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Vi vill gärna  Vi vill gärna  
smitta digsmitta dig

I det här numret av Missionskyrkans tidning tar 
vi oss an ett mycket aktuellt ämne, smittsprid-
ning. För aldrig har det spridits så mycket smitta 
som det gör just nu. När det var som värst här 
nyligen så var klasserna halverade och en efter 
en konstaterades smittad med Covid-19.

Frågan är vad det är som smittar och på vilket 
sätt. Så klart att virus smittar. I allmänhet brukar 
negativa saker smitta mycket lättare än positiva. 
Vi blir smittade med ilska när någon gör fel i 
trafiken, eller säger något dumt på Facebook. 
Det behövs inte mycket för att lägga sordin på 
vardagen. Samtidigt behövs det inte så mycket 
för att smitta med något positivt heller. Ibland 
kan det räcka med ett leende från någon i affä-
ren så kan det lyfta en annars grå dag.

Vi i Missionskyrkan i Finspång vill smitta på ett 
positivt sätt. Vi vill vara en positiv kraft i vårt 
samhälle. Vi vill vara ett sammanhang där du 
får komma som du är, känna dig sedd och få ett 
leende om du behöver det. Få ett samtal om du 
behöver det eller bara få komma och vara stilla 
en stund om du vill det. Vi vill inte bara finnas 
till för oss själva utan för dig som läser den här 
tidningen och för alla andra i Finspång. Som vi 
skriver i vår vision: Vi vill vara en uträckt hand.
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Vad är det som gör att vi vill vara en uträckt 
hand? Vad är det som gör att vi vill vara ett 
sammanhang där alla ska känna sig hemma? 
Det är för att vi har blivit smittade av Jesus och 
hans förmåga att möta människor på det sätt 
som de behövde.

I Bibeln finns det fyra berättelser om Jesu liv. De 
kallas för evangelier som betyder - glädjebud-
skap. Och glädje smittar, och den glädjen som 
det står om där har smittat människor genom 
2000 år ut i hela världen.

Nu när den negativa Covid-smittan förhopp-
ningsvis har lagt sig får vi mötas igen och smitta 
varandra på ett positivt sätt istället. Vi i  
Missionskyrkan vill göra det på olika sätt. Bland 
annat genom sopplunch på torsdagar igen. Kan 
du inte komma på dagen så startar vi ”Alpha” 
med kvällsmat den 3 mars och samtal om vad 
som är viktigt på riktigt (se annons sid 8).  
Vi hoppas också självklart att du ska känna dig 
välkommen till våra Gudstjänster.

Tänk på att glädje kan smitta ganska lätt, det 
kan räcka med ett leende. 

Så det är bara att gå ut och smitta! 

Thomas Sandin
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Vi kan bli smittad av hur en annan person beter 
sig både negativt och positivt. En person som 
ständigt kommer med negativa kommentarer 
drar vi oss gärna för att möta. Eller så dras 
vi med i en negativ stämning på jobbet eller 
familjen för att någon mår dåligt. Men det kan 
också vara åt andra hållet. Att vi blir påverkade 
av människor som uppmuntrar oss. 

Ja, det kan räcka med ett leende från en okänd 
människa så kan det göra skillnad för hela 
dagen.

Andra människor påverkar hela våra liv. Jag har 
intervjuat några personer i Missionskyrkans 
församling som blivit påtagligt påverkade av 
mötet med Jesus. Jag frågade dem på vilket sätt 
Jesus har “smittat” dem och på vilket sätt det 
har påverkat deras liv.

Lollo Ramlöv

Så som jag känner Jesus, är han ett föredöme 
för mig i bemötandet av 
både barn och vuxna.

Så som Jesus beskrivs i 
Bibeln möter han alla 
människor oavsett ålder, 
kön, status, sexuell iden-
titet eller social situation 
på ett ytterst kärleksfullt, 
respektfullt och jämbördigt 
sätt. Sån vill jag också vara! Inte lätt, och jag 
misslyckas, men min önskan är att göra det!

I mitt yrkesliv möter jag ofta människor i ut-
satta situationer och som på grund av det lätt 

hamnar i underläge.

