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Från död till liv

De går där, de två vännerna, på vägen och 
pratar om allt som har hänt de senaste dagar-
na. En overklig, sorgsen och obehaglig känsla 
präglar förmodligen deras sinnen. Hur ska 
de klara livet nu. Nu när deras vän och mäs-
tare inte finns längre. Nu är det kolsvart och 
mörkret, döden, det svarta har vunnit. Jag kan 
känna igen mig i den där känslan och jag tror 
att du också kan det. Den där känslan av att 
livet har stannat, mörkret har tagit över men 
samtidigt känslan av att få gå där på vägen och 
dela mörkret med någon som också varit med. 

När de går där kommer någon som inte 
verkar veta något om det som hänt de senaste 
dagarna i Jerusalem. Framme i Emmaus, dit 
de var på väg, går ljuset upp för de två. När 
han bryter brödet förstår de vem han är. Han 
som några dagar tidigare sagt: ”Varje gång ni 
bryter brödet gör det till minne av mig.” De 
förstår att det var Jesus själv som gått med 
dem hela vägen. Men han är ju död, kan vi 
tänka att de tänker. Han som var död, är det 
han som lever? 

Vid den tanken börjar ljuset och färgerna 
sippra in i deras kroppar och de kan ana att 
här någonstans finns vändningen. Det är sant 
det som kvinnorna har berättat. Han lever, 
Jesus lever!

Och det är sant även här i Finspång 2019. 
Det gör att vi har all anledning att fira påsk 
även i år. För det finns glädje bortom graven 
och nåd för nya världar mycket större än den 
här som vi sjunger i psalm 285. 

Ljuset och färgerna kan därför sippra in 
även i våra liv och in i allt världens mörker. För 
Jesus har besegrat allt mörker i hela världen. 
Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte 
övervunnit det.

Kanske låter det som en klyscha mitt i en 
många gånger alltför mörk värld. Och när det 
där bäcksvarta mörkret slår till med all sin 
kraft då kan påsken tyckas långt borta. Då är 
det bistert och fullt tillåtet att uppleva tanken 
på en uppståndelse som främmande. Samti-
digt är det då ljuset och hoppet kan lysa som 
starkast. Tänder du ett ljus i mörkret blir det 
verkligen ljust.

Min förhoppning är att du och jag den här 
påsken ska få vandra genom långfredagens 
mörker in i påskdagens ljus. Att även vi ska få 
uppleva hur ljuset och färgerna än en gång 
kommer till oss så att vi kan stämma in i 
påskens glädjerop: Jesus Lever, han är sanner-
ligen uppstånden! 

  Johanna Karlsson



Att inte planera  
är också en plan

Jag heter Carl Jamison och i juni förra året 
var det min tur att ta studenten. 6 månader 
senare åkte till jag Indien. I Juni åker jag 
hem och tills dess kommer jag att jobba i en 
musikaffär som gitarrlärare i staden Gulbarga 
som ligger ungefär i mitten av Indien. Denna 
artikel kommer att handla om mina upplevel-
ser om det indiska sättet att planera.

Sedan innan visste jag att Indiernas pla-
nerande är annorlunda p.g.a. vad vår förra 
ungdomsledare Swapnil har berättat och för 
att jag har varit i Indien förut. Men nu när jag 
bor här ser jag det från ett annat perspektiv. 

Indiernas plan har jag märkt är att inte ha 
en plan. Förstås skiljer det sig från person till 
person och de har en viss framförhållning till 
vissa saker men när det gäller mindre beslut 
så är planeringen väldigt lös. Man gör det 
som passar och det man känner för. Man är 
inte låst till någonting och det är ok att ställa 
in någonting i sista sekund. Som svensk så är 
detta på ett sätt väldigt charmigt och skönt. 
Det är en typ av frihetskänsla då man inte är 
låst till någonting.  Efter ett tag kan det även 
bli jobbigt då jag är van med struktur och 
tydlighet.

Ett tydligt exempel på planerandet är hur 
lovsångsteamet i Gulbarga och i Finspång 
förbereder sig inför spelning. I Finspång 
har vi en sms-chatt där vi planerar. Där alla 
skriver vilka dagar de kan ses och utefter det 
bestämmer vi träff. I Gulbarga träffas vi på 
lördagskvällar. Då frågade jag ”när?” till ung-
domsledaren. Han sa: “på kvällen någon gång 
innan 7”. Vilka som dyker upp är väldigt olika.

Det finns ett annat tydligt exempel och det 
är när de säger , “Jag kommer klockan 14”, 
då vet man att de inte kommer att komma 
klockan 14. Jag har också märkt att 10 indiska 
minuter är betydligt längre än 10 svenska. 
När en indisk person säger jag kommer om 10 
minuter så dröjer det alltid längre. 

