
Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling  > Årgång 61 nummer 4,  dec 2019 - feb 2020

Ett nummer om:Ett nummer om:

JulenJulen

Mörkret runt ossMörkret runt oss

Änglar på besökÄnglar på besök

Vetenskap i BibelnVetenskap i Bibeln

Ett porträtt Ett porträtt 

...och mycket mer...och mycket mer



Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0122-211 11, 011-28 72 50

www.ostgotabegravning  •  De Wijks väg 13, Finspång

MISSIONs- 
kyrkan

Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling

Gilla oss på Facebook!

VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER
SONSTORP  •  NORSHOLM

011-543 00  •  0122-210 20
Gilla oss på Facebook!

VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER
SONSTORP  •  NORSHOLM

011-543 00  •  0122-210 20

VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER  •  VI SÄLJER MATJORD!

Tidningen betraktas som samhällsinformation  
(ej reklam) och artiklarna i tidningen uttrycker  
författarnas egna tankar och åsikter

Bilder  
sid  1, 5, 10, 12 ©Göran Hellström 
sid 4: ©Johanna Karlsson 
sid 9: ©Anders Ohlsson 
Övriga är fria eller köpta bilder från Internet

Ansvarig utgivare: Håkan Rydin

Redaktion: Göran Hellström, Anders Ohlsson,  
Monica Göhl, Anders Karlsson,  
Johanna Karlsson, Carl Jamison

Finspångs Missionsförsamling  
Slottsvägen 13, 612 31 Finspång 
Telefon: 0122-10497 
www. finspong.missionskyrkan.se 
Plusgiro: 340451-4, Bankgiro: 642-4329

Ekum. Bönergården: 070-2034955

KONTAKT

Johanna Karlsson 
Pastor med tystnadsplikt 
tf. Församlingsföreståndare 
Tel: 073-9780033
johanna@finspong.missionskyrkan.se

Malena Andersson 
Pastor med tystnadsplikt 
Tel: (Får tjänstetelefon inom kort) 
malena.andersson@ 
missionskyrkanfinspang.se

Björn Asserhed
Pastor med tystnadsplikt 
(Tjänstledig)

Johanna Ronestjärna
Ungdomsledare
(Föräldraledig)

2



Julen -  Julen -  
Idyll och verklighetIdyll och verklighet

Solen sänker sig tidigt över snötyngda gran-
toppar. Allt stannar av och endast 24-timmars-
macken är öppen. Ljusstakar tänds, familjer 
samlas kring grötkastruller, kalvsylta och julgo-
dis. Det vanliga får vänta, nu är det helg!

Om jag säger jul, vad tänker du på då? Om det 
här hade varit söndagsskolan så hade du för-
stås svarat: Jesus! Sällan är väl svaret så rätt, 
men vad består julen av egentligen? Många av 
oss har skimrande minnen av jular vi minns. 
Själv har jag nästan bara positiva minnen av 
snö, stillhet och skönhet, fantastisk julmat, 
familjär gemenskap. Av någon anledning faller 
barnets besvikelse i glömska efter att klap-
parna öppnats. Jag glömmer vaknätterna den 
julen när dottern hade både lunginflammation 
och vattkoppor samtidigt. Jag glömmer ut-
brott som stör friden och den konstiga spän-
ningen som uppstår i rummet när en dement 
mormor plötsligt ”behövde gå hem”. 

Julen sätter ofta strålkastarljuset på våra 
närmaste relationer. Vardagen kan maskera 
sprickorna i fasaden, men när vi lägger det 
vanliga åt sidan kan de ibland bli plågsamt 
kännbara. Speciellt med julideal som ofta är 
orimliga. För den som är ensam utan att själv 
ha valt det är den här tiden ofta jobbigare än 
andra.

Under gymnasietiden jobbade jag extra på 
ett parkeringshus i Norrköping. Oftast var där 
lugnt och att vakta bilar kändes ganska onö-
digt. Men dagarna runt julafton var annorlun-
da. Huset var fullt till sista parkeringsplats. Vi 
fick använda våra walkie-talkies och släppa in 
exakt lika många som vi släppte ut. Orsaken 
var förstås julhandel och mellandagsrea. Det 
finns förstås något fint med att ge varandra 
gåvor, men när blev änglasång, julkrubba och 
löften om världens frälsning istället julpynts-
hysteri, matberg och löften om dyra julklap-
par? Kanske kan vi tona ner det där med dyra 
paket och fundera över vad som egentligen 
är viktigt. Det skulle nog göra julen godare för 
både givare och mottagare, tänkte jag när jag 
agerade parkeringsvakt i snöfall och snålblåst. 