I dessa möten vill jag förmedla den respekt, 
värme och uppmuntran som jag tror att Jesus 
också vill ge dem.

Jag hämtar kraft i min tro, den ger mig hopp 
och en mening med livet!

Björn Gedda

Jag smittades av min 
familj. Kyrkan har alltid 
varit en del av livet. 

Det har blivit som en livs-
stil för mig. Om min familj 
inte hade varit aktiv i 
kyrkan så hade det varit 
annorlunda. Men det är 
klart att jag gjort ett ak-
tivt eget val också. Konfirmationen var en viktig 
tid då jag valde själv att gå in i församlingen.

Jesus har smittat mig på många olika sätt. Det 
som jag särskilt har fastnat för är hur Jesus 
pratar om allas lika värde. Jag vill försöka se på 
människor på samma sätt som Jesus gör, men 
det är svårt, för man blir ju påverkad av omgiv-
ningen.

Häromdagen läste vi om hur Jesus bad för en 
person och febern lämnade henne. Det skulle 
jag också vilja kunna göra. Jesus pratar om hur 
man ska vara samtidigt som han är omgiven av 
människor som inte lyckas leva upp till det. Det 
är skönt.

Thomas Sandin

Hur har Jesus smittat dig?Hur har Jesus smittat dig?



Det var en gång en chef som ville få ut viktig 
information till anställda.  
Han sa till sin sekreterare: ”Det är extremt 
bråttom, skicka inte mail utan sprid ett rykte 
istället”.
Den gamla historien ovan antyder att rykten 
snabbt och effektivt når ut, vilket tyvärr är 
sant, även om historien är lite överdriven.
Under tiden med Covid har det ibland varit 
svårt att förstå vad som är sann information, 
åsikter eller rent av desinformation dvs ”Fake 
News”.  
T.ex. ”Man vet inte vad Covid-vaccinet gör 
med oss i framtiden” – Sant, men man ute-
lämnar att man vet lika lite eller till och med 
mindre om sjukdomens  efterverkningar.
Två andra exempel i närtid är WEB-sidan som 
spred ryktet att svenska myndigheter kid-
nappar muslimska barn. Ett rykte som nått ut 
över hela världen.
Tekniken att få läsare att tro på informatio-
nen är att blanda sanning med logisk desin-
formation, eller utelämna information som 
motsäger ett påstående. På så vis sår man 
tvivel eller får hela påståendet att verka sant. 
Ett annat sätt är att upprepa en osanning 
tillräckligt många gånger så det tolkas som en 
sanning.
Vi är alla utsatta för åsiktspåverkan från 
intressegrupper och politiska partier inom 
många områden. Det finns på internet da-
torer som analyserar information på sociala 
medier, chatt-sidor och diskussionsgrupper. 
När det dyker upp något som går emot den 
egna åsikten så skickar datorn automatiskt ut 
stora mängder information med motsatt eller 
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modifierad åsikt som anpassats till olika typer 
av mottagare. Anpassningen använder data 
från de digitala avtryck vi lämnar efter oss i 
sökningar, sociala medier etc. 
Målet är att misstro auktoriteter och åsikts-
motståndare och på så vis påverka en opinion.  
I värsta fall kan målet vara att skapa oro och 
ohörsamhet och instabilisera samhället. 
Ett exempel är stormningen av Kapitolium i 
Washington som var ett resultat av upprepade 
felaktiga påståenden som till slut togs som 
sanningar.
Som kristen är det också lätt att se hur infor-
mation om den kristna tron förvanskas i media 
genom att publicera extrema åsikter och 
händelser. Några exempel är serien ”Gud som 
haver barnen kär” och serien om Knutby. 
Än en gång ger man en sanning men nämner 
inte att detta tillhör en minoritet eller sekt. 
På så vis tror läsaren/åhöraren att det är en 
allmän kristen syn.
Under påsken ca år 30 eKr spred de skriftlärda 
i Jerusalem en känd desinformation för att räd-
da sitt skinn. De spred ut att Jesu kropp hade 
stulits av lärjungarna för att dölja att Han hade 
uppstått från de döda. Denna ”Fake News” 
blandades med sanningar om vad Jesus sagt 
och vilka profetior som getts om Messias och 
hans uppståndelse. (Matt 28:11-15)
Med kunskap om hur det antika samhället 
fungerade, kan man avfärda fariséernas på-
stående som ”Fake News”. På grund av dålig 
kunskap tas dessa ”Fake News” som sanning 
än idag.

