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En uträckt En uträckt 
handhand

Jag är trött på armbågshälsningar och jag är 
less på vinkningar i luften. Jag längtar efter att 
återigen få känna någons hand i min i en fast 
och hjärtlig handhälsning. Somliga verkar tro 
att pandemin så i grunden har förändrat förut-
sättningarna för hur vi även framöver kommer 
att förhålla oss till varandra att handhälsandet 
aldrig kommer tillbaka. Det är ju på inget vis 
den värsta följden av den globala smittan, men 
jag hoppas ändå att de har fel. Jag vill kunna 
räcka ut min hand till handslag igen.

Vi har i Finspångs Missionsförsamling sen ett 
flertal år tillbaka haft som vision att få vara en 
uträckt hand. En uträckt hand som går att fatta 
när man själv vacklar till, en hand som lyfter 
när man redan har fallit och en uträckt hand 
som också tacksamt vill ta emot det Gud vill 
ge. Att på ett konkret sätt gestalta den uträckta 
handen är i vanliga fall inte lätt, och i corona-
tider blir det inte precis lättare. Att vara kyrka 
innebär i hög grad att dela liv i gemenskap med 
varandra och med Gud. Och vi märker att livet 
blir kringskuret av att inte få träffas och mö-
tas ansikte mot ansikte. Vi längtar efter att få 
mötas till gudstjänst och andra samlingar igen. 
Webbsända gudstjänster har haft stor betydel-
se för en hel del under våren och sommaren, 
men snart är vi lika trötta på det som på arm-
bågshälsningar. De är båda otillfredsställande 
och i längden otillräckliga substitut för den 
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verkliga varan. 

Det känns därför glädjande att vi beslutat om 
att börja hålla gudstjänster öppna för besö-
kare igen från september och framåt. För att 
undvika att hamna nära 50-gränsen kommer 
söndagarna att innehålla två gudstjänster, en 
på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det 
känns som en ljusglimt i en annars fortfaran-
de ganska mörk coronaverklighet att få dela 
gemenskap i gudstjänst och andra samlingar 
igen. 

Jag läser för tillfället en helt nyutgiven bok av 
Roland Spjuth som heter ”Om Gud och allt 
annat”, som jag varmt kan rekommendera 
att läsa. I den liknar han Gud vid ett lysande 
ansikte. Han skriver: ”När jag liknar Gud vid 
ett lysande ansikte, betyder det att relationen 
till Gud har en avgörande betydelse i mitt liv. 
Skulle jag förneka den relationen, skulle det 
göra mitt liv väldigt annorlunda”. Han beskri-
ver vidare hur bilden av Guds lysande ansikte 
framträder när tron blir gemensam. Mot 
bakgrund av det är det av stor betydelse att vi 
också börjar mötas igen ansikte mot ansikte. 

Herren låter sitt ansikte lysa mot Dig och visar 
Dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till Dig och 
ger Dig sin fred.

Håkan Rydin



Vad man än tycker och tänker om Bibeln går 
det inte att komma ifrån att den har påver-
kat vårt land och vår kultur väldigt mycket. 
Den har påverkat vårt samhälle och vårt sätt 
att tänka. Bibeln har också fått människor 
att förändra sina liv. Bibelläsning har gjort 
att människor insett att de urgamla texterna 
berör mig, de handlar om mitt liv, mina tankar 
och mina problem. I Bibeln finns allt som livet  
innehåller och när jag läser Guds ord får jag 
hjälp att formas och växa som människa.
Bibeln med alla dess böcker finns idag översatt 
till mer än 400 språk.  
Nya testamentet finns översatt till ytterligare 
ca 1000 språk. Delar av Bibeln finns översatt 
till ca 2500 språk av de 6500 språk som finns i 
världen. Det gör att Guds ord finns tillgängligt 
för stora delar av världens folk.
Över hela världen fascineras människor av 
Guds ord än idag. Bibeln är inte en bok som 
bara ligger till grund för vår kultur eller fått 
människor att förändra sina liv -- det sker just 
nu.
Människor av olika slag dras till Guds ord och 
vill lära sig mer av vad Bibeln står för och vill 

