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Vi behöver GudVi behöver Gud

Genom historien kan vi se bevis på hur männ-
iskan söker sig till något hen inte kan förstå, Gud. 
Människor begraver sina anhöriga för att de tror 
på ett liv efter döden, de bygger tempel och 
offrar till Gud för att få hjälp i sina liv och ända 
sedan skriftspråket uppfanns har människor for-
mulerat sina tankar om livet i relation till Gud. Ut-
vecklingen har gått framåt och under upplysning-
en kom tankar om att människor inte behöver 
Gud. Vi lever i en tid då vi också tror att vi klarar 
oss själva som människor, vi har ett förnuft, vi har 
tankar och ett samvete som gör att vi klarar oss 
bra. Vi har en värld full av teknologi och forskning 
inom olika områden som gör enorma framsteg 
varje dag. Men ändå har vi en värld där vi brottas 
med pandemier, naturkatastrofer, psykisk ohälsa, 
konflikter m.m.

Vi människor har inte lyckats särskilt bra. Bibeln 
säger att vi behöver Gud för att få rätt riktning i 
våra liv. Bibeln beskriver hur Gud har tänkt till-
varon - en värld där människor lever i relation till 
Gud. En kärleksrelation med en Gud som springer 
två mil istället för en med min tunga börda av 
självförakt och verklig skuld. En Gud som älskar 
mig mycket mer än vad jag någonsin förtjänat. 
En Gud som låter en hel världs hat och förakt slå 
samman över sitt eget huvud, som besegrar dö-
den. Att leva med Gud tar inte bort allt det som vi 
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människor misslyckats med. Att leva med Gud gör 
inte att vi slipper pandemier, katastrofer, sjukdo-
mar, oro, ångest eller död. Men det innebär att vi 
inte är ensamma på vår vandring genom livet. Att 
leva i relation med Gud innebär att vi får kraft och 
kärlek för att klara av våra liv.

”No man is an island” säger uttrycket och det är 
precis vad det handlar om: vi människor behö-
ver Gud. En man sa till mig för ett år sen att han 
skämdes lite för att han börjat närma sig Gud 
bara för att han var rädd för Corona. Det är verkli-
gen inget att skämmas för utan helt naturligt. 

Vi människor fungerar så, när vi inte vet vad 
som händer söker vi svar. När vårt liv fylls av oro 
söker vi någon eller något som kan lugna oss 
och ge oss tröst. Bibeln säger att vi människor är 
välkomna att söka hjälp och tröst hos honom. Så 
låt oss inte skämmas för eller bortförklara Gud. 
Vi behöver Gud, det är helt naturligt. Vi behöver 
Gud och det är väldigt bra, rent av det bästa för 
oss.

“Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, 
jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, 
stöder och räddar dig med min hand”.  
    Jes 41:10

Malena Andersson
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Thomas Sandin tillträder tjänsten som pastor 
och föreståndare i Finspångs Missionsförsam-
ling den 1 oktober och söndagen den 10 okto-
ber har vi glädjen att hälsa Thomas med familj 
välkomna i gudstjänsten! Här nedan följer några 
korta frågor och svar som kan ge lite ledtrådar 
till något av vem Thomas är.

 Vem är Thomas Sandin?
Jag är en ”rumpmas”, uppväxt i rumpan av 

(södra) Dalarna, närmare bestämt i bruksorten 
Smedjebacken. Men de senaste nio åren har jag 
bott på Närkeslätten, i den lilla orten Fjugesta 
där jag verkat som pastor och deltidsbrandman. 
Jag är 36 år gammal och 179 cm lång med en 
varierande vikt. Jag har glädjen att få leva med 
två underbara barn som är fyra och sex år gam-
la och min fina fru Susanna, som för övrigt är 
uppväxt i Finspång.

