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Bara minnen kvar... Eller ?

Denna bild av Ansgariikyrkan är den sista som togs och
var tagen för att utgöra vinjettbild till detta nummer av
Ansgariikyrkans tidning.
Samma dag som tidningen var klar att lämnas till
tryckning inträffade katastrofen.
3 augusti brann denna vackra kyrkobyggnad - invigd
1965- ned till grunden. En ofattbar, smärtsam och djupt
sorglig händelse, som ingen ännu förstått vidden av.
Vi vill trots allt ge ut tidningen och låta er läsare ta del
av hur vi tänkt presentera hösten 2021 med gudstjänster,

En berättelse om tacksamhet
Under mina första år i Kongo arbetade jag
tillsammans med denna kvinna, Mama
Madedde Hon var evangelist på missionsstationen Kibunzi. 10 år senare var jag
tillbaka i hennes by. Jag fick ett fint samtal
med Madedde. Hon berättade om sitt liv:
”Vår familj var slavar hos hövdingen i
Sansela byn. När missionärerna kom till
Kibunzi 1887 behövde de folk som kunde
arbeta hos dem. Av hövdingen köpte de
vår familj. Vi blev friköpta. Slaveriet var
över. Det var fantastiskt. Pappa fick hjälpa

samtalskvällar, Alphakurs och scoutarbete etc.
Kalendariet på sidan tre kan vi kanske inte helt följa och
när denna tidning lämnas för tryckning en vecka senare
än planerat är det oklart var gudstjänster och andra
samlingar kan hållas.
Det finns ett trotsigt hopp i den kristna tron. Kyrka är
byggnad men också församling med gemenskap, delande
av sakrament och nådegåvor, samtal kring tro och liv och
lärande om Jesu liv, död och uppståndelse.
Därför finns Ansgariikyrkan kvar!
Redaktionskommittén
till med byggnation. Snart började de med
skola, jag och min bror Basilwa fick börja
i den. Där fick vi bl.a. höra om Jesus och
vad han betyder. Vi ville följa Jesus och vi
blev de första kristna i vår by. Mötet med
Jesus blev min andra frihetsupplevelse.
Jag är så tacksam för att missionen kom
till vår by. Det förvandlade hela mitt liv.
Basilwa utbildade sig till pastor och jag till
evangelist. Den lyckligaste dagen i mitt liv
var när jag mötte Jesus.”
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Bild och text Curt Olofson

Aktuellt
Visst borde vi kunna dela med oss?!

Igår tog jag min andra spruta! Det behöver väl knappast
ens förtydligas att det handlar om vaccinationen mot
covid-19. Idag är jag trött, hängig och febrig.
Men jag är så tacksam!

Jag är tacksam att forskarna har lyckats ta fram vaccin så
snabbt. Jag är också tacksam att jag bor i ett land där vi
har möjlighet att vaccinera oss och där vaccinet är gratis,
så att ingen behöver avstå på grund av sämre ekonomi.

Men jag blir bekymrad när jag läser en artikel om att
mindre än 2% i Afrika är fullvaccinerade. Även i Asien
och Sydamerika ligger flertalet länder på en vaccinationsgrad under 10%. Jag blir nyfiken på var siffrorna kommer
ifrån och hittar webbsidan ourworldindata.org. Jag går in
och tittar på siffrorna för Kongo-Kinshasa och
jämför med Sverige. ( Jag väljer Kongo-Kinshasa eftersom
Ansgariikyrkan har en vänförsamling där).
Det visar sig att när Sverige har 41% fullvaccinerade
och 22% som fått en dos (dvs 63% som har fått minst
en spruta) så har endast 0,09% av befolkningen i Kongo
fått minst en spruta (siffrorna hämtade i slutet av juli).
Skillnaden är hissnande! Jag hoppas verkligen att alla
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Eddy Herreborg

