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Gemenskap i Gemenskap i 
isoleringens tidisoleringens tid

Vi människor är flockdjur, vi behöver gemen-
skap för att överleva. Gud har skapat oss 
människor till gemenskap med varandra, med 
skapelsen och med Gud. Därför stavas kris-
ten tro: GEMENSKAP. När den första kristna 
församlingen beskrivs i Apostlagärningarna i 
Bibeln står det:

”De höll samman och möttes varje dag troget 
i templet, och i hemmen bröt de brödet och 
höll måltid med varandra i jublande uppriktig 
glädje.”   Apg. 2:46

De som trodde på Jesus samlades till bön och 
måltid i Jesu namn och de som var nyfikna på 
tron slöt sig till deras gemenskap. Att träffas 
var och är viktigt i en kristen gemenskap. Just 
nu lever vi i en tid då mänskliga möten ska 
undvikas på grund av det Coronavirus som 
härjar i världen. Plötsligt är det som tidigare 
varit självklart omöjligt. Gudstjänster, bö-
negrupper, syföreningar, soppluncher, språk-
caféer och all annan social gemenskap som 
hör till kyrkan och församlingens liv sätts på 
paus på obestämd tid. Och det kan göra oss 
superfrustrerade när det viktigaste i våra liv 
tas ifrån oss och ensamheten kryper sig in i 
våra kroppar likt ett otäckt virus. 

Samtidigt blir det som tidigare varit omöjligt 
eller i alla fall väldigt svårt genast möjligt 
på bara några dagar. Jag tänker exempelvis 
på inspelade Gudstjänster via Youtube eller 
Facebook och andra kreativa lösningar som 
många församlingar har gått in i för att nå ut 
till människor och skapa gemenskap i vår tid. 
Nya möjligheter skapas. Du som tidigare tänkt 
att jag kanske skulle gå på en Gudstjänst i den 
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där kyrkan kan plötsligt göra det hemma från 
din soffa. Och den där personen som du inte 
brukar prata så mycket med när ni hastigt ses 
i kyrkan eller på torget kan du nu ta dig tid att 
verkligen lyssna på i ett längre telefonsamtal. 
Jag tänker att vi lär oss många nya saker i den 
tid vi nu lever i. Vi lär oss hur viktig gemen-
skapen är, att den inte kan tas för given och 
hur skört livet är. Och flera människor berättar 
hur de genom den här tiden lärt sig värdesätta 
en gemenskap de tidigare inte trodde fanns, 
gemenskapen med Gud. 

Jag tänker att en viktig aspekt i den kristna 
tron är att Gud kan föda något gott ur det 
onda. Det onda förblir lika ont och eländigt 
men genom de ondas existens kommer det 
också något gott. Jesus dog på korset, det var 
rakt igenom ren och skär ondska men Gud 
använde det för att rädda världen. Därför skul-
le jag vilja uppmuntra dig till att fundera kring 
vilka positiva krafter som finns runtomkring 
dig i den tid vi nu lever i? Med andra ord: Var 
kan du finna Gud mitt i isolering, död och 
sjukdom! Gemenskapen med den Gud som 
skänker oss alla goda gåvor går inte att isolera 
sig från.

Johanna Karlsson



Elsa och mormorElsa och mormor
- Mormor, vad är barnatro?
- Det är väl en tro som barn har.
- Vad är en tro?
- Man kan säja att tro - är att hoppas på något.
- Hoppas - då har det inte hänt än?
- Jo, det kan både vara - nu och sen.
- Vad är tro - nu?
- Det är att jag känner mej förväntansfull och 
lugn, på samma gång.
- Som när jag vaknar på julaftonsmorgonen 
och väntar på julklapparna?
- Är du lugn då, tycker du?
- Näe, kanske inte. Men vad är då tro- sen?
- Sen...ja då tror jag allt blir bra.
- Bra- hur då?
Du tänker så mycket Elsa. Det är så fint att få 
tänka ihop med dej. 
Jag ska berätta om en man som hade en dröm 
om ”sen”…
Han hade en nära vän som var väldigt sjuk och 
alla var oroliga för att han skulle dö snart.
När han kom in på sjukhus, berättade läkaren 

