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Är det jul året om?Är det jul året om?

Nu är det snart jul igen - eller är det jul året 
om? 

”Och Ordet blev människa och bodde bland 
oss” Joh.1:14 

På mitt köksbord står en julkrubba året om. 
Har hon inte tagit bort julpyntet kan någon tän-
ka. Men, nej, så är det inte, det är ett medvetet 
val. Jag vill att min krubba ska stå på köksbor-
det, mitt i vardagen vare sig det är december, 
mars eller juli för att påminna mig om att Gud 
själv valde att bosätta sig mitt i min vardag, 
mitt i alla människors vardag. Krubban är för 
mig en så tydlig påminnelse om att Jesus inte 
kom till någon speciellt mysig julstämning utan 
till alldeles vanliga liv. Han kom till herdar som 
gjorde sitt jobb ute bland fåren, till en ung man 
som trodde att hans fru hade varit otrogen, 
ja till ett ungt par som höll på att tillsammans 
börja bygga sin framtid och till djuren i ett 
stall. Jesus kom till det som tillhör människors 
vardag. 

Jesus band med sitt liv ihop mänskligt och 
gudomligt. Berättelsen slutar inte med krub-
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ban, den fortsätter med hur Jesus som vuxen 
mötte människor mitt i deras verklighet. 

Jag tänker exempelvis på de kvinnor Jesus 
mötte med en helt annan kvinnosyn än den 
som då rådde. Han såg dem som människor 
som Gud älskade, värda att prata med och att 
lyssnas till. 

Jag tänker också på de tullindrivare Jesus möt-
te. Jesus såg utanför de korrupta system de 
var fångade i. Han bjöd hem sig till dem och i 
mötet med honom förändrades deras liv. 

Detta vill jag påminna mig om varje dag, 
att Gud blev människa för att bo bland oss 
människor och göra skillnad i allas våra liv. Jag 
vill påminna mig om att mitt liv kan förändras 
i mötet med Jesu kärlek och att jag kan sprida 
den kärleken vidare, att jag kan leva ett liv 
med Jesus som exempel. Kanske vill du också 
påminnas om det och låta det påverka ditt liv 
varje dag. 

Johanna Karlsson



Jag har alltid gillat slott! Det finns ganska 
många i Östergötland, men tyvärr är det sällan 
man får möjlighet att vandra fritt i dem. Fin-
spångs slott, till exempel, har jag bara besökt 
en gång och endast vissa rum. Nya slottet Bjär-
ka Säby söder om Linköping har jag däremot 
haft en hel del äventyr i. Platsen drivs av en 
kristen församling i Linköping och används ofta 
för retreater, mässor och andlig fördjupning. 
Det är speciellt att gå mellan de unika rum-
men, stänga en dörr och kliva in i ett nytt rum 
med vackra tapeter och ståndsmässiga möbler. 
Från det nya rummet finns det ofta ännu en 
dörr som leder till något nytt och outforskat. 

Så är det också i livet. Ibland är det tid att sitta 
ner, lära känna platsen vi kommit till och ta oss 
an de utmaningar vi möter där. Ibland finner 
vi oss vara i en mörk och tråkig passage, en 
svängd trappa där vi inte ser något slut, men 
så plötsligt befinner vi oss vid en dörr. Vad 
finns bakom den? Vågar jag gå in eller ska jag 
vända tillbaks? 

För snart fem år sedan tog jag kontakt med 
Finspångs Missionsförsamling. Det var den 
dörren som gläntade i slutet av den dunkla 
passagen jag då befann mig i. Jag och min fa-
milj blev varmt välkomnade av en levande ge-
menskap där mycket var på gång. Man dröm-
de om och arbetade för en öppen kyrka mitt i 
samhället. Församlingen stod då mitt i den våg 

av flyktingar som kom till Sverige och försökte 
möta den med språkcaféer, bibelverkstad, ge-
menskap och gudstjänst. Här fick jag, tillsam-
mans med kollegor, församlingsmedlemmar 
och andra vara med att möta människor på 
olika livsresor. Vad som också glatt mig under 
dessa år är den goda gemenskapen mellan de 
olika kyrkorna i Finspång. Präster och pastorer 
möts regelbundet till bön och samtal om livet i 
Finspång. Jag har lärt mig mycket i mötet med 
församlingen och människorna runt den. Jag 
hoppas också att jag fått bidra med något som 
lever vidare och utvecklas av andra.

