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Förväntan och förundran!
När vi är i månaden mars ser vi ofta de första tecknen på 
vår. Naturen vaknar upp efter en lång vinter. De första 
blommorna söker sig upp ur den mörka jorden för att 
möta ljuset och kunna växa och utvecklas. Det upprepas 
varje år men varje år är vi lika förundrade över den växt-
kraft naturen har.

Vi har valt att i detta nummer av Ansgariikyrkans tidning 
ha temat ”Förväntan”.
Med förväntan möter vi våren men det är också med 
förväntan vi ser att på den hårdgjorda tomten där det bara 
för mindre än två år sedan fanns en vacker och 
ändamålsenlig kyrka, som brann ned, händer det något 
nytt! Det är också med förundran vi ser hur alla goda 
krafter gått samman för att lösa svåra frågor och hur 
Guds ledning gett oss mod att bygga upp.

För det växer upp något nytt! En ny byggnad för guds-
tjänster, samtal, gemenskap och härliga upptåg tar form 
och är färdig att öppnas och tas i bruk i slutet av april. 
Vi vill också att det som kommer att hända i den nya 
kyrkobyggnaden ska präglas av nya friska tankar och syn 
på att vara en öppen och trovärdig verksamhet.

Erik Lindfelt känd journalist och född och uppvuxen i 
Vättersnäs är vår utmanande ”gästtyckare”.
På temasidan skriver boenden i Vättersnäs om förvänt-
ningar inför det nya liksom en ung familj i kyrkan gör.
En stor del av våren inbjuder vi fortfarande till guds-
tjänster och gemenskap på Lindgården men 28-30 april 
är det alltså dags att inviga och öppna en ny kyrka! En 
festhelg som vi slutar med att vid Sannabadet hälsa våren 
välkommen!

Redaktionskommittén
gm Lars-Evert Sahlin

Följ oss gärna på Facebook för mer information om 
både byggnation och vår verksamhet @ansgariikyrkan

  Foto: Curt Olofson

Tema: Förväntningar 



Pastorn har ordet
I väntans tider
I december blev jag mormor till en underbar liten 
pojke. Tyvärr har dottern haft en besvärlig graviditet med 
ständigt illamående, ända fram till förlossningen. Det har 
varit många månader av oro och väntan, men naturligtvis 
också förväntan och nyfikenhet. En förväntan på en ny 
liten skapelse, nyfikenheten på en ny familjemedlem som 
är på väg. Ja, det har varit en lång och orolig väntan, men 
nu är han äntligen här! Efterlängtad och väldigt välkom-
men!
I Ansgariiförsamlingen längtar vi efter att vår nya kyrka 
ska bli färdig, så att vi kan flytta in. Det var den 3 augusti 
2021 som Ansgariikyrkan totalförstördes i en brand och 
under många månader visste vi inte hur vi skulle hantera 
förlusten. Trots att kyrkan var försäkrad, var det ekono-
miskt omöjligt att återuppbygga en likvärdig byggnad. 
Mitt i vår förtvivlan och ovisshet dök det plötsligt upp 
en oväntad möjlighet och församlingen tog beslut om att 
köpa in en befintlig byggnad och flytta till vår tomt. 
Bygglov söktes, marken förbereddes och i oktober 2022 
ställdes själva byggnaden på plats. Därefter har taket 
i den blivande kyrksalen öppnats upp till nock och en 
limträbalk har satts in. Fönsterpartier och dörrar flyttas, 

innerväggar ändras och ett kök byggs. En del är redan 
färdigt och annat återstår. När hantverkarna är klara finns 
det mycket kvar att göra med målning, inredning och att 
se vad som går att använda av det som togs tillvara efter 
branden. 
Det finns vissa likheter mellan 
en besvärlig graviditet och 
väntan på en ny kyrka: oro, 
ovisshet och vånda, men också 
förväntan inför det nya som 
är på väg. Liksom ett nytt liv 
spirar i min familj, så är min 
förhoppning att det snart 
kommer att spira av liv i den 
nya kyrkan. Varmt välkommen 
att titta in till oss när vi har 
flyttat in!
Vila i din väntan. Stilla mötet 
sker. All din stora längtan 
Herren hör och ser. Våga vänta 
tryggt: Snart har dagen grytt. Våren visar vägen: Gud 
gör allting nytt. Genom din ångest, när allt är svårt, delar 
Gud din smärta och all din gråt. (Psalm 205 i Psalmer och 
Sånger)