Som person är jag ganska lugn och tar inte 
ut oro i förskott och lyssnar in människor och 
tänker oftast innan jag pratar. Samtidigt kan jag 
också vara lite sprallig ibland, till exempel på 
dansgolvet. Jag är även lite klurig och logistiskt 
lagd och jag tycker om att jobba med händerna. 
Dessa egenskaper kommer till uttryck genom 

olika husrenoveringar men också genom byggen 
av tågbanor, lego och kuddkojor med barnen. 
Den kreativa sidan av mig kommer också till 
uttryck när jag spelar trombon både ensam och i 
grupp. En sport jag gärna utövar är volleyboll.

Vad är du riktigt bra på?
Jag skulle säga att jag är riktigt bra på att se 

och möta människor oavsett ålder och bak-
grund, där de är. Jag skulle också säga att jag är 
riktigt bra på volleyboll. 

Vad gör du gärna en ledig dag?
Jag hänger gärna med min familj, gärna vid en 

sjö om det är soligt väder.
Vilken talang skulle du vilja ha?
Jag skulle vilja vara bra på språk så jag skulle 

kunna förstå och prata med fler människor från 
olika länder och kulturer.

Vad finns alltid i ditt kylskåp?
Halloumiost, vi äter gärna vegetariskt och där 

är gnisselosten en favorit.
Vilken är din favo-

ritpryl?
Cykeln, som jag an-

vänder så mycket jag 
kan. Det är så härligt 
att cykla!

Vad ser du fram 
emot som pastor i 
Finspång?

Jag längtar efter 
att få lära känna så 
många som möjligt av 
de fina människorna 
som bor här i Fin-
spång. Genom det kan jag få lära känna Gud lite 
bättre. För jag tror att Gud har lagt ner lite av 
sig själv i varje människa. Jag ser fram emot att 
möta människor på det sätt som är jag, för att 
genom det förhoppningsvis också visa på vem 
Jesus är. Jag ser med andra ord fram emot att 
möta människor i Finspång med den utsträckta 
hand som Missionskyrkan i Finspång vill vara.

Håkan Rydin

Välkommen Välkommen 
vår nye pastorvår nye pastor



När jag var ung spenderade jag timmar på 
olika caféer. Ibland var jag ensam där med 
tekopp och en anteckningsbok men det allra 
bästa var att möta en eller flera vänner. Vi 
samtalade om livet över våra koppar med kaf-
fe eller te. Vi pratade och pratade om allt som 
låg på våra hjärtan och vad vi hade i våra tan-
kar. Det var väldigt viktigt för mig då för att få 
livet i balans. När jag började studera i Örebro 
kom jag med i en församling som bestod av 
några mindre hemgrupper eller cellgrupper. 
Jag ingick i en grupp med ca 10 personer som 
träffades en gång i vecka. Vi möttes hemma 
hos varandra med fika och långa samtal om 
livet. I den här gruppen läste vi också bibeln 
och bad tillsammans. Det var en livsnerv i 
mitt liv, det var en gemenskap där jag hörde 
hemma och var saknad om jag inte dök upp. 
Samtalen, bibelläsning och bönen gav mig 
styrka för den kommande veckan.

I Missionskyrkan finns det flera olika mindre 
grupper som fungerar på samma sätt. En del 
grupper samlas varje vecka och andra med 
annan rytm. 

En del grupper läser en bok tillsammans och 
andra läser och reflekterar över bibelböcker. 
En del består av bara gubbar, bara kvinnor, 
bara ungdomar och en del är en mix av allt. 
En del grupper pratar mest ett språk och en 
del grupper blandar, allt beroende på vad 
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gruppen har för behov.

Gemensamt för alla grupper är att samtalet 
och bönen människor emellan är det viktigas-
te. Målet med grupperna är att mötas som 
människor och dela med sig av livets erfaren-
heter så att vi växer och utvecklas vidare.

Innan pandemin träffades vi en gång i veckan 
för bibelsamtal under rubriken ”Vägen, san-
ningen och livet”. Då läste vi en bok med den 
titeln men framförallt var det Jesus egna ord 
som var ledstjärna för den gruppen. Jesus 
säger i sitt ord att han är vägen sanningen och 
livet och tillsammans upptäckte vi vad det 
innebar för oss.