att mannen kanske inte skulle orka leva länge 
till, med den sjukdomen.
Vännens vänner fick höra om hur sjuk han var 
och började be till Gud.
- Gud?
- Ja, den som Bibeln beskriver som skaparen 
av allt vackert- som blommor och barn och 
som vi kan prata med.
- Prata?
- Ja, det som kallas bön också. 
- Vad hände då?
- Den här mannen bad mycket för sin vän, un-
der en längre tid och en natt drömde han att 
han rodde till en strand och satt där och vänta-
de. Plötsligt ser han sin vän komma springan-
de mot stranden, där vännen satt i båten och 
han som kom- såg så lycklig ut.
Vad har hänt frågade han? Jo jag har kommit 
hem nu och här är det helt underbart och vet 
du; jag har träffat alla som jag saknat, mormor 
och alla som jag tyckte så mycket om, men 
som dött förut.
Jag vill verkligen inte följa med dej i båten, jag 
måste få stanna här. Det förstår du väl, du som 
är min bästa vän?
Jaa, men jag måste återvända till dom som 
väntar på mej.
Välkommen hit- sen!
Den natten dog den här mannen, som var 
sjuk och när hans vän vaknade på morgonen, 
ringde telefonen och han fick höra - att nu är 
det slut.
Nej, tänkte mannen, det ÄR inte slut, han är 
på en plats utan en massa svåra behandlingar, 
smärta och aldrig några tårar mer, inga avsked 
- bara glädje.
Vad tänker du om den här berättelsen, Elsa?
Hmm, det låter som ett paradis….träffa mor-
mor...igen. 
Jag tycker om dej mormor!
- Jag tycker om dej Elsa.

Ewa Ramlöw
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Sista söndagen i april bjöd Diakonirådet in till 
pilgrimsvandring i kärlekens tecken. Här är 
några tankar från vandringen.
Kärleken upphör aldrig. … när det fullkomliga 
kommer skall det begränsade förgå. … Men 
nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och 
störst av dem är kärleken. (1 Kor 13:8-13)
Vad är kärlek egentligen?
• En känsla?
• En handling?
• En kraft?
• En attityd?
• En attraktion?
• Ett viljemässigt beslut?
Kan kärlek vara enbart något av detta? Eller 
är den alltihop?
Om vi tar emot Jesus finns hans kärlek alltid i 
våra hjärtan. Ibland märker vi den inte, men 
när vi upplever den händer något i oss. Kärlek 
föder kärlek, vår kärlek till Gud växer, likaså 
kärleken till varandra, till människor omkring 
oss och till oss själva.
Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt 
hjärta och med hela din själ och med hela 
ditt förstånd. Detta är det största och första 
budet. Sedan kommer ett av samma slag: 
Du skall älska din nästa som dig själv. (Matt 
22:37-39)
Vem är då min nästa?
I min garderob hänger ett par byxor som 
jag köpt på rea. Jag har bara använt dem en 
gång. Materialet till byxorna kommer från ett 
bomullsfält i Uzbekistan. Där arbetar en man 
som blivit cancersjuk av bekämpningsmed-

len. Sedan har byxorna sytts på en fabrik i Kina. 
Där arbetar en kvinna som blivit lungsjuk av 
luftföroreningarna.
Är lantarbetaren i Uzbekistan eller textilarbe-
taren i Kina min nästa? Hur kan jag visa dem 
kärlek?
Så älskade Gud världen att han gav den sin 
ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände 
inte sin son till världen för att döma världen 
utan för att världen skulle räddas genom ho-
nom. (Joh 3:16-17)
Jesus vill ge oss kärlek och fullkomlig gläd-
je. Han kallar oss vänner, inte tjänare i Joh 
15:11-15. Det nya förbundet mellan Gud och 
människor som Jesus befäst innebär att Gud 
inte vill ha vår prestation, utan han vill ha en 
relation med oss.
Jesus säger: Om någon älskar mig bevarar han 
mitt ord (Joh 14:23). Bli kvar i hans ord, så blir 
du kvar i hans kärlek och kan dela kärleken till 
din omvärld.
Inget kan skilja oss från Guds kärlek (Rom 8:38 
-39). Gud ser inte ner på oss utan finns med 
sin kärleks närvaro i våra liv. Den kärleken som 
inte vet några gränser får vi ta emot. Poängen 
med kärlek är att den tas emot och levs ut, den 
är till för att dela med andra.
Marita Didrikson
Maria Hellman Holmström
Johanna Karlsson
Helén Widgren
Jenny Ängsved