länder som har beställt mycket mer vaccin än vad som
behövs i det egna landet, nu ser till att dela med sig till de
länder som inte har haft samma möjligheter. Det handlar
inte bara om den helt uppenbara orättvisan. Det handlar
också om att viruset har större chans att mutera när det
får härja fritt. Då finns risken att de vaccin vi har fungerar
sämre. Så i förlängningen kan
orättvisan, att vi i de rikare
länderna lägger beslag på den
största delen av vaccinet, leda
till att det slår tillbaka mot oss
alla genom mutationer som
tar sig igenom vårt vaccinskydd.
Jesus sa: Sannerligen, vad ni
har gjort för någon av dessa
minsta som är mina bröder,
det har ni gjort för mig.
(Matteusevangeliet 25:40)
Observera att texten skrevs
innan branden.

DAGLEDIGA
Vandrargruppen tisdagar kl 09.00
från Equmeniakyrkan Huskvarna,
Kontakt: Lennart Johansson
073-976 61 20
Promenadgruppen onsdagar
kl 10.00 från Ansgariikyrkan
Stickcafé kl 15.00
14/9, 12/10, 9/11 och 14/12
RPG kl 15.00
7/9, 5/10, 2/11
Arbetsträff för Kongo kl 15.00
21/9 och 16/11

Samlingslokal för Stickcafé,
Arbetsträff och RPG meddeles
på vår hemsida
www.ansgariikyrkan.se

Johanna Johansson,
Pastor Ansgariikyrkan

Vill du vara med och
sjunga i kör?
Inför adventsgudstjänsten kommer
vi att ha körövningar tre
måndagskvällar i november.
Du som tycker om att sjunga i kör
är välkommen, även om du inte varit
med i Ansgariikyrkans kör tidigare.
Vi övar 8:e, 15:e
och 22:a november kl 19.00.
Frågor/ intresseanmälan?
Hör av dig till Anna Eriksson
erikssonanna68@gmail.com

Kalendarium
September

Oktober

Onsdag 1

18.30 Informationsträff om Konfirmation
2021/2022 för ungdomar
födda 2007 (eller tidigare) och deras
föräldrar/vårdnadshavare.

Söndag 5 14 e trefaldighet		

10.00 GUDSTJÄNST ”Den kyrka växer som
har en kärleksfull gemenskap”
Lars-Bertil Florén, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Maja Linusson

Tisdag 7

15.00 Daglediga- RPG
Kjell O Larsson kåserar över ämnet:
”Alla vill leva länge, men ingen vill bli
gammal”

Onsdag 8

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

Söndag 12 15 e trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Johanna Johansson, Lennart Johansson

Tisdag 14

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

Söndag 19 16 e trefaldighet

19.00 GUDSTJÄNST Digitalt från
kyrkokonferensens
Inledningsgudstjänst.

Söndag 3 Den helige Mikaels dag
10.00 GUDSTJÄNST
Kristina Gustafsson, Ann-Britt Gällring
Sång: Jessica Göthberg
Tisdag 5

15.00 Daglediga-RPG
Pastor Johanna Johansson berättar om:
”På vandring med Gud”

ÅRSMÖTESHELG

15.00 Daglediga-RPG
Göran Hollander visar en av sina
fina bildserier

Onsdag 3

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

Lördag 6 Alla helgons dag
18.00 Musikgudstjänst

15.00 Församlingens årsmöte

10.00 GUDSTJÄNST (Årshögtid)
Johanna Johansson, Lennart Bergström
Sång: Anna Eriksson

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

19.45 Equmenias årsmöte

Lördag 9

Söndag 10 Tacksägelsedagen

Tisdag 12

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

Söndag 17 20 e trefaldighet
17.00 UNDER YTAN

Söndag 24 21 e trefaldighet

10.00 SCOUTGUDSTJÄNST

Söndag 31 22 e trefaldighet

Tisdag 21
Fredag 24

		