Nu vill vi starta upp igen med samtal och bön 
utifrån bibeln. Vi kommer att fördjupa oss i 
Herrens bön, ”Fader vår”, under hösten. Vi 
kommer att följa ett material som getts ut av 
Alpha där vi går igenom en strof i bönen vid 
varje tillfälle. Det är en fin möjlighet att re-
flektera över vad den välkända bönen betyder 
och har betytt för andra. Det hjälper mig också 
som människa att djupare förstå bön överhu-
vudtaget i mitt liv med Jesus.

Första träffen är tisdag 7 sept kl 18:30 i Mis-
sionskyrkan. Välkommen då och är du intres-
serad av någon av våra andra mindre grupper 
kontakta Malena Andersson.

Malena Andersson

Att växa som människa Att växa som människa 
tillsammans med andratillsammans med andra



September
5 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Enheten i Kristus” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip m.fl 
  
12 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Gudsglädjen i dans och musik” 
Ingrid Törnblom, B-O Söderberg 
  
19 söndag 10:00 Familjegudstjänst 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Ulla med försångsgrupp 
  
26 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Rik inför Gud” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Nya ensemblen

Oktober 
3 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Änglarna” 
Håkan Rydin 
Sång/Musik: Johanna och Josef  
Ronestjärna

10 söndag 10:00 Gudstjänst 
Välkomstgudstjänst för Thomas Sandin 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Brassensemble och  
Sophia Andersson 
  
17 söndag 10:00 Familjegudstjänst 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip m.fl. 
  
24 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Samhällsansvar” 
Anders Ohlsson 
Sång/Musik: Lovsångsteam 
  
31 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Frälsningen” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Magnus Hasselqvist och 
Kristina Hedman
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Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN

Nu har vi samlingar i kyrkan igen. Vi följer utvecklingen och kommer att följa de 
rekommendationer och beslut som folkhälsomyndigheten och regeringen tar 

Vi sänder även gudstjänster via YouTube. Länkar och mer information hittar du på 
vår hemsida: www.missionskyrkanfinspang.se



Ekumenisk bön
Torsdagar kl 10.00

Bönen flyttar mellan kyrkorna enligt 
uppgjort schema.

November
6 lördag 10:00 Andakt i Allhelgonatid 
Malena Andersson 
  
7 söndag 10:00 Gudstjänst 
Vårt evighetshopp 
Malena Andersson 
Sång/Musik:  Rickard och  
Jannicke Widgren 
   
14 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Vaksamhet och väntan” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Bogösta Ramlöw och   
Bengt-Arne Palmqvist 
   
21 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Domsöndagen” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip m.fl. 
  
28 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Ett nådens år” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Körsång / Brassensemble
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Fredagar 20.00 
”Heavenly Friday”
Ungdomssamling i  
Finspångs Missionskyrka

Söndagar 10.00 
Söndagsskola från 3 år

Onsdagar 18.00 -19.30
Scout  och tonårsscout
Aktiviteter inne och ute
för alla från 7 år 
Gruppindelning efter ålder

Equmenia UNG 

Mötesplats bibeln 
Tisdagar kl 18:30

Lär oss att be - Fader vår 
Malena Andersson

Konfirmation
Tisdagar ca 15:15

Vi börjar med mellanmål. Därefter varvar 
vi undervisning med genomgångar,  

samtal och även lek och sport. 
Vi startar tisdagen 7 sept kl 15:15.

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00

Se separat annonsering och program.
Har du frågor kontakta  

Monica Blomberg 070-2116960  
eller se information på  

www.missionskyrkanfinspang.se

Öppen kyrka
En mötesplats för samtal, språkträning, 
bibelläsning, lek, läxhjälp, fika, soppa, 

bön, stickning, ljuständning mm.
Kolla vår hemsida efter dagar och tider.
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Finspångs kommun har satt upp ett mål att 
man ska vara 30 000 innevånare år 2035. Idag 
har kommunen ca 22 000 innevånare och må-
let kräver att befolkningen ökar med 570 per-
soner per år. Missionskyrkans redaktion ville 
höra varför valet av Finspång var självklart 
och frågade några människor med anknytning 
till Missionskyrkan varför de valt Finspång. 