förstå hur det påverkar deras liv.
Här i Finspång är det många som har sitt 
ursprung i muslimska länder som söker sig 
till Guds ord. Under våren och sommaren har 
olika grupper samlats ända upp till tre gånger i 
veckan och läst och studerat Bibeln. 
Jag frågade några av dem varför de läser 
Bibeln och hur de orkar träffas så ofta. Jag 
undrade om de inte blev trötta på att läsa 
Bibeln och de utbrast i ett rungande Nej. En 
man berättade för mig att han mötte kristna 
människor på sin resa från Iran till Sverige. De 
gav honom kärlek och bemötte honom med 
respekt på ett sätt som han aldrig tidigare 
erfarit. Han undrade vad det var som de här 
människorna hade med sig som låg till grund 
för deras kärlek och respekt. Han började läsa 
Bibeln och upptäckte Jesus. Han förstod var 
de kristnas kärlek kom ifrån och började ett liv 
tillsammans med Jesus han också. Nu vill han 
lära sig mer och mer för att bättre lära känna 
Jesus som förändrat hans liv.
Det är något med Bibeln som är svårt att förstå 
- hur man kan läsa Bibelns olika texter om och 
om igen och aldrig bli trött på vad som står. 
Även om det är texter som jag kan utantill 
eller har hört många gånger så kan de helt 
plötsligt visa något nytt som jag inte tidigare 
tänkt på. Samtidigt innehåller Bibeln så mycket 
att mitt liv inte räcker till för att förstå allt. Det 
finns alltid mer att lära mig och fördjupa mig i. 
Ju mer jag läser och fördjupar mig i Guds ord 
ser jag hur allt hänger samman och hur Gud 
hela tiden haft en plan för mänskligheten. Den 
plan som fullbordas i och med Jesus Kristus.
Det är en stor glädje att tillsammans med an-
dra människor få upptäcka Bibeln, både med 
dem som läst Bibeln i många år eller med dem 
som upptäckt den alldeles nyss. Är du nyfiken 
på att lära dig mer om Bibeln?  
Välkommen till Missionskyrkan på någon av 
våra samlingar eller kontakta någon av oss 
pastorer.

Malena Andersson
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Under det senaste året har jag gått på Göta-
bro bibelskola en bit utanför Kumla, vilket jag 
tycker har varit väl investerad tid. Det finns 
många anledningar att välja att spendera ett 
år på bibelskola. En stor anledning var för 
mig att det kändes som en stabil grund för 
resten av livet. Bibelskola är en superplats 
att fördjupa sin tro på, oavsett vem man är 
eller hur långt man kommit i sin tro. Det är en 
möjlighet att lära känna Gud mer personligt, 
läsa Bibeln och framförallt formas som lär-
junge. Man får verkligen tid att samtala och 
reflektera kring allt mellan himmel och jord, 
bokstavligen. Dessutom är det otroligt god 
mat (längtade alltid till frukosten) och öppna, 
kompetenta lärare!

Nu i efterhand börjar jag förstå hur många 
olika saker vi gått igenom, mycket som jag 
inte hade en aning om för bara ett år sen är 
naturligt idag. Några exempel på vad vi läst 
under året är bibelöversikt, själavård, för-
samling, mission, etik, Jesus och Den Helige 
Anden. Jag gick även en frivillig lovsångskurs 
som var intressant. Senare under hösten väl-
jer man mellan tre profiler; bibel, social eller 
ledarskap.

Vare sig man gillar att träna, spela musik 
eller kolla på film finns det något att hitta 

på. För min del blev det många skogsprome-
nader, lovsång och mys i elevköket. Varje dag 
finns det tid på schemat för personlig andakt, 
bönegrupp en kväll i veckan och onsdagsmö-
te där vi elever får utforma gudstjänsten (kul 
med olika koncept varje vecka!) Det finns även 
möjlighet till olika veckopraktiker, själv åkte jag 
in till Örebro några gånger där vi främst bad 
för folk på stan. I våras hade vi tre (som tyvärr 
bara blev en) månaders praktik. Tillsammans 
med två andra var jag i Oslo på ett kontaktkafé 
för socialt utsatta människor - otroligt fint att 
se hur Guds kärlek förändrar liv.

Jag har fått med mig massa fina vänskaper, lär-
domar och användbar kunskap inför framtiden 
men framförallt fått se Gud från nya perspektiv 
och mognat i min tro. Bibelskola är verkligen 
ett växthus. Speciellt har jag insett hur stor 
Guds trofasthet är och fått landa i att ha min 
identitet i Jesus, att Han är mitt hem och trygg-
het oavsett vad som än händer. Sedan har det 
inte alls varit underbart hela tiden, utan även 
mycket frågor, bearbetning av gamla saker och 
frustration. Men även i gråa november fick jag 
uppleva ljuset! Det är någonting jag hoppas 
följer med mig från det här året, att Gud vill 
vara med i hela livet och möter oss där vi är.

