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Det sista Det sista 
som överger som överger 
människan är människan är 
hoppethoppet

Jag hörde en berättelse i en film från Indien 
om en dödssjuk flicka som låg i sin säng och 
tittade på trädet utanför fönstret. Hon sa till 
sin pappa att när det sista lövet har fallit av 
trädet är jag död. Hennes pappa gick då ut och 
limmade fast det sista lövet så att det aldrig 
skulle ramla av och flickan tillfrisknade så små-
ningom.

Vi människor behöver hoppet för att leva. 
Ja, till och med för att överleva. Jag har hört 
liknande berättelser om cancersjuka människor 
som liksom gett upp inför sin diagnos och där 
sjukdomen gått fort fram och andra som envist 
kämpat och klarat sig länge. Skillnaden ligger i 
hoppet. Hoppet ger liv.

Det händer något med oss som människor 
när vi ser morgonljuset komma efter en mörk 
natt. När himlen sakta ljusnar och färgas både 
röd, rosa och blå medan dagen anländer. Det 
börjar växa en stilla glädje och förvissning om 
att allt kommer att bli bra. Timmarna innan lju-
set återvänder kallas för vargtimmarna och är 
de tyngsta för människor med sömnsvårigheter 
eller ångest och oro. Det är omöjligt att komma 
till ro och få tankarna att sluta snurra i huvudet 
men när de första strålarna av morgonsolen 
kommer sänker sig lugnet och den efterlängta-
de sömnen kommer.
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Om jag inte hade min tro skulle jag inte 
överleva. Tron på Gud som vi kan lära känna i 
Bibeln ger mig det nödvändiga hoppet för att 
klara av mitt liv. Det ger mitt liv en mening och 
ett innehåll och jag behöver inte skapa det 
själv. Hoppet är inget jag skapar i min egen 
kraft, för det skulle inte gå, utan det kommer 
från Gud själv. Jag får möjlighet att vända mig 
till en Gud som skapat himmel och jord, som 
gett människan möjligheten att bli upprättad 
genom Jesus död och uppståndelse. Jag får 
vända min person, mitt liv, mot detta som är så 
svårt att sammanfatta i ord, och jag får hopp. 
Jag får gång på gång uppleva hur Gud möter 
mig precis som solens första strålar i gryningen 
och hur det mötet förvandlar mig. Jag får gång 
på gång vända mig till Gud som lovat att aldrig 
överge mig.

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, var-
ken änglar eller andemakter, varken något som 
finns eller något som kommer, varken krafter i 
höjden eller krafter i djupet eller något annat 
i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.” 
    Rom 8:38-39

Malena Andersson



4

Tänk om det var lika enkelt att få hoppet 
tillbaka som det är att fylla på mer surf i sin 
mobil? Ibland skulle det vara bra om man kun-
de beställa lite hopp i någon webbutik men så 
funkar det ju inte, eller?

Skickar vi ut frågan i den kristna historien 
så är svaret ja, bön hjälper. Kristna har i alla 
tider vänt sig till Gud och uttryckt sin sorg, oro 
och känsla av hopplöshet. Det har också gett 
resultat, ett litet hopp har fötts, ett litet ljus 
har tänts i mörkret. Bön handlar inte om att 
beställa saker som vi ska få, eller skicka efter 
lösningar på problem. Det står i Bibeln att Gud 
hör vår bön och lyssnar till oss. 

Men om vi ber om något är det förstås 
inte säkert att Gud svarar på bönen så som vi 
förväntar oss. Ibland ser man inte svar förrän 
långt efteråt. Ibland är det inte svaret som är 
det viktiga utan att ha närmat sig Gud. Bön 
handlar om att öppna sig själv till Gud och 
skapa möjlighet för en relation. Gud är inte en 
flummig kraft eller en stel staty utan en levan-
de Gud. Bibeln berättar från början till slut om 
relationen mellan Gud och människor och där 
kommer bönen in. På samma sätt som vi ringer 
till en vän och berättar om hur livet är så får vi 
vända oss till Gud med allt. Bönen är gratis och 
gränslös. Du kan skicka dina tankar till Gud, du 
kan prata ut din oro, du kan skriva din längtan, 
du kan sjunga ut dina känslor. Ibland finns 
inte kraft till mer än att sucka till Gud och det 
är helt okej det med. Att använda andras ord 
är också ett sätt att be. Det skapar en ram för 
mina egna tankar och känslor och jag får stöd 
när mina egna ord inte räcker till. Att be med 
ord från psaltaren har många gjort före oss och 

där möter man en ärlig och avskalad relation 
till Gud.

”Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig 
aldrig! 
Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, 
skynda till min hjälp. 
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag 
finner räddning. 
Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda 
och styra mig, ditt namn till ära. 
Du ska lösa mig ur snaran de gillrat, du är min 
tillflykt. 
Jag överlämnar mig i dina händer. 
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.”

   Psaltaren 31:2-6

Om man vill be med någon annans ord går 
det även att hitta böner i andra böcker, på 
nätet eller en psalmbok. 

Här följer en bön från Diakonia:

”Gud mitt i livets motsatser, bevara oss från 
uppgivenhet, ge oss kraft och hopp ur Livets 
källa, lär oss att i varje mänskligt möte se ett 
du, en gåva, som gör oss rika.

Stilla vår oro i all förvirring. Möt oss, led oss 
på framtidsvägen, Mitt i en värld av ständig 
förändring när vår tillvaro känns utsatt och 
hotad, slut in oss i din kärlek, den stadiga punkt 
där vi kan få liv och tro.

Ge oss lust att leva som Dina barn. Du ser, 
hör och bekräftar oss.

Amen”

Malena Andersson

Bönen - Bönen - 
Lösning på hopplöshetLösning på hopplöshet



Flera gånger de senaste veckorna har några 
av församlingens medlemmar synts på 
Finspångs centrum med lappar i händerna 
som de delat ut till människor som gått förbi. 
Vad är det för lappar de delar ut och varför 
gör de det?
Lukas var först med att gå ut med några av 
sina vänner. Det började med att han kontak-
tade mig och berättade om att han mött någon 
i en annan stad som delat ut häften med infor-
mation om den kristna tron. Han undrade om 
vi kunde göra likadant i Finspång och jag svara-
de att vi självklart kunde göra det. Vi träffades 
och skrev ihop en egen lapp med det som låg 
överst på Lukas hjärta och det var att det finns 
hopp även om livet är svårt och tungt. Vi skrev 
en kort text på både svenska och persiska som 
vi sedan kopierade upp.
Lukas har i sin tro hittat något som förvandlat 
hans liv. Trots att han inte vet något om fram-
tiden för honom och hans familj upplever han 
en trygghet i att hans liv är i Guds hand. Han 
har upplevt hur Jesus verkligen gett honom ett 
hopp i en annars hopplös situation och det här 
vill han sprida vidare.
Nathan och Pontus har också varit ute på 
Finspång och delat ut lappar med olika bibel-
ord.  De vill genom de här bibelorden ge vidare 
uppmuntran och hopp. De tänkte också att 
bibelorden var som att så frön och väcka en 
nyfikenhet på vad Bibeln och kristen tro är för 
något.
För dem började det med att de läste i Bibeln 
där Paulus uppmanar de kristna att bli “ordets 
görare och inte bara dess hörare”. De har också 
pratat mycket om Jesus ord om att gå ut och 
göra alla folk till lärjungar. De ville göra något 
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mer än att bara behålla tron för sig själva. För-
samlingens ungdomsledare Johanna berättade 
om hur hon varit med och evangeliserat på 
olika sätt och det gav killarna ytterligare inspi-
ration.
Första gången de planerat att gå var det snö-
blask och regn först och det kändes riktigt trögt 
att gå ut  men så kom solen och de gav sig iväg. 
Innan hade de bett Gud att ge dem mod och 
att leda dem till rätt personer. Under kvällen 
träffade de många personer och pratade med 
några. Det kändes som ett bra sätt att så frön. 
- “Reaktionerna var mest positiva och trevliga 
men många tackade nej. Några blev väldigt 
glada. En man var mycket negativ och vi bad 
under veckan för den mannen. Nästa vecka fick 
vi möjlighet att prata med honom och han tog 
emot en lapp.” berättar Johanna. Pontus fort-
sätter: - “Att göra det här kändes som att det 
var på riktigt, att göra det som Bibeln säger att 
vi ska göra. Först var det nervöst men efteråt 
var vi glada. Vi blev uppfyllda av Guds kraft. “

Malena Andersson

Att sprida Att sprida 
hoppet hoppet 
vidarevidare

OBS!! Det har delats ut andra lappar än de som visas ovan. 
De har också  hänvisning till vår hemsida men Missionskyr-
kan står bara bakom ovanstående.