Julen är nog ett virrvarr av traditioner, mås-
ten, välbehövlig vila, familj, ensamhet, inköp 
och byten, mat och förhoppningar om snö. 
Mitt i detta föds alltså Jesus. Någon gång på 
90-talet införde vi en ny tradition och började 
läsa julevangeliets ord om Gud som föds som 
ett barn i Betlehem in i en osäker värld. Jag 
tror att Jesus kan födas varje jul in i ditt och 
mitt röriga liv som så sällan uppfyller idyller-
nas sagoglans. God jul! 

Björn Asserhed
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Mitt i mörkret står Mitt i mörkret står 
ett öppet fönster ett öppet fönster 
som en öppning till som en öppning till 
ljusetljuset.

I skrivande stund har novembermörkret lagt 
sig som en tjock dimma över Finspång. De  
senaste dagarna har november visat sig från 
sin mörkaste sida. Samtidigt påminns jag 
om en novemberdag för två år sedan då jag 
la upp en bild på Instagram, solen lyste och 
pelargonerna blommade. Min text till bilden 
var: ”November är så mycket mer än grått och 
kallt. Mitt i mörkret står ett öppet fönster som 
en öppning till ljuset. Mörker och ljus, kyla och 
värme hör ihop”. Så är det, utan mörker inget 
ljus och tvärtom. Samtidigt är det där inte helt 
enkelt att greppa i sitt eget liv. Det är så lätt 
att tänka att livet är antingen mörker eller ljus. 
När jag var yngre hade jag och mina kompisar 
ett uttryck som löd: ”det här är allt en skitdag” 
När det känns som att livet är riktigt jobbigt är 
det lätt att känna det som att allt är skit och 

det måste få vara så ibland. Då kan 
tanken på att ljuset en dag kommer 
att sippra in upplevas provocerande. 
Samtidigt är det en hoppfull tanke 
att när jag har en riktigt tuff period 
finns det många människor som 
lever sina liv i glädje och tilltro till 
framtiden. Det betyder att det finns 
hopp om att det skulle kunna vända 
även för mig. 

Lördagen den 16 november gästade 
LarsÅke W Persson Missionskyrkan 
i en frukostföreläsning. Han talade 
kring temat: ”Sorg, förlust och vägen 
vidare”. Där tog han upp just detta 
med styrkan i att vissa människor 
just nu har ett överskott av hopp, 
glädje och kraft. Det kan de ge vidare 
till de som just nu saknar just detta. 
Det kallas inom själavården för att 
vara någons vikarierande hopp.  När 
inget hopp finns hos mig behöver jag 
någon annans hopp som kan vikarie-
ra för det hopp som jag förlorat. Jag 
kan behöva någon som med varsam-
het säger: jag tror att du kommer 
att resa dig upp och komma igen. 

Livet är för oss alla en resa mellan hopp och 
förtvivlan. Alla vi som är människor rör oss 
mellan dessa två. Just därför kan vi vara till 
för varandra. En dag är det jag som är ditt 
vikarierande hopp och en annan dag är det 
du som är mitt vikarierande hopp. 

Gud är all trösts Gud står det i andra Kor-
intiebrevet i Nya Testamentet i Bibeln. Det 
betyder att Gud inte är fixandets Gud som 
lägger allt till rätta hela tiden. Utan istället 
är Gud tröstens Gud som vill trösta oss i alla 
våra svårigheter. Det är för mig vad det inne-
bär att mörker och ljus hör ihop. Att mitt i 
mörkret kan Gud sända ljus. Mitt i mörkret 
finns ett öppet fönster, om än med en liten 
springa så är det en öppning till ljuset.