Hanna Asserhed

Ett år på BibelskolaEtt år på Bibelskola

5



September
 
6  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Johanna Karlsson 
Lovsångsteamet
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

13  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Johanna Karlsson 
Försångsgrupp
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

20  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Malena Andersson 
Sång: Magnus Hasselquist,  
Kristina Hedman
16:00 Gudstjänst 
Malena Andersson

27  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Anders Olsson 
Sång: Sophia Andersson,  
Frida Junsten
16:00 Gudstjänst 
Anders Olsson

4  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Johanna Karlsson 
Filip Ewertsson m.fl.
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

11  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Johanna Karlsson 
Lovsångsteamet
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

18  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Håkan Rydin 
Försångsgrupp
16:00 Gudstjänst 
Håkan Rydin

25  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Malena Andersson 
Sång: Leif Didriksson.  
Josef&Johanna Ronetjärna
16:00 Gudstjänst 
Malena Andersson

31  lördag 
10:00 Nattvardsgudstjänst

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN

6

På grund av den rådande pandemin är all planering på detta uppslag preliminär.  
                anger att aktiviteten sänds via YouTube. Länk finns på  hemsidan.  
Exakt starttid är i skrivande stund inte beslutad 

Aktuell information finner du på vår hemsida www.missionskyrkanfinspang.se.



1  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Anders Olsson 
Monica Ohlsson m.fl.

8  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Malena Andersson 
Sång: Magnus Hasselquist,  
Kristina Hedman
16:00 Gudstjänst 
Malena Andersson

15  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Johanna Karlsson 
Lovångsteamet
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

22  söndag 
10:00 Gudstjänst 
 
Johanna Karlsson 
Sång: Filip Ewertsson m.fl
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

29  söndag 
10:00 Adventsgudstjänst 
”Ett nådens år” 
Johanna Karlsson
16:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson 
 
6  söndag 

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

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

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

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

Sygrupp
Måndagar 19.00 ojämna veckor
Välkommen med och sy i 
Missionskyrkan



Vi längtar och törstar efter gemenskap med 
Gud och varandra. Vi tror att församling är 
något man lever i tillsammans med varandra 
och Gud själv vilket har lett till ett beslut att 
bjuda in till gudstjänster igen i Missionskyr-
kan.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller fortfa-
rande vilket innebär att vi inte får samlas mer 
än 50 personer åt gången. Därför vill vi inbju-
da till två gudstjänster så att vi inte riskerar 
att gå över gränsen.

Från och med den 6 sept är ni välkomna på 
gudstjänst kl 10:00 eller kl 16:00 i Missions-
kyrkan. De två gudstjänsterna kommer inte 
vara identiska.  
Förmiddagens gudstjänst kommer att vara 
mer vanlig med bön, sång, bibelläsning och 
predikan. Eftermiddagens gudstjänst kommer  
att vara inspirerad av sinnesrogudstjänster. 
Den gudstjänsten kommer innehålla sånger, 
bibelläsning, bön och en kort reflektion. De 
gudstjänsterna är mer avskalade och blir 
något som vi gör tillsammans genom växelläs-
ning av tex bibeltexter.

Syftet med båda gudstjänsterna är detsamma 
- att vi får möjlighet att träffas i gemenskap 
inför Guds ansikte.
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När vi träffas i kyrkan gäller eget ansvar för om 
jag ska gå dit eller inte. Det är avstånd och nog-
grannhet i hygien som gäller och att vi respekte-
rar varandras beslut. I kyrkan kommer det vara 
uppmärkt vilka platser som är tillgängliga pga 
avstånd till varandra.

Förmiddagens gudstjänst kommer också filmas 
och sändas på vår Youtube-kanal.

Malena Andersson

Gudstjänster Gudstjänster 
i hösti höst
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Det finns ett nytt ord som man helst inte vill 
höra, det nya c-ordet, ordet man inte kan und-
gå en enda dag. Det dyker upp i tidningar, på 
TV och i samtal människor emellan.

C-ordet och det som det står för har kastat om 
hela vår tillvaro och påverkar jobb, fritid, vår 
ekonomi och alla våra relationer. Ja, verkligen 
allt! Vi lever nu i ett slags ”C-land” där inget 
fungerar som vanligt. 