اميد هست
 

 
زندگی شما ممکن است دشوار و پر از اندوه و نگرانی  

باشد. عيسی می تواند به شما کمک کند و می خواهد هر  

روز با شما همراه شود. عيسی می تواند زندگی شما را  

تغيير دهد. عشق او می تواند به شما آرامش ، اميد و 

 

معنايی در زندگی شما بدهد. 

 

آيا سوالی داريد يا  

می خواهيد از کليسا بازديد کنيد. اطالعات بيشتر در اينجا موجود است

 

www.missionskyrkanfinspang.se 

Det finns hopp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditt liv kan vara svårt och fyllt med sorg 

och bekymmer. Jesus kan hjälpa dig 

och vill gå med dig varje dag. Jesus kan 

förändra ditt liv. Hans kärlek kan ge dig 

frid, hopp och mening i ditt liv.  

 
Har du frågor eller vill besöka kyrkan. Mer info finns på 

www.missionskyrkanfinspang.se  

 



- Va! Ny VD till Missionskyrkan? Finns det en 
VD i Missionskyrkan, en slags Värkstillande 
Direktör? (Ursäkta tyrkfels-Nisse)

- Nja, kanske inte direkt en VD men någon 
ledning måste det finnas även i en kyrka, eller 
hur?

- Men heter det verkligen VD? Har ni en riktig 
direktör?

- Nja-nej, terminologin är förstås lite annorlun-
da i kyrkan. Vi kallar det pastor och huvudpas-
torn är också föreståndare. I Svenska kyrkan 
motsvarar det präst, respektive kyrkoherde.

- Hmm, VD, pastor, föreståndare, herde. Det 
låter som att det skulle vara rätt stor skillnad 
på en VD och en herde. Nu får ni väl bestäm-
ma er, ni i Missionskyrkan. Vad är det ni söker 
egentligen?  
Och ”ny”, vadå ”ny”. Vad är det för fel på den 
gamla?

- Ok då. Det var kanske lite tillspetsat det här 
med VD, men jag tänkte att pastor och före-
ståndare kunde vara lite svårt att förstå. En VD 
är ju chefen som leder det operativa arbetet, 
ja det som händer varje dag i företaget, eller i 
kyrkan alltså.

Men det är klart att VD låter kanske lite för 

världsligt och det finns förstås andra dimensi-
oner i kyrkans arbete jämfört med ett företag. 
Vi jobbar ju med både ande, kropp och själ 
och har heller inget direkt lönsamhetskrav på 
vår VD. Vi kan inte erbjuda en massa bonusar 
och fallskärmar och så heller till VDn, förlåt 
föreståndaren.  
Hmm, jag skulle kanske sagt ”herde” direkt 
men då hade jag väl fått en massa frågor i alla 
fall.

- ”Herde”? Ja nu blev det bara rörigare. Har ni 
får i kyrkan också, hehe?

- Ja det har vi, eller det är väl vi som är fåren, 
vi som är medlemmar. Allt det här är förstås 
bildlikt talat. Och bilden av kyrkans ledare, 
pastorn/föreståndaren som herde är mycket 
gammal. På nätet kan man läsa att en herde 
är någon som ”sörjer för andras välgång, en 
andlig ledare”. Bilden går tillbaka till Bibeln 
och den 23:e psalmen: ”Herren är min herde, 
mig ska inget fattas”.  
Det är väl på sätt och vis så att vi allihop i 
någon mening är som får. Vi söker ledning och 
stöd i livet, något eller någon som ”sörjer för 
vår välgång”.