Nu har tiden kommit att gå in i nästa rum. I 
somras flyttade vi som familj till Norrköping. 
Jag har redan tagit ett steg in i forskning och 
undervisning genom den doktorandtjänst 
jag har på Enskilda högskolan Stockholm. Jag 
studerar mission och kristen formation i nya 
församlingar i svenska städer. Detta kommer 
att pågå några år och det känns därför rätt att 
nu stänga dörren bakom mig och ta ett kliv 
framåt. Jag vill säga ett varmt tack till alla er 
jag mött i olika sammanhang! 

Missionskyrkan ligger för 
övrigt på Slottsvägen 13. Där 
är man välkommen. Också jag 
välkommen åter då och då, 
tror jag.

Björn Asserhed
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Tack och hej!Tack och hej!



Två dagars semester mitt i gråaste november 
hör inte till mina vanliga höstrutiner. Tyvärr 
blev 50-årsfirandet för en nära vän, som 
var anledningen till semestern, inställt. På 
grund av ni vet vad… Istället för firande och 
festligheter blev det ett par dagar i Tivedens 
nationalpark med vandring, cykling, god mat, 
bokläsning och tända ljus. Fantastiskt skönt 
och väldigt lyxigt avbrott mitt i mörka och 
kulna hösten! 

Nationalparken i Tiveden ligger lättåtkomligt 
mellan Vänern och Vätterns kulturbygder, 
och bjuder på härliga naturupplevelser och 
påtaglig vildmarkskänsla. Ett besök kan varmt 
rekommenderas! Det finns flera olika entréer 
till parken och jag märkte att varje gång vi 
passerade in i parken under de två dagarna vi 
vistades där, skapades någon form av respekt 
och vördnad inför den storslagna naturen.

Naturen påstås av många vara på väg att bli 
svenskarnas nya religion. Inte minst utveck-
las den tesen i den nyligen utkomna boken 
”Granskogsfolket – hur naturen blev svensk-
arnas religion”, som beskriver hur naturen, 
för världens mest sekulariserade folk, mer 
och mer blir en plats som väcker existentiella 
funderingar. Och att naturen, och inte minst 
vildmarken, gör något med oss är svårt att 
förneka. Att vistas i naturen ger perspektiv 
och energi, det hjälper en att tänka färdigt 
tankar utan att bli avbruten och det ger ro 
för själen. Nu under pågående pandemi har 

naturen för många blivit en ännu mer lockande 
tillflykt. 

För mig som troende är det oundvikligt att 
naturen också pekar vidare mot en ännu mer 
storslagen verklighet. En verklighet som jag 
tror på och bekänner som Gud. Jag står gärna 
i vördnad och respekt inför naturen, skapad av 
Gud, men den får aldrig hela mig. Den får ald-
rig min dyrkan. Den är reserverad för den Gud 
som gett sig till känna på det allra mest stor-
slagna sättet i Jesus Kristus. Och Jesus Kristus 
är möjlig att tillbe såväl på stubben, i fåtöljen 
som i kyrkan. 

Just kyrkorummet är ju annars en annan plats 
som fortfarande för många väcker helighet 
och vördnad. Kyrkorummet är tyvärr också en 
saknad plats för en hel del av oss just nu. Fast 
mest är det nog inte rummet i sig som saknas 
oss, utan mötet med människor och möjlighe-
ten till mötet med Gud. Men vi får härda ut i 
hoppet om att tillvaron så småningom blir mer 
som vi är vana vid, och stämma in i en psalm vi 
gärna sjunger:

Må din väg gå dig till mötes,  
och må vinden vara din vän  
och må solen värma din kind  
och må regnet vattna själens jord,  
och tills vi möts igen  
må Gud hålla, hålla dig i sin hand.

Håkan Rydin

HöstfunderingarHöstfunderingar
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Under nu rådande omständigheter är alla våra samlingar inställda.

Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla en andakt eller gudstjänst varje söndag 
via WEBBEN. WEB sändningarna når du via vår hemsida eller vår YouTube kanal 
Missionskyrkan Finspång. 