Vilket är värst? Är det att vi drabbats av ett 
virus som kan orsaka svår sjukdom, kanske 
död? Eller är det att vi ska stanna hemma, hålla 
avstånd, isolera oss? Inga handslag, inga kra-
mar och inga möten med andra människor! Vi 
människor är sociala varelser och mår dåligt om 
vi berövas relationen med andra. Det sägs att 
relationen är människans sätt att förstå sin om-
värld. Genom relationen blir världen begriplig.

I C-landet har vi också tappat rytmen. Jag själv 
är van att gå till gudstjänst varje söndag, öva 
med Finspång Brass, sjunga i kör och träffa gub-
barna på torsdag kväll. Och nu - ingenting! Alla 
har vi nog våra fasta punkter i tillvaron men allt 
är nu inställt tills vidare, på grund av Corona! 
Ja, det är ju så det stavas, c-ordet. 

Jag, min fru Solweig och vännerna Pelle och Bir-
gitta fick snabbt nog av att vistas i C-land. Men 
under våren och sommaren hittade vi lyckligtvis 
ett andningshål genom att regelbundet besöka 
ett ”Nya Seland” 

Hade vi före c-tiden hört talas om Tjuttorp, 

Kärrskogsmossen, Strusjöskogen, Svensks-
undsviken eller Ängenäs? Inte jag i alla fall, och 
dessa platser är bara 5 av 283 liknande i bara 
Östergötland! Tänk att det skulle behövas en 
pandemi för att upptäcka att det finns så myck-
et att se på hemmaplan! Jag talar förstås om 
naturreservat! Det finns en ny värld runt hörnet 
som väntar på att bli upptäckt och befolkad.

Under våren och försommaren har vi valt ut 
ett eller två expeditionsmål per vecka, tagit på 
oss kläder efter väder och fyllt ryggsäcken med 
kaffe och mackor. Det har gett en behaglig rytm 
åt livet att regelbundet få dra i väg på en tur till 
Nya Seland. Totalt har vi gjort ca 30 utflykter, 
de flesta till olika naturreservat men också till 
andra naturområden. Det har varit välgörande 
för både ande, kropp och själ. Vi har gått som 
mest upp till en mil, bestigit utsiktspunkter och 
njutit av urskog och sjöar. Att samtala och odla 
relationer är dessutom både tillåtet och rekom-
menderat utomhus, så allt har skett i Tegnells 
anda.

Det ger också en andlig dimension att vistas i 
Guds fria natur, njuta av skogens dofter, låta sig 
hänföras av magnifika vyer, vila med en kopp 
kaffe vid stranden av en sjö och byta tankar 
med vänner.

Jag hoppas att Coronan och Covid-19 klingar av 
snarast men till dess rekommenderas en tur då 
och då till Nya Seland.

Anders Junsten 

Besök i  Besök i  
Nya SelandNya Seland
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Den 19 juli hade både jag och hustrun börjat 
vår semester. Den här dagen hade vi vårt an-
svar på Bönergården. Ansvaret bestod detta år 
i att städa av och tömma sopor samt att hålla 
huvudbyggnaden öppen en stund på eftermid-
dagen för bön och gemenskap. 

Vanliga år brukar kiosken vara öppen på efter-
middagen, då även en samling kallad Andrum 
brukar hållas. Men detta år ser allt annorlunda 
ut.

Vi anlände strax efter 9 för att städa av. På 
parkeringen stod en husbil då vi kom. Jag 
pratade med en av dem som sovit där och hon 
berömde denna natursköna plats och berätta-
de att stranden varit full av folk på lördagen.

Soptunnorna var fulla efter gårdagen och det 
låg en del skräp att plocka upp. Det är viktigt 
för att gården ska kännas välkomnande att det 
är städat på området.

Innan vi lämnade området vid 10-tiden hade 
flera sol- och badgäster anlänt. När vi återkom 
vid 13-tiden noterade jag att det fanns 25 bilar 
på parkeringen. Människor satt i små grupper, 
några spelade fotboll, andra badade eller hade 
plockat fram sina picknickkorgar. Nya badgäster 
kom under hela eftermiddagen. Termometern 
hade den här fina dagen gått en bit över 20 
grader.

Vi öppnade huvudbyggnaden som skulle vara 
öppen för gemenskap, bön och andakt mellan 

kl 14 och 16. Kaffebryggaren sattes på och 
någon kom med kaka till kaffet.

Strax efter kl 14 var 15 personer samlade på 
den stora verandan för en stund av samtal, 
livsreflektion och kaffe.

Vi stannade upp inför söndagens tema som 
handlade om efterföljelse. Frågan ställdes: Vad 
innebär det att följa Jesus, att vara kristen i den 
tid vi lever?