Mattias Mohamed växte upp i Iran och Luz 
Patricia växte upp i Spanien. Mattias har 
bott i centrala Finspång i två år och kom hit 
beroende på att släktingar redan bodde här. 
”Människor här är trevliga och vi har hittat en 
fin gemenskap i Missionskyrkan där vi fått bra 
kontakt med pastorerna och hjälp att utveckla 
vår tro. Finspångs omgivningar är vackra och 
vi är mycket ute och cyklar.”

Karin Hellström 
växte upp i 
Finspång och 
har bott sju år 
i Thailand men 
återvände för 
nio år sedan till 
Finspång tillsam-
mans med sin 
familj. Trygghe-
ten i Sverige är 
en orsak till att 

hon och maken återvände innan de skaffade 
barn. Andra orsaker är föräldrarna och gemen-
skapen i Missionskyrkan där Karin alltid känt 
sig välkommen. ”Man blir glad när man ser 
mig och jag vill erbjuda barnen att bli en del 
av församlingsgemenskapen”, säger Karin och 
fortsätter. ”Finspång är också perfekt för en 
barnfamilj och idag har jag följt Alexander till 
första dagen i förskoleklass.”
Susanna Sandin 
är psykolog, 
hon växte upp i 
Finspång och är 
nu efter flera år 
på andra orter på 
väg att flytta till-
baka tillsammans 
med sin familj. 
I väntan på att 
hitta drömhu-
set har familjen 
tillfälligt flyttat 
in hos Susannas 
mamma så äldste 
sonen får börja i förskoleklass i rätt kommun. 
Familjen och församlingen är viktiga anled-
ningar till att hon återvänder. ”Finspång är en 
lagom stor ort för barnen att växa upp på. Där 
finns ett rikt föreningsliv med aktiviteter för 
barnen. Det är nära till naturen. Jag trivs på en 
mindre ort.”
En slutsats man kan dra är att en viktig faktor 
i att känna sig hemma på en ort handlar om 
nätverk. Kanske är det viktigt att vi strävar 
efter att hitta och bygga öppna och välkom-
nande nätverk för att vår natursköna kommun 
ska nå sitt mål till 2035.

Anders Ohlsson

Naturligtvis flyttar man till FinspångNaturligtvis flyttar man till Finspång



När Missionskyrkan byggdes var det med en 
längtan att lokalen skulle bli en mötesplats för 
många människor. Den öppna arkitekturen 
och placeringen mitt i Finspång är tecken på 
församlingens längtan att vara en plats för 
människor att mötas. Vi lever nu i en tid då de 
flesta mötesplatser har varit nedstängda eller 
kraftigt begränsade för oss. Så har det varit 
också för Missionskyrkan. Lägre smittspridning 
samt vaccinering gör att vi vågar tro på en 
framtid med öppna mötesplatser igen.

Gudstjänster
Varje söndag kl 10:00 möts 
vi för att fira gudstjänst. I en 
gudstjänst får du möjlighet 
att sjunga lovsång till Gud, att 
be till honom enskilt och med 
andra, få undervisning utifrån bibeln i predi-
kan. Att fira gudstjänst är en möjlighet för oss 
att möta Gud och växa som människor. Det ger 
oss kraft och utmaning i livet. Dessutom får vi 
möjlighet att fika tillsammans efteråt.

Söndagsskola
På en del av söndagarna finns det möjlighet 
även för barnen att mötas 
runt Guds ord. Söndagssko-
lan innehåller undervisning 
anpassad för den ålder barnen 
är i, blandat med sång, lek och 
pyssel. Söndag 5/9 är barnen 
välkomna till det första tillfället för hösten.