Johanna Karlsson
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Jag är Malena Andersson som är Missionskyrkans 
nya pastor sedan september. Ny är jag varken i Fin-
spång eller församlingen. Jag och min man flyttade 
hit hösten 1997 och vi har varit med i församlingen 
i nästan 20 år. 
Jag läste en pastorsutbildning på Örebro Missions-
skola och jag arbetade några år som ungdomspas-
tor innan jag bytte karriär och blev lärare. Jag har 
arbetat i grundskolan här i Finspång på flera skolor 
och undervisat i matte, historia, samhällskunskap, 
geografi och religion. 
Jag älskar att vara lärare, att få lära känna unga 
människor och vara en viktig del på deras väg i 
livet. Det är en fröjd att få förklara decimaltal eller 
orsaker till industrialiseringen och se hur eleverna 
förstår och kanske t.o.m. tycker att det är intres-
sant. Det är roligt att arbeta med ungdomar då man 
får skämta, busa och känna sig lite ung själv. 
Samtidigt som jag alltid har trivts i skolan har jag 
brottats med tankarna på pastorsuppdraget. Jag 
har haft förmånen under alla år i församlingen att 
predika regelbundet och ha ledaransvar. Frågan jag 
funderat på fram och tillbaka var just om jag någon 
gång skulle arbeta som pastor igen. Nu har jag fått 
svar på frågan - det är nu jag ska arbeta som pastor 
igen i min egen församling. Det är en stor förmån 
att ha fått frågan från de som känt mig så länge. 
Det var lätt att svara ja samtidigt som jag med stor 
ödmjukhet går in i uppdraget. 
Jag är en del av en familj som består av man och 
tre barn. Vi är bosatta i Finspång på Östermalm 

Ny pastor

där vi också delar livet med två hundar. 
Jag älskar att lyssna på ljudböcker och 
snittar på en bok i veckan. Jag har också 
ett stort intresse för att fotografera och 
dokumentera mitt liv med bilder. Fotona 
tar jag sedan hand om i det som kallas för 
scrapbooking. Jag älskar te och att prata 
länge med vänner. 
Jag kommer att arbeta parallellt i skolan 
och församlingen. 

Malena Andersson
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Den närmaste tiden sker det en del förändring-
ar bland de anställda i Finspångs Missionsför-
samling.  Från och med januari är vår pastor 
och föreståndare Björn Asserhed tjänstledig 
på heltid för doktorandstudier. Under hans 
tjänstledighet vikarierar församlingens nuva-
rande omsorgspastor Johanna Karlsson för 
honom. I höst har vi också haft förmånen att 
välkomna en ny pastor i församlingen, Malena 

Andersson, som tjänstgör under Björn Asser-
heds tjänstledighet. Hon går in som pastor på 
halvtid från och med januari samtidigt som 
hon också fortsätter sitt arbete som lärare på 
Nyhemsskolan. Församlingens ungdomsledare 
Johanna Ronestjärna är fortsatt föräldraledig 
under våren.

Håkan Rydin

Anställda i Finspångs Missionsförsamling



December
1 söndag 10:00 Adventsgudstjänst 
”Ett nådens år” 
Björn Asserhed  
Brass-sextett, körsång

3 tisdag 18:30 Vardagsmässa

7  lördag 11.00 Julstuga 
Försäljning av julpynt 
hantverk, julsaker mm 
Lotterier 
Gröt & Kaffeservering

8 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Guds rike är nära” 
Johanna Karlsson 
Sång: Filip Ewertsson m.fl.

15 söndag 10:00 Gudstjänst 
Söndagsskolans avslutning

17 tisdag 18:30 Vardagsmässa

22 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Herrens moder” 
Björn Asserhed 
Sång: Familjen Asserhed

26 torsdag 10:00 Julgudstjänst 
Johanna Karlsson

29 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Guds barn” 
Malena Andersson

31 tisdag 17:00 Nyårsbön

Januari
5 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Det är i Gud vi lever, rör oss och är till” 
Johanna Karlsson 
Sång: Magnus Hasselqvist och  
           Kristina Hedman

6 måndag 15:00 Missionsfest

12 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Var inte rädd! Låt dig inte tystas!” 
Anders Ohlsson 
Försångargrupp

19 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Guds goda Ande” 
Malena Andersson 
Sång:”Herrarna”

26 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Mötas och skiljas” 
Johanna Karlsson 
Sång: Ungdomsteam

Februari
2 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Guds väg och trons pris” 
Malena Andersson och  
Johanna Karlsson 
Sång: Filip Ewerstsson, m.fl.

9 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Finna livet på dödens hav” 
Björn Asserhed 
Brass-sextett

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN
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16 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Vägen vidare” 
Johanna Karlsson 
Sång: Sophia Andersson

23 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Kärlekens väg” 
Anders Ohlsson 
Sång: Magnus Hasselqvist och 
           Kristina Hedman

26 onsdag 18:30 Askonsdagsmässa 
Johanna Karlsson

Mars
1 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Prövningens stund”   
Johanna Karlsson  
Sång: Ungdomsteam 

8 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Den kämpande tron”   
Håkan Rydin   
Sång: Filip Ewertsson  m.fl.