- Ok, så kan det nog vara. Men vad var det för 
fel på eran gamla VD? Det sa du inte.
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Ny VD sökes till Ny VD sökes till 
MissionskyrkanMissionskyrkan



- Nej det var inget fel på den gamla tvärtom, 
men pastor Johanna Karlsson har tagit sig an 
en småländsk fårhjord i Alstermo så nu behö-
ver vi en ny herde, eller föreståndare som det 
faktiskt står i annonsen.

- Det börjar klarna lite men vad är det för 
krav på den nye då? Och är det bra betalt? 
Man kanske skulle söka, hehe?
- Det är lite speciellt det här med pastor eller 
präst. Normalt har de som söker gått en 
teologisk utbildning på högskolenivå men 
andra kan ha en annan yrkeskarriär i botten 
och senare kompletterat med Bibelskola eller 
andra teologiska studier.
Gemensamt för alla som söker sig till en kyrka 
för att verka som pastor är ändå att man 
upplevt en kallelse att gå in i tjänst för Gud 
och att verka i den kristna församlingen. Både 
den som söker tjänsten och kyrkan som söker 
ber om Guds ledning. Man vill hitta rätt så att 
man kan fungera tillsammans på bästa sätt 

i den bygd man lever och det är ju Finspång i 
vårt fall.
Och lönen ja. Pastor är tyvärr inget höglöne-
jobb men vi kan erbjuda ett fritt arbete och 
en varm gemenskap. Det är ofta välsignat att 
mötas i en församling i tjänst för den Gud vi 
tror på.

- Ja men i så fall får jag väl önska lycka till 
med eran nye VD i Missionskyrkan, eller herde 
kanske passar bättre trots allt! Man kanske 
kan komma förbi någon söndag och spana in 
den nye?

- Absolut! När coronan släppt greppet om oss 
så kör vi varje söndag kl. 10.00 i Missionskyr-
kan.

Välkommen in på gudstjänst och en kopp kyrk-
kaffe efteråt!

/ Samtal mellan Finn S Pangsbo och Anders 
Junsten

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN

Under nu rådande omständigheter är de flesta av våra samlingar i kyrkan inställda. 
Vi följer utvecklingen och när det beslutas om lättnader kommer vi att öppna upp 
kyrkan så fort det går. 

Just nu ser planerna ut så här:

• Vi kommer ha gudstjänster 6 juni och 13 juni klockan 10.00 via WEB:en.

•  20/6 til och med den 8/8 har vi gemensamma gudstjänster med Centrumkyr-
kan, preliminärt på WEB:en . 
Se hemsidan och Fokus Finspång för mer detaljer.

• Kyrkan är öppen varje söndag 10.00 - 12.00 i juni för ljuständning, bön, samtal 
och nattvard. För närvande max 8 personer samtidigt, men vi hoppas kunna 
öppna upp för fler så snart som möjligt

Länkar till WEB sändningar via YouTube hittar du på vår hemsida: 
www.missionskyrkanfinspang.se

Där finns också mer detaljerad och aktuell information om alla våra samlingar.
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Vi har just firat Påsk, Kristi himmelfärdsdag 
och Pingst. Påskdagen infaller ju inte på ett 
speciellt datum utan alltid första söndagen 
efter första fullmånen efter vårdagjämningen 
22 mars till 25 april. Sedan följer Kristi him-
melfärdsdag 40 dagar efter Påskdagen och 
Pingstdagen 10 dagar efter Kristi himmelsfärd. 
Helgdagarna speglar alltså den tid som enligt 
traditionen förflöt mellan dessa händelser för 
ca. 2000 år sedan.

Helgerna är välkomna avbrott i arbetet när 
det börjar våras. Påsken är ju en riktig storhelg 
med fyra lediga dagar och även Kristi himmels-
färd blir ju en bra ledighet om klämfredagen 
utnyttjas. Däremot har Pingsten förlorat lite 
av sin status som den stora bröllopshelgen när 
Annandag Pingst försvann i samband med att 
Nationaldagen blev helgdag år 2005.

Eftersom Nationaldagen ibland inträffar på 
lördag och söndag uppstod ju krav på kompen-
sation som i några kollektivavtal ledde till en 
ledig dag som man kan ta ut när man vill de 
åren.

