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Fri att troFri att tro

Kan det verkligen vara frihet i att binda upp 
sig till en tro med olika förhållningsregler. Kan 
det ligga någon frihet i det? Att vara fri inne-
bär väl att man inte behöver vara beroende av 
något eller någon alls. Det handlar väl om att 
kunna göra precis vad man vill, eller? Vänta 
nu, det jag just skrev är ju snarare definitionen 
av ensamhet. Om man är ensam kan man göra 
precis som man vill och inte behöva ta hän-
syn till någon annan. Men så fort man vill och 
försöker ha gemenskap med andra människor 
(och Gud också) så kan man inte göra precis 
vad man vill om relationen ska hålla. Så kan 
man inte vara fri och samtidigt vara i gemen-
skap med andra? Jag tror det, om man frivilligt 
gått in i de relationerna medveten om konse-
kvenserna att jag inte alltid får som jag vill.

Den bild som lyfts fram i media av vad tro 
innebär talar inte om att det finns någon 
frihet i det. De erfarenheter som kommit fram 
i dokumentärserien “Gud som haver barnen 
kär” visar på hur det kan se ut om man inte 
betonar friheten i tron.

Jesus kommer ut i offentligheten vid ungefär 
30 års ålder. Då han kommer tillbaka till sin 
hemby Nasaret går han till Synagogan och får 
läsa från den gamle profeten Jesajas skriftrulle 
där det står:
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Herrens ande är över mig, ty han har smort 
mig till att frambära ett glädjebud till de fat-
tiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse 
för de fångna och syn för de blinda, att ge de 
förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från 
Herren. (Luk 4:18-19)

Vid ett annat tillfälle säger Jesus: “Sanningen 
ska göra er fria” (Joh 8:32). Och Paulus ut-
trycker det så här till de kristna i Korinth: “Där 
Herrens Ande är, där är frihet.” (2 kor 3:17)

Gud vill inte tvinga in oss i någonting. Med 
början i Edens lustgård har vi människor fått 
möjligheten att fritt välja eller välja bort Gud 
och hans vilja. Sedan har vi erfarit gång på gång 
att Gud ändå vet vad som är bäst för oss. Men 
Gud är så mån om vår frihet att han tillåter oss 
att även göra det som är ont. Gud gav oss frihet 
för han inte ville skapa några robotar utan just 
människor.  

Jesus kom för att göra oss fria. Fria att vara de 
vi är skapade till, utan att behöva pressas in i 
en viss roll. Friheten att av hjärtats lust göra det 
goda. Frihet handlar inte om att göra vad som 
helst utan att göra det jag djupast vet är rätt. Vi 
får helt enkelt försöka leva efter det som den 
gamle kyrkofadern Augustinus skrev: “Älska och 
gör vad du vill.”

Thomas Sandin
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Ja säger många av oss, det är ju så vi har det här 
i Sverige. Åsikts- och yttrandefrihet är nedskrivna 
i grundlagen och vi har både religionsfrihet samt 
frihet att leva i den relation som man vill oavsett 
sexuell läggning eller identitet.

Blickar vi utanför Sveriges gränser ser vi att svaret 
absolut inte är ett självklart ja. Tvärtom är det många 
länder som svarar nej på den frågan. 

Enligt Amnesty är yttrandefriheten hotad i stora 
delar av världen. Det kan handla om att regeringar 
stänger ner internet under kortare eller längre tid, 
att medier förbjuds eller censureras hårt, eller att 
personer trakasseras, fängslas eller får betala höga 
böter för sådant de skrivit, sagt eller uttryckt. 

För en månad sen presenterade organisationen Re-
portrar utan gränser ett pressfrihetsindex vilket visar 
läget i olika länder när det gäller möjligheten att 
publicera nyheter utan censur och inblandning från 
makthavare. Det visar också hur riskfyllt det är att 
arbeta som reporter. 28 länder har enligt den rap-
porten en situation som anses allvarlig. Nytt för i år 
är att Ryssland och Belarus är med på den allvarliga 
listan. Bland de tio värsta länderna finns Syrien, Irak, 
Iran, Kina, Turkmenistan och Eritrea. 

