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NyföddNyfödd

Det är något speciellt med bebisar. Det går 
inte att komma ifrån. Vi har fått tillökning i 
släkten och jag blir så nyfiken hur den där 
”lilla korven” kommer att utvecklas. Vad som 
gömmer sig där bakom de djupa ögonen, det 
smittande leendet och det hjärtskärande skri-
ket. Ett oskrivet blad.

Så är vi alla till en början, oskrivna blad med 
djupa ögon, smittande leenden och hjärtskä-
rande skrik. Sen kommer fler och fler egen-
skaper och egenheter mer tydligt fram ju mer 
tiden går. Beroende av vad vi får vara med om 
så formas vi åt olika håll.

Det är en sådan liten bebis, med djupa ögon, 
smittande leende och hjärtskärande skrik, som 
vi firar denna mörka årstid så det blir så mycket 
ljusare. Skillnaden mellan den lilla bebisen 
och alla andra bebisar är att det inte var något 
oskrivet blad. Det var uttänkt redan från värl-
dens skapelse vem han var och vad han skulle 
göra. Jesus heter han och levde här på jorden 
som människa för 2000 år sedan och mötte 
människor där de var.

Vid ett tillfälle mötte han Nikodemus där 
han var mitt i natten. Nikodemus var medlem i 
judarnas råd. Han var en av de som bestämde 
i Jerusalem. Jesus sade till honom: man måste 
födas igen för att se det Gud har tänkt. Nikode-
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mus invände och undrade: Hur kan man ta sig 
in i mammas mage igen när man är vuxen? 

Jesus menade att Nikodemus och alla vi 
andra behöver låta oss vara ett oskrivet blad 
för att se hur Gud är med i allt som sker. Inte 
bara leva på gamla meriter eller för den delen 
negativa erfarenheter. Jesus utmanar den 
meriterade Nikodemus att se på sig själv som 
en bebis, ett oskrivet blad för att lättare öppna 
upp för vad Gud vill göra i hans liv. 

Vi lever i en ny tid nu. Tiden i och, förhopp-
ningsvis snart, efter Corona. En tid då mer och 
mer behöver anpassas till att inte tära på vår 
jord. Det känns som vi är på väg in i en ny tid, 
ett oskrivet blad. 

Hur skulle du vilja skriva resten av ditt liv om 
du skulle få börja om på ett tomt blad? Vilken 
plats skulle det där nyfödda barnet få som vi 
återkommer till varje jul? För mig och många i 
den här tidningen har det där lilla barnet gjort 
hela skillnaden för livsinriktningen. Det där lilla 
barnet ritar om kartan och ger nya perspektiv. 
Välkommen att läsa vidare i tidningen och väl-
kommen på våra samlingar som kretsar kring 
den där ”lilla korven” i krubban.

Thomas Sandin
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Den höggravida Ungdomsledaren Johanna  
Ronestjärna svarar på frågor:

Vad är din starkaste känsla i samband med 
coronaperioden?

Att inte få träffa människor som vanligt i all-
mänhet och de nära och kära i synnerhet. Vår 
son Jason, som är 2 år har bara kunnat träffa 
t ex sin farfar en gång. Det är på barnen man 
tydligast ser att tiden går och vad man missar i 
karantäntiden. Utveckling pågår ständigt- men 
man har inte kunnat dela det roliga med de 
andra.

Tidigare har det fötts ca 115 000 barn i  
Sverige, men de senaste åren har det fötts  
25 000 fler barn! Många har skaffat hundvalp, 
i och med ökat hemarbete, men en hel del 
har fått fler barn. Ni valde att ta emot ännu 
ett barn och är i väntans tider nu. Varför valde 
ni inte en hundvalp? 

Skratt! Lätt fråga, vi är alla allergiska!

Hur kommer det sig, tror du, att familjebilden 
ändras en del i en karantänsituation? 

Man börjar nog prioritera i sin nya tillvaro, 
ser varandra mer, har tid och inser vad som är 
viktigt i livet, utöver arbetet.