Helgerna har ju dock inte tillkommit för att vi 
ska få lite extra ledigt utan de har en innebörd. 

Påsken firas för att minnas att Jesus dog på en 
fredag och sedan uppstod på söndagen. Han 
dog som ett offer för vår oförmåga att följa 

Guds väg men uppstod som ett bevis på livets 
seger över döden. Under 40 dagar mötte han 
sedan sina lärjungar vid olika tillfällen för att 
sedan på Kristi himmelfärdsdag lyftas på en 
sky till himlen. Lärjungarna var efter detta inte 
redo att gå ut och berätta om det som hade 
hänt. 

Så kom efter ytterligare 10 dagar Pingsten, då 
det står att de uppfylldes av Guds Helige Ande. 
Vi talar ofta om Pingst som hänryckningens 
tid, kanske en tid att hänge sig åt sina lustar i 
samband med att allt växer och frodas i natu-
ren. Men det som Bibeln beskriver om Pings-
ten är att människor som kommit till Jerusa-
lem från andra länder hörde de icke språkligt 
utbildade lärjungarna tala om Guds gärningar 
på sina egna språk. Vad det bland annat 
handlade om var att lärjungarna hade fått ett 
verktyg för att tala så att människor förstod. 
De upplevde Guds närhet i sina liv och detta 
gav dem frimodighet att gå ut och berätta om 
vad de varit med om. Detta var startskottet för 
en rörelse som skulle nå i världen och än idag 
samlar människor över hela världen.

Kanske är det så att varje gång vi vågar gå över 
gränser och skapa förståelse mellan människor 
är vi med om något av det människorna upp-
levde den första Pingstdagen.

Anders Ohlsson

Vårens viktigaste Vårens viktigaste 
helgerhelger
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Just nu håller Byggmax och Arena-Öst att växa 
upp ur jorden utmed väg 51 vid Norrköpings-
utfarten från Finspång. Intill Arena Öst ligger 
Stjärnborgs kök i den byggnad som tidigare 
var Ölstads Missionshus. Missionshuset var 
centrum för verksamheten i Risinge Missions-
församling från 1877 till 1992.

Under 1800-talets första del hade en väckel-
serörelse inom Svenska kyrkan börjat sprida 
sig i bygden med utgångspunkt från Hällestad. 
Väckelsen sågs inte enbart med blida ögon 
från kyrkan, men något hände med dem som 
drogs med. De började läsa bibeln, samlas i 
hemmen till bön och sång samt sluta upp med 
dryckenskap och slagsmål. Efter mitten av 
1800-talet växte sig denna rörelse allt starkare 
och predikanter rörde sig runt i bygderna och 
förkunnade Guds ord. En verksamhet som 
kunde resultera i dryga böter. Fram till 1858 
var det förbjudet att samlas till bönemöten 
på andra platser än i kyrkan. Detta för att 
se till att man behöll enheten i den religiösa 
utövningen.  Efter 1858 började ”de väckta” 
organisera sig i föreningar. År 1865 bildades i 
Skäftesfall det som kom att bli Risinge Mis-
sionsförsamling. Man samlades först i hem-
men men började snart bygga Missionshus för 
att samlas i.

Missionshuset var från början tänkt att ligga 
vid Hult men då beslutet fattades 29 septem-
ber 1876 var det placering i Ölstad som gällde. 

Huset skulle vara 32 alnar långt och 18 alnar 
brett och ha spåntak. Ett år senare stod huset 
klart att invigas. Man räknade med att det 
skulle rymma 1000 personer. År 1964 genom-
gick det tidigare rödfärgade Missionshuset en 
stor förändring och målades i den gråa färg 
det har idag. I början av 1980-talet gjordes en 
tillbyggnad med större entré och festlokal.

Missionshuset var under drygt hundra år en 
lokal som fick betyda mycket, en plats där 
människor fattade livsavgörande beslut. När 
nya Missionskyrkan byggdes i Finspång 1992 
kände församlingen att man ville vara med och 
satsa på det nya. Man flyttade sin verksamhet 
dit, gick samman med Finspångs Missionsför-
samling varvid Missionshuset såldes.

