
Ansgariikyrkan på Lindgården
Söndagen 9 januari tog församlingen och en del av dess 
vänner samt tidigare  anställda i en särskild gudstjänst 
avsked av Ansgariikyrkan som byggnad och mötesplats. 
Nu finns inget  kvar av kyrkobyggnaden. Den är riven och 
tomten är tom.
Allt sedan de första veckorna efter branden är samlings-
salen på Lindgården på Rosenlund  platsen för de guds-
tjänter, andakter, samtal och studier som Ansgariikyrkans 
församling inbjuder till. Några gudstjänster kommer att 
vara i Equmeniakyrkan Huskvarna.
En av de få inventarier som inte förstördes i branden är 
kyrkans vackra ljusbärare.
Den finns på bild här och står nu i samlingssalen på 
Lindgården. I ljusbäraren tänds i gudstjänster och vid 
andakter bönens ljus. Böner beds i tro och hopp om att 
Gud ska leda församlingen till kloka beslut i det som ligger 
framför. Men det är också böner om fred och försoning i 
den värld vi alla är en del av. Många böneljus tänds i förbön 
och omtanke för dem som är ensamma eller drabbats av 
sjukdom.
Ansgariikyrkans församling  lever och verkar just nu med 
ett hopp och en förtröstan att Gud kommer oss till mötes 
från en ljus framtid! 
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Här är vi nu!
Efter kyrkans brand har dagarna fyllts av mycket arbete 
med att röja bråten och ta vara på det som gick att ta 
vara på. Medlemmar har tagit olika ansvarsområden med 
praktiska göromål:
Tvätta linne, sortera sakerna, magasinera, hålla kontakt 
med försäkringsbolag, kontakta andra församlingar om en 
hjälpande hand, planera program och hitta nya lokaler att 
vara i och att tänka framåt.

När detta skrivs är rivningen av resterna av kyrkan färdig. 
Vi valde att riva kyrkan helt och hållet, för att kunna 
börja från grunden om vi skulle bygga nytt. 
Vi har inte bestämt hur vi går vidare i styrelse och 
församlingsmöte, men när du läser detta har styrelsen 
tagit ett steg mot att sortera i idéerna och skriva en 
redogörelse för församlingen.
Församlingen har fått den skrivelsen att fundera över för 

att söndagen den 27 februari ha ett församlingsmöte efter 
gudstjänsten. Förhoppningsvis ska då de sonderingar som 
gjorts och bearbetats av styrelsen och fastighetsrådet leda 
till några beslut som gör att vi senare i vår kan besluta om 
framtiden. 

Vi vet att ni är många i vårt närområde som följer 
utvecklingen och känner er delaktiga.  När beslut är tagna 
kommer ni säkert att kunna följa i media vad som är på 
gång liksom i denna tidning. Information kommer också 
att finnas på församlingens hemsida.

Lennart Bergström
Ordförande i Ansgariikyrkans församling 



Där ej annat anges är gudstjänster och 
samlingar förlagda till Lindgården

Mars
Tisdag 1
15.00 RPG-daglediga
Hans Carlén och Åke Nordquist
Tema: Artur Eriksson ”Hela Sveriges
sångare och predikant”.
Torsdag 3
18.30-19.30 Bibelsamtal Equmeniakyrkan 
Huskvarna 
Leif Gunnevik
Söndag 6 Första söndagen i fastan
10.00 GUDSTJÄNST
Jennie Lund, Curt Olofson
Sång: Lasse Siggelin
Gudstjänsten sänds i närradion 98,5 MHz
Tisdag 8
15.00 Stickcafé
Torsdag 10
RPG:s årsstämma i Immanuelkyrkan 
i Jönköping
Söndag 13 Andra söndagen i fastan
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson
Sång: Anna Eriksson
Tisdag 15
15.00 Arbetsträff för Kongo
Söndag 20 Tredje söndagen i fastan
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, 
Torsdag 24
16.00 Andakt 
18.00 Scoutgudstjänst
Fredag 25
11.30-12.30 Samradio 98,5 KWh
Lars-Anders Kjellberg

26–27 Bibelhelg
Lördag 26
16.00-18.00 Equmeniakyrkan Huskvarna
Pär Alfredsson 
Söndag 27 Jungfru Marie bebådelsedag
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan 
Huskvarna 
Pär Alfredsson, Johanna Johansson
Körsång 
Torsdag 31 
18.30-19.30 Bibelsamtal Equmeniakyrkan 
Huskvarna 
Leif Gunnevik

April
Söndag 3 Femte söndagen i fastan
10.00 GUDSTJÄNST
Greger Svensson, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Frida Elmgren
Tisdag 5
15.00 RPG-Daglediga 
Robert Johansson 
”På upptäcktsfärd i sångens värld”
Söndag 10 Palmsöndagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Sång: Emy och Alva Stahl
Tisdag 12
15.00 Stickcafé

STILLA VECKAN - PÅSKEN
Torsdag 14 Skärtorsdag

Gemenskapsmåltid med nattvard
”Vaka med Jesus”

Johanna Johansson m f l
Fredag 15 Långfredag

10.00 GUDSTJÄNST Equmeniakyrkan 
Huskvarna

Leif Gunnevik Johanna Johansson
Musik: Asa Lauenstein
Söndag 17 Påskdagen

10.00 GUDSTJÄNST Equmeniakyrkan 
Huskvarna

Johanna Johansson, Leif Gunnevik
Musik: Åsa Lauenstein
Sång: Clas Adolfsson

Lördag 23
18.00 Konsert Equmeniakyrkan Huskvarna
Michael Jeff Johnson
Söndag 24 Andra söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
Sång: Anna Sickeldal
Torsdag 28
18.30-19.30 Bibelsamtal Equmeniakyrkan 
Huskvarna
Leif Gunnevik
Lördag 30 Valborgsmässoafton
Sannaängen Vättersnäs 
21.00 Brasa, tal och körsång

