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Solljus

” Jag vill se solen igen”.
Med sorgsna ögon och med ett blekt ansikte möter
en liten sexåring reporterns frågor. Långt därnere i
stålverkets djup i Mariupol har hon levt den senaste
månaden. Hon längtar efter solen! Det är svårt att ta
in hur det är ett leva utan tillgång till solljus. I en tid
av mörker i världen med krig och våld går vi att möta
en sommar. Vi som lever här har kunnat njuta av en
vår med sol och begynnande värme samtidigt som vi
mött berättelser och bilder om våld och ondska som
är förfärande.
Men naturen kan lära oss något om hopp och tro.
Foto: Curt Olofson
Mörker och kyla förbyts varje år till en ny vår och
sommar med ljus och värme. När vi med detta nummer av Ansgariikyrkans tidning vill berätta om gudstjänter och
samlingar under sommaren vill vi också uttrycka den
delaktighet vi har med människor som lever under hot om krig och våld. Bibeln förmedlar ett budskap om fred och
försoning och vi ber om detta samtidigt som vi hoppas att vi alla ska få möjlighet att också denna sommar få njuta och
koppla av.
Välkomna till gudstjänster och samlingar och att ta till vara på möjligheten att dela gemenskap i andra sammanhang
där vi finns med.
Redaktionskommitten
gm/ Lars-Evert Sahlin

Modulen som ungdomsgård och vardagsrum med kyrksal

Nu har vi kommit en bit på väg till en lösning på byggnadsfrågan.
Vid församlingsmöte 27 februari beslutade församlingen att inköpa en modulbyggnad och ansöka om tillfälligt byggnadslov för att montera modulerna på församlingens tomt. Beslutet fattades av en enhällig församling och möttes med
applåder.
Omedelbart ansökte vi om byggnadslov, men väntar fortfarande i skrivande stund på tomtkartor från kommunen. Ansökan för byggnadslov är ett tillfälligt sådant på 10 år och under den tiden har församlingen tid att besluta om framtiden i
längre perspektiv.
Församlingen har anlitat två arkitekter, Anna Sandahl för byggnad och Ulrika Tjernström för inredning. Tillsammans
med grupper i församlingen pågår nu arbetet för fullt med att få till placering, tomtens iordningsställande, exteriören
och interiören på vår ”nya kyrka”. Församlingen ser med glädje fram emot att få komma tillbaka till vår tomt vid Huskvarnavägen 86.
Vi vill hoppas att du som läser detta känner nyfikenhet inför invigning av vår nya byggnad. Det vi planerar för är en
plats att hänga för unga och en plats att träffas på för alla åldrar.
Byggnaden kanske du inte kommer att tycka ser ut som en kyrka, men om du kommer in i byggnaden ska du se att den
kommer att rymma kyrka, fikarum, rum för scouter, konfirmandarbete,
grupprum och mer därtill. Förhoppningsvis skyndar kommunen på processen, så att vi inviga det före advent.
Välkomna att se på utvecklingen och byggnationen under sommar och höst.

Lennart Bergström, ordförande Ansgariikyrkans församling

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Kalendarium
Juni

Juli

Söndag 5 Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson

KONFIRMATIONSHELG
i Equmeniakyrkan, Husvkarna
Lördag 11

17.00 Festkväll för konfirmander
och deras familjer

Söndag 12 Heliga trefaldighets dag

10.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Carl-Ruben Sjulander
m fl.

Söndag 19 1:e efter trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST
Ulrika Grahnat, Curt Olofson
Sång: Ingrid och Rolf Gabrielsson

Nio veckor under sommaren firar vi
gemensam gudstjänst med Equmeniakyrkan, Huskvarna.

Söndag 3 3:e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard på
Lindgården
Karl-Ivar Karlsson
Sång och musik Åsa Brolin, Jan Brolin
Söndag 10 4:e efter trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Leif Larsson

Söndag 17 Apostladagen

10.00 GUDSTJÄNST på Lindgården
Karl-Ivar Karlsson,

Söndag 24 6:e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Karl-Ivar Karlsson

Söndag 31 Kristi förklarings dag

Augusti

Söndag 7 8:e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Lennart Ljungberg
12–14 Kyrkokonferens i Vårgårda
Söndag 14 9:e efter trefaldighet

14.00 GUDSTJÄNST på Lindgården
Sänds digitalt från kyrkokonferensen

Söndag 21 10:e efter trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Johanna Johansson

Söndag 28 11:e efter trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST på Lindgården
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Sång: Ulrika och Johan Tjärnström

10.00 GUDSTJÄNST på Lindgården
Curt och Gunnel Olofson

Söndag 26 Den helige Johannes döparens
dag
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan
Huskvarna
Karl-Ivar Karlsson		

Välkommen till våra sommar- och lägergårdar !