Johanna Johansson, 
Pastor Ansgariikyrkan

UTBLICK
Kyrkan växer i Kina – trots 
motstånd och svårigheter.
Svenska Missionsförbundet 
hade ett blomstrande arbete 
under 60 år – till 1949 – i 
Hubeiprovinsen i centrala 
Kina, med Wuhan som cent-
ralort. På grund av förföljelser 
återupptogs kontakterna inte 
förrän 1995 och sedan dess har 
Equmeniakyrkan främst gett 
stöd till pastorsutbildning vid 
teologiska seminariet i Wuhan. 
Vi har bidragit till att mer än 
2000 pastorer utbildats, som 
nu finns spridda över hela Kina 
och även grannländer i Sydostasien.
Trots stora svårigheter även under senare år, då myndig-
heterna infört restriktioner, stängt kyrkor och plockat 
ned korset från en del kyrkor, så fortsätter den kinesiska 
kyrkan att växa. Det gäller både den officiellt godkända 
kyrkan, China Christian Council, och de oregistrerade 
församlingarna.

Kristen tro växer ofta bäst 
under motstånd från det 
omgivande samhället och när 
katastrofer av olika slag
inträffar. Därför växer kyrkan i 
Afrika, Asien och 
Latinamerika, trots förföljelser 
och fattigdom.
Låt oss be för de kristna i Kina 
och särskilt i Wuhan med 
omnejd och låt oss ta till oss 
utmaningen från de kristna 
i Kina som troget arbetar 
vidare trots de utmaningar som 
pandemin inneburit och andra 
restriktioner från 
myndig-heternas sida. 

Med förväntan går vi mot framtiden i förvissningen om 
att Jesu löfte gäller oss alla – Jag är med er alla dagar intill 
tidens slut! (Matt. 28: 20)

Bertil Svensson,
Tidigare ansvarig för Equmeniakyrkans 

internationella arbete

Pastorn och tidigare kaplanen vid teologiska seminariet i 
Wuhan, Ge Baojuan,vid en kyrka där myndigheterna har tagit 
ned korset.



Pastorn har ordet
Februari
Tisdag 28
18.00 Församlingsmöte,
Kyrkobyggnadsfrågor

Mars
Onsdag 1
15.00 RPG Jönköping Öst i Allianskyrkan 
Jönköping 
”Radiogudstjänstens historia”
Karin Malmsten berättar
Söndag 5 Andra söndagen i fastan
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Johanna Johansson, Britt-Louise Ottosson
Sång och musik: Jessica Göthberg 
och Anders Tingsvik. 
16.00 Gudstjänst på arabiska
Söndag 12 Tredje söndagen i fastan
10.00 GUDSTJÄNST 
Jan Eirestål, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Anna Eriksson
Insamling till pastors-och diakonutbildning.
Tisdag 14
15.00 Stickcafé
Söndag 19 Midfastosöndagen
10.00 SCOUTGUDSTJÄNST
i Equmeniakyrkan, Huskvarna
16.00 Gudstjänst på arabiska
Söndag 26 Jungfru Marie bebådelsedag
10.00 GUDSTJÄNST
Studentpastor Daniel Sander
Johanna Johansson
Sång: Dan Palmér 
Efter gudstjänsten, församlingsforum
Tisdag 28
15.00 Arbetsträff för Kongo
Hemma hos Olofsons.
 