Ölstads Missionshus låg tidigare ensamt i 
skogsbrynet men idag ser det så inträngt ut 
mellan byggnadskomplexen. Mitt i händelser-
nas centrum ligger det som en påminnelse om 
en av de rörelser som har bidragit till att forma 
det samhälle vi har idag.

Anders Ohlsson

Ölstad -  Ölstad -  
händelsernas centrum förr och nuhändelsernas centrum förr och nu



Jag minns inte första gången som jag var på 
Bönergården, eller ”Sommis” som vi kallade 
det, för jag var så liten då. Då användes Böner-
gården som ett sommarhem för kyrkans famil-
jer. När jag gick i lågstadiet var vi på Bönergår-
den och gick på Sommarlek. När jag blev äldre 
var jag själv ledare för Sommarlek och jobbade 
i kiosken med mina vänner. Under tiden då jag 
bodde utomlands träffades vi återvändare där 
på somrarna, och nu åker jag dit med mina 
egna barn. Cirkeln är på så sätt sluten, så när 
jag i år blev tillfrågad att sitta med i styrelsen 
för Bönergården kändes det inte som ett svårt 
val. 
Nu sker alla styrelsemöten digitalt, en föränd-
ring sedan innan.  Corona har inneburit stora 
förändringar för många av oss. En av de största 
förändringarna har varit att vi inte har fått 
träffa folk som vi brukar. Det är en tomhet att 
inte få gå till kyrkan, att få vara med i ett sam-
manhang som man brukar vara en självklar del 
i. Därför hoppas vi i styrelsen extra mycket på 
att vi kan få ses i sommar och därför jobbar 
programrådet med ett program inför somma-
ren, så att man kan få träffas igen.
Det nya för i år är att vi inte kommer att 
annonsera ut programmet i den traditionella 
tidningen. Vi kommer istället att publicera det 
program som vi har på våra sociala medier.  Vi 
hoppas att vi kommer kunna ha det program 
som är planerat. Men i och med sociala medi-
er kan vi med kort varsel meddela om något 
blir inställt, på grund av nya restriktioner. 
Vi kommer också att meddela om det händer 

något speciellt någon dag. Kanske t ex något 
extra gott i kiosken under en viss dag.  
Badplatsen kommer att vara öppen som 
vanligt. Det är fritt fram att bada, sporta eller 
umgås på vår fina gård. 
Bönergården är det perfekta stället för en 
oförglömlig bröllopsfest, ett mysigt dop, en fö-
delsedagsfest eller varför inte en studentfest.  
Se till att boka er konferens med avdelningen 
i ljusa, moderna lokaler i fantastisk naturskön 
miljö mm -  till bra priser. På vår hemsida 
www.bgarden.se  kan ni hitta kontaktuppgifter 
för bokning. 
Vi planerar att ha invigning den 20 juni. Cafeét 
kommer ha öppet under helger och på ons-
dagskvällarna. 
Gå in och följ oss på våra sociala medier.
 Facebook - https://www.facebook.com/Bgar-
den.se  
Instagram - instagram@bgarden.se 
Hemsida  - www.bgarden.se
Vi hoppas på en skön sommar där vi kan ses 
och njuta av varmt väder och mycket bad. 
Varmt välkomna till Bönergården. Finspångs 
finaste badplats!

Bönergårdens styrelse
gm  Karin W Hellström 

Bild: Delar av styrelsen är ute en regnig dag på 
Bönergården

Välkommen till Välkommen till 
Bönergården Bönergården 
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Tel/fax: 0122-130 00
Mobil: 070-550 91 96

www.dnsmaleri.se
Vallonvägen 19, 612 30 Finspång

Vi sätter färg på din tillvaro!

DN:s Måleri AB

VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...
 Grävningsarbeten              Transporter med traktor
 Fastighetsskötsel             Sopning, sandupptagning
 Snöröjning, sandning        Uthyrning av containerlådor

 0122-174 32
 Lars 070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

Vad behöver du hjälp med? 
Ring för kostnadsfri offert!