Om vi tittar på statistik över situationen för möjlig-
heten att leva i en samkönad relation så ser vi en 
mörk bild av läget i världen.  I över 50 länder klassas 
homosexualitet som en kriminell handling och i 5 
länder är det förknippat med dödsstraff ex Afghanis-
tan, Iran, Nigeria och Somalia. 

Open Doors sammanställer varje år läget för kristna 
i världen och den listan visar liknande resultat som 

beskrivs ovan. De  länder som har extrem förföljelse 
av kristna är bla Afghanistan, Somalia, Iran, Eritrea 
och Indien. 

De här beskrivningarna visar på vikten av att kämpa 
för rätten att tänka fritt. 

Den situationen vi har i Sverige idag är inget som 
kommit av sig självt. Tittar vi på tillbaka på demo-
kratins historia ser vi att kampen varit både lång och 
inte självklar. I slutet på 1800-talet växte folkrörel-
serna fram i Sverige. De formades utifrån tanken att 
alla människor var lika mycket värda och att alla hade 
lika mycket rätt att tycka, tänka och tro. Både inom 
idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen och de första 
frikyrkorna var det här självklart och viktigt. I de för-
sta baptistförsamlingarna fanns det kvinnliga ledare 
och predikanter, och det var 50 år innan kvinnlig röst-
rätt. Då de första frikyrkorna bildades var religionsfri-
heten en viktig politisk fråga. Varje människa har rätt 
att själv välja tro och inriktning i sitt liv vilket inte blev 
verklighet fullt ut i lagen förrän 1951. 

Vi har ett arv att förvalta genom att fortsätta att 
kämpa för rättigheten att tänka fritt. Vi har en kamp 
att kämpa för att hålla fast det vi åstadkommit fram 
till idag. Vi har en skyldighet att stå sida vid sida med 
de som kämpar i olika delar av världen för friheten 
att tänka, tro och leva i frihet. 

https://rsf.org/en 
https://www.open-doors.se
https://ilga.org/ 
https://www.amnesty.se/

Malena Andersson

Att tänka fritt - Att tänka fritt - 
en självklarhet?en självklarhet?



I Sverige klassades homosexualitet som en 
sjukdom fram till 1979. Jag som är född allde-
les i slutet av 1960-talet har fått uppleva en 
dramatisk förändring av den allmänna synen 
av vad det innebär att vara homosexuell. På 
90-talet reformerades lagstiftningen genom 
införandet av en könsneutral partnerskapslag 
och under 00-talet gavs samkönade den lagliga 
rätten att prövas som adoptivföräldrar. Polari-
sering och högljudda debatter följde på dessa 
lagändringar, inte minst var delar av den kristna 
kyrkan en profilerad kritiker. Detta till trots - att 
vara och leva som homosexuell har börjat få 
en värdighet som heterosexuella tagit för givet 
sen tidernas begynnelse. Efter millenieskiftet 
har öppet homosexuella mer och mer blivit en 
naturlig del av det offentliga rummet och idag 
växer barn upp i ett Sverige där homosexualitet 
varken ses som något avvikande eller märkligt. 
Sveriges kyrkor har svarat olika på denna 
förändringsprocess. Delar av kyrkan lät denna 
förändring få genomslag i både lära och liv. I 
andra delar av kyrkan sågs förändringen som 
oförenlig med den kristna tron och där uttryck-
tes istället ett avståndstagande från samtidens 
nya förhållningssätt till homosexuella.
I Finspångs Missionsförsamling kom vi för en 
tid sen till ett gemensamt beslut om att vi vill 
vara en öppen och inkluderande gemenskap 
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som inte utestänger någon från församlingens 
gemenskap pga sexuell läggning och identitet. 
Vi vill istället tydligt uttrycka motsatsen. Detta 
formulerades på följande sätt:
Finspångs Missionsförsamling vill, med 
utgångspunkt i Guds gränslösa kärlek up-
penbarad i Jesus Kristus, vara en öppen och 
välkomnande gemenskap och möta alla 
människor som de är. Vi vill välkomna och 
bejaka människor oavsett sexuell läggning och 
identitet. Det innebär att vi inbjuder den som 
bekänner tro på Jesus Kristus som medlem, att 
fungera som ledare och att bli vigd i försam-
lingen, utan att fästa avseende vid sexuell 
läggning och identitet. 
För många människor är detta, och har varit 
länge, ett alldeles självklart ställningstagande 
och vi sörjer att vi, och många kristna försam-
lingar med oss, varit alltför avvaktande och 
alltför sena på bollen i en så viktig och funda-
mental fråga. Även om vi varit styvnackade 
och senfärdiga vill vi med obändig övertygelse 
bekänna att Gud inte lämnar någon utanför, 
att Gud bär hela världen och att Gud har varje 
människa precis lika kär. Och i Finspångs Mis-
sionsförsamling önskar vi att alla ska vara fullt 
ut välkomna att fullt ut få dela gemenskapen 
precis som man är. 
Håkan Rydin