April
Söndag 2 Palmsöndagen
10.00 GUDSTJÄNST m. nattvard
Johanna Johansson, Karl-Ivar Karlsson
Sång: Berndt Nilsson
16.00 Gudstjänst på arabiska
Onsdag 5
15.00 RPG Jönköping Öst, i Allianskyrkan 
Jönköping
Vårfest med Roland Eckerby

Torsdag 6 Skärtorsdag
19.00 Vaka med Jesus
Agapemåltid med nattvard
Johanna Johansson, Karl-Ivar Karlsson

Fredag 7 Långfredag
10.00 GUDSTJÄNST 
Johanna Johansson, Curt Olofson
Musik: Åsa Lauenstein
Söndag 9 Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST 
i Equmeniakyrkan, Huskvarna
Johanna Johansson, Leif Gunnevik

Tisdag 11
15.00 Stickcafé
Söndag 16 Andra söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
Tal och sång av Anita Lindén.
Gunnel Olofson
16.00 Gudstjänst på arabiska
Söndag 23 Tredje söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST  
Johanna Johansson, Lennart Johansson
Insamling till Equmeniakyrkans nationella 
arbete.
Måndag 24
RPG Jönköping Öst
Bussresa till Hållö i Bohuslän

28–30 Invigning av nya kyrkan! 
För närmare information hänvisar vi 
till vår hemsida och annonseringar.

Söndag 30 Fjärde söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
16.00 Gudstjänst på arabiska
21.00 Vårfirande med eld vid Sannabadet ->

Maj
Söndag 7 Femte söndagen i påsktiden
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Karl-Ivar Karlsson
Närradiosändning
Tisdag 9
15.00 Stickcafé
Söndag 14 Bönsöndagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
Ulrika Grahnat, Curt Olofson
Sång: Clas Adolfsson
16.00 Gudstjänst på arabiska 
Torsdag 18 Kristi himmelsfärds dag
09.00 Morgongudstjänst vid Sannabadet
Tag med stol och fika
(vid olämpligt väder samlas vi i kyrkan) 
Söndag 21 Söndagen före pingst 
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, 
Tisdag 23 maj
15.00 Arbetsträff för Kongo i kyrkan.
Söndag 28 Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST
Johanna Johansson, Ann-Britt Gällring
Sång: Lasse Siggelin
16.00 Gudstjänst på arabiska

Program
Vi firar gudstjänster i samlingssalen på Lindgården fram till dess vi flyttar in i nya kyrkan.

Vårfirande vid Sannabadet 

Valborgsmässoafton 30 april 21.00
Scouterna säljer korv (från 20.30)

Körsång & Vårtal
Arrangeras i samarbete mellan

Ansgariikyrkan & Vättersnäs förening
Medlemsavgiften i Vättersnäs förening är 100kr

Bankgiro 829-8338
Swish 123 121 447



Gästtyckare | equmenia
Vad är en järnvägsstation? Förstås en plats varifrån tåg 
ankommer och avgår. Men också något mer: där möts 
människor. Gamla återseenden, nya bekantskaper. En del 
resenärer kommer hem till trygghet (eller otrygghet) efter 
förhoppningsvis spännande utfärder. Eller sådana fyllda 
av besvikelse. Andra beger sig i väg mot kanske okända 
mål. För de flesta är nog stationen ett ställe man skyndar 
igenom på väg till eller från arbete och skola. 
Nu flyttar Ansgariikyrkan in i just en järnvägsstation. 
Den tillfälliga i Växjö har monterats ned och flyttats till 
Jönköping när nu grannlänets residensstad nya pampiga 
resecentrum och stadshus – kul kombo! – tagits i bruk. 
Kan järnvägsstationen i mer bildlig förståelse fungera som 
sinnebild för en församling? Kanske. En plats för möten. 
Ett tryggt hem att återvända till. En plats för avstamp 
mot nya djärva mål. Öppenhet finns ju i Equmeniakyr-
kans gener. 
Ansgariikyrkan ligger i skärningspunkten mellan 
Vättersnäs, Rosenlund och Österängen. Områdena skiljer 
sig vitt åt. De två första präglade av välordnad villabe-
byggelse med i huvudsak vita etablerade invånare. Det 
tredje ett mångkulturellt miljonprogramsområde med 
hyresrätter. Föreningslivet i de två första går väl inte på 
högvarv. 