Om du jämför väntan på första barnet mot 
det andra just nu? 

Första gången var allt nytt, spännande, njuta, 
sjunga för barnet i magen och vänta bara.

Minns du första tanken när du såg Jason? 

Skratt! Ja tur att han är söt! Allt runt oss för-
svann för en stund. Nu är det fullt upp med en 
2-åring som springer runt och hittar på saker 
hela tiden, om han inte sover. Härligt på ett an-
nat sätt och nu är vi tre som väntar och sjunger.

Bästa barnsången? 

Sov du lilla videung, den sången gör Jason lugn 
fortfarande. Vi sjunger också Gud som haver på 
Blinka lilla stjärna-melodin sist varje kväll.

Du beskriver graviditeterna som härliga. Du 
trivs i rollen, var det enkelt hela vägen? 

Skratt! Nej, jag har haft värk och diverse pro-
blem, men har fått lära mig att ”inte orka”, att 
ta hjälp, att inte vara så duktig hela tiden. Det 
blir till fördel för Jason och hans pappa, som 
umgås ännu mer.

Skulle man kunna jämföra livet i kyrkan med 
ett familjeliv? 

Jaa, absolut! I kyrkan har vi också olika åsik-
ter och liv, som berikar vår samvaro (för det 
mesta), vi har något viktigt gemensamt och 
där finns kärlek och omtanke. Det har alltid 
varit viktigt för Josef och mig, att tillhöra en 
gemenskap där vi delar tron med andra. Det är 
inte självklart att det alltid är en varm gemen-
skap på alla platser/sammanhang, men när 
människor finns för varandra i en äkta och sann 
gemenskap, där människor står för sitt ord, inte 
bara tänker på sig själva- överväger allt!

Vi har upplevt så mycket kärlek, omtanke och 
till och med fått ett par extra morföräldrar här 
i Finspångs Missionsförsamling. När vi är olika, 
tänker olika, får man pröva; kan det vara en 
hälsning där Gud vill att något nytt ska komma? 
Guds tankar är högre än mina tankar.

Ewa Ramlöw

Väntan - ankomstVäntan - ankomst



Jag var nyligen på en 5-dagarsretreat.

Retreat är ett engelskt ord som betyder re-
trätt på svenska. Det betyder återtåg, tillflykt, 
gömställe. En retreat innebär just det, att 
dra sig tillbaka i stillhet och ge sig själv tid för 
Gud. 

De flesta retreater sker på en retreatgård där 
man övernattar några nätter. I priset ingår 
måltider, övernattningar och olika program. 

En retreat består av ett fast schema med mat, 
bön, andakter, undervisning och egen tid. Det 
är vanligt att en retreat är helt tyst. Retre-
atgårdar ligger ofta i en vacker miljö med 
möjlighet att gå promenader och vila sinnet. 
Maten är god och vällagad och det serveras 
både fika och kvällste. Gårdarna har ett eget 
kapell där deltagarna deltar i bön och mässa 
flera gånger om dagen. 

En retreat är till för dig som längtar efter att 
komma närmare Jesus Kristus och dig själv. 
Det är ett sätt att pausa allt annat i vardagen 
för att vila till både kropp och själ. Som del-
tagare uppmuntras man att stänga av telefon 
och dator under retreaten för att koppla bort 
det som skapar stress och stör kontakten med 
Gud. 

En retreat är inte en semesterresa utan en 
Gudsresa. Anledningen att vi uppmanas att 
kapa intryck och ge möjlighet till vila är för att 
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ge större möjlighet för att fördjupa relationen 
till Gud. I programmet finns det undervisning 
som handlar om relationen till Gud och hur 
vi fungerar som människor. Som deltagare får 
man övningar och praktiska råd som är väl 
beprövade av kristna genom tiderna. Ledarna 
har stor erfarenhet av att leda retreater och 
samtala med människor vilket är en stor trygg-
het för deltagarna. 