Fri att vara den man ärFri att vara den man är



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

12 söndag 10:00 Gudstjänst 
Predikan: Malena Andersson

19 söndag 10:00 Gudstjänst 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång: Försångsgrupp

26 söndag 11:00  
Ekumenisk gudstjänst i St Maria Kyrka 
Predikan: Thomas Sandin

Juli
 3 söndag 10:00  
Gudstjänst på Bönergården 
Predikan: Malena Andersson 
Sång: Mats Järpehag

10 söndag 10:00  
Gudstjänst på Bönergården 
Predikan: Inga-Märtha Isaksson

17 söndag 10:00  
Gudstjänst på Bönergården 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång: Monica Ohlsson och  
Gunvor Hellström

24 söndag 10:00  
Gudstjänst på Bönergården 
Predikan: Cornelia och Johan Newman

31 söndag 10:00  
Gudstjänst på Bönergården 
Predikan: Håkan Rydin 
Sång: Magnus Hasselquist,  
Kristina Hedman

Augusti
7 söndag 10:00  
Gudstjänst i Centrumkyrkan 
Predikan: Anders Ohlsson

14 söndag 10:00  
Gudstjänst i Missionskyrkan 
Predikan: Julia Forsberg 
Sång: Försångsgrupp

21 söndag 10:00  
Gudstjänst på Bönergården 
Predikan: Thomas Sandin

28 söndag 10:00 Gudstjänst 
Predikan: Malena Andersson 

September
 4 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
Predikan: Malena Andersson

11 söndag 10:00 Gudstjänst 
Predikan: Thomas Sandin
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Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN

Vi sänder även gudstjänster via YouTube. Länkar och senaste informationen hittar 
du på vår hemsida: www.missionskyrkanfinspang.se
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Equmenia Ung
Scout, söndagsskola och  

ungdomssamlingarna har  
uppehåll under sommaren

Startar igen i September

RPGs dagledigträff
Varannan onsdag kl 14.00

Uppehåll under sommaren 
Start igen 17 Augusti

Har du frågor kontakta  
Monica Blomberg 070-2116960  

eller se information på  
www.missionskyrkanfinspang.se

Öppen kyrka
En mötesplats för samtal, språkträ-
ning, bibelläsning, lek, läxhjälp, fika, 

soppa, bön, ljuständning mm.

Tisdagar 15.00-17.30 
Uppehåll under sommaren 
Startar igen den 23 augusti

Ekumenisk bön
Torsdagar kl 10.00

Bönen flyttar mellan kyrkorna . 
Se separat schema.

Onsdagar 19.00 
15 juni - 17 Augusti

Musikcafé på Bönergården 
med Våffelservering.