Vandra i Guds Vandra i Guds kärkekkärkek
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Juni
2 tisdag 
15:00 Öppen kyrka

7 söndag 
10:00 Gudstjänst  
 ”Gud - Fader,  Son och Ande”  
Johanna Karlsson 
Sång: Filip Ewertsson m.fl.

9 tisdag 
15:00 Öppen kyrka

14 söndag 
10:00 Gudstjänst 
”Vårt dop”  
Anders Ohlsson 
Försångargrupp

16 tisdag 
15:00 Öppen kyrka

21 söndag 10:00  
OBS! INGEN GUDSTJÄNST -   
Ej heller via WEB:en

28 söndag 
10:00 Gudstjänst  
Gemensam med Centrumkyrkan

Juli
5  Söndag 
10:00 Gudstjänst 
Gemensam med Centrumkyrkan
14:00 Öppen Bönergård 
Öppet för bön, samtal och fika

12  Söndag 
10:00 Gudstjänst  
Gemensam med Centrumkyrkan
14:00 Öppen Bönergård 
Öppet för bön, samtal och fika

19 Söndag
10:00 Gudstjänst  
Gemensam med Centrumkyrkan 
14:00 Öppen Bönergård 
Öppet för bön, samtal och fika

26  Söndag 
10:00 Gudstjänst 
Gemensam med Centrumkyrkan 
14:00 Öppen Bönergård 
Öppet för bön, samtal och fika

Augusti
2  Söndag
10:00 Gudstjänst  
Gemensam med Centrumkyrkan 

9  Söndag 
10:00 Gudstjänst 
Gemensam med Centrumkyrkan

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN
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På grund av den rådande pandemin är all planering på detta uppslag preliminär.  
Vi vet därför inte när Gudstjänster och samlingar kan hållas i våra kyrkor igen.

           anger att aktiviteten sänds på YouTube. Länk finns på  hemsidan.

Nedanstående är en planering som gäller när denna tidning trycks. Den mest ak-
tuella informationen finner du på vår hemsida www.missionskyrkanfinspang.se.



16  Söndag
10:00 Gudstjänst 
Gemensam med Centrumkyrkan 

23  Söndag  
10:00 Gudstjänst  
”Tro och liv” 
Johanna Karlsson

30  Söndag 
10:00 Gudstjänst  
”Friheten i Kristus” 
Malena Andersson

September
6  Söndag  
10:00 Gudstjänst  
”Medmänniskan” 
Johanna Karlsson

13  Söndag 
10:00 Gudstjänst  
”Enheten i Kristus” 
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 
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
Planerad höststart 24 Augusti.

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00
Se separat program och annonsering
Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.missionskyrkanfinspang.se.
Planerad höststart 26 Augusti klockan 
9:30 på Bönergården

7

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
Planerad höststart 18 Augusti

Föräldra- barnsång
Fredagar kl 13.00-15.00
Gemenskap för föräldrar och barn från 
hela världen 
Start i september

Equmenia Ungs aktiviteter startar i 
September
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Gudstjänst i Corona-tiderGudstjänst i Corona-tider

Kanske är ”social distans” ett av de uttryck 
som vi kommer att minnas från 2020. Vi får 
hela tiden höra att det är det nära mötet som 
är farligt och riskerar att utsätta oss och andra 
för smitta. Man inser hur svårt livet blir när 
man måste se mötet som en risk. 