För aktuell information om alla våra samlingar se vår hemsida 
 www.missionskyrkanfinspang.se 

RPGs dagledigträff
Inställda tils vidare

Se separat annonsering. 
Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.missionskyrkanfinspang.se.
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När jag hör ordet tillit, ser jag ett litet barn stå 
på en hög sten med utsträckta armar. Nedan-
för stenen står pappa med armarna sträckta 
upp mot barnet. Med ett klingande skratt 
kastar den lille sig handlöst ner mot pappa, 
som fångar upp honom och håller honom i sin 
famn.

Tryggheten mellan far och son är absolut. Den 
lille vet att pappa aldrig skulle ta ner sina hän-
der och låta honom falla till marken. Pappan 
känner glädjen och tilliten. Han skulle aldrig 
låta barnet falla och skada sig.

Tron på Gud är ett språng i tillit. Tro handlar 
egentligen om att öva sig i tillit. Teologen 
Kirkegaard har beskrivit övningen i tillit så här; 
tro är ett hopp ut på 70 000 famnars djup! 
Att tro är att öva sig i att lita på att Gud fångar 
upp oss, trots alla avgrundsdjup. Att vi likt det 
lilla barnet har tillit till Guds utsträckta armar. 
Att tro är att våga hoppa trots det svindlande 
djupet. 

Tillit – ett ord som låter likadant framlänges 
som baklänges, en så kallad palindrom. 
Ordet tillit beskriver ett förhållande som är ett 
ömsesidigt förtroende. Tillit råder när vi kan 
lita på varandra. Jag tror på Gud – jag litar på 
Gud och Gud litar på mig.

En annan palindrom är ordet oro. Ordet är 
kort. Hur vi än vänder på det låter det lika-
dant. Oro tränger sig rakt på. Oro finns hos alla 
människor.

Oron kommer, ibland vågar vi inte riktigt lita 
på att tillvaron bär, det får vi lära oss att leva 
med och försöka hantera. Tillit får vi be om. 
Den får vi ta emot. Vi får dela oron med var-
andra och visa varandra tillit. Varje människa 
behöver tillit för att känna sig trygg. Trots allt 
bär tilliten oss.

Tillit är viktigt i relationer mellan människor. 
Kärlek, tillit och tålamod är tre viktiga egen-
skaper i vår vardag. För att känna tillit till var-
andra är det viktigt att tålamodet och kärleken 
finns med.

Tilliten mellan barnet och pappan är kravlös. 
Det är inte villkorat. Jag fångar dig om du upp-
fyller mina önskningar. Nej, tilliten står över 
prestationer och krav. På samma sätt är det i 
Gudsrelationen. Vi fångas upp utan att först 
ställas inför en kravspecifikation.

Gudstillit är något som bär, trots oro och djupa 
dalar i vår vardag.

Monica Blomberg

Tillit och oroTillit och oro



Det har blivit tradition för många att lördagen 
före andra advent besöka Missionskyrkans 
julstuga. Där brukar man kunna köpa julpys-
sel, bröd och lotter. Man kan också sitta ner 
och fika. Läckra bakverk finns på ett kondis-
bord. Till självklarheterna hör ju också gröten 
som avnjutes med skinkmacka. Allt sker 
under tiden man lyssnar live på julens sånger. 
Innan man skiljs åt är det dragning på alla 
lotterier där man bland annat kan vinna fina 
konstnärligt tillverkade pepparkakshus.

Men i år ser det annorlunda ut. Vi har blivit 
rådda att inte samlas inomhus och det är ju 
viktigt att vi gör vad vi kan för att inte utsätta 
varandra för smitta. Vi har därför valt att boka 
plats på torget på samma sätt som vi gjorde 
en fredag i oktober då vi sålde grönsaker och 
bröd till förmån för Missionskyrkans arbete i 
Indien.
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Lördagen den 5 och fredagen den 11 
december, klockan 10 till 15 möts vi på 
torget till en alternativ julstuga.
Till den dagen har det bakats fikabröd och 
matbröd. Det har syltats och saftats för att 
vi ska få en känsla av julstuga även detta år. 
För den godissugne finns det även hemgjort 
julgodis. Vi hoppas att vi med respekt för 
avstånd ska kunna erbjuda ett gott möte på 
torget i Finspång vid dessa tillfällen.