Se program på: bgarden.se

17-19 juni
på Bönergården

SPORT   |   LEK   |   BAD   |   GEMENSKAP
KIOSK   |   LÄGERBÅL   |   GUD   |   SKRATT

För mer information kontakta  
Malena Andersson  

Mobil: 070-6916216
malena.andersson@ 

missionskyrkanfinspang.se



Det hot mot klimatet som forskare länge varnat 
för, är nu inte bara ett hot, utan ett vetenskap-
ligt faktum. Krisen är här och katastrofen lurar 
bakom hörnet! Om vi inte gör något! NU!
Frågorna om klimat och miljö är många och svåra. 
Vem kan man lita på och kan jag, en vanlig männ-
iska, ens fatta vad som händer? Och framför allt: 
”Vad ska jag göra och spelar det någon roll?
För att öka kunskapen och söka stöd av varan-
dra har en grupp på 16 personer studerat och 
samtalat om klimatet under vintern 2021/2022. 
Utgångspunkten har varit två böcker, främst ”Där-
för sörjer jorden” av Peter Halldorf men också 
”Bråttom men inte kört” av Stefan Edman.
Halldorf som är teolog tar sin utgångspunkt i 
Bibeln. Han resonerar runt Guds skapelse och 
människans roll i den. I Bibeln finns en förvaltar-
skapstanke, dvs. att människan har till uppgift 
att förvalta skapelsen. Vi äger inte jorden men vi 
har ansvar för att sköta den. Halldorf går ett steg 
längre och menar att vi snarare ska vara som her-
dar eller jordbrukare. Vi ska leva så nära jorden 
att vi älskar den. Halldorf ger också en djup och 
skrämmande sammanfattning av hur det står till 
på klotet vi lever på. 
Ett par glimtar ur boken: 
• FN:s klimatrapport är som ”Ett öronbedövan-

de, genomträngande brandlarm från köket”, 
men vi verkar vara döva?

• ”Vad är det för slags varelse som mixtrar 
med jordens funktioner och vägrar sluta när 
konsekvenserna blir uppenbara?”

I Bibeln noterar aposteln Paulus: ” Det goda som 
jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag 
inte vill, det gör jag.” Detta skrevs för snart 2000 
år sedan men är lika aktuellt idag. Vi människor 
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vet ofta vad som är rätt, men av slöhet, egoism 
eller underlåtenhet, så gör vi ingenting eller gör 
fel. 
Detta gäller även den globala uppvärmningen 
och klimatkrisen. Det är väl känt att höga koldi-
oxidutsläpp är den stora boven bakom den glo-
bala uppvärmning som hotar livet på planeten, 
men är vi villiga till förändring och beredda att 
ta konsekvenserna? Hur har vi det med bilåkan-
de, flyg, matvanor, prylar, slöseri, osv? 
I västvärlden lever vi i en frihet som majoriteten 
av jordens befolkning inte ens kan drömma om, 
men vår förre biskop Martin Lönnebo lär ha 
sagt: ”Friheten är som en vacker tråd i etikens 
väv men, man ska inte dra ut den för då vet 
man inte vad som händer. Den kan bli ett snöre 
att hänga sig i.” Frihet utan etik och ansvar kan 
bli vår undergång.
Är det då ens möjligt att göra något eller är det 
kört? Finns det något hopp?
Inom kristendomen talar man om synd, som 
ska förstås som ”att missa målet”, att tappa bort 
Guds tanke för oss. Men Halldorf menar att det 
är värre att förlora hoppet! Den som faller kan 
alltid resa sig och bli förlåten, men vad återstår 
för den som förlorat hoppet?!  I Bibelns berät-
telser är budskapet då att ”välja att tro på Guds 
löften”. 
En slutsats efter vår studiecirkel är att vi är fria 
att välja hoppet, fria att fatta egna beslut och 
fria att agera med ansvar!
Ingen kan göra allt men alla kan göra något! De 
flesta av oss kan dessutom göra rätt mycket!
Anders Junsten,  
en cirkeldeltagare

