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Nytt kyrkoår och ny kyrka!
När detta nummer av vår tidning når er läsare har 
just ett nytt kyrkoår börjat. Det innebär att i kyrkans 
gudstjänster och liv möter oss nya texter och 
högtider. Det börjar med adventstid och jul, 
fortsätter in i ”trettonde-dagstiden” och fastetiden. 

I årstidscykeln är det vinter och mörker samtidigt 
som allt leder till ljusare tider och annalkande vår! 
Kyrkans gudstjänster och samlingar vill visa på 
denna ”vandring” från mörker till ljus.

 Ansgariikyrkans församling och dess vänner ser 
fram emot den tid som möter. En modulbyggnad 
håller just nu på att uppföras på den tomt som 
tidigare var platsen för den kyrka som så tragiskt 
förstördes i en brand sommaren 2021. 

Under vintern kommer byggnationen och 
inredningen av byggnaden att slutföras och vi räknar 
med att en invigning kan ske under våren 2023. Det 
är med stor förväntan och framtidstro vi ser fram 
emot att hälsa välkommen till en ny kyrkobyggnad. 
Den kan i storlek och funktion inte mäta sig med 
den kyrka som brann ned men vi hoppas att den 
med sin utformning och gestaltning vill tydliggöra 
öppenhet och gemenskap för alla åldrar. 

Redaktionskommittén/ gm Lars-Evert Sahlin

Kyrkobyggnation oktober 2022  Foto: Curt Olofson

Följ oss gärna på Facebook för 
mer information om både 

byggnation och vår verksamhet
@ansgariikyrkan



God Jul 
och

Gott Nytt År

Alla gudstjänster är i samlingssalen på 
Lindgården, om inget annat anges.

November

Söndag 27 Första advent
10.00 GUDSTJÄNST 
i Equmeniakyrkan Huskvarna
Johanna Johansson
Gemensam kör
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete börjar 

December
Söndag 4 2:e i advent
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Ing-Marie G Jönsson, Karl-Ivar Karlsson
Söndag 11 3:e i advent
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Gunnel Olofson
Söndag 18 4:e i advent
10.00 GUDSTJÄNST
i Equmeniakyrkan Huskvarna
Johanna Johansson
Körgrupp
Lördag 24 Julafton
11.00 ”Vid krubban”
Johanna Johansson,
23.00 Julnattsgudstjänst
i Equmeniakyrkan Huskvarna 
Leif Gunnevik

Januari
Söndag 1 Nyårsdagen
17.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst 
med Svenska kyrkan
i Immanuelskyrkan Jönköping  
Fredag 6 Trettondedag Jul
15.00 GUDSTJÄNST
med insamling till internationella arbetet.
Ingegerd Rahm och Internationella rådet
Sång: Ella Björnberg
Kyrkfika med kakbuffé tillsammans 
med arabiska gruppen
Söndag 8 1 efter trettondagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson. 
Söndag 15 2 efter trettondagen
10.00 GUDSTJÄNST
Göran Ljungberg, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Jessica Göthberg
Närradiosändning 98,5 MHz
Söndag 22 3 efter trettondagen 
10.00 Ekumenisk GUDSTJÄNST
på Lindgården tillsammans med 
Österängskyrkan
Kjell Danfors, Johanna Johansson 
Sång: Anna Sickeldal
18.00 GUDSTJÄNST i Sofiakyrkan 
Jönköping

Ekumeniska böneveckan 
Tisdag 24 
15.00 Arbetsträff för Kongo hos Olofsons
Söndag 29 4 efter trettondagen
17.00 UNDER YTAN-Gudstjänst med 
nattvard
Johanna Johansson

Februari
Onsdag 1
15.00 RPG Jönköping Öst i Korskyrkan
”Hållö, en pärla i Bohuslän”
Leif Larsson visar bilder och berättar.
Söndag 5 Kyndelsmässodagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson. Sven-Ove Rylner
Sång och musik: Pär Thibom och Anders 
Tingsvik
Söndag 12 Sexagesima
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kristina Gustafsson, Ann-Britt Gällring
Sång: Clas Adolfsson
Söndag 19 Fastlagssöndagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Utblick
Söndag 26 1 i fastan
17.00 UNDER YTAN -Gudstjänst med 
nattvard 