Med detta sagt, oavsett hur man planerar 
så brukar allting lösa sig. Vare sig det är stora 
eller små beslut, vare sig någonting i livet får 
en vändning eller ej, vare sig man måste vän-
ta i 10 indiska minuter istället för 10 svenska.

Carl Jamison



Söndagskul träffas en söndagseftermiddag i 
månaden och riktar sig till barn mellan 7 och 
12 år. Start och mål är alltid vid Missionskyr-
kan, men så ofta som möjligt håller vi igång 
utomhus någonstans i vårt fina Finspång.

Söndagskul är frukten av en längtan att göra 
något liknande som nedlagda Nying. Då många 
barn redan har fullt av aktiviteter under varda-
garna föll därför valet på att hitta på något kul 
en söndag då och då. Premiär för Söndagskul 
var under våren 2018 och lockade direkt ett 
ganska stort och väldigt härligt gäng barn. Vi 
brukar ha 15 till 20 barn varje gång och vi är tre 
ledarpar som hjälps åt. 

När vi sagt våra namn och vår favoritmat 
(eller annat) samlar vi allas händer i en ring för 
en peppig start med ett rungande ”åhhhhhhh 
Söndagskul!”. Sedan drar vi igång dagens 
aktivitet. Det kan vara att leka Burken, Snappa 
näsduk, Norsk kurragömma, baka, åka skrid-
skor och pulka, ha mörkerspårning, pyssla och 
inte minst klassikern och barnens favorit Kul 
på hjul (uppdragstävling i lag med bilar runt 
om i Finspång). Någonstans mitt i aktiviteten 
äter vi en enklare lunch tillsammans. Vi brukar 
inte vara så petiga med kostcirkeln och bjuder 
oftast på mat som korv med bröd, hamburgare 

eller varma mackor. Innan vi skiljs åt samlar vi 
ihop oss, en av oss ledare säger något, oftast 
utifrån vår tro, och sedan ber vi en kort bön. 

Vårterminen avslutades med ett dygnslångt 
minnesvärt miniläger på Bönergården. I den 
härliga sommarvärmen tältade vi (för en del 
för första gången), lekte, badade, byggde 
fågelholkar, spelade fotboll, tävlade och kvällen 
avslutades med ett lägerbål med lekar och 
märkliga rop som sig bör.

Vi är glada att Söndagskul har blivit så väl 
mottaget av barnen. Att ses lite längre tid en 
gång i månaden, istället för varje vecka, verkar 
passa både våra deltagande barn och oss led-
are som handen i handsken. Vi ser fram emot 
en ny termin tillsammans. Under pågående 
vårtermin har vi redan checkat av en under-
bar vinterdag med skridskoåkning på Bysjön i 
Ramstorp. Senare i vår kommer vi bland annat 
att baka, sporta och leta bäverspår i Folkström. 
Vi kommer att avsluta den här säsongen med 
en favorit i repris genom att ge varandra nya 
och fina minnen på ett nytt miniläger på Böner-
gården.
Ledargänget genom  
Filip Ewertsson

Åhhhhhhh 
Söndagskul!



Mars

1 -3 Ekumenisk Möteshelg 
med Hans Wolfbrandt
”Utvald, Utrustad, Utsänd”
Fredag 1 Mars 
19.00 Ekumeniskt möte
Lördag 2 Mars 
10.00 Seminarium 
15.00 Seminarium 
19.00 Ekumeniskt möte
Söndag 3 Mars 
11.00 Ekumenisk Gudstjänst  
           i Risinge kyrka

10 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Prövningens stund” 
Anders Ohlsson 
Brasskvintetten

12 tisdag 18.30 Vardagsmässa

16 lördag 10.00-14.00 
Gudstjänstskapardag

17 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Den kämpande tron” 
Björn Asserhed 
Sång Filip Ewertsson m.fl.