En retreat kan vara helt underbar och väldigt 
jobbig, eller oftast både delarna. Vad som 
händer med en människa när man slappnar av, 
vilar och stänger av omvärlden går inte att för-
utsäga. Känslor, händelser, konflikter, minnen 
m.m kan komma upp till ytan för att alla andra 
intryck stängs av. Eftersom allt som sker under 
en retreat sker i bön så får också Gud möjlig-
het att möta oss där vi behöver. Guds ande 
möter oss där vi är och utmanar oss inte mer 
än vi klarar av. Gud är kärlek och en retreat är 
en möjlighet att låta Guds kärlek komma in i 
våra liv. Kärleken är bara god och retreaten gör 
oss gott, för den ger oss möjlighet att fördjupa 
vår kärleksrelation till honom som skapat oss 
och känner oss bäst. 

Är du intresserad av en retreat så finns det 
information här:  
https://www.foreningenkompass.se/retreater/

Malena Andersson

RetreatRetreat



December

4 lördag 11.00 Julstuga 
se sidan 9.

5 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Guds rike är nära” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip Ewerstsson, m.fl.

12 söndag 10:00 Tillsammansgudstjänst 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Hans Andersson och  
söndagsskolan

19 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Herrens moder” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Ulla Pynnönen m.fl

26 söndag 10:00 Gudstjänst 
Anders Ohlsson 
Sång/Musik: Ulla Pynnönen,  
Tomas Widgren

31 fredag 18:00 Nyårsbön 
Malena Andersson 
Sång:  Gunvor Hellström m.fl.

31 fredag 19:00 Nyårsfest 
Knytkalas och trevlig gemenskap 
Har du frågor kontakta Malena Andersson 

Januari
 2 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Guds hus”  
Malena Andersson 
Musik: Brassensemble

6 torsdag 15.00 Missionsfest

9 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Jesu dop” 
Thomas Sandin 
Sång: Sophia Andersson

16 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Livets källa” 
Malena Andersson 
Sång: Filip Ewerstsson, m.fl.

23 söndag 11:00 Ekumenisk gudstjänst 
i Risinge Kyrka 
”Jesus skapar tro” 
Predikan: Thomas Sandin

26 onsdag 18:30 Poesikväll 
Akbar Zolgharnian

27 torsdag 18:00 Alpha 
Grundkurs i kristen tro

30 söndag 10:00 Tillsammansgudstjänst 
Malena Andersson 
Sång: Ulla Pynnönen m.fl.
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Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN

Nu har vi samlingar i kyrkan igen. Vi följer utvecklingen och kommer nya rekom-
mendationer och beslut följer vi givetvis dessa 

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.

 
Februari

6 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Uppenbarelsens ljus” 
Malena Andersson 
Sång: Lovsångsteamet

13 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Nåd och tjänst” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Magnus Hasselqvist / Kristina 
Hedman

20 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Det levande ordet” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Filip Ewerstsson, m.fl.

27 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Kärlekens väg” 
Håkan Rydin 
Sång: Ulla Pynnönen m.fl

Mars

6 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Prövningens stund” 
Thomas Sandin

13 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Den kämpande tron” 
Malena Andersson

7

Lo
to

rp
s 

 M
is

si
on

sh
us

M
is

si
on

sk
yr

ka
n 

 
Fi

ns
på

ng

Söndagar 10.00  
Söndagsskola från 3 år 

Ungdomssamlingar
Jämna veckor 
Fredagar 18.30  
”Heavenly Friday”  
i Finspångs Missionskyrka 
för dig som går i 5:an - 8:an

Udda veckor 
Fredagar 19.30  
”Hang Out”  
i Centrumkyrkan för dig 
som går i 9:an och uppåt

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

Equmenia UNG 

RPGs dagledigträff
Varannan onsdag kl 14.00

Se separat annonsering och program.
Har du frågor kontakta  

Monica Blomberg 070-2116960  
eller se information på  

www.missionskyrkanfinspang.seÖppen kyrka
En mötesplats för samtal, språkträning, 
bibelläsning, lek, läxhjälp, fika, soppa, 

bön, ljuständning mm.