Klimatkris - du är fri att agera!Klimatkris - du är fri att agera!
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Äntligen kan vi få öppna upp för våfflor, Guds-
tjänster och bad på Bönergården! Du som inte 
har besökt denna Finspångs pärla är mer än 
välkommen hit. Man kan ta sig dit med både bil, 
buss, cykel eller kanot. Knappt 7 km efter riksväg 
51 mot Sonstorp ligger denna oas. Om man 
cyklar tar man banvallen och tar av första vägen 
till höger. Har man en kanot eller båt kan man ta 
sig vattenvägen på Bönnern ända från centrala 
Finspång. Förutom att bada och ta en glass i 
kiosken bjuder vi på lite extra på onsdagskvällar 
och söndagsförmiddagar.
Vi startar sommaren kl. 19 den 15:e juni med 
det nystartade Jazzkapellet - det lilla storbandet. 
Som alla andra onsdagar under sommaren finns 
det möjlighet att köpa sig en våffla eller två. 
Musikcafeét slutar den 17:e augusti med Annika 
Widerstedt och husband.
Vi i Centrumkyrkan och Missionskyrkan bjuder 
in till Gudstjänster på Bönergården på söndagar-
na kl. 10 under juli månad. 

Alla programpunkter i detalj kan du se på  
bgarden.se. 
Nytt för i år är att vi bjuder in till en volleyboll-
turnering den 16 juli. Vi kommer sätta upp extra 
nät och erbjuda turnering både på sand och på 
gräs för både 2-mannalag och 4-mannalag. Man 
kan komma själv och bli ihoplottad med någon 
eller komma som lag. Anmälningsavgiften går till 
“Ge för livet” och Cancerfonden som BeachAID 
stöttar. För frågor och anmälan mejla:  
thomas.sandin@missionskyrkanfinspang.se
Under hela sommaren kommer det finnas möj-
lighet att gå en styrkevandring ute på Böner-
gården. En liten slinga där man kan få möjlighet 
att styrka både sin yttre och inre människa. 
Stationer med fysiska utmaningar och texter för 
meditation och bön.
Du behöver inte åka långt bort för att känna 
dig ledig och fri. Välkommen till Bönergården i 
sommar! 

Thomas Sandin

Frihet på Frihet på 
hemmaplanhemmaplan



Minns du när broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer” damp ner i brevlådan 2018. 
Kanske tog vi den inte på så stort allvar. Ho-
ten i omvärlden såg avlägsna ut. 1940-talet 
tillhörde det vi läste om i historieböckerna. 
Så kom den 24 februari 2022 och plötsligt såg 
allt annorlunda ut.

Den 27 april inbjöds till prepp-kväll i Mis-
sionskyrkan. Det var en kväll då vi fick tips på 
hur vi kan förbereda oss för att möta en kris 
i samhället. Medverkande var Göran Hol-
mén som varit officer och utbildat militärer i 
överlevnad, Helen From och Robert Dahl som 
jobbar med säkerhetsfrågor på kommunen 
samt Thomas Sandin som är pastor i Mis-
sionskyrkan.

Helene talade om totalförsvaret som består 
av militärt försvar och civilförsvar. Civilförsva-
ret organiseras av kommun och region för att 
livet för civilbefolkningen ska fungera så nor-
malt som möjligt också i en krissituation. Det 
är viktigt att krisberedskapen startar snabbt 
när något händer och att det finns en tydlig 
organisation för att möta krisen. Frågan om 
skyddsrum hänvisade hon till MSB (Myndig-
heten för Samhällsskydd och Beredskap) som 
på sin hemsida har kartor över var skyddsrum 
finns i varje ort.

Robert som arbetar med Cybersäkerhet 
berättade att i oroliga tider ökar attackerna på 
nätet. Det kan handla om att knäcka datasys-
tem genom att skicka ut så många signaler 
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att systemet havererar, stjäla information från 
e-post, SMS och sociala medier eller kryptera 
hela datasystem och kräva lösensummor. Bäs-
ta sättet att skydda sig är att ha starka lösen-
ord och inte berätta för mycket.

Göran hade tagit med sig lite av det som 
kan vara bra att ha om strömmen skulle gå en 
längre tid eller om man till och med tvingas 
överleva utomhus. Han nämnde att vi klarar 
3 minuter utan syre, 3 dagar utan vatten och 
3 veckor utan mat. Kanske kan det sporra oss 
att tappa upp lite vatten för att klara oss den 
första tiden vid ett strömavbrott. När vi möter 
en kris reagerar vi så att vi kämpar, ger upp 
eller flyr. Att vara förberedd kan få oss att välja 
att kämpa. Göran nämnde att mittuppslaget i 
broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” 
innehåller en bra checklista över vad vi bör ha 
i hemberedskap för att klara oss en tid. 

