
Ska kyrkklockan ringa igen?
Ansgariikyrkan brann ner och kvar stod delar av ytter-
väggar och klockstapel. Natten mellan 2–3 augusti klockan 
02.03 på natten gick larmet och klockan 07.00 brann det 
fortfarande i takrester och inredning. Allt liknade en ruin 
i aska. Den brunna kyrkan håller i skrivande stund på att 
rivas till grunden. Trots plombering av fastigheten har 
nyfikna ändå brutit sig in för att kanske finna något i askan. 
Nästan all kopparplåt har stulits trots inhägnad av fastig-
heten.

Den första tanken är naturligtvis att vi måste bygga upp 
det igen. Ansgariikyrkan var 56 år och alltså en relativt ny 
kyrkobyggnad och ändå präglad av den tid den byggdes. 
Församlingen ser att vissa tankar kring kyrkans funktioner 
inte är moderna eller i tiden.
Det är därför inte så enkelt att endast säga ”Vi bygger upp 
den igen”. 
Kyrkan var en kyrka för helg och vardag. Det vill säga 
ungdomsarbete genom Equmenias scout, tonår och 
konfirmander. Många daggrupper och kvällsgrupper 
samlades till studier och arbetsmöten. Vätternäs Förskola 
samlade drygt 50 barn plus pedagoger. Kyrkan var alltså en 
allsidig plats för människor i alla åldrar.

Ja, vad gör vi med kyrkan i framtiden?
Att bygga upp en ny byggnad för allt det som församlingen önskar kostar mycket pengar och då försäkringsbolaget gör 
avräkningar pga. ålder och förslitning är inte fullvärdesförsäkring lika med full ersättning vid bygge av ny fastighet. 
För att genomföra den diskussionen och förhandlingen kring ersättningsbeloppen har församlingen tagit konsulthjälp 
genom Equmeniakyrkan i Sverige.

Församlingen utsåg ganska omgående en grupp som part i dialogen för samordning och information till församlingen. 
De samtalen pågår och är inte avslutade än på ett tag. För att kunna bygga upp delar av det som motsvarar försam-
lingens behov och önskemål behöver församlingen skuldsätta sig kraftigt. 

Därför är inte några beslut ännu tagna för hur vi ska göra. Aktiviteter pågår för fullt med kontakter med kommunen 
och församlingen samlar in underlag för beslut. 
Vi ser fram emot att få ta ett beslut som ska vara till glädje och ge framtidstro för de boende i vårt närområde.

Lennart Bergström, ordförande i församlingen och Leif Larsson sammankallande i fastighetsrådet.
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November

Söndag 28
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
I Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Gunnevik, Johanna Johansson
Gemensam kör
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete påbörjas.

December
Söndag 5 2:e i advent  
10.00 GUDSTJÄNST 
Karl-Ivar Karlsson
Sång: Sigrid Bergström och Curt Olofson
Lördag 11
15.00 Grötfest på Lindgården för alla åldrar 
Söndag 12 3:e i advent
10.00 GUDSTJÄNST 
Johanna Johansson
Sång: Clas Adolfsson
13–15 Ansgariikyrkans Julmarknad 
(på kyrkans tidigare parkering)

Tisdag 14
15.00 Stickcafé
Välkomna alla att dricka en kopp kaffe/te 
och dela gemenskap

Söndag 19 4:e i advent
10.00 GUDSTJÄNST
I Equmeniakyrkan Huskvarna
Johanna Johansson
Sång av körgrupp
Fredag 24 Julafton
11.00 Vid krubban i Lindgården  
Curt Olofson
23.00 Julnattsgudstjänst i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Fredag 31 Nyårsafton
17.00 Nyårsbön på Lindgården
Johanna Johansson

Januari
Lördag 1 Nyårsdagen
17.00 Gemensam nattvardsgudstjänst 
i Sofiakyrkan

Torsdag 6 Trettondedag jul
10.00 MISSIONSGUDSTJÄNST
Myggan Kallfors predikar och 
informerar om mission.
Internationella rådet
Sång: Maja Linusson

Söndag 9 1:e efter trettondagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson
Sång: Frida Elmgren
Söndag 16 2:e efter trettondagen
10.00 GUDSTJÄNST
Åke Nordqvist, Curt Olofson
Sång: Dan Palmér
18–25 Ekumenisk bönevecka
Söndag 23 3:e efter trettondagen
11.00 GUDSTJÄNST i Österängskyrkan
Johanna Johansson Kjell Danfors

Tisdag 25
15.00 Arbetsträff för Kongo
Söndag 30 4:e efter trettondagen
17.00 UNDER YTAN i Equmeniakyrkan 
Huskvarna
Februari
Tisdag 1
RPG
Söndag 6 Kyndelsmässodagen
10.00 GUDSTJÄNST
Per-Olof Öhrn, Ann-Britt Gällring
Sång: Margareta Casservik
Tisdag 8
15.00 Stickcafé
Välkomna alla att dricka en kopp kaffe/te 
och dela gemenskap
Söndagen 13 Septuagesima
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Söndag 20 Sexagesima  
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
Sång: Berndt Nilsson
Söndag 27 Fastlagssöndagen
17.00 UNDER YTAN i Equmeniakyrkan 
Huskvarna
 

Kalendarium Aktuellt

God Jul 
och 

Gott Nytt År! 

Se, stjärnor i mörka fönster, 
adventsstjärnor vart man ser.

Är himmelen här mitt ibland oss? 
Har himmelen kommit ner?

Jag vill se att en stjärna lyser, i mig, 
i mitt mörka hus.

Att många ska välkomna ljuset och 
själva bli världens ljus.