11.30-12.30 Närradioprogram 98,5 MHz
Sven-Ove Rylner och representant från
Sjukhuskyrkan

Tisdag 2

Söndag 7 Söndag e alla helgons dag
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Sång: Pär Thibom, Anders Tingsvik
Närradiosändning

Torsdag 7

10.00 GUDSTJÄNST ”Den kyrka växer som
predikar den bibliske Jesus”
Johanna Johansson, Karl-Ivar Karlsson

15.00 Arbetsträff för Kongo

November

Tisdag 9

Söndag 14 Söndag f domsöndagen

10.00 GUDSTJÄNST ”Den kyrka växer
som lever ett helgat liv”
Jan Eirestål, Gunnel Olofson

Tisdag 16

15.00 Arbetsträff för Kongo

Onsdag 17

19.00 Samtalskväll ”Den kyrka växer som
lever ett helgat liv”
Johanna Johansson

Fredag 19

11.30-12.30 Närradioprogram 98,5 MHz
Sven-Ove Rylner och Karl-Ivar Karlsson
“Mitt stora läsintresse”

Söndag 21 Domsöndagen
17.00 UNDER YTAN

Söndag 28 Första advent

10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Körsång

Lördag 25

19.00 Internationell GUDSTJÄNST
Digitalt från kyrkokonferensen

Söndag 26 17:e trefaldighet

11.00 Ordinationsgudstjänst
Digitalt från kyrkokonferensen

VIKTIGT!

Höstens program med gudstjänster och samlingar gjordes klart
innan branden, då kyrkan helt förstördes.
I nuläget vet vi inte om allt kan genomföras.
Det är oklart var gudstjänster och andra samlingar kan hållas.
Ändringar kan ske med kort varsel.

För aktuell information se kalendern på vår hemsida ansgariikyrkan.se
och annonser i JönköpingsPosten.

I Ansgariikyrkan
är mer osäker på vad kyrkan står för och vad en kyrka kan
ge människor i vår tid.
Vi vill tydliggöra att Ansgariikyrkan är en plats för möten
mellan människor och mellan människor och Gud.
I detta ligger också att vi tydligt markerar att vi är en
öppen kyrka som står för mångfald i åsikter,
förhållningssätt och möten.

Ansgariikyrkan är en del av och tillhörande

Equmeniakyrkan i Sverige. Under nästan 150 år har
denna kyrka och dess föregångare erbjudit gemenskap
och engagemang i Jönköpings östra delar. Det som nu
är Österängen, Kungsängen, Vättersnäs, Rosenlund och
delar av Ekhagen. Du som läser denna tidning är kanske
väl bekant med Ansgariikyrkan men du finns säkert som

Scoutläger på Hylsåsen Liared

Så kom vi äntligen iväg på scoutläger.
Som vi har längtat! Förra året ställdes alla läger och
hajker in. Men nu äntligen kom vi iväg på ett litet läger
med vår scoutkår i Ansgariikyrkan.
Under tre intensiva dagar hann vi med mycket bad, lek
äventyr, lägerbål och bakade den perfekta sockerkakan
i eldgrop i marken. Sov gott gjorde vi i våra nya fina
Tentipitält som vi köpte för julmarknadspengarna.
Någon hade god fiskelycka från bryggan och andra
tyckte det var roligast att ro.
Under vår äventyrsvandring fick vi träna att ro, vi
klättrade på stor sten och upp i jaktorn, tog oss över
bäcken på en repbro, lagade lunch på stormkök,
hittade gamla torpplatser och jättestora myrstackar med
vars hjälp vi kunde lista ut väderstrecken och svarade på
kluriga tipsfrågor.
Om du också gillar äventyr och utmaningar att leka och
få nya kompisar är du välkommen till oss på
Scouterna på torsdagar mellan 18 och 19.30
Vi är mestadels ute året runt så det är oömma kläder
efter väder som gäller.
Vi drar igång igen den 2 september.
Vi välkomnar även dig som är vuxen och kan tänka dig
en ledarinsats några torsdagar under terminen.
Om du har frågor ring gärna kårchefen
Catharina Mars 073-5202730

