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En relevant kyrka
Detta programblad är koncentrerat mot andakter och gudstjänster. Annan verksamhet får vänta tills vi flyttar in i “nya” 
kyrkan.
Cafékvällarna, bland annat, har saknats av många. De gjorde kyrkan till en mötesplats. Kyrkan blev intressant. Men det 
betyder inte att andakter och gudstjänster blivit mindre relevanta. De är i högsta grad viktiga. En som fått frågan om 
kyrkans relevans för vår värld är teologen Patrik Hagman. I en krönika i tidningen Sändaren skriver han:
“Finns det något i vår värld som är mer relevant än det vi gör i kyrkan? Nästan allt vi gör, från bön till långsam läsning 
av Bibeln och andra texter, till gemensam gudstjänst är ju aktiva övningar i att vara fokuserad. Vi beskriver ofta poängen 
med ett kristet liv som att rikta in hela sitt liv mot Gud. Och vad är detta riktande annat än en övning i koncentration. 
Det grekiska ordet för den kraft vi kallar djävulen är diabolos och kunde ordagrant översättas “splittrare” eller 
“bortkastare”. 
“...det vanliga rådet vid en panikångestattack (är) att man ska försöka rota sig här och nu. 
“…det verkar exakt sammanfalla med det vi gör när vi firar mässa eller bara den känsla som kommer över mig när jag 
sätter mig ner i en kyrkbänk”.
“Så kyrkan är kanske mer relevant än på länge. Alla dessa övningar i fokus är helt avgörande för vårt samhälle”.
I Ansgariikyrkans gudstjänst är ordet, bönen och stillheten de bärande inslagen. Välkommen att fira gudstjänst med oss.
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Karl-Ivar Karlsson

Höst  Foto: Olle Claessson



Gudstjänster är då inget annat anges i 
samlingssalen på Lindgården

September
Söndag 4 12:e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
Sång o musik: Christer Ramefelt, Sven 
Björklund
Närradiosändning
Onsdag 7
15.00 RPG Jönköping Öst i Korskyrkan
Lasse Siggelin
Söndag 11 13:e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST
Jan Eirestål, Britt-Louise Ottosson 
Sång: Maja Linusson
Söndag 18 14:e efter trefaldighet
17.00 GUDSTJÄNST ”Under Ytan”
Johanna Johansson m.fl.
Tisdag 20
15.00 Arbetsträff för Kongo hos Olofsons.
Söndag 25 15:e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Utblick
Fredag 30 
11.30 Närradio 98,5 MHz Samradioprogram 
med S-O Rylner
”Pensionerade medlemmarna tillgång eller 
belastning”?
Samtal i studion

Oktober
Söndag 2 Den helige Mikaels dag 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Ulrika Grahnat, Karl-Ivar Karlsson
Onsdag 5
15.00 RPG Jönköping Öst Allianskyrkan
Margareta Andermo
Sång: Caroline Björnberg

ÅRSMÖTESHELG
Torsdag 6 

19.45 Equmenias årsmöte
Lördag 8  

15.00 Församlingens årsmöte
Söndag 9 Tacksägelsedagen

10 GUDSTJÄNST (Årshögtid)
Johanna Johansson, Lennart Bergström

Sång: Anna Eriksson

Söndag 16 18 e efter trefaldighet
10.00 Scoutgudstjänst i Equmeniakyrkan 
Huskvarna 
Söndag 23 19 efter trefaldighet
17.00 UNDER YTAN
Johanna Johansson m fl
Fredag 28
11.30 Närradio 98,5 MHz Samradioprogram 
med S-O Rylner
Gäst: Börje Skagerö berättar
Söndag 30   20 e efter trefaldighet
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson

November
Onsdag 2
15.00 RPG Jönköping Öst i Lindgården
Bertil Svensson ”Från Jönköping till världens 
ände”
Lördag 5 Alla helgons dag
16.00 Musikandakt
Ove Gotting, Bodil Mårtensson, 
Karl-Ivar Karlsson
Söndagen 6 Söndagen efter Alla helgons 
dag
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Curt Olofson, Sven-Ove Rylner
Ljuständning
Sång: Eva och Anders Ekström
Söndagen 13 Söndagen  före domsöndagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Utblick
Tisdag 15
15.00 Arbetsträff för Kongo hos Olofsons.
Söndag 20 Domsöndagen
17.00 Under Ytan
Johanna Johansson m fl. 
Söndag 27 Första advent
10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan 
Huskvarna
Johanna Johansson
Gemensam kör
Insamling till internationellt arbete börjar.

 

Kalendarium Aktuellt

Nu har vi fått vårt byggnadslov och i vecka 33 kommer vi i 
gång med markarbetena. Ja, så tror vi när detta skrivs, men 
det kan komma saker i vägen och kanske skjutas på en vecka 
eller två.
Modulerna står och väntar på att transporteras till Jönköping 
så fort allt är i ordning för monteringen.
Man lägger ju alltid ett schema för genomförande och 
färdigställande. För närvarande ser vi inte något stort hinder 
för att vår nya byggnad ska vara på plats och invigas i 
adventstid.
Du kanske har hört om industrins problem med s.k. 
”halvledare”. Inom byggindustrin är det hantverkare som det 
är för få. Det kan göra att vi måste arbeta inpå invigningen 
lite extra kvällstimmar. Så är det oftast med byggen.
Sista skruven och penseldraget kan dröja inpå.
Visst är det fantastiskt att vi snart ska kunna inviga våra nya 
lokaler efter branden på bara 15–16 månaders tid.

För att allt skall lösas har vi en grupp som anmält intresse 
för att hjälpa till praktiskt, när väl väggar och tak är på plats 
med målning och städning, iordningställande av möbler mm. 
Vill du vara med i den gruppen kan du anmäla dig till 
Lennart Johansson 073 9766 120. 

Lennart Bergström ordförande i Ansgariikyrkans församling

Moduler blir kyrka och allaktivitetshus

SKALA 1:100

0 1 2 5 10

METER

SKALA

DATUM

NUMMER

PROJEKT NR

ANTBET ÄNDRINGEN AVSER DATUM

REV

SIGN

HANDLÄGGARE SIGN.

RITAD AV

VETERANEN 2

2218

A3
A1

Anna Sandahl

ASl

JÖNKÖPINGS KOMMUN
NYBYGGNAD AV ANSGARIIKYRKAN

A-00.3-100

 FASADER

FASADER 1:100

1:200
1:100

BYGGLOVSHANDLING

www.ritaarkitektur.se       0703-079270

2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445

2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445

2 
64

5

29
00

41
00

3 
15

8

4 
50

4

Ny takkonstruktion
i kyrksal för att få
högre rumshöjd

FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT ÖSTER

SEKTION A-A

SEKTION  B-B

22-05-31

Förklaringar

 Befintlig liggande träpanel i ceder

 Ny stående träpanel, Falusvart

Stående delning i träpanel, Falusvart

Befintliga och nya glaspartier, alu/trä,
RAL 9004 (Svart)

Tak och takavvattning, befintlig plåt,
svart

A RÄCKE ENTRÉTRAPPA 220621 ASl

A



UTBLICK
Gothia Cup i Kongo

Sedan 2003 driver Equmeniakyrkan 
tillsamman med Gothia Cup och 
den lokala kyrkan en idrottsskola 
i Kongo Brazzaville. Från början 
var det bara fotboll för pojkar, men 
har nu utökats till att också akti-
vera flickorna. Anledningen till att 
man startade detta var att under 
kriget uppstod stora problem mel-