Johan Bergling 070-628 10 72    0122-174 32    www.byggochrep.se

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

Risingegården är ett utrednings-  
och behandlingshem för tonårsflickor,  
med psykosocial/neuropsykiatrisk  
problematik, självskadebeteende,  
övergreppsproblematik och riskbeteenden 
mot missbruk, våld och kriminalitet. 

Läs mer på www.risingegården.se

Sankta Marias väg 93, Finspång   •  0122-210 50  •  www.risingegarden.se

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

Linda Thomas Lina Emma

Ödmans Finspång

0122-187 50            
www.colorama.se      
      Gilla oss på Facebook!

Anders
Pelle

Tove
Mats

Välkommen 
till oss på 
Colorama Ödmans!

0122-210 00
info@familjehemscenter.se
www.familjehemscenter.se

Vi erbjuder konsulentstödd
familjehemsvård 
dygnet runt.

KKvvaalliitteett,,  pprrooffeessssiioonnaalliitteett  oocchh  ttrryygggghheett

PPrroojjeekktteerriinngg  bboossttääddeerr    RRiittnniinnggaarr    BByygggglloovvsshhaannddlliinnggaarr    KKoonnttrroollllaannssvvaarriigg

wwwwww..ttaalleenntteenn..ssee • eerriicc..ppaauullssssoonn@@tteelliiaa..ccoomm •  EErriicc:: 00770066-777711774400
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Ur brinnande krigUr brinnande krig
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Mabira Yolande växte upp på Elfenbenskus-
ten. Under brinnande krig hörde hon bomber 
detonera utanför huset och vid ett anfall döda-
des hennes far.

Idag tillhör Yolande en av dem som firar 
gudstjänst i Missionskyrkan när restriktionerna 
tillåter. Vid en webbsänd andakt den 27 de-
cember delade hon med sig av de erfarenheter 
livet givit henne. Hon berättade att hon fick 
ett erbjudande av en annan kvinna att lämna 
landet och följa med till Libanon där det skulle 
finnas arbete. Men livet i Libanon var svårt och 
det berättades om möjligheten att komma till 
Europa där livet skulle få bättre förutsättningar. 
Yolande och hennes vän gav sig iväg till fots 
och kom till Syrien och även där möttes de av 
krig och briserande bomber runt omkring sig. 
Yolande var rädd och återupplevde det fasans-
fulla runt pappans död i hemlandet.

En dag började så vandringen mot Europa 
som skulle gå via Turkiet. De fördes av en lots 
till ett litet hus nära gränsen där de skulle 
gömma sig. Dagen då lotsen, som skulle föra 
dem över gränsen, skulle betalas sökte Yolande 
och vännen via telefon en person som lovat 
betala deras avgift. Telefonen fungerade inte 
och de kunde inte följa med övriga flyktingar 
mot friheten. Vännen blev rädd och upprörd 
och trodde att de nu skulle bli dödade. och trodde att de nu skulle bli dödade. Yolande  

litade på den Gud hon tror på och sade att det 
ingår säkert i Guds plan för oss att vi inte fick 
följa med. Efter en stund ringde telefonen med 
beskedet att de som gett sig av blivit tagna av 
polisen och alltså inte fick fortsätta.

Yolande tackade Gud för att hon och vännen 
inte hade kunnat följa med. Efter några dagar 
kunde de börja sin resa som då gick genom 
Bulgarien till Sverige. När Yolande i Sverige 
kontaktade Migrationsverket fick hon stanna 
på grund av att hon kom från Bulgarien. Många 
andra kom via Italien och tvingades åter dit.

Yolande läste i sin bibel ”Gud är med dig”och 
hon fötröstade på det men frågade samtidigt 
”varför är det så många problem hela tiden” 
och upplevde Guds tilltal ”Jag är med dig ge-
nom problemen”. 

Yolande avslutade med att säga. ”Idag är jag 
så tacksam till Gud som varit med mig hela vä-
gen. Tack vare honom har jag fått ett hem och 
ett bra liv och självförtroende. Tidigare trodde 
jag att kyrkan bara var en plats för gamla, men 
där finns frid, glädje och plats för alla”.

Andakten kan höras i sin helhet på YouTube 
under: 
Andakt i Missionskyrkan Finspång 2020-12-27

Anders Ohlsson