24 söndag 10.00 Missionsgudstjänst 
”Guds mäktiga verk” 
Johanna Karlsson

26 tisdag 18.30 Vardagsmässa

31 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Livets bröd” 
Björn Asserhed” 
Sång: Ungdomsteam

April 
7 söndag 10.00  
Gudstjänst med nattvard 
”Försonaren” 
Johanna Karlsson 
Finspång Brass

9 tisdag 18.30 Vardagsmässa

14 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Vägen till korset” 
Björn Asserhed 
Sång: Magnus Hasselqvist 
 Kristina Hedman

18 tordag 18.30 Nattvardsandakt 
”Det nya förbundet” 
Johanna Karlsson

Långfredagen  
19 fredag 10.00 Gudstjänst 
”Korset” 
Björn Asserhed

Påskdagen 21 söndag 10.00 
Gudstjänst hos Frälsningsarmén 
”Kristus är uppstånden” 
Johanna Karlsson

23 tisdag 18.30 Vardagsmässa

28 Söndag 10.00 Gudstjänst 
”Påskens vittnen” 
Johanna  Karlsson

Maj
2 torsdag 19.00 För själen 
”Ditt hjärta slår i mig” 
Michael Jeff Johnsson

5 söndag 10.00  
Gudstjänst med Nattvard 
”Den gode Herden” 
Björn Asserhed

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN



7 tisdag 18.30 Vardagsmässa

12 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Vägen till livet” 
Malena Andersson 
Söndagsskolans avslutning

19 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Att växa i tro” 
Johanna Karlsson

21 tisdag 18.30 Vardagsmässa

26 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Bönen” 
Anders Ohlsson 
Brasskvintetten

30 torsdag 8.00 Gökotta på Össby 
Medtag kaffekorg 
Vid regn i hembygdsgården

Juni
2 Söndag  
Gudstjänstresa till Kyrkokonferensen 
Mer information och anmälan se anslag

9 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard 
”Den helige Anden” 
Johanna Karlsson 

Equmenia UNG
Onsdagar 18.00 -19.30
Scout  och tonårsscout
Aktiviteter inne och ute
för alla 7 - 77 år 
Gruppindelning efter ålder
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Fredagar 20.00  
i Missionskyrkan
Ungdomssamling tillsam-
mans med Centrumkyrkan

Söndagar 10.00 
Söndagsskola 3-13 år 
Gruppindelning efter ålder

En söndag i månaden 
Söndagskul 7-12 år 
Aktiviteter inne och ute

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00

Se separat program och annonsering

Före varje samling är det sittgympa i 
Missionskyrkan i Korpens regi kl 13.00.

Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.finspong.missionskyrkan.se.

Sygrupp 
Måndagar 19.00 ojämna veckor
Välkommen med och sy i 
Missionskyrkan.

Internationellt café
Tisdagar kl 15.00 - 17.00
För dig som vill dela gemenskapen med 
nya vänner från jordens alla hörn över 
en kopp kaffe eller te
• möjlighet att träna svenska språket 
• möjlighet till läxhjälp 
• praktisk gemenskap t.ex. i köket

Barnsång
Fredagar kl 09.00 
(sista fredagen i månaden kl 13.00) 
Gemenskap för föräldrar och barn från 
hela världen.



Känner du dig 
blåst

Är du en av dom som inte är med i någon 
blåsorkester! Det går att göra bot.

I Finspong Brass som är en förlängning 
av  våra förfäders ”Brödrasextett” från 
slutet av 1800-talet finns nu utrymme för 
din talang och önskan att ingå i ett lagar-
bete. Man kanske kan få intrycket att det 
är mest pensionärer och gubbar i 
vårt lag…men icke…. två kvinnor 
berikar oss med sin närvaro och 
på senare år har vi föryngrat oss 
med några musikanter mellan 18 
och 23 år. Vi spelar på instrument 
som tillhör gruppen ”bleckblås” 
vilket omfattar trumpet/kornett, 
althorn, baryon, trombon, eufo-
nium och tuba. Som rytmiskt stöd 
har vi slagverk. Utbildar du dig 
via musikskolan, eller har tappat 
några år från tidigare blås, är du 
välkommen till oss i Finspong Brass.

Med lagarbete menar jag att man ingår 
med sin stämma, som kan vara en bland 
13-14, för att få ihop en så bra inövad 
teknik och ton som möjligt för att låta 
orkester. Med den målsättningen instruerar 

och repeterar vår dirigent med oss varje 
jämn vecka mellan 19:00 och 20:30 effektiv 
tid. Vi försöker att spela som det står i våra 
noter, därför är att läsa och förstå noter 
en bra kunskap. Jag själv kan bekräfta: att 
spela och öva i vårt Finspong Brass är en 
avstressande och social tid att unna sig 
man kopplar bort allt annat.

Sveriges Orkesterförbund har 
utlyst en ”Blåsmusikens dag” i 
Sverige lördagen 18 maj 2019 
i syftet att synliggöra och höja 
statusen för blåsmusik.  Vi tänker 
hänga på och kommer att spela 
den dagen på Torget i Finspångs 
Centrum. 