Websända gudstjänster

Som nämnts på sidan 3 är det mänskliga 
mötet en central del av den kristna tron. Det 
är viktigt att människor får känna sig sedda 
och omfamnade. Utmaningen vi står inför är 
hur vi åstadkommer mötet trots social dis-
tans. Och vi som kyrka har blivit tvungna att 
på kort tid hitta nya vägar. 

Tills vidare hålls inga gudstjänster på sön-
dagar kl. 10:00 i missionskyrkan men vi har 
hittat andra vägar att hålla gudstjänstlivet 
igång.

De senaste veckorna har en liten grupp 
gudstjänstmedverkande samlats i kyrkan på 
fredagseftermiddag för att spela in sönda-
gens gudstjänst som sedan finns tillgänglig på 
Youtube eller församlingens hemsida mis-
sionskyrkanfinspang.se från söndag kl 10:00. 
Målet är inte att göra en proffsig TV-guds-
tjänst utan att göra en gudstjänst som känns 

igen och har lokal anknytning.

Vi kan se att gudstjänsterna visats mellan 300 
och 500 gånger vilket visar att de nått betyd-
ligt fler än de gudstjänstdeltagare som normalt 
samlas en söndagsförmiddag i Missionskyrkan. 
Tag gärna tillfället, aningen på söndag förmiddag 
eller när det passar dig och dela gudstjänstge-
menskapen.

Vandringsgudstjänster

Den 26 april ordade församlingens diakoniråd 
en vandringsgudstjänst i Slottsparken. Guds-
tjänstdeltagarna delade upp sig i små grupper om 
fyra till fem personer som vandrade i den vackra 
miljön, lyssnade på fågelsång och bäcken pålande 
i den späda grönskan. Vi fick ta del av budskap 
om kärlek, hur vi visar den och lär oss älska både 
oss själva och våra medmänniskor. Gudstjänsten i 
Slottsparken samlade ca 25 personer och avslu-
tades med att vi satte oss ner framför slottet och 
plockade fram våra matsäckskorgar.

Vandringsgudstjänst hölls också i Slottsparken, 
vid Mäseln och vid Grossvad i påskhelgen där 
man under helgen på egen hand kunde ta del av 
påskens budskap.
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Hur blir din sommar?

Hur blir det i sommar? Det är frågan som vi 
alla har ställt oss de senaste månaderna och 
som ingen av oss har något bra svar på. Vi har 
de senaste månaderna mer och mer lärt oss 
att ta en dag i taget. En viktig lärdom i livet 
som vi annars kan ha lite svårt för i vår välpla-
nerade kultur. Samtidigt som vi lärt oss att ta 
en dag i taget är vi nog många som hoppats 
på att vi i sommar ska kunna träffas utomhus 
och resa i landet för att hälsa på vänner och 
släktingar och semestra nästan som vanligt. 
Ganska troligt är nog ändå att det här kom-
mer bli en ganska ovanlig sommar. Vi är re-
kommenderade att hålla oss så nära hemmet 
som möjligt. Och några stora folksamlingar är 
det säkerligen inte tal om. 

Sommarens Gudstjänster 

Så hur blir det med Gudstjänster i sommar 
då? När allt är som vanligt brukar Missions-
kyrkan och Centrumkyrkan ha gemensamma 
gudstjänster under sommaren. Det kommer 
vi ha i år också men på ett annat sätt än vi 
brukar. Vi kommer att hålla vår gemensamma 
sommargård, Bönergården, öppen för bön 
och samtal under juli månad på söndagar 
mellan kl. 10.00 och 12.00. Under den tiden 

9

kommer det finnas en pastor eller representant 
för församlingen ute på gården.  
När gården är öppen kommer det även att fin-
nas kaffe med enkelt tilltugg att köpa.

Under hela sommaren, 28/6 till den 16/8, 
kommer det att sättas upp Bön- eller Bibelvand-
ringar ute på Bönergården som du kan gå när du 
vill. Vandringarna att byts ut några gånger under 
sommaren. 