Strandgården

Klintagården

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 ligger på Öland och kanske där det är som vackrast
- i Köpingsvik intill den långsträckta stranden och i skydd av den
kalkstens-typiska landborgen.
Klintagården är en plats att längta till och erbjuder en kurskonferens- 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
Önskningar och behov

När jag besökte hästarna i hagen ville de ha godsaker,
men det hade jag inte tagit med några. En härlig rykt
var det bästa jag kunde ge dem just då. När vinterpälsen
släpper kan man rykta flera gånger och få med en massa
hår varje gång. Så jag borstade lite på den ena hästen och
sedan lite på den andra och sedan om igen och ännu en
gång.
De två hästarna är inte de bästa vänner. Om shetlandsponnyn får för mycket uppmärksamhet från någon
människa, så jagar islandshästen svartsjukt iväg henne.
Maten måste serveras i flera högar i hagen eftersom den
lilla shettisen inte får stå ifred någon länge stund och äta.
Strax tycker islänningen att just den högen med hö ska
hon ha istället. Men det blir ständigt bättre och de har
kommit att tolerera och någorlunda acceptera varandra.
Det var första gången jag var själv med hästarna och jag
funderade på vilka behov de hade. Det första jag kom
fram till är att de behöver beröring. Både genom rykt och
genom klappar. För någon kärleksfull beröring ger de inte
varandra. Det andra behovet är att få känna sig trygga.

Är du född 2008 (eller tidigare)?
Häng med på Konfirmation 2022–2023!

Jag var därför tvungen att vid flera tillfällen säga ifrån
till islänningen när hon försökte jaga bort shettisen. Det
gör att shettisen bli tryggare när jag håller islänningen
ifrån henne, men det gör också islänningen lugnare när
hon känner att hon inte behöver bestämma och sätta sig
i respekt. Till slut kom islänningen försiktigt fram när jag
gosade med shettisen och jag
kunde gosa med dem båda två
samtidigt. Det var härligt! När
jag först kom in i hagen bad
de om godis, men jag gav dem
inte det de ville ha. Jag gav
dem det som de behövde!
På samma sätt vill Gud gärna
ge oss det vi behöver i våra liv!
Men inte alltid det vi vill ha.
Gud lyssnar till alla våra
önskningar och uppfyller en
del av dem, men framförallt
Johanna Johansson,
förser han oss med det vi
Pastor Ansgariikyrkan
behöver. Tack Gud, för din
omsorg om oss!

UTBLICK

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?
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 undervisning och samtal,
gemenskap och fika.
Du får möjligheten att lära dig mer om kristen tro, men också
att lära känna både dig själv och andra på ett djupare plan.
Vi startar i början av höstterminen.
Det blir en hajk (inomhus) under hösten
och läger på Strandgården under våren.
För anmälan eller frågor kontakta:
Pastor Johanna Johansson 070-610 64 36
pastorn@ansgariikyrkan.se

			

Arkivbild

Stöd till läger för barn i Belarus samt stöd till socialt
utsatta familjer
I samarbete med unionen och deras barmhärtighetssystrar är vi ett stöd för socialt utsatta familjer som vi
kommer i kontakt med genom barnhem, familjehem,
hem för funktionshindrade, sjukhus, fängelser, alkoholrehabilitering och skolor. Varje sommar arrangeras stora
barnläger där barnen utöver det att få god och näringsrik
mat, även får medicinsk hjälp och tandläkarundersökningar.
Hälsning från internationella rådet

		

Församlingen | Info | Kontakt

													

Bönesamlingar
Måndagar kl. 19.00. Plats meddelas i predikoturer och på hemsidan.
Torsdagar kl. 10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning. (Uppehåll 30/6-28/7)
Samlingssalen Lindgården
Andakter på äldreboenden:
Lindgårdens äldreboende
Österängens äldreboende
Rosengårdens äldreboende

kl.16.00 23/6, 14/7
kl.11.00 2/6, 30/6, 28/7, 25/8
kl.14.30 28/6, 9/8

Equmenia Ansgarii:
Scouterna (7–12 år) möts torsdagar kl.18:00.
Avslutar terminen 2 juni.
Läger i Tämta (Västergötland) 30/7–5/8
Studiearbete och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet
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5 juni!
Vi möts på
Sannaängen
kl 15-17
Hoppborg • Glass

Ponnyridning • m m

Medtag egen fikakorg
Hoppas vi ses!
/Vättersnäs förening
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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