På Österängen finns däremot en räcka ideella verksam-
heter: Österängskyrkans, hyresgästföreningens, det nya 
Folkets hus i Birkagården, små moskéers, konsthallens. 
Där finns bibliotek och fritidsgård. Men också utman-
ingar: språkklyftor, arbetslöshet, ett valdeltagande som är 
bland det lägsta hela i länet.  
På vilket sätt kan Ansgariikyrkan bidra i denna miljö? 
Österängen ligger trots att bara en gångtunnel under 
E4:an bort. Ändå en annan värld än den i Vättersnäs och 
Rosenlund. 
Granne till kyrkan ligger också 
Elmia och stora sportanläggnin-
gar med Husqvarna garden och så 
småningom nytt Rosenlundsbad. 
En plats för församlingen också? 
Finns här utrymme för försam-
lingen? Kyrkan på DreamHack? Är 
världens största datorfestival med 
tusentals ungdomar. 

Allt är inte klart ännu, men här kommer en liten 
försmak: När du kommer in genom ytterdörren är du 
nästan framme i Vardagsrummet. Där kommer vi att 
servera kyrkfika på söndagarna, men vi hoppas också att 
det blir en plats för liv och rörelse under veckorna. 
En plats där alla kan känna sig välkomna. Vi vill att det 
ska bli en plats där man kan slinka in efter skolan, få hjälp 
med något besvärligt mattetal, prata med någon vuxen om 
något eller bara få lite lugn och ro en stund. 
Kanske kan du hjälpa någon annan, som inte förstår hur 
den nya appen i telefonen fungerar. Vi hoppas att 
Vardagsrummet ska få bli en plats för gammal och ung 
och alla åldrar där emellan. Om du passerar Vardags-

rummet kommer du till kyrksalen. En glasvägg längs 
vänstra långsidan släpper in ljuset från innergården. 
Du är alltid välkommen till våra gudstjänster och andra 
samlingar. Om du istället går till vänster innanför ytter-
dörren kommer du till pastorns arbetsrum, men också till 
olika samlingsrum och samtalsrum. Här kommer det att 
finnas utrymmen för barn och ungdomar, men också för 
äldre. De flesta rum i den nya byggnaden är tänkta att 
kunna utnyttjas av olika grupper och flexibilitet har varit 
ett ledord när vi planerat våra nya lokaler.

Johanna Johansson, Pastor Ansgariikyrkan

Erik Lindfelt,
journalist och f.d söndagsskole-

elev i Ansgariikyrkan

RITA Arkitektur, Anna Sandahl 

Vad är en järnvägsstation?

Välkommen till den nya kyrkan



Gästtyckare | equmenia Nya Ansgariikyrkan

Varje gång vi kommer till 
Ansgariikyrkan, oavsett 
om det har varit i ”gamla 
kyrkan” eller i de tillfälliga 
lokalerna, så har vi mötts 
av en varm, trygg och 
välkomnande känsla. För 
oss har denna känsla varit 
väldigt tydlig från allra 
första besöket och alla 
besök därefter. 

För barnen är det ”deras” kyrka och för deras skull så 
hoppas vi att de få fortsätta ha känslan av att det är 
”deras” kyrka. 
Att alla som kommer till kyrkan ska få mötas av den där 
varma och trygga känslan tycker vi är självklart. Här är 
och ska alla vara välkomna, oavsett vem man är, var i livet 
man befinner sig och på vilka vindlande vägar som man 
vandrat för att komma dit!
Vi hoppas att församlingen och Equmenia nu ska kunna 
växa sig starkare än tidigare. Det är ju i motvind som 
draken lyfter!