/ Margareta Melin. /



Missionsuppdraget är Globalt och gäller alla
I Equmeniakyrkans världsvida mission delas resurser 

och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen 
av evangeliet. Det hör till kyrkans väsen att arbeta med 

mission, kallade att tjäna hela Guds skapelse. Vårt 
internationella uppdrag omfattar både diakoni och 

kyrkligt arbete. Vi arbetar främst genom lokala kyrkor 
i många olika länder. Fattigdomsbekämpning, sjukvård, 

skola och kyrklig verksamhet går hand i hand.
Från 1: a advent till den 31 januari har vi insamling för 

detta viktiga arbete. 
Vill du hjälpa till så är församlingens Bg 358–8969 

och vårt Swish nr: 123 528 8162
Vid insättning: Internationellt     

Kalendarium Aktuellt
Ett viktigt budskap i juletid
Det är advent och julen närmar sig. Ljusstakar och 
stjärnor lyser i fönstren och i årets mörkaste tid väntar vi 
på den kommande julhelgen. Vi städar och pyntar, kanske 
bakar vi pepparkakor och förbereder julmaten. 
Men vet du vad? Du måste inte städa varje liten vrå. Du 
måste inte fixa med mängder av kakor, godis och mat. 
Du måste inte köpa en massa julklappar. Du måste inte 
mer än du orkar och du behöver inte spendera mer än vad 
som är rimligt. 
Vi firar faktisk inte julen för att överösa varandra med 
materiella ting som vi kanske inte ens vill ha. Julen borde 
vara en tid av gemenskap och omtanke om varandra. En 
tid för att umgås och må bra tillsammans. Men också en 
tid då vi bryr oss om de som inte hör till våra närmaste. 
En tid då vi låter vår generositet spilla över på andra. På 
de som har det knapert och på de som är ensamma.
I juletid firar vi att Gud sände sin son, Jesus Kristus, till 
jorden för vår skull. Ett av Jesu uppdrag var att visa för 

människorna vem Gud är. Han föddes som ett barn för 
att förstå vad det är att vara människa. Han levde och  
undervisade för att vi skulle förstå vem Gud är och att 
han söker en personlig relation med var och en av oss. 
Jesus dog för att vi skulle kunna nå fram till Gud och 
hans trygga famn. Genom sin död har Jesus suddat ut 
den synd som tidigare hin-
drade människornas relation 
med Gud. Det krävs inte 
mycket av dig för att ta del av 
denna relation. 
Det enda som krävs är att du 
säger ja till Jesus.
Jesus sa: »Jag är vägen, 
sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.« ( Joh 14:6) 
»Känn ingen oro. Tro på Gud, 
och tro på mig.« ( Joh 14:1) Johanna Johansson, 

Pastor Ansgariikyrkan

Ansgariikyrkans Julmarknad 
Söndag 12 december kl. 13-15

Parkeringen vid det som var Ansgariikyrkan. 
Lotterier, fika, korv, glögg och skön gemenskap!

Avhämtning av vinster i 
Ansgariikyrkans Stora Jullotteri

Bara för att kyrkan har brunnit betyder det inte att 
församlingens verksamheter försvunnit.

 Vi arbetar på i allrahögsta grad även om vi får 
samlas på andra platser.

Vi tror att ni är många som vill ta möjligheten att på 
julmarkanden stödja kyrkans fortsatta arbete, vara 

med i gemenskapen och ta möjligheten att dela frågor 
och tankar kring det som hänt och hur en möjlig 

fortsättning kan se ut för Ansgariikyrkan. 
Varmt välkomna!

Om du har något att skänka till försäljning och lotterier 
(OBS! Inga loppisprylar)

Kontakta Catharina Mars 073 520 27 30
Britt-Louise Ottosson 070 491 15 29

DAGLEDIGA
Vandrargruppen tisdagar kl. 09.00 från 

Equmeniakyrkan Huskvarna,
Kontakt: Lennart Johansson 073-976 61 29

Promenadgruppen onsdagar kl. 10.00 från parkeringen 
vid Severins Möbler 

Stickcafé kl. 15.00 på Lindgården 14/12, 8/2
RPG kl. 15.00 på Lindgården 1/2

Arbetsträff för Kongo kl. 15.00 25/1
Samlingslokal för Arbetsträff meddelas på vår hemsida 

www.ansgariikyrkan.se



Pastor:
Johanna Johansson
Tfn 036- 12 64 36, 0706-106436
pastorn@ansgariikyrkan.se

Bönesamlingar
Måndagar kl. 19.00.  Plats meddelas i predikoturer och på hemsidan.
Torsdagar kl. 10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning. 
Samlingssalen Lindgården

Andakter på äldreboenden:
Lindgårdens äldreboende 30/1 kl.16.00
Österängens äldreboende 16/12, 13/1, 10/2 kl.11.00
Rosengårdens äldreboende 28/12 kl.14.30
         
Equmenia Ansgarii: 
Scouterna (7–12 år) möts torsdagar kl.18:00. 
Merparten av verksamheten är förlagd utomhus.

Studiearbete och sång/musikarrangemang 
sker i samverkan med Studieförbundet 
 
Alpha, grundkurs i kristen tro: Planerad start våren 2022
Kontakta pastor Johanna Johansson 0706–10 64 36, 
pastorn@ansgariikyrkan.se för anmälan eller frågor.

Manusstopp för nästa programblad 1 februari 2022

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)
           

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 
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.

  

             
Församlingen | Info | Kontakt

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

ANNONSÖR efterlyses! 
Du som vill annonsera 

i vårt blad. 
Hör av dig till 

curt.olofson@gmail.com