Julstugan brukar ge ett bra ekonomiskt 
bidrag till Församlingens verksamhet.

Välkomna till torget eller stöd oss med en 
frivillig gåva.

Swish: 123 421 81 29

Anders Ohlsson

Alternativ Alternativ 
JulstugaJulstuga
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Det är onsdag kväll och klockan är sex utanför 
Lotorps Missionshus. Det är dags för mörker-
spårning i scouterna. Ficklamporna spelar runt i 
mörkret och startkort delas ut. Nu gäller det att 
ge sig ut i mörkret, att följa reflexspåret och att 
lösa kvällens kontroller.

Är det svårt? Är det spännande? Ja kanske, om 
man är 10 år och skulle gå ut själv i mörkret, 
men en av scouternas grundpelare är ju att alla 
är med i en patrull med kompisar. Tillsammans 
fixar man det mesta och kul är det förstås alltid. 
Här i Lotorp finns nu scouter från patrullerna 
Kråkan, Kajan, Skatan, Korpen och Höken, redo 
att ta sig an kvällens utmaning. 

Redo, ja ”alltid redo”, det är ju scouternas 
valspråk. Det är väl ändå något visst med ett 
släkte som alltid är redo, redo att ge sig ut i 
naturen, redo att vara en riktig vän och redo att 
ta ansvar för sig själv och andra, för att nu saxa 
lite ur scoutlagen. Men hur är det nu med det 
här att le och vissla i alla svårigheter? Det låter 
lite väl hurtfriskt men så stod det i den allra 
första scoutlagen: ”En scout ler och visslar i alla 
svårigheter.” Idag nöjer man sig med att ”möta 
svårigheter med gott humör” och det är ju inte 
det sämsta heller.

Scouting startades för drygt 100 år sedan av 
lord Baden-Powell och växte sedan lavinartat 

till idag över 50 miljoner medlemmar över hela 
världen. Missionskyrkans scouter är en del av 
denna världsvida idéburna scoutrörelse. Alla 
idéburna rörelser har under senare år jobbat 
i motvind. Det är svårare att samla människor 
runt gemensamma idéer som kräver ett ideellt 
engagemang. Konkurrensen är hård från kom-
mersiella intressen, sociala medier, spel och 
appar som tar en stor del av vår uppmärksam-
het. Alltihop finns dessutom i mobiltelefonen. 
Det krävs idag ett medvetet beslut att bryta 
upp från mobil och skärmar och ge sig ut i den 
riktiga världen.

Vi lever dessutom i en orolig tid med corona-
virus, politiska motsättningar, internationella 
konflikter och över alltihop vilar ett klimathot 
som kan äventyra livet på planeten. 

Det borde våras för scoutrörelsen, eller hur? 

Det behövs fler scouter i världen, ärliga, pålit-
liga, vänliga och hjälpsamma människor som 
dessutom möter svårigheter med gott humör! 
Scoutlagens ord kan också sammanfattas i den 
gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människor ska 
göra för er, ska ni också göra för dem.”

Vi kanske ska försöka vara lite scouter allihop 
där vi går fram? Var redo! Alltid redo!

Anders Junsten 

Vem i all sin dar är det som ler och Vem i all sin dar är det som ler och 
visslar under alla svårigheter?visslar under alla svårigheter?
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En fredagskväll i månaden är dörrarna öppna 
till Heaven. Den nya satsningen för ungdomar 
i årskurs 6 till 9 går under namnet Heavenly 
Friday.

En önskan om en skön plats att hänga på för 
ungdomar och en förhoppning om att kyrkan 
kan få vara en given mötesplats att träffas på. 
Det var tankarna som låg till grund för det som 
sedan växte fram till kyrkans nyaste ungdoms-
satsning. 

Lyckad premiär

Så snart upplägget var satt och förankrat i 
styrelsen påbörjades en enklare upprustning av 
Heavens lokaler. Mattor, kuddar, filtar, ljussling-
or och en bättre begagnad köksgrupp köptes in 
och gav lokalerna ett mysigt ansiktslyft lagom 
till premiärkvällen fredagen 9 oktober. En kväll 
som, trots ganska blygsam marknadsföring, 
lockade ett tiotal tjejer och killar, både ungdo-
mar från de egna leden men också glädjande 
några helt nya ansikten. Upplägget för Hea-
venly Fridays ”världspremiär” var enkelt och 
avslappnat häng med sällskapsspel, gemensam 
fixning av pizza, möjlighet att köpa godis och 
snacks samt en lättsam samling med tema 
vänskap signerad Malena Andersson. 