Göran Hellström

”Fake News””Fake News”



Mars
3 torsdag 18:00 Alpha- Uppstartskväll 
”Utforska livet och tron” 
Filmer

5 lördag 09:00 Frukost för hela familjen 
Konsten att leva  -  Existentiell friskvård 
Erika Bergman  
pionjärpastor, förläsare, entrepenör

6 söndag 10:00 Gudstjänst 
”I sin tid” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång: Försångsgrupp

13 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”För världens skull” 
Predikan: Malena Andersson 
Musik: Brassextett

20 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Dela tron vidare” 
Predikan: Anders Ohlsson 
Sång: Sophia Andersson

26 lördag 16:00 Poesistund 
”Vem är en främling?” 
Akbar Zolgharnian 
Dikter och sånger på  
svenska och persiska

27 söndag 10:00 Missionsgudstjänst 
Predikan: Thomas Sandin 
Missionsgruppen 
Sång: Filip Ewertsson m.fl.

April

3 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Försonaren” 
Predikan: Thomas Sandin 
Musik: Nya ensemblen

10 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Vägen till korset” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång: Magnus Hasselqvist och   
Kristina Hedman

14 torsdag 18:30  
Getsemanestund med nattvard 
Predikan: Thomas Sandin

15 fredag 11:00 Gudstjänst  
hos Frälsningsarmén 
”Korset” 
Predikan: Malena Andersson 
Musik: Frälsningsarméns musikkår

17 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Kristus är uppstånden” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Frälsningsarméns musikkår / 
Magnus Hasselqvist och Kristina Hedman

24 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Påskens vittnen” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång: Lovsångsteam

30 lördag 19:30 Valborgsmässofirande 
på Bönergården
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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



Maj
1 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Den gode herden” 
Predikan: Håkan Rydin 
Sång: Försångsgrupp

7 lördag 10:00 Trädgårdsloppis 
Försäljning av växter 
Lotterier, servering 
Till förmån för  
arbetet i Indien

8 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Vägen till livet” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång: Filip Ewertsson, m.fl.

14 - 15 lör-sön 11:00  
Loppis på Bönergården. (se sid 8)

15 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Att växa i tro” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång: Magnus Hasselqvist och 
Kristina Hedman

22 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Bönen” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång: Försångsgrupp

26 torsdag 08:00 Gökotta i Össby 
Predikan: Thomas Sandin

29 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Hjälparen kommer” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång: Lovsångsteam

Juni
5 söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard 
Konfirmationsavslutning 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Brassextett,  
Magnus Hasselqvist och Kristina Hedman
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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.se

Öppen 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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Årets stora nyhet på Bönergården blir årets 
Loppis som kommer hållas den 14-15 maj kl 
11-15. 

Detta arrangemang kommer vara en del av 
Östgötadagarna och en förhoppning om att 
fler hittar ut till vår fina gård. 

Vi hoppas att få många personer som ställer 
upp bord och bakluckor till loppisen, då det är 
ett perfekt tillfälle att sälja det man vill. 

Caféet kommer att hållas öppet och vi kom-
mer bland annat att servera korv med bröd. 

Vill du ställa upp ett bord eller (bil) baklucka 
kan du hitta mer information på vår hemsida,  
https://bgarden.se/,  
om hur du anmäler dig till det. 

I år får vi äntligen fira Valborgsmässoafton på 
Bönergården. Mer information om detta kom-

mer ut på våra sociala medier. Följ oss gärna på 
instagram@bgarden för att få senaste  
informationen från oss.

Sommaren på Bönergården hoppas vi kommer 
bli strålande, då vi planerar att hålla öppet 
caféet stora delar av sommaren. 

Vi kommer att hålla oss till rådande restrik-
tioner så snabba förändringar i programmet 
kommer tyvärr eventuellt att ske.