lan olika folkgrupper. Barnen fick inte leka med barn från annan 
folkgrupp t.ex. De spred falska rykten om varandra. Genom fotbol-
len öppnades en möjlighet till att överbrygga dessa problem. Nu 
har idrottsskolan fått en nystart genom att man infört gymnastik 
på programmet  vilket gör att antalet flickor har ökat. När barnen 
slutat i sin vanliga skola kommer de hit för träning. De erbjuds 
också läxhjälp, samtal omkring aktuella problem, ras- och könsdis-
kriminering, allas lika värde, solidaritet m.m. Alla moment påbörjas 
och avslutas med att alla i en ring ber tillsammans och för varandra. 
Den kristna livssynen genomsyrar hela projektet. Från Sverige reser 
varje år några ungdomar dit för att hjälpa till som ledare. 

 Curt Olofson

Kalendarium Aktuellt
Minnen mot framtiden
I min telefon får jag återblickar ifrån föregående år vid 
samma tid på året. Nu kommer bilderna ifrån branden i 
Ansgariikyrkan upp… Bilder ifrån rykande aska, brand-
bilar, klockstapel, anslagstavlan… osv. Bilderna skapar 
frågor, väcker känslor…
Nu vill jag vända perspektiv och i stället drömma framåt, 
och det är en dröm om att kommande år så ska du, jag 
och vi få se hur en ny kyrka börjar ta form och användas 
på tomten i Vättersnäs. Jag drömmer om en församling 
och en kyrka som med öppna dörrar välkomnar till en 
församlingsgemenskap som vill visa på Jesus och öppnar 
sin famn för var och en. Jag drömmer om att ht 2022 är 
terminen då kanske vi alla tar ett steg lite närmare Jesus 
och låter hans kärlek påverka oss lite mer. 
Hösten 2022 innehåller mycket för hela vår värld. Det 
är en höst som på många sätt kommer präglas av valet i 
september. Vi kommer få bilder och rapporter från krigen 
i Ukraina, Kongo, Mali osv. 
Ansgariikyrkan har också en spännande höst att gå till 
mötes med både oro och glädje. Oro över hur bygget ska 
bli, hur terminsstarten ska vara… osv. Men, också glädje 
och spänning över hur allt kommer bli.

Jeremias ord i kap 29 är ytterst aktuellt – 
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: väl-
gång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 
Det är ord att lita på i alla dessa frågor. Om det handlar 
om valet i september, eller skolstart, terminsstart, invign-
ing av kyrka… 
Jeremia skriver till en viss 
kontext, till ett folk som varit 
splittrat och i fångenskap. 
Men, hans ord är aktuella för 
oss 3000 år senare. 
Alla vi önskar frid, framtid 
och hopp. Vår tro är att Jesus 
Kristus kan ge friden och 
hoppet på en öppen famn och 
en livsförvandlande tro. 

När jag om några år ser till-
baka på minnen i min telefon. 
Då drömmer jag om att detta 
år så kommer friden, hoppet 
och framtiden prägla mitt liv 
lite mer. 
Varmt välkommen med till Ansgariikyrkans spännande 
framtid som vill ge dig hopp och framtidstro. 

Johan Einarsson, 
regional kyrkoledare 
Equmeniakyrkan region Öst 

    Arkivbild

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
13/9, 11/10, 8/11 och 13/12

 
RPG Jönköping Öst kl. 15.00

7/9 Korskyrkan, 5/10 i Allianskyrkan 
och 2/11 på Lindgården

Arbetsträff för Kongo kl. 15.00
20/9 och 15/11

 
Plats för Arbetsträff för Kongo 

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

Andakter på äldreboenden:
Rosengården   9/8, 20/9, 27/12
Österängens äldreboende 25/8, 22/9, 20/10, 15/12
Lindgården   30/9, 3/11

         
Equmenia Ansgarii: 
Scouterna (7–12 år) möts torsdagar kl.18. 
Merparten av verksamheten är förlagd utomhus. 

Studiearbete och sång/musikarrangemang
sker i samverkan med Studieförbundet 
 

Manusstopp för nästa programblad 25 oktober 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  