Heavenly Friday
Vi kommer också att öppna kyrkan på fredags-
kvällar under hösten för att 
mötas till en Heavenly Friday. 
Det innebär häng i kyrkan 
med lite mat, spel, sport och 
prat om allt mellan himmel 
och jord. Håll utkik efter da-
tum för första kvällen.

Scout
I Lotorp fortsätter scouter sin 
verksamhet. Här finns det 
möjlighet för barn i alla åldrar 
att lära sig mer om naturen 
och att vistas där i alla väder. 
Scout startar onsdagen 1/9 kl 
18:00 vid Lotorps missionshus.

Konfirmation
En annan mötesplats är 
vår konfirmationsgrupp. Vi 
startar tisdagen 7 sept kl 
15:15. Under året träffas vi 
till lektioner på tisdagar där 
vi börjar med mellanmål ef-
ter skolan. Vi varvar under-
visning med genomgångar, 
samtal och även lek och sport. Vi anpassar 
konfirmationen efter gruppens tankar och öns-
kemål. Vi kommer också att ha övernattningar 
och läger. Ett år med konfirmationsgrupp ger 
möjlighet att lära sig mer om kristen tro och 
att reflektera över livet svåra frågor.

Öppen kyrka
Vi vill också öppna vår kyrka 
några dagar i veckan. Vi vill att 
kyrkan ska vara en mötesplats 
för samtal, språkträning, bi-
belläsning, lek, läxhjälp, fika, 
soppa, bön, stickning,  
ljuständning mm. Exakta da-
gar och tider kommer senare.

Välkomna till våra mötesplatser oavsett vem 
du är och vilka behov du har. Våra mötesplat-
ser är öppna för alla. Vi utformar dem tillsam-
mans, människor som möts i livet.

Malena Andersson

Vi vill skapa mötesplatserVi vill skapa mötesplatser
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 Det var april månad 1844. Hos ”Mormor på 
Herrestad” var det samling. Mest damer, men 
också några herrar. Bl.a. prästen Peter Fjell-
stedt. Eftersom ”Mormor” redan visat mycken 
nit för församlingen, föreslog han att damerna 
skulle samlas för att handarbeta till förmån för 
Lapplands-missionen. ”Jag känner mitt kön” sa 
”Mormor”. En pastor bör vara med för att läsa 
uppbygglig litteratur medan vi handarbetar.” 
Uppdraget gick till mågen. Då och där började 
den syföreningsverksamhet som blev en del av 
varje församlingsverksamhet. Syföreningarna 
i landet kunde snart räknas i tusental. Välgö-
renhet var ändamålet. Man skickade färdiga 
plagg till barnhem. Det ordnades försäljning-
ar, och pengarna gick till missionen eller till 
diakoni. Man arbetade för kyrkans prydande. 
Stolor, mässhakar, altardukar är ofta resultat 
av kvinnokraft.

Så har det varit också i våra bygder.  Svens-
ka Kyrkan hade sykretsar i Risinge, Lotorp, 
Vistinge, Doverstorp och Finspång. Missions-
kyrkan i Finspång hade en tid en dag- och en 
kvällssyförening. Risinge Missionsförsamling 
hade 6 kretsar, missionshus och syföreningar. 
Under senare årtionden har de lagts ner. Den 
sista var kvällssyföreningen i Missionskyrkan.

1970 kom Els-Marie Olsson som pastorsfru 
till Ölstad Missionshus. Från Mörrum hade 
hon goda erfarenheter av en kvällssyfören-
ing för kvällslediga. Som dagbarnvårdare och 
genom församlingen hade hon kontakter och 
kunde starta också här som komplement till 
dagsyföreningen. I 50 år har så kvällssyfören-
ingen verkat, de sista 30 åren i Missionskyrkan 
i Finspång. Man har dock inte arbetat för för-
säljningar, utan för egna familjens behov, eller 
ibland för barnhem. I stället har en slant lagts 
som ersättning för den förtäring man turats 
om att bjuda. De pengarna har förmedlats till 
olika ändamål. Man har bekostat transport av 
förbandsmaterial till sjukvård i Kongo i många 
år.   Församlingens skolprojekt i Indien har 
stöttats. Vid något tillfälle bekostade man en 
bråckoperation. En obemedlad man i Kongo 
som led av ett pungbråck stort som en fotboll 
fick möjlighet leva ett normalt liv igen.