Varmt välkomna till en härlig vår och sommar 
på Bönergården önskar 

Bönergårdens styrelse genom 

Karin Hellström

Ekumenisk bön
Torsdagar kl 10.00

Bönen flyttar mellan kyrkorna enligt 
uppgjort schema.

Torsdagen den 3 mars kl 18.00 
Missionskyrkan Finspång

LOPPiS PÅ BÖNERGÅRDEN
14-15 maj kl 11:00 - 15:00

Kom till Bönergårdens vårloppis!
Caféet öppet hela helgen

Välkommen att fynda!

Vill du ställa upp ett bord eller sälja ur din baklucka?
maila till contact.bgarden@gmail.com

Kostnad 100kr per dag. Betalas innan start via swish



Människohandel är ett brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Utsatta människor, män, kvinnor 
och barn, tvingas in i olika former av tvångsar-
bete, prostitution och tiggeri. Detta är vår tids 
humanitära katastrof som pågår mitt framför 
oss, men som går de flesta obemärkt förbi, 
dolt under samhällets radar. Detta måste få ett 
slut. Inom Frälsningsarmén kommer vi dagligen 
i kontakt med människohandel genom vårt 
omfattande sociala arbete. Vi arbetar förebyg-
gande för att bekämpa fattigdom och sociala 
orättvisor, praktiskt med stöd och skydd samt 
återintegrerande genom att skapa alternativ 
och framtidsmöjligheter. 
Men för att Sverige ska kunna bli ett land fritt 
från människohandel krävs det nya tag. Först 
när samhällets alla krafter arbetar i samma 
riktning kan vi få ett slut på människohandeln. 
Låt oss lyfta fram den här katastrofen i ljuset 
och samla våra krafter för att motverka den. 
Tillsammans kan vi slåss för mänskliga rättighe-
ter och frihet för det moderna slaveriets offer. 
Stad för stad.  
Land för land.
Frälsningsarmén i Europa har under de senaste 
två åren arbetat med EU-projektet Safe Ha-
vens. Syftet har varit att stärka vår kapacitet 
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för att skapa en trygg tillflykt för personer i 
riskzonen. En del i projektet är produktionen av 
filmen Safe Havens, som skildrar människohan-
delns verklighet i Moldavien, Sverige, Rumäni-
en, Holland, Polen, Ukraina och England.
Vi hoppas att du har möjlighet att komma på 
filmvisningen i Finspång. Efterföljande samtal 
leds av Lovisa Landälv, utbildningssamordnare 
för Frälsningsarméns arbete mot människohan-
del. 
Kyrkorna i Finspång vill med denna filmvisning 
och efterföljande panelsamtal med lokala 
aktörer, aktualisera frågan om människohan-
del, vår moderna tids slaveri. Människohandel 
förekommer inte bara i storstäder utan även 
på små orter, vi vill hjälpa till att sprida kun-
skap om detta. Med gemensamma krafter och 
kunskap kan vi alla få bidra till att motverka att 
människohandeln får fortsätta.
Mer info om filmen och arbetet mot människo-
handel:  
www.fralsningsarmen.se/safehavensfilm

Välkommen att göra skillnad med oss!

Birgitta Lundin

FRI ENTRÉ



Människor kommer och går, en farmor 
med barnbarn, som uppskattar en fikastund 
tillsammans.

Den som just blivit ensam, sitter med säll-
skap, som kommer och går.

Körsångare behöver klara strupen efter 
övning.

Vandringsgruppen sitter ner och pratar efter 
varvet t ex ”antikrundan” m fl.

Kompisgänget som sällan får till någon träff, 
dras till en mysig fikastund.

Makarna som hållit sig undan i coronatider 
törs komma ut, med en stunds avkoppling 
med avstånd mellan borden.

Någon lämnar Siemens för en utblick 
och får omväxling med arbetet och dess-
utom en god lunch.

Några planerar kommande arbete i 
trevlig miljö.

När rehab hos fysioterapeuten är avkla-
rat, kan man belöna sig med en kaffe och 
semla.

Om läkarbesöket innebar ett tungt 
besked, finns någon att samtala med, om 
man frågar.

Nu tror vi att smittorisken med ett ilsket 
virus ska vara lite mer sansat och vi hopp-
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as på mer gemenskap.