Thomas sade att det är helt naturligt och vik-
tigt i dessa tider att känna oro. Frågan är vad vi 
gör med vår oro. Thomas nämnde att mycket 
i Bibeln är skrivet av människor som var i kris 
och kände oro. De valde att gå till Gud med sin 
oro. När oron kommer är det viktigt att dela 
den för att i mötet med den andre få hjälp och 
lindring.

Prepp-kvällen i Missionskyrkan gav oss några 
verktyg som gjorde oss lite bättre skickade att 
möta en eventuell kris.

 Anders Ohlsson

Prepping- Prepping- 
förberedelse för krisförberedelse för kris



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

PPrroojjeekktteerriinngg  bboossttääddeerr    RRiittnniinnggaarr    BByygggglloovvsshhaannddlliinnggaarr    KKoonnttrroollllaannssvvaarriigg

wwwwww..ttaalleenntteenn..ssee • eerriicc..ppaauullssssoonn@@tteelliiaa..ccoomm •  EErriicc:: 00770066-777711774400
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Hemsida: www.perssonsvmt.se 
Telefon: 073 922 70 52

Villa, Mark och Trädgård AB
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Ella Bark har i många år spelat fotboll i 
Lotorp. Hon spelar på mittfältet och trivs med 
lagandan och säger att gemenskapen och kom-
pisarna är viktiga för henne. 

Jag träffar Ella en solig majdag när fruktträ-
den står i sin finaste blom. Det är en månad 
kvar tills Ella slutar 9:an strax innan hon fyller 
16 år. Efter 10 år med förskola och skola när 
hon gjort samma sak som alla andra är hon nu 
fri att välja vad hon ska göra. ”Det är skönt få 
göra något man är intresserad av” säger Ella. 
Ellas intresse handlar om ekonomi och juridik. 
Hon fortsätter ”Jag har släktingar som jobbar 
med ekonomi och de har fått mig intresserad. 
Juridik tycker jag är intressant utifrån att se vad 
brott leder till och att straffen är rättvisa utifrån 
hur grovt brottet är”

Grundskolan har Ella gått i Finspång, först i 
Lotorp och sedan på Grosvadsskolan. Hon har 
trivts i skolan och går ut med bra betyg. När 
hon nu börjar gymnasiet har hon valt att gå 
i Norrköping. Hon säger: ”Det är kul att testa 

Ella väljer frittElla väljer fritt något nytt men alla mina kompisar blir 
kvar i Finspång så dem kommer jag att 
sakna”. 

För Ella har det varit en frihet att få 
växa upp på landet. När hon var liten 
hade familjen både höns och ankor 
men nu har man bara två katter. ”Vi 
har alltid varit ute mycket och jag har 
fått lära mig mycket om allt möjligt”.

I sommar kommer familjen att ordna 
sommarcafé den 15-17 juli på gården 
Knivsätter där Ella bor med pappa och 
två äldre syskon. Caféet ha varit en 

tradition under många år men har fått göra ett 
uppehåll beroende på pandemin. ”Vi bjuder 
in folk vi känner, grannar och nya människor” 
berättar Ella och fotsätter. ” Alla pengar vi får in 
skickar vi till hjälparbete i Indien. Både jag och 
min syster gillar att baka och vi brukar baka till 
caféet”. 

Familjen har ofta haft besök från Indien och 
Ella berättar att hon varit där vid två tillfällen. 
”Det är roligt att träffa vänner och att se vad 
våra pengar går till”. Ella minns en gång när de 
var i Indien hur hon satt i en bil och åt sock-
errör, något hon inte är van vid hemifrån. Ett 
annat minne är när indierna hade byggt en 
studsmatta av det material de hade efter före-
bild av den matta de hoppat på i Knivsätter.

Innan Ella börjar skolan i Norrköping väntar 
världens största fotbollscup för ungdomar: 
Gothia Cup i Göteborg där Ellas lag kommer att 
deltaga. 
Anders Ohlsson