Tisdagar 15.00-17.30 
Torsdagar 11.30-14.00
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Du kanske frågar dig hur det kommer sig att 
så många tror på Jesus snart 2000 år efter 
hans död. Är det inte dags att överge tanken 
på att det finns någon Gud som skulle ha bli-
vit människa och gått omkring här på jorden. 
Det kan väl inte vara rimligt, eller?  
Vi frågade några församlingsmedlemmar vad 
är det som gör att de tror på Jesus.

Petra Ewertsson
Jag har nog haft en 
grundtro hela tiden. Jag 
kom till kyrkan när jag 
var ca 8 år och var med 
i kören Unga röster. Sen 
har jag varit med i scout 
och tonår. Men det var 
först i tonåren som jag 
fick en personlig tro. Jag 

minns särskilt ett tillfälle. Det var när vi spela-
de upp en musikal där Jesus korsfästs och blir 
slagen. Publiken fick vara med och först viska: 
korsfäst. Sedan blev det högre och högre 
tills publiken skrek: korsfäst! Vid det tillfället 
blev det så starkt för mig vad Jesus gjort. Jag 
förstod i hjärtat att Jesus dog för mig och hur 
stort det är. Det var också många goda samtal 
i och omkring musikalen som gjorde att tron 
landade i hjärtat på mig. 
Senare under livet har jag fått växa mer i tron 
genom olika händelser. 
Jag tänker till exempel på tiden som ung-
domsledare i församlingen. Där fick jag bland 
annat vara med och be för några killar med 
missbruksproblem där de upplevde att Jesus 
rörde vid deras inre med en varm kärlek och 
de fick en förändring i sitt liv och en början på 
ett liv utan missbruk. Det är häftigt att se hur 
Jesus hjälper också idag. 
För mig är han framförallt kärlek och trygghet.

Solweig Junsten
Det är så självklart. Jag är 
uppvuxen i kristen familj 
så tron har alltid varit 
något naturligt. Men jag 
har aldrig blivit tvingad till 
något. Samtidigt som tron 
alltid har varit naturlig så 
blev den min på riktigt vid 

ett juniorläger på Limmernäs lägergård när jag 
var i nedre tonåren. Vid en av de frivilliga an-
dakterna kände jag att Gud mötte mig med ett 
lugn. Under årens lopp efter det har jag erfarit 
Gud på liknande sätt som gör att jag fortfaran-
de håller fast vid min tro. 

Om jag bara skulle ha de där upplevelserna 
så vet jag inte om jag hade haft en sådan 
levande tro idag. Förutom upplevelserna så 
fick jag utvecklas i min tro genom bönegrupp 
och ungdomskör. Senare ville jag fördjupa mig 
ytterligare så jag tog tjänstledigt från mitt lärar-
jobb och gick en ettårig bibelskola. Tron är en 
trygghet och en självklarhet för mig idag. 

Sten Zetterfeldt
I Söndagsskolan och 
ungdomsarbetet fick jag 
grunderna för tron. Bi-
belstudierna i ungdomen 
lärde mig grunden för 
hur man tar emot Jesus. 
Men det finns ett särskilt 
tillfälle då jag tydligt tog 

emot Jesus i mitt liv, det var 1956. Vi åkte buss 
in till Norrköping till ett väckelsemöte där jag 
kände Jesu närvaro så starkt att jag ville krypa 
ner på knä. Jag vet inte hur de andra kände 
i bussen på vägen hem men jag kände mig 
upplättad. Idag känner jag mig så säker på att 
Gud har lett mig genom hela livet. Gud har lett 
mig både vid det här tydliga tillfället 1956 men 
också genom medgångar, motgångar och olika 
flyttar. Mitt i allt har jag också upplevt att jag 
blivit använd av Gud på olika sätt. 