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 
Ungdomssamling i  
Sonstorps Missionskyrka

Söndagar 10.00 
Söndagsskola 3-13 år 
Gruppindelning efter ålder

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

Sygrupp
Måndagar 19.00 ojämna veckor
Välkommen med och sy i 
Missionskyrkan

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00
Se separat program och annonsering
Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.finspong.missionskyrkan.se.

Föräldra- barnsång
Fredagar kl 13.00-15.00
Gemenskap för föräldrar och barn från 
hela världen 
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Bibelstudium 
”Vägen, sanningen och livet”
Tisdagar kl 19.00

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



Allan Emrén
Filosofie Doktor i teoretisk  
geokemi. 
f.d. Lektor vid Chalmers Tekniska  
Högskola. 
Aktuell forskning är om
livets uppkomst och utveckling.
Han har även forskat  
om förnyelsebara energikällor, 
växelverkan mellan strålning och materia mm
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Kan vi veta att Gud finns?  Kan vi veta att Gud finns?  
 Javisst! Javisst!

Genom hela skapelsen har Gud satt avtryck 
som är så tydliga att man måste blunda avsikt-
ligt för att inte se dem. I snart hundra år har 
det satt myror i huvudet på forskare när de 
försökt förstå verkligheten utan att blanda in 
Gud. Vi 50-60 personer som var i Missionskyr-
kan torsdag kväll den 14 november fick följa 
med på en resa ut till universums gränser och 
in i atomernas värld.             

 Allan Emrén som forskat i fysik, kemi, na-
turvetenskap och Bibeln med den hebréiska 
urskriften i 51 år av sitt vuxna liv gav oss sina 
forskningsrön av förutsättningar för att intel-
ligent liv är möjligt i universum. Att Bibelns 
skapelseberättelse, i jämförelse med 28 andra 
skapelseberättelser, visar att något liknande 
inte finns i någon av dessa. Med tydlighet vi-
sar Bibelns skapelseberättelse att den inte alls 
är ett resultat av något som kan ha varit rim-
ligt tänkande när den formulerades. Så Bibeln 
måste ha tillkommit genom uppenbarelse från 
Gud själv och den är så genialt formulerad att 
den har varit begriplig i alla tider och ändå 
bevarat det dolda budskapet fram till idag, när 
det behövs. I skapelseberättelsens hebreiska 
text (den ursprungliga texten) beskrivs kaoset 
omedelbart efter Big Bang, ljusblixten när ato-
merna bildades, universums expansion och 14 
andra fakta som var okända när Bibeln skrevs.  
Berättelsen gick vidare med att det är vi, du 
och jag som är syftet med universum, det 
vittnar 35-40 exempel tillsammans på med 
övertygande kraft. Idag går det att testa rent 
naturvetenskapligt trovärdigheten i kristendo-
men menar Allan. 

Här blev en stund med fika och samtal. 

Efter en kort fikastund gick berättelsen vidare till 
tiden vid Jesu födelse som också Allan fördjupat 
sig i utifrån Bibelns texter, historiens och astrono-
mins läror. Vi fick höra den historiska förklaringen 
av stormakten Parternas rike som var en maktfak-
tor i öster i förhållande till Romarriket och framför 
allt för Herodes som var lydkonung i Galileen vid 
tiden omkring vår tideräknings början. Vi fick veta 
att när de vise männen som kom från österlandet 
och Parternas rike så var det 4 december år 7 före 
vår tideräkning så gjorde  det den redan grymma 
och hänsynslösa Herodes rädd och vansinnig. He-
rodes ville ju vara Messias och när han av stjärn-
tydarna fick höra om en ny Messias som var född, 
beordrade han att alla barn under två år skulle 
mördas. Därför flydde Maria och Josef till Egyp-
ten. Tiden och att följa stjärnan fick vi den astrolo-
giska förklaringen till och det med exakthet. 
Avslutningsvis bedyrade Allan Guds syfte att ska-
pa naturens lagar så att jorden är ett så underbart 
hem för människor. Gud älskar oss och han vill att 
vi skall älska honom. 