I texten vi läste från Luk 9:51-62 uppmanade 
Jesus några människor att följa honom. Alla 
hade något förhinder men sade att de senare 
skulle slå följe med honom. Vi såg vidare i tex-
ten att Jesus inte ansåg att deras förhinder inte 
var anledning att skjuta upp efterföljelsen.

Vi kom i vår bibelreflektion fram till att vi kan 
gå med Jesus och inspireras av honom i alla 
livets situationer. Om vi städar vid Bönergården 
kan vi göra det tillsammans med Jesus. När vi 
stannar upp i mötet med en annan människa 
eller utför vårt arbete, kan detta också vara ett 
möte där Jesus finns med.

Så vände vi hem från Bönergården efter en 
dag som innehöll både städning, goda möten 
och livsreflektion. Det kändes bra att så många 
hittat till denna plats för rekreation och åter-
hämtning. 
 
Anders Ohlsson

Hemesterdag  Hemesterdag  
vid Bönergårdenvid Bönergården



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
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& 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
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Tove
Mats

Välkommen 
till oss på 
Colorama Ödmans!

0122-210 00
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www.familjehemscenter.se

Vi erbjuder konsulentstödd
familjehemsvård 
dygnet runt.
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Kyrkoherde Kyrkoherde 
Pär Östlund Pär Östlund 
mot väggenmot väggen
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Första gången jag mötte Pär Österlund 
var år 2003 då han kom in för att anlita 
begravningsbyrån jag då arbetade på, för 
ett uppdrag. Han berättade då att han 
snart skulle vigas till präst i Visby domkyr-
ka. Det var något hos den unge elegant 
baskerklädde prästkandidaten som gjorde 
att han fastnade i mitt minne. 
Idag möter jag Pär i hans tjänsterum på Mari-
agården några dagar innan han ska välkomnas 
som kyrkoherde i Finspångs församling vid en 
gudstjänst i Risinge kyrka. 
Det finns tre frågor som jag önskar få svar på: 
Varför är du präst? Vad vill du med din roll i 
Finspångs församling? Ekumenik, vad betyder 
det för dig?

Pär berättar: 
”Jag döptes inte förrän jag var tre år och då 
kom prästen hem och förrättade dopet. Jag 
tycker mig ha en minnesbild från det tillfället. 
Min mamma sade att efter det har jag alltid 
sagt att jag skulle bli präst.” 
”Morfar och mormor var viktiga personer 
under min uppväxt och jag följde med dem till 
kyrkan. Som 13-åring fick jag på sommaren 
följa en tidigare församlingspräst, som då fått 
tjänst på Österlen, i hans arbete. Direkt efter 
gymnasiet blev det teologiska studier i Uppsala 
som ledde fram till prästvigningen 2003.”

”Jag har ingen omvälvande kallelseupplevelse 
att se tillbaka på utan har vuxit in i uppgiften.  
Anledningen till att jag fortsatt är att det blivit 
en vana och att jag inte sett någon anledning 
att vika av. Jag drivs av en kristen övertygelse 
och vill sprida evangeliet på det sätt en präst 
har möjlighet till.”

Per uppfattar det som en utmaning att få 
leda hela den organisation som Finspångs för-
samling är med sina 55 anställda som han har 
huvudansvar för. 
Pär beskriver att kyrkoherdeuppdraget har tre 
bottnar.  
Att vara andlig ledare och på biskopens upp-
drag se till att Svenska Kyrkans tro, lära och 
bekännelse upprätthålls i församlingen. 
Att leda organisationen och se till att kyrkoord-
ningen för Svenska Kyrkan, lagen om svenska 
kyrkan och begravningslagen efterlevs i beslut 
och i det dagliga arbetet.  
Att för statens räkning ansvara för begravnings-
verksamheten för både kyrkotillhöriga  
och icke kyrkotillhöriga.

På frågan om ekumenik svarar Pär: 
”Vi måste vara generösa och ärliga mot varan-
dra och se att vi är olika men att vi alla bekän-
ner den treenige Guden. Vi kan se våra olik-
heter och leva med dem. Svenska Kyrkan har 
utifrån sin storlek ett stort ansvar för ekume-
niken. Jag kommer att delta i det ekumeniska 
nätverket som finns i Finspång. ”

Inför uppdraget att leda Finspångs församling 
känner sig Pär trygg och avslutar. ”Man måste 
ju få vara nybörjare och jag har många goda 
medarbetare runt omkring mig.”

Anders Ohlsson