Alltså med detta sagt är Du väl-
kommen kvinna/man, ung/äldre 
att besöka oss, när vi repeterar i 

Missionskyrkan en måndagkväll jämn vecka 
kl. 19:00,  så får Du höra. En möjlighet till 
förändring.

Roland Carpvik



Varje tisdag kl. 9 samlas ett tiotal dagledi-
ga tillsammans med församlingens anställda 
i Missionskyrkan för gemenskap och arbete.

Man inleder med en samling runt fikabor-
det där kommande söndags text läses, ibland 
kommer några spontana kommentarer runt 
texten varefter den lilla andakten avslutas 
med bön.

Fika turas man om att ordna. När jag 
besöker gruppen är det pastor Björn som 
har fikaansvar. Kaffe, te, mackor och en kaka 
bjuds. Så kommer samtalet igång, det kan gäl-
la någon man inte sett på ett tag. Har någon 
hört ifrån hen? Någon är sjuk. Hur mår hen? 

Stunden vid fikabordet kan vara mellan 45 
min och en timma innan Sture som är fastig-
hetsansvarig påkallar uppmärksamhet och ta-
lar om vilka jobb som är aktuella denna dag.

Pastor Johannas rum har målats om och ska 
möbleras. Johanna förklarar att hon vill ha 
det som förut men kanske flytta sittgruppen 
och taklampan en aning.

Åke som flyttat till Finspång som pensionär 
har hittat en egen uppgift som handlar om 
omsorg om nästa söndags gudstjänstdeltaga-
re. Han går runt i kyrksalen och lägger bandet 
i alla psalmböcker på nästa söndags textsida. 
”När jag bodde i Sundsvall såg jag att kyrk-
värdarna hade gjort så och jag tyckte det var 
fint” säger Åke som är den som senast anslu-
tit sig till gruppen.

Göran som är ansvarig för kyrkans ljudan-
läggning använder tisdagen för modernise-

ringar och service på ljudanläggningen.

Arne har som stående uppgift att tillsam-
mans med ytterligare någon åka till bland 
annat återvinningsstationen med burkar, kar-
tonger och annat material som ska sorteras 
för återvinning, förbränning, kompostering 
eller pantning. Ett miljötänk är ju viktigt även 
i kyrkan. Arne har funnits med i gruppen näs-
tan varje tisdag i mellan 10 och 15 år

Förutom de anställda har det under åren 
varit enbart män som samlats på tisdags-
förmiddagar men sedan något år tillbaka 
ansluter några kvinnor varannan vecka. Förra 
veckan planterade de om krukväxter.

Hasse A säger till mig: ”Om du ska skriva 
om tisdagsgruppen får du inte glömma Hasse 
Widgren för det var han som startade grup-
pen”. 

När kyrkan var nybyggd 1993 fanns i 
lokalerna en kommunal öppen förskola. På 
tisdagarna brukade Hasse W vara där och fixa 
med lite praktiska saker samt vara en resurs 
för förskolepersonalen. Hasse W såg hur upp-
gifterna blev fler och såg då till att tisdags-
förmiddagen blev en arbetsgemenskap för 
daglediga som kunde hjälpa till.

Ungdomsledare Johanna som började 
arbeta i församlingen efter sommaren tycker 
att tisdagsgruppen med fikagemenskap och 
omsorg fyller en viktig funktion i församling-
en. ”Det är ett bra sätt att börja arbetsveckan 
på” säger Johanna

Anders Ohlsson

Tisdagsgruppen en 
arbetsgemenskap



Johannes sade till Jesus: 

”Mästare, vi såg en som drev ut demoner i 
ditt namn, och vi försökte hindra honom, efter-
som han inte hörde till oss.” Men Jesus sade: 
”Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i 
mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. 
Den som inte är mot oss, han är för oss. Den 
som ger er en bägare vatten att dricka därför 
att ni tillhör Kristus – sannerligen, han skall inte 
gå miste om sin lön.   
Markusevangeliet 9:38-41

Lärjungarnas självbild prövas. Vilka är dom 
som också verkar tro på Jesus? Vilka är vi? Är 
inte vi en exklusiv grupp som är speciellt utval-
da av Jesus? Tillhör ”dom” också ”oss”? Många 
frågor kring identitet och grupptillhörighet 
fanns nog inbyggt i Johannes uttalande.

Frågan om vem som egentligen tillhör Jesus 
ställs på sin spets. När Markusevangeliet skrevs 
var detta förmodligen en fråga som var ganska 
viktig då många kristna förföljdes. Då blev frå-
gan om vilka som gick att lita på viktig. 