Du kan smitta med ditt leende, fresta med 
ditt valda bakverk och vara säker på att LJUSET 
lyser in med vårsolen.

När jag besökte Centrumcaféet, fick jag 
frågan när torsdagssoppan börjar serveras i 
Missionskyrkan igen? 

Då hade jag glädjen att kunna bjuda in, till 
första soppan efter coronaprövningen som var 
torsdagen den 17 februari 11.30! 
Det var efterlängtat.

Jag vet inte om man kan säga att sopplun-
chen eller smarriga bakverk i fint cafe’ ”smit-
tar”, men gemenskapen med atmosfär, en 
plats att få  ”sitta kvar” en längre stund, umgås 
över åldersgränser, mötas av varma blickar, 
småprata om livet, ger eftervärme.

Då kan man få uppleva det, som jag tror, är 
ett arabiskt ordspråk; 

”Mötet med den personen är som att gå in i 
en parfymbutik på morgonen och få med sig 
en doft som stannar kvar hela dagen.”

Så kan ett möte bli...

Ewa Ramlöw

CentrumcaféetCentrumcaféet



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

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
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Telefon: 073 922 70 52
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Han har kört 15 Vasalopp och sommar som 
vinter åker han upp till Torsby och tränar i skid-
tunneln. Det är viktigt för Anders Karlsson att 
hålla sin kropp i trim och han lägger mycket tid 
på gymmet. 

Anders har arbetat många år på Siemens och 
lärt sig mycket om energi. Han delar gärna med 
sig av det han kan om hur man sparar energi. 
Han har också varit med och utvecklat teknik för 
vattenrening som kan fungera både vid kärn-
kraftverk och i duschmunstycket.

Anders, pastor Thomas och jag möts en kväll i 
kyrkan till ett livsnära samtal och jag har skrivit 
ner en fråga: Vad brinner du för Anders?

Vi hinner inte prata länge innan Anders säger 
”Om vi inte går med Gud blir det inget av det vi 
gör. Jag ber för Putin och Biden och Nato-led-
arna. Det är dumt att chansa och inte bjuda in 
Gud”. Man förstår att Anders perspektiv är stör-
re och att hans drivkraft handlar om förvaltar-

Vad brinner du Vad brinner du 
för, Anders?för, Anders?

skap. Vi har fått ett liv, ett sammanhang 
och en värld att förvalta och då gäller det 
att göra det på bästa sätt.

För Anders är det viktigt att lägga dagen 
i Guds händer. ”Gode Gud jag vet inte 
vad som kommer att hända idag men 
var med i mina möten”. Så tar han på sin 
löparutrustning och ger sig ut och spring-
er en regnig morgon när han egentligen 
ville stanna hemma. Han stöter ihop med 
en person och får ett fint möte och ett 
samtal om livet. ”Det var därför jag skulle 
ut” förstår han efteråt.

Anders beskriver sig som en ADHD- 
person. ”Mitt liv kunde ha sett helt 
annorlunda ut om jag inte funnits i goda 
sammanhang med människor som bett 
för mig”. För Anders blev Missionsförsam-
lingen den goda mötesplatsen där goda 
förebilder fanns. ”I församlingen är vi 
olika och ibland tänker jag: Vilken tur att 
inte alla är som Anders Karlsson utan har 
olika gåvor och intresseområden. Vi har 

Jesus gemensamt och det räcker”. ”Vi behöver 
församlingen som en grupp där vi kan känna 
gemenskap, vi är inga öar. Församlingen är en 
plats där unga och gamla finns tillsammans och 
det är unikt idag”. 

Anders återkommer gång på gång till hur viktig 
bönen är. ”Bed för dem som styr, bed för era 
ledare. Om du tänker positivt så händer det. Jag 
har vittnat om min tro för många i mitt arbete 
och fått se fantastiska saker hända i människors 
liv. Om ni visste vad jag fått vara med om”. 

Detta brinner Anders för: Att vi ska lära oss 
hushålla med jordens resurser på ett bättre sätt 
samt att människor ska finna harmoni i sina liv 
och få gemenskap med den Gud han själv fun-
nit. Säkert kan man leva ett liv utan att be, men 
som Anders säger. ”Det är dumt att chansa”. 

Anders Ohlsson