 

Kalendarium Aktuellt
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Kalendarium Aktuellt
Nu går vi in i ljusets tid!
Jo, jag vet mycket väl att vi är på väg in i årets mörkaste 
period. Vintersolståndet, den 21 december, är ju årets 
mörkaste, eller åtminstone kortaste dag. Samtidigt är det 
ju just nu, i advent, som hela Sverige lyses upp av alla 
adventsljusstakar och adventsstjärnor i fönstren. 
Vi förbereder oss och bygger upp stämningen inför julen. 
Vi väntar och längtar! 
Det får mig att tänka på orden från Jesaja bok i Bibeln: 
Natten skall vika där ångest nu råder. (…) Det folk som 
vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram. (…) Ty ett barn har 
fötts, en son är oss given. 
Dessa ord står i Bibeln, i Jesaja bok (kap 9) och här-
stammar från 700-talet f Kr. Tänk att Jesaja fick profetera 
om Jesu födelse, flera hundratals år innan han kom till 
världen. Och tänk att jag, ytterligare drygt 2000 år senare, 
fortfarande kan finna tröst i dessa ord. Tänk att Gud 

är med oss och lovar att mörkret ska vika undan från 
ångesten och att ljuset ska få strömma in i varje själ. Tänk 
att alla de som vandrar i mörkret, de som bor i mörkrets 
land, ska få se det stora ljuset lysa fram i sitt inre. Löftet 
finns i det lilla barn som föddes en julnatt för många år 
sedan. Jag är världens ljus, 
säger Jesus, den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus. ( Joh. 8:12). 
Vi väntar och längtar i 
adventstid. Vi väntar och 
längtar efter Guds son, Jesus 
Kristus, han som är världens 
ljus. Så be en bön och släpp in 
Jesus i ditt hjärta! Då ska du 
inte vandra i mörkret, utan ha 
livets ljus. Nu går vi in i ljusets 
tid! 

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 på Lindgården 13/12 och 14/2

 
RPG Jönköping Öst 

kl. 15.00 1/2 i Korskyrkan Jönköping 

Arbetsträff för Kongo 
kl. 15.00 24/1 

Plats för Arbetsträff för Kongo 
meddelas på vår hemsida 
www.ansgariikyrkan.se

Tillsammans gör vi skillnad
Ensam är inte stark, men tillsammans kan 
vi göra stor skillnad. Det är så vi tänker när 
det gäller Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Om pojken på bilden ska kunna 
förverkliga sina drömmar behöver han 
hjälp.

I Ansgariiförsamlingen samlar vi, tillsammans med hela 
Equmeniakyrkan i Sverige under perioden 1 december till 31 
januari, in pengar för arbetet runt om i världen. ” Se jag vill bära 
ditt budskap Herre…” är temat för årets insamling.
Vi har samarbetspartner i ett 20-tal länder som tar emot och 
fördelar medlen där de bäst behövs. Det handlar om skola, 
sjukvård och församlingsarbete m.m. I mottagarkyrkorna finns 
sociala grupper som känner folket väl och vet var de mest hjälp-
behövande finns. Ett mycket stort engagemang i mottagarländer-
nas kyrkor och ett engagemang här hemma är förutsättningen för 
att arbetet ska ha framgång. 
Vill du vara med i detta arbete så har du bank och swish nr här:
Bankgiro: 358–8969 
Swish 123 528 8162 Skriv ”Internationellt” 
Gud välsignar din insats.

Johanna Johansson, 
Pastor Ansgariikyrkan



  

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

Bönesamlingar
Måndagar kl. 19.00.  Plats meddelas på församlingens hemsida.
Fredagar kl. 11.00-12.00 Bibelsamtal och bön. 
Samlingssalen Lindgården

Andakter på äldreboenden:
Rosengården   14.30  27/12
Österängens äldreboende 11.00 15/12, 12/1, 9/2
Lindgården   16.00 29/12

         
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 
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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
Ekonomi:
Christer Tegström
tfn 070- 513 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  

Ledig annonsplats!
 

För att annonsera här - kontakta 
Curt Olofson 070-630 54 02