Maj
Söndag 1 Tredje söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson
Sång: Anna Eriksson
Söndag 8 Fjärde söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
Rosie Gard, Ann-Britt Gällring
Sång: Pär Thibom och Anders Tingsvik  
Tisdag 10
15.00 Stickcafé
Söndag 15 Femte söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Sång: Marie och Micce Rosén
Tisdag 17
15.00 Arbetsträff för Kongo
Onsdag-Söndag 18–22
Konfirmationsläger Strandgården 
Torsdag 19
18–20 Pilgrimsvandring
Utgår från Equmeniakyrkan Huskvarna 
Söndag 22 Bönsöndagen
10.00 PILGRIMSGUDSTJÄNST 
Equmeniakyrkan Huskvarna 
Leif Gunnevik
Gemnensam kör 
Söndag 29 Söndagen före pingst
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Bergström
Sång: Curt Olofson 

Kalendarium Aktuellt

Ljus vid avsked av Ansgariikyrkan. 
Foto: Johanna Johansson



UTBLICK
Vår mission stöder en skola för flera minoritetsfolk i 
norra Ryssland. 
Boris tillhör chanterfolket och kommer från en familj av 
fiskare. ”Jag hörde om Kristus 1993. Mina systrar och 
några andra talade med mig, och jag kände en andlig 
hunger. Jag drack mycket och livet hade ingen mening. 
Jag blev en gång, på ett underligt sätt räddad från att 
frysa ihjäl mitt i ödemarken, då plötsligt någon dök upp 
med en snöscooter och tog med mig. Jag förstod att det 
var Gud som hörde mitt rop och räddade mig. Senare 
gav jag mitt liv till Gud och läste i missionsskolan. Nu 
har jag rest ut med de nomadiska chanterna och 
nenetsfolket för att vittna om Jesus. Jag vill att Gud ska ge 
frälsning åt många i våra folk.”

Kalendarium Aktuellt
Hur hanterar man livet?
Stackars dig! Först kom pandemin precis när du hade börjat 
din tjänst i Ansgariikyrkan. Ett och ett halvt år senare brann 
kyrkan. Hur klarar du av det?
Jo, tack, det går bra!
Ja, hur vi hanterar saker är väldigt olika. Min inställning 
är att det händer saker i livet som vi inte kan påverka. 
Ibland är det bra saker och då passar jag på och njuter. 
Ibland är det saker som jag önskar att de aldrig hade 
hänt. Men då är det bara att försöka acceptera och sedan 
göra det bästa av situationen. För mig är det också viktigt 
att jag har bra samtalspartners omkring mig. Förutom 
personer i församlingen, och andra vänner, har jag som 
anställd också tillgång till grupphandledning. Men trots 
en god grundinställning, grundtrygghet och personer att 
samtala med kan det ibland svaja till. Då får man kanske 
se över sin arbetsbelastning och ta hjälp av ytterligare 
någon samtalspartner. 

För mig är min tro en del av min grundtrygghet. Gemen-
skapen i församlingen är också en del av den grunden. 
Vad har du för sammanhang som ger dig trygghet i livet?
I Bibeln kan vi läsa om den Gud som känner oss och som 
vi kan vara trygga hos:
Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står 
eller sitter vet du det, fast du 
är långt borta vet du vad jag 
tänker. Om jag går eller ligger 
ser du det, du är förtrogen 
med allt jag gör. Innan ordet 
är på min tunga vet du, Herre, 
allt jag vill säga. Du omger 
mig på alla sidor,
jag är helt i din hand. 
(Psaltaren 139:1-5)

Johanna Johansson, 
Pastor Ansgariikyrkan

Vårfirande på Sannaängen!
VALBORGSMÄSSOAFTON 

30 april kl.21.00 
Vårtal 

Ansgariikyrkans kör
 Insamling till Diakonia 

Fyrverkeri
Equmenias scouter serverar korv från 20.30

Samarrangemang Ansgariikyrkans församling, 
Equmenia och Vättersnäs förening

DAGLEDIGA
Vandrargruppen tisdagar kl. 09.00 från 

Equmeniakyrkan Huskvarna,
Kontakt: Lennart Johansson 073-976 61 20

Promenadgruppen onsdagar kl. 10.00 från parkeringen 
vid Severins Möbler 

Stickcafé kl. 15.00 på Lindgården 8/3, 12/4, 10/5
RPG kl. 15.00 på Lindgården 1/3, 5/4, 3/5
Arbetsträff för Kongo kl. 15.00 15/3, 17/5

Samlingslokal för Arbetsträff meddelas på vår hemsida 
www.ansgariikyrkan.se

Kyrka i norra Ryssland.



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. 10.30 -11.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen 
Lindgården

Andakter på äldreboenden:
Österängens äldreboende 10/3, 7/4, 5/5
Rosengårdens äldreboende 5/4
        
Equmenia Ansgarii: Scouterna (7–12 år) möts torsdagar kl.18. 
Merparten av verksamheten är förlagd utomhus. En liten tillfällig lokal finns i en 
bod uppställd på f d Ansgariikyrkans parkering

Studiearbete och sång/musikarrangemang 
sker i samverkan med Studieförbundet 
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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