Varför Kristen?Varför Kristen?
eller ”född på nytt”eller ”född på nytt”



Göran Holmén
Jag har 13 nära-dö-
den-upplevelser i mitt 
liv - så det måste fin-
nas någon som håller 
ett vakande öga över 
mig. Jag är uppvux-
en i ett ateistiskt hem 
men jag gick ändå till 
söndagsskolan och 

till kristen Scoutverksamhet. När jag senare i 
livet flyttade till Gotland var Visby domkyrka 
en viktig plats för mig. Men det var först julen 
2018 som tron blommade fullt ut. Jag var på 
Voice julkonsert i Norrköping för att lyssna på 
en nära anhörig som skulle uppträda. Jag hade 
det stressigt omkring mig men där på konser-
ten kände jag plötsligt ett lugn. Jag kände en 
värme som gick ut i hela kroppen. Jag kände 
kontakt med Gud och en kallelse att det här 
var något för mig. Jag hade gått och funderat 
på meningen med livet under flera år och så 
plötsligt ramlade poletten ner. Jag hade kom-
mit hem.

Thomas Sandin

JULSTUGA  JULSTUGA  
med ”CORONA-tänk”med ”CORONA-tänk”
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Lördagen den 4/12 kl. 11:00 startar vi årets 
JULSTUGA!

Tidigare år har vi haft en julstuga inomhus i 
våra lokaler men i år har vi valt att vara både 
inomhus och utomhus med våra aktiviteter för 
att få så lite trängsel som möjligt.

Inomhus kan du äta risgrynsgröt och 
skinksmörgås och/eller välja gott fikabröd 
vid kondisbordet och sedan sitta i lugn och 
ro och umgås, samtidigt som du får lyssna till 
julmusik. Du kan även tända ljus inne i kyrkan. 
Det populära pepparkakslotteriet finns också 
inomhus.

Utomhus säljer vi många olika sorters bröd, 
såsom matbröd, saffransbröd, mjuka kakor, 
småkakor, julgodis, sylt och saft med mera Ut-
omhus hittar du också det spännande choklad-
hjulet och kaklotteriet.

Hoppas att vi ses! 

Varmt välkomna!

Torsdagen den 27 januari  
kl 18.00 
Missionskyrkan Finspång

Kom med dina frågor och  
utforska den kristna tron



Vi valde att tillbringa vecka 36 på Hemavans 
Fjällstation i vad som broschyrerna beskriver 
som Sveriges mest kompletta fjällområde. Na-
turen är fortfarande full av liv men björkarna 
börjar skifta i gult. Fjällstationen drivs sedan 
1957  av Equmeniakyrkan Region Nord och är 
sedan några år även Fjällstation och vandrar-
hem inom STF. Hemavan ligger sex mil från 
norska gränsen utmed Blå vägen som börjar i 
Umeå, följer Umeälven och slutar i Mo i Rana.

På stationen drivs också en ettårig folkhög-
skoleutbildning, Bibelfjäll. I utbildningen får 
man, enligt Mojo som är föreståndare på 
Fjällstationen och ansvarig för fjälldelen på Bi-
belfjäll, en vägledning om vad bibeln betyder 
i vårt samhälle idag och hur man kan få en 
djupare upplevelse av fjällvärlden och natu-
ren. För många är fjällen bara slalomåkning, 
men de är så mycket mer. Själva fjälldelen i 
Bibelfjäll handlar om att följa livet på fjället 
under ett år och på bibeldelen vill vi utbilda 
glada och aktiva vardagskristna.

Just nu är stationen inne i en förändrings-
fas. På stationen finns en huvudbyggnad 
av god standard samt ett annex som är en 
modulbyggnad som på 60-talet övertogs från 
Vattenfall. Annexbyggnaden har idag en för 
låg standard för att attrahera turister och man 
är nu på gång med att byta ut den mot en ny 
ändamålsenlig byggnad. Denna håller just nu 
på att tillverkas i moduler i Lycksele. Nybygg-

nationen medfinansieras av ”Nybyggarna” 
där människor i hela Sverige är med och 
bidrar till viktiga byggprojekt inom Equmeni-
akyrkan. 