Några deltagare har varit med alla 50 åren: 
Sista föreståndaren Margareta Lundin, Ruth 
Ivarsson, som varit ”kassör” i många år, samt 
Barbro Öhrling. En 175-årig epok av syfören-
ingsverksamhet har snart helt gått i graven.

Märta Ekelund

En epok går i gravenEn epok går i graven
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Hasse hela livetHasse hela livet
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Hasse Andersson (86)  är en färgstark person 
med glimten i ögat och nära till mötet. Under 
många år har jag så gott som varje söndag sett 
honom spela orgel och flygel till psalmsången i 
Missionskyrkan. 

Jag ringer upp Hasse och frågar: ”När lärde 
du dig att spela orgel?” Svaret kommer snabbt. 
”Det vet jag inte, jag är självlärd och lärde mig 
spela på gehör hemma på pianot. Vi hade ju 
musik i skolan där vi lärde oss lite noter men 
spelandet kom av sig självt.”

Hasse berättar att han växte upp i en familj där 
musiken var viktig. ”Pappa var en duktig sångare 
och musiker och anlitades ofta som solist på 
bl.a. begravningar. Vid släktträffar och de stora 
helgerna sjöngs det alltid mycket i mitt hem” 
berättar han vidare.

Den kristna tron var en naturlig del av uppväx-
ten men det var genom Scouterna som Hasse 
fick kontakt med Missionskyrkan. Han minns 
sina ledare Rune Sandström, Agne Kallryd och 
Gunnar Andersson som gjorde ett oerhört starkt 
intryck på honom. ”Det var deras sätt att vara, 
visa solidaritet och förståelse.”

Det kom även för Hasse en tid när tron var 
på sparlåga. Så blev han tillfrågad om han ville 
börja som scoutledare i Missionskyrkan och visst 
hade han ett arv från sin egen scouttid som han 
ville föra vidare.

Hasse lärde känna många fantastiska 
människor i församlingen och någon gång runt 
1955-60 valde han att bli medlem. ”Det fanns då 
en kör där jag började sjunga. Då visste de inte 
att jag kunde spela men det visade sig vartefter.”

Den svenska psalmtraditionen är Hasse väl för-
trogen med och han vet mycket om psalmernas 
ursprung och deras upphovsmän och på frågan 
om favoritpsalm svarar han. ”Psalm 202, De 
blomster som på marken bor.”

Hasse har varit Finspång trogen, han har arbe-
tat på Siemens. Tillsammans med dem han mött 
har han gärna delat tankar om tron och gemen-
skapen i församlingen.

Sedan flera år tillbaka åker Hasse tillsammans 
med ytterligare några äldre herrar och damer 
samt pastor eller diakon runt på kommunens 
äldreboenden och samtalar med de boende, 
spelar, sjunger och håller andakter.

”Nu har det ju blivit ett uppehåll beroende på 
pandemin men jag är övertygad om att vi kom-
mer igång igen, det måste vi” avslutar Hasse.
De blomster som i marken bor 
kan aldrig själen glömma. 
Hur skönt att djupt bland gläntors flor 
se solens fingrar sömma 
en vacker klädnad till den säng 
som vi ger namnet sommarns äng 
och som med solens gyllne tråd 
hopsömmas våd för våd.
En sommarpsalm jag sjunga må 
i själens vinterdagar 
och låta tungsint tanke gå 
och mana sommarns hagar 
att träda fram till sinnets stöd 
i vinterns långa själanöd, 
att djupt i minnet skåda Gud 
i evig sommarskrud.

Anders Ohlsson