Lärjungarna verkar inta en misstänksam 
hållning genom att sätta upp gränser och bygga 
staket. Även vår tradition har kyrkohistoriskt 
varit duktiga på det. Långt fram i tiden var det 
enligt lag förbjudet att ha en annan tro än den 
protestantiska i vårt land. 

Jesus är mer öppen i den här situationen. 

Den som gör underverk i Jesu namn kan inte 
vara en fiende är hans inställning. Johannes 
uttalande är inlindat i ett sammanhang där 
Jesus visar på det viktiga i att ta emot ett barn. 
Barnet som på den här tiden var en stark 
symbol för det oskyddade. Barnet kunde både i 
grekisk och romersk kultur överges eller dödas 
om det redan fanns för många barn i famil-
jen. Nu säger Jesus: ta emot det oskyddade 
barnet, ta emot det sköra, de utstötta och de 
förföljda. Förstå att ni också tillhör dem. Ni är 
ingen exklusiv grupp utan ett oskyddade barn, 
utspridda i alla möjliga hörn. Där ni minst anar 
det finns det en Jesu lärjunge. 

En uträckt hand mot Gud och medmänniskan 
till jordens yttersta gräns. Det är årsinriktning-
en för Finspångs Missionsförsamling. Ärligt 
talat, var går för dig  jordens yttersta gräns? 
När jag bodde i Småland, så var allt norr om 
Jönköping Norrland och innan jag flyttade till 
Finspång tänkte jag att Finspång var världens 
ände. Så kan det vara, vi kan sätta upp olika 
gränser som påverkar vår självbild och hur vi 
ser på varandra. 

Kanske är det när vi inser att vi alla är som 
det lilla barnet, beroende av Guds nåd som 
gränserna suddas ut och vi kan förenas i Kris-
tus. Och Jesus är tydlig: ta emot varandra, se 
inte ner på varandra, ni är ett i Kristus.

Johanna Karlsson

En uträckt hand  
till jordens yttersta 
gräns
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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
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Den 9 februari var vi samlade till årsmöte i 
Missionskyrkan. Det gamla året summerades 
och vi drog upp riktlinjer för 2019. 

Vi antog en årsinriktning för det nya året som 
ett mål att sträva mot. Årsinriktningen som 
beslutades var: ”En uträckt hand till jordens 
yttersta gräns”.

En uträckt hand betyder inget om den inte 
räcks mot någon, eller mot en annan hand som 
fattar den, och ett möte uppstår.

Ett sådant möte kan vara att det efter nyår har 
börjat samlas en ny grupp i Missionskyrkan. 
På söndagseftermiddagar kl. 17 hålls numera 
katolsk mässa. Mässan hålls inte i missionsför-
samlingens regi, utan katolska församlingen 
S:ta Birgitta hyr kyrkan för att kunna fira mässa.

S:ta Birgitta församling har sin kyrka i Norrkö-
ping och har där 1800 registrerade medlem-
mar varav ett hundratal bor i Finspång med 
omnejd.

Att hyra ut kyrkan är att räcka en hand för att 
underlätta för kristna människor med en lite 
annan tradition än vår, att fira sin gudstjänst. 

Den 10 februari var jag med på missions-
församlingens gudstjänst kl. 10 och på den 
katolska mässan kl. 17. Det var andra tillfället 
mässan hölls i Finspång och den samlade ett 
tjugotal personer. 

Jag samtalade med några av deltagarna i 
mässan och de berättade att de annars brukar 
åka till Norrköping för att fira mässan men att 
de var glada att kunna samlas på hemmaplan.

Båda gudstjänsterna innehöll psalmsång, 
textläsningar, bön och predikan.

I missionsförsamlingens gudstjänst utmana-
des vi i att bejaka varandra och våga gå över 
de gränser vi ofta sätter upp mot dem som inte 
har vår egen tradition. 

I den katolska gudstjänsten var utmaningen 
att våga se inåt, möta oss själva samt att våga 
se utåt och att våga mötet.

Jag kände att budskapet i båda gudstjäns-
terna tilltalade och proklamerade budskapet 
om ”en uträckt hand”. Handen är uträckt för 
möte och för att ta vara på det som förenar oss 
människor.

Efter mässan mötte jag prästen Fader Sami 
som uttryckte stor glädje över den möjlighet 
församlingen fått att fira mässa i Finspång.

Vi kan ha olika sätt att hämta inspiration för 
vår livsvandring. Kanske är det inte viktigast 
hur vår inspirationskälla ser ut. Det viktiga 
kanske är att vi räcker ut vår hand och tar emot 
andras händer i förståelse och omsorg. 

Anders Ohlsson

Katolsk mässa i 
Missionskyrkan