- Det kändes som det blev en väldigt bra 
start. Jag tror att alla tyckte det var uppskattat, 
mysigt och roligt. Jag tycker att vi lyckades få 
till den där familjära känslan som vi önskade, 
säger Lollo Ramlöv.

Kravlös gemenskap

Ledare och initiativtagare för Heavenly Friday 
är Lollo Ramlöv, Malena Andersson, Petra 
Ewertsson och Johanna Ronestjärna.

- Vi kände att vi ville göra något för de som 
har växt ur vårt ”Söndagskul”. Hoppas att de 
ska känna att det här blir en plats för dem och 
där det också känns okej att bjuda med sina 
kompisar. Vi vill att det ska bli mysiga kvällar 
med en skön och förhoppningsvis kravlös ge-
menskap, säger Petra Ewertsson.

Heavenly Fridays uppstart mitt under coro-
napandemin kan komma att innebära vissa 
förändringar i det tänkta upplägget. Men 
målsättningen är fortsatt att hålla öppet en 
fredagskväll i månaden. 

Filip Ewertsson

Heavenly FridayHeavenly Friday
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I coronans tid träffar jag Monica Blomberg, 
smittsäkert via telefon. Dagen innan har hon 
suttit tre timmar i ett digitalt möte med IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) och dis-
kuterat äldreomsorgsfrågor i samband med 
pandemin.

Monica som från början är förskollärare 
arbetade som rektor fram till sin pensione-
ring. ”Det var vist att jag fick gå i pension då. 
Jag fick då möjlighet att följa min svårt sjuka 
syster under hennes sista tid i livet.” säger 
Monica.

I samband med pensioneringen blev Monica 
medlem i Finspångs lokalavdelning av RPG 
(Riksförbundet pensionärsgemenskap) som är 
en kristen pensionärsorganisation. Det dröjde 
inte länge innan en förfrågan kom om hon ville 
engagera sig i RPG på nationell nivå. Monica 
fick 2012 en plats i RPG:s styrelse där hon efter 
en tid valdes till vice ordförande, ett uppdrag 
som hon hann ha i två månader innan ordfö-
randen avled. Det var bara att axla rollen och ta 
över ordförandeklubban.

I fem år har Monica lett organisationen som 
tillsammans med fem andra rikstäckande pen-
sionärsorganisationer sitter med i Regeringens 
pensionärskommitté och därmed utgör remiss-
instans för alla frågor som gäller äldres villkor 
i samhället, som till exempel pensioner och 
äldrevård. ”Just nu har jag nya socialtjänstla-
gen, Hållbar socialtjänst, på remiss. Den väger 
två kg och är på 1200 sidor” säger Monica.

I princip varje vecka under de senaste fem 
åren har Monica besökt huvudstaden för 
styrelsemöten, events eller besök på regerings-
kansliet där hon varit bollplank för bland annat 
Socialförsäkringsministern. Många resor har 
gått till andra platser i landet som tex. Sunds-
vall i norr och Falkenberg i söder för att hålla 

föredrag eller leda samlingar med professorer 
och andra som forskat i äldrefrågor.

”Sedan i februari har jag inte varit i Stockholm 
en enda gång. Mötena är numera digitala och i 
förra veckan satt jag i digitalt möte med bland 
annat Statsministern, Socialministern och Pen-
sionärskommittén.”

”I alla lägen står RPG för alla människors lika 
värde och en kristen värdegrund” betonar Mo-
nica och fortsätter. ”Jag blev ledsen och besvi-
ken när jag i tidningen idag läste att min egen 
kommun börjat dissekera ordet ”skälig” i skälig 
levnadsstandard för äldre och anser att man 
satsar för mycket på äldres levnadsstandard. 
RPG:s representant, Jan Abrahamsson i kom-
munens pensionärsråd kommer att reagera på 
detta”

I både smått och stort engagerar sig Monica 
för att tillvarata de äldres intressen i samhället.

 Anders Ohlsson