Missionskyrkan och Centrumkyrkan kommer 
också att sända gemensamma sommarandakter  
från våra kyrkor och från Bönergården, Dessa  
kan ses på YouTube under tiden 28/6 till den 
16/8 med start kl 10.00 varje söndag.

På midsommardagen kommer Finspångs För-
samling att ha en gudstjänst i Sta Maria Kyrka.  
I år arrangeras den inte equmeniskt på grund av 
begränsning till max 50 besökare.

Väl mött till de lite annorlunda mötesplatser 
som kyrkan erbjuder i en annorlunda tid.

Anders Ohlsson  
Johanna Karlsson
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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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Lasse nådde  Lasse nådde  
botten i sig självbotten i sig själv

fortsatte med alkohol, hasch och amfeta-
min. I slutet av 70-talet hade han en rela-
tion med en tjej som hade en övervakare 
vid namn Ulla Boström.

”Jag satt en tid på Västerviksanstalten 
och då började jag brevväxla med henne”, 
berättar Lasse. Ulla var engagerad i mis-
sionskyrkan och Lasse följde ibland med dit. 
Lasse berättar vidare att han fick kontakt 
med Curt ”Curre” Ahnlund som var ung-
domspastor i Hällestads friförsamling. Curre 
delade en del av Lasses erfarenheter från 
sin uppväxt. Han fick 1983 viga Lasse och 
Ulla som då blivit ett par.

Men innan det kom Lasse till ett avslut i 
sitt liv. Han berättar. ”Jag kände: Nu räcker 
det. Man måste nå en botten i sig själv när 
man känner att nu är det allvar. Jag fick 
komma på avgiftning i Norrköping där jag 
mötte en kristen kurator som frågade om 
jag ville åka till det kristna behandlingshem-
met Linnéahuset i Göteborg”.
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Jag möter Lasse Pynnönen en fredagsef-
termiddag för ett samtal om livet. Lasses liv 
började i Björneborg i Värmland dit familjen 
flyttat från Finland i jakt på arbete. Mamma 
kom från Karelen som blivit ryskt territori-
um och pappa kom från trakten runt Lahtis. 
Arbetslösheten var svår i efterkrigstidens 
Finland och svenska industrier ropade efter 
personal.

Vid 14 års ålder flyttade Lasse till Skövde 
där mamman gått in i en ny relation efter att 
fadern avlidit. Den nye mannen blev inte en 
fadersgestalt och Lasse saknade sin far myck-
et. Styvfadern drack alldeles för mycket och 
det var ofta som Lasse inte vågade gå hem 
utan sov i källarförråd.

Lasse blev rotlös och kom in i gäng där 
mycket alkohol förekom. Vid 19 års ålder 
mönstrade han på en båt i Göteborg och lev-
de på sjön i fyra år.

När Lasse mönstrat av gick färden till Fin-
spång där familjen nu bodde. Det hårda livet 

Lasse hade genom kontakten med Curre 
och Ulla attraherats av den kristna tron. Han 
berättar, ”Jag hade bestämt mig för 100% tro, 
och när jag kom till Linnéahuset var suget efter 
alkohol och droger borta vilket stärkte min tro”.

”Efter en tid kände jag att inget hände och 
sade till Gud. Om du inte visar dig så drar jag. 
Jag plockade fram väskan och då kom orden 
till mig från Gud. Om du gör ditt ska jag göra 
resten”.

Det blev ett halvår på Linnéahuset och där-
efter två år på folkhögskola i Mariannelund, 
bröllop och återvändande till Finspång.

Lasse har sedan under sin karriär satsat på 
att hjälpa de människor som fastnat i alkohol 
och droger, som behandlare och socialsekrete-
rare. Familjen har varit öppen och tagit emot 
barn i behov av stöd.

Livsvägen har inte varit rak, men tron har 
fortsatt att vara bärande i Lasses liv.

Anders Ohlsson


