johansson pastor och Inga
Johansson ” Inga på Åsen”

Söndag 13 2 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST
(med reservation för ev. restriktioner)
Johanna Johansson, Curt Olofson
Sång: Jessica Göthberg

Söndag 20 3 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST
(med reservation för ev. restriktioner)
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Sång: Curt Olofson

Söndag 27 Den helige Johannes döpares dag
10.00 Digital GUDSTJÄNST
från Ansgariikyrkan (inspelad)
Johanna Johansson och scouter

Juli

Söndag 4 Apostladagen

10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Equmeniakyrkan Huskvarna (inspelad)

Söndag 11 6 e trefaldighet

10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Ansgariikyrkan (inspelad)
Karl-Ivar Karlsson, Johanna Johansson

Välkommen till våra
sommar- och lägergårdar !
Strandgården

Söndag 18 Kristi förklarings dag

10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Equmeniakyrkan Huskvarna (inspelad)

Söndag 25 8 e trefaldighet

10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Ansgariikyrkan (inspelad)

Augusti

Söndag 1 9 e trefaldighet
10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Equmeniakyrkan Huskvarna (inspelad)
Söndag 8 10 e trefaldighet

10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Ansgariikyrkan (inspelad)
Curt Olofson, Johanna Johansson

Söndag 15 11 e trefaldighet

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

10.00 Digital GUDSTJÄNST från
Equmeniakyrkan Huskvarna (inspelad)

Söndag 22 12 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST
(med reservation för ev. restriktioner)
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
Sång: Maja Linusson

Söndag 29 13 e trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST
(med reservation för ev. restriktioner)
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Sång: Caroline Björnberg

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

Glad sommar!

Aktuellt
Vägen till livet
Jag skriver denna text samtidigt som jag funderar kring
söndagsgudstjänstens tema ”Vägen till livet”. Dessutom
har jag precis färdigställt inbjudan till konfirmationsläsningen som vi hoppas kunna starta i början av hösten.
(Den texten hittar du lite längre ner på sidan).

Då slås jag av tanken att temat ”Vägen till livet” faktiskt
också skulle kunna vara en beskrivning av konfirmationsundervisningen. Visserligen befinner sig tonåringarna
redan i livet, men att delta i konfan är faktiskt ett bra
sätt att förbereda sig för vuxenlivet. Åtminstone har det
varit min tanke när jag funderat kring vilka ämnen vi ska
samtala om. Jag hoppas att jag hittat ämnen som känns
relevanta även för tonåringarna. Om inte så har de
möjlighet att vara med och påverka genom att tala om
vad de själva tycker är viktigt. Det blir en tid både för
gemenskap och för att lära känna sig själv. Det blir en
tid att fördjupa sig i livets viktiga frågor, men också att
ha roligt tillsammans. Konfatiden ger också en möjlighet
att utforska den kristna tron, bibeln och kanske rent av
upptäcka Gud på vägen.

Är du sugen på Äventyr?
Är du född 2014 eller tidigare?
Häng med på SCOUTERNA!

I Scouterna får du leka,
utmanas, lösa problem och växa
som människa!

Du får upptäcka och lära dig
nya saker om naturen, världen
och dig själv.
Vi är mestadels ute året runt så
det är oömma kläder efter väder
som gäller.
Du som är ny eller gammal
scout är varmt välkommen
till våra scoutkvällar när
höstterminen drar igång!
Torsdagar 18.00-19.30
Om du har frågor ring gärna
Kårchef
Catharina Mars
073-520 27 30

Du som konfirmand behöver inte ha någon tidigare
koppling till vår kyrka. Du behöver heller inte vara döpt,
men för den som vill döpa sig kommer det att finnas
möjlighet innan den avslutande konfirmationshögtiden.
Anmäl gärna intresse så snart som möjligt, så blir det
lättare för oss att planera.
Kanske har du ett barn eller
ett barnbarn eller någon
annan du känner som börjar i
8:an i höst. Berätta gärna för
dem att de är välkomna att
delta i konfirmationsundervisningen i Ansgariikyrkan!
Jesus sa: Jag är vägen,
sanningen och livet
( Johannesevangeliet 14:6)

Johanna Johansson,
Pastor Ansgariikyrkan

Är du född 2007 eller tidigare?

Häng med på Konfirmation 2021–2022
Tillsammans kommer vi att prata och fundera
kring livets viktiga frågor, du hittar några av dem
här nedan och om du har andra frågor
så finns det plats för dem också.

Vem är jag? Duger jag?
Kärlek, relationer och sex?
Miljö och klimat – finns det en framtid?
Vågar jag tro på mig själv? Vågar jag tro på Gud?
Kan man tro både på vetenskapen och på Gud?
Vem är Gud? Vem är Jesus? Vem är den heliga Anden?
Vem dömer mig? Vem räddar mig?
Är du nyfiken på minst en av dessa frågor?
Då är konfa något för dig!
Det blir gemenskap, samtal, fika och en
möjlighet att lära känna både dig själv och andra.
Vi startar i början av höstterminen.
För intresseanmälan eller frågor kontakta:
Pastor Johanna Johansson 070-610 64 36
pastorn@ansgariikyrkan.se
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Bön i Ansgariikyrkan
Måndagar kl. 19.00 i kyrksalen
Torsdagar kl. 10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning i kyrksalen
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

ANNONSÖR efterlyses!

Studiearbete och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet

Du som vill annonsera
i vårt blad.
Hör av dig till
curt.olofson@gmail.com

Alpha, grundkurs i kristen tro:
Planerad start hösten 2021
Manusstopp för nästa programblad 2 augusti 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:
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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 tystnadsplikt och
finns där för din skull.

Swishnummer församl.:
123 528 8162

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