När jag suttit här intill receptionen har jag 
sett många vandrare komma in och fråga om 
husrum, några har haft nätter bokade medan 
andra har kommit in på vinst och förlust upp-
ifrån Fjället. Flera av dem som kommit har 
inte varit svensktalande och en del har gått 
Kungsleden de 45 milen från Abisko och nu 
hamnat på ledens slutstation. 

Normalt huserar Bibelfjäll i annexet men 
dessa har nu fått flytta in i huvudbyggnaden 
där de även har självhushåll och studielokal. 
När vi anländer till Stationen ser vi eleverna 
fullt upptagna av att bära material från det 
gamla annexet. 

Innan jag börjar skriva detta har jag fått 
några ord med en av eleverna som berättar 
att de idag ska ut på en pilgrimsvandring på 
fjället, de ska gå Drottningleden, uppleva den 
storslagna naturen och i tysthet få tillfälle att 
följa stigen och reflektera över livsvägen och 
vad det innebär att vara människa. De har 
sina ryggsäckar packade och ser ut att vara 
förväntansfulla inför vad denna höstdag, när 
molnen går lite högre så sikten är lite bättre 
kan bära i sitt sköte.

Anders Ohlsson

HemavanHemavan
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Mojo (58) är tidigt på plats på Hemavans Fjäll-
station. Han heter egentligen Magnus Anders-
son, är föreståndare och arbetar tillsammans 
med sin fru och ytterligare två personer som 
årsanställda på stationen. Han eller någon av 
de andra förbereder frukosten åt gästerna. 
Personalen är engagerad och skapar en familjär 
stämning. ”Vi har en idé här att alla ska kunna 
allt” säger Mojo som tycks finnas överallt på 
stationen och fortsätter. ”Egentligen skulle jag 
varit ute och jagat älg de här dagarna men jag 
behövdes i arbetet”.

Någon kommer in och frågar hur man hittar 
den bästa fjällupplevelsen, han kollar upp vad 
man är ute efter och ger goda råd. Någon har 
fått punktering på bilen och han far iväg och 
fixar en domkraft. Han reparerar ett uttag till 
centraldammsugaren. Det blir även många di-
gitala styrelse- och byggmöten för att få bygget 

av det nya annexet att flyta på så 
inflyttning kan ske före vintersä-
songen. Så kommer polisen och 
hämtar Mojo. Någon har brutit en 
fot uppe på fjället, och Mojo får 
som utbildad fjällräddare ge sig 
av upp på fjället för att hjälpa den 
skadade. 

Jag får en pratstund med Mojo 
som arbetat på Fjällstationen i 
lite över tjugo år. Man märker att 
han är en eldsjäl för det han gör. 
”Jag fick ett vikariat här sedan har 
de inte blivit av med mig” säger 
Mojo på sin klingande värmländ-
ska. ”Från början gick jag tre år på 
pastorsutbildning. Sedan hittade 
jag trollerilådan” fortsätter Mojo. 
Under några år var han ute på 
skolor och berättade om evange-
liet med hjälp av trolleritrick. Han 
medverkade även i företagsevent 
som gav lite bättre inkomster. Han 
anställdes som ungdomsledare i 
Lycksele Missionsförsamling och 
jobbade där några år på 90-talet 

Mojo, en eldsjälMojo, en eldsjäl
tillsammans med den legendariske väckelse-
evangelisten Arne Höglund.

Som lärare på Bibelfjällutbildningen inspirerar 
Mojo unga människor att hitta alla de upplevel-
ser som fjället har att bjuda på. Han ger också 
utbildning i hur man möter faror och möjlighe-
ter i fjällmiljön både sommar och vinter.

Jag frågar Mojo om han märkt att det blivit 
varmare under de år han befunnit sig i Hema-
van. ”Mitt perspektiv är för kort” svarar Mojo. 
Han tycker att det är svårt att på den tiden 
avgöra vad som är naturliga variationer och vad 
som är mänsklig klimatpåverkan. Jag märker 
att han har en optimistisk syn på framtiden. Vi 
återvänder från Hemavan berikade av miljön, 
en fjällvärld i höstskrud och mänskliga möten.

Anders Ohlsson