Gudstjänster, sång-och musikarrangemang, cafékvällar
med intressanta gäster, bibelstudier, samtalsgrupper och
dagledigträffar är delar i den helhet som kyrkan utgör.
En kyrka är inte i fösta hand en byggnad utan en gemenskap av människor, som i sin tid valt att följa en kallelse
att visa på Guds närvaro här och nu.
Kristus är centrum och vi vill vara en kyrka som dras in
mot detta centrum.
Ansgariikyrkan finns för dig och du är välkommen precis
som du är med kropp, själ och ande till gudstjänster,
studiegrupper, gemenskapsträffar, cafékvällar och mycket
mer.
Kyrkan finns för dig för att hjälpa dig att leva.

Konfirmation 2021–2022
Året som konfirmand är en viktig tid i livet,
då du får chansen att fördjupa dig i livets viktiga frågor.
Det blir utrymme både för gemenskap och för att lära
känna dig själv. Konfatiden ger dig möjlighet att utforska
den kristna tron, Bibeln och kanske rent av upptäcka
Gud på vägen.
Oavsett om du redan har bestämt dig, eller om du
funderar och vill veta mer, så är du och dina föräldrar/
vårdnadshavare välkomna till vår informationsträff
onsdagen den 1 september kl 18.30.
Informationsträffen blir i Österängskyrkan.
Vi träffas sedan varannan onsdag kl 16.00 – 18.30 med
start den 15 september. Då blir det undervisning, samtal,
fika och gemenskap. Under hösten åker vi på en hajk och
i maj på ett läger. Konfirmationen är för dig som är född
2007 (eller tidigare).
Kontakt:
Pastor Johanna Johansson 070-610 64 36
eller
pastorn@ansgariikyrkan.se

ALPHA Kurs
TISDAGAR KL 18.30–20.30

Välkommen du också till Alpha!		

Miljoner människor världen över har gått en Alphakurs,
och materialet har översatts till 112 olika språk.
Alpha startade som en kort kurs för nya medlemmar i
kyrkan Holy Trinity Brompton (HTB) i London. 1990
började Nicky Gumbel arbeta med Alphakurserna och
upptäckte att även många utanför kyrkan ville utforska
vad den kristna tron innebar. Alpha finns i alla olika
delar av den kristna kyrkan i världen, inklusive Katolska
kyrkan, Ortodoxa kyrkan och alla de större protestantiska
kyrkorna.
Alpha är en kurs som finns över hela världen, där
grunderna i den kristna tron utforskas på ett öppet,
vänskapligt och informativt sätt.
Varje kurstillfälle fokuserar olika frågor kring tron och
är upplagt för att skapa samtal. Alpha finns över hela
världen, det är gratis och alla är välkomna.
Alpha startar tisdag 26 oktober kl. 18.30
i Ansgariikyrkan, Huskvarnavägen 86
Välkomna!
Anmälan till pastorn@ansgariikyrkan.se
tel. 036-12 64 36, 0706-10 64 36
Ansvariga ledare:
Karl-Ivar Karlsson och Lennart Bergström

Preliminärt upplägg:
18.30 måltid
19.00 föredrag
19.40 kaffe
19.50 samtal
20.30 avslutning
Träffar 2021
• 26 oktober
• 02 november
• 09 november
• 16 november
• 23 november
• 30 november
• 07 december

Träffar 2022
• 11 januari
• 18 januari
• 21-22 januari - Alpha-helg
• 25 januari
• 01 februari
• 08 februari – avslutning

		

Församlingen | Info | Kontakt

													

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 1 oktober 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

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 tystnadsplikt och
finns där för din skull.

Swishnummer församl.:
123 528 8162

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