/Familjen Möllås

Som uppvuxen och fortfarande 
boende i Vättersnäs är det med 
glädje jag följer uppbyggnaden 
av ”Nya Ansgariikyrkan”. Jag 
föreställer mig, och hoppas, att 
det kommer att bli en plats som 
rymmer så mycket mer än en 
kyrka. Jag ser en samlingsplats 

som alla kan nyttja och knyta an till genom 
olika former av verksamheter. Där man kan hitta sin 
alldeles egna plats. Jag önskar få se utställningar, att 
kunna gå på stickcafé eller att lyssna till intressanta 
personer under berättarkvällar. Kanske finns det någon 
i området som kan hålla en kurs i yoga? Jag är den 
första att anmäla mig! Garanterat finns det många 
som älskar att baka. Varför inte ordna lyxfrukost med 
nybakade frallor någon lördag här och där? Bok-
bytardagar? Skapar-workshops? Jag skulle vilja att 
barn och tonåringar kunde få en trygg och trivsam 
plats att vara på, där chips och godis, tv-spel och 
filmkvällar har huvudrollen. Frågan är egentligen inte 
vad den här platsen kan rymma – utan hur mycket! 
Fundera en stund. Vad kan just du bidra med för att 
göra Nya Ansgariikyrkan till hjärtat i Vättersnäs?

Åsa Odén, Lärare Österängsskolan

I augusti 2021 nåddes vi alla av chock-
beskedet – Ansgariikyrkan brinner!
Ur aska och ruiner växer något nytt 
fram. Ett stationshus blir kyrka. Visst 
saknas den ”gamla byggnaden”, inte 
minst för oss som sett den byggas. 
Landmärket i Vättersnäs, söndagsskola, 
konfirmander, brudpar, begravningar 

och inte minst gudstjänster. Nu är ruinerna 
borta, något nytt kommer. Låt det bli just en station där 
man väntar, går vidare i livet, där man får en ”nystart”, sam-
lingsplats, öppet hus. Jag ser fram emot att besöka ert ”nya 
hem”. Låt ”stationskyrkan” få bli startplatsen för många. 
Som församling har ni möjlighet att hjälpa människor att 
”växla in på rätt spår” på sin livsresa. 
Önskar lycka på färden!

Ulf Hegestrand, Fd. Lyktans föreståndare/rektor

Jag har dubbla förväntningar på 
den nya kyrkan. Dels att vi som 
församling skall få kraft genom 
Guds ord dels att människor i 
närområdet skall uppleva kyrkan 
som sin. Jag förväntar mig 
Guds glädje och stor välsignelse. 
Sedan kan vi dela vår tro med 
andra. Jag ser fram emot ett rikt 
inre liv och en öppen kyrka.

Gun 
Larsson, medlem i 
församlingen sedan dess bildande 
1955

Förväntningar

Alla bilderna är privata



Bönesamlingar
Måndagar kl. 19.00.  (Under mars och april tillfälligt ändrat till tisdagar).
Fredagar kl. 11.00-12.0. Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården
Andakter på äldreboenden:
Rosengården   14.30  4/4
Österängens äldreboende 11.00 9/3, 6/4, 4/5
Lindgården   16.00 16/3, 20/4

 DAGLEDIGA
Vandrargruppen tisdagar 09.00

Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna
Kontakt: Lennart Johansson 073-976 61 20 

Promenadgruppen onsdagar 10.00
Samling vid Ansgariikyrkan Huskvarnavägen 86 

Stickcafé kl 15.00 följande tisdagar: 14/3, 11/4, 9/5
   

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 april 2023

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)

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

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  

Köper & säljer dödsbon & hela hem

0702 754 22