Roland Carpvik
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En kväll jag sent En kväll jag sent 
glömmerglömmer

Det hade gått några år sedan vi flyttade in 
i föräldrahemmet på Össby. Vi hade fått våra 
tre barn som var 11, 8 och 5 år gamla. I ett år 
hade vi fungerat som familjehem. Två barn 
hade bott en längre tid och flyttat från oss och 
två nya hade kommit. Strax efter att de nya 
flyttat in, kom de som bott hos oss tidigare 
tillbaka. Vi hade nu sju barn i familjen mellan 
3 och 12 år.

Så ringde telefonen en sen eftermiddag. Det 
var socialsekreteraren som förklarade att man 
fått ett akut problem med en flyktingfamilj 
som behövde tak över huvudet för en natt. Jag 
rådgjorde med Monica under tiden uppring-
aren väntade i luren. ”De är välkomna”, blev 
svaret. 

Så satte en febril aktivitet igång. Var skulle vi 
lägga de nya gästerna? När två bilar från soci-
alförvaltningen en timma senare rullade upp 
mot vårt hus hade vi fixat sex extrabäddar för 
flyktingfamiljen, mamma med fem barn som 
behövde tak över huvudet.

Min svärfar hade ofta sagt: ”Den som har 
ett öppet hem kan få änglar till gäster”. Det 
kändes utmanande att låta dörren vara öppen. 
Skulle man tro på svärfars ord så var det ju 
inte bara en uppoffring utan något som kunde 
leda till att man själv berikades av ett möte 
man inte förväntat sig.

När jag öppnade dörren för de helt främ-

mande människorna var jag full av förväntan. 
Vi visste inget om deras historia, varför de 
fanns här och de visste inget om oss. Vi kunde 
knapphändigt göra oss förstådda med några 
av barnen.

Efter att vi välkomnat dem och visat var de 
skulle få sova på natten ställde vi iordning för 
en liten kvällsmåltid vid vårt köksbord. Vilken 
familj det var som tog plats runt bordet! Det 
var våra sju barn som var i färd med att hitta 
sina egna roller i vår stora familj. Det var Mo-
nica och jag som skulle försöka ge den stora 
familjen lite struktur. Det var den familj som 
just anlänt och som talade ett språk som vi 
inte förstod.

När vi satt där runt bordet sade vår 8-åring 
”Snart flyttar det väl in ett helt radhus till 
oss”. Han hade sett utvecklingen i vår familj 
de senaste veckorna, hur vi bara blev fler och 
fler. I sin fantasi såg han människor stå på kö i 
väntan på att få bo hos oss.

Nu har det gått många år sedan den där 
kvällen när vi fick oväntat besök. Många 
människor har gått in och ut genom vår dörr 
och kanske har några varit ”änglar”. Änglar 
sända till oss just i den situation vi varit. Hade 
inte dörren varit öppen hade vi i så fall gått 
miste om änglabesöket.

Anders Ohlsson
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Den senaste tiden har det varit mycket aktivi-
tet i och runt Lotorps missionshus som ligger 
på kullen vid Lorebergsvägen. I trädgården 
har det röjts och inne i byggnaden har det 
också arbetats.

Förra året var det 140 år sedan missionshu-
set byggdes. Vid tiden för bygget samlades 
man i hemmen och lyssnade till predikningar. 
Söndagsskola för barn hölls också på den 
tiden och samlade regelbundet runt 100 
barn. Det började bli för trångt att samlas 
i hemmen och därför beslutades att bygga 
missionshuset som stod klart 1878.

På den tiden hade Lotorp en egen Missions-
församling men idag tillhör missionshuset 
Finspångs Missionsförsamling och den mesta 
verksamheten hålls idag i Missionskyrkan.

Ny satsning  Ny satsning  
i Lotorpi Lotorp
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År 2003 gjordes en välbehövlig sanering av 
grunden och renovering av serveringskök och 
samlingssal efter att byggnaden blivit mögelan-
gripen. Grunden ventilerades, skadat material 
byttes ut och i samband med det installerades 
en luftvärmepump för samlingslokalen. 

Missionshuset har sedan dess framför allt blivit 
samlingslokalen för en scoutverksamhet som 
trivs i det gamla huset i den skogsnära miljön. 
Varje onsdagskväll samlar en entusiastisk ledar-
grupp 15 till 20 scouter.

De senaste åren har det varit ganska stora kost-
nader för att hålla missionshuset igång vilket 
har resulterat i att man diskuterat att sälja det. 
Något som scouterna känt stor sorg över.

Till missionshuset hör en bostad om två rum 
och kök som delvis är inrymd i en tillbyggnad 
som gjordes 1960. Bostaden har de senaste 
åren fungerat som tillfälligt boende. På grund 
av att tillbyggnaden varit dåligt isolerad har 
uppvärmningskostnaderna blivit för höga.

Nu håller bostaden på att isoleras och iordning-
ställas för uthyrning till Pontus som i många 
år varit scoutgeneral i Lotorp och har en stark 
känsla både för missionshuset och scoutverk-
samheten. Pontus kommer tillsammans med 
hustru Cecilia att runt nyår flytta in i en varma-
re, nymålad och fin bostad med nytt kök, nya 
garderobsskåp och nydragen el.

För Missionsförsamlingens och scouternas 
del blir det här en mycket bra lösning. Hyres-
gästerna känner för scoutverksamheten och 
önskar även fylla samlingssalen med aktiviteter. 
De känner också för att ta hand om och vårda 
husets trädgård.

Vi önskar Pontus och Cecilia välkomna till sitt 
nya boende i det gamla missionshuset som så 
många genom åren fått goda minnen från. Det 
är med glädje vi ser att missionshuset får fort-
sätta att vara centrum för scoutverksamheten 
och en allmän lokal i Lotorp.

Anders Ohlsson
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Arunthathy Puvaneswaralingam kom till 
Sverige våren 1990. Analingam, hennes man, 
hade fått visum för en 3-månaderskurs vid 
Lunds universitet och hon fick följa med på 
turistvisum. Hon lämnade ett vackert Sri Lan-
ka, som hon älskade.

Den sista tiden hade varit mycket orolig i 
landet. Arunthathy hade flera gånger utsatts 
för olika incidenter av militären och gerillan. 
Fått se människor avrättas och se sin chef 
ligga mördad på gatan. Hon har undkommit 
kulor från soldater. Hon har rest med sin pap-
pa när deras tåg sprängdes, men just deras 
vagn klarade sig. Arunthathy säger ödmjukt: 
”Det är för att Gud alltid är med mig”.

När de tre studiemånaderna var över hade 
paret bestämt sig för att söka asyl i Sverige. 
Det är nu snart 30 år sedan.

Arunthathy väntade barn redan när de 
lämnade Sri Lanka och den 28 juni föddes 

Arunthathy Arunthathy 
i Finspångi Finspång

I Sverige har hon dessutom utbildat sig till 
el-ingenjör. Trots en bred och gedigen ut-
bildning har Arunthathy svårt att få arbete i 
Finspång. Längre eller kortare vikariat har det 
blivit under Finspångsåren. Hon längtar efter 
att få ett tillsvidarearbete. Nu går dagarna åt 
att söka jobb. Det är inte lätt att vara kvinna, 
något äldre och komma från ett annat land när 
man söker jobb i Sverige.

Det som gör att det känns bra att bo i Fin-
spång är gemenskapen i Finspångs Missions-
församling, säger hon. När jag första gången 
kom in i kyrkan kände jag Guds närvaro. Jag 
kände mig inkluderad av människorna. Arunt-
hathy är en trogen gudstjänstbesökare. Hon 
är även engagerad i församlingens missions-
grupp samt hjälper till på fredagarnas Föräld-
ra-barnsång.

När Arunthathy säger hemma är det fortfa-
rande Sri Lanka.

Monica Blomberg
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Shobitha på Malmö lasarett. Shobitha arbe-
tar nu som läkare på Lunds lasarett.  Under 
hennes skoltid på Engelska skolan bodde 
familjen i Helsingborg. Som 18-åring kom hon 
in på läkarutbildning i Skottland och har efter 
studierna arbetat som läkare i Manchester i 
England, men nu till mammas stora glädje har 
hon sin arbetsplats i Sverige.

När Shobitha tagit sin studentexamen och 
börjat studera i Skottland flyttade Arunthathy 
till Finspång, där hennes man hade fått arbete 
på Siemens. 

När Arunthathy växte upp drömde hon 
om att bli ingenjör och att köra motorcykel. 
Drömmar som hon förverkligade. Hon utbil-
dade sig inom väg och vattenbyggnad. Trivdes 
med sitt jobb och körde sin motorcykel. När 
hon en gång blev stoppad av militärer, blev 
de förvånade att det satt en kvinna på motor-
cykeln. De bara skakade på huvudet och lät 
henne åka.


