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Vill du ge en gåva till 
församlingens arbete 
använd PG eller BG 
i spalten intill eller 
Swisha till
123 421 81 29



Guds relation Guds relation 
till osstill oss

Från vår första stund i livet behöver vi 
människor bekräftelse från andra människor 
för att utvecklas och tom överleva. Ett ny-
fött barn skriker tills det får mat och närhet. 
Sedan börjar kommunikationen med ögonen 
och kroppen där barnet söker bekräftelse hos 
människorna i dess närhet. 

Genom hela livet sker sedan utvecklingen i 
relation till andra människor. Vi lär oss prata 
genom att härma det vi hör. Vi utvecklar våra 
praktiska och sociala förmågor genom att titta 
och se andra agera och göra likadant. Det vik-
tigaste av allt i vår utveckling är att det vi gör 
som är rätt och bra får vi bekräftat på ett po-
sitivt sätt. Och när vi gör saker som inte är bra 
får vi hjälp att korrigera det. Att inte bli sedd 
och bekräftad som människa bryter ner både 
kroppsliga och psykologiska funktioner. Vi kan 
inte leva i ett socialt vakuum som människor, 
det överlever vi inte.

Därför är jag så tacksam att Bibelns Gud 
väljer att förhålla sig till människor på det 
sätt vi bäst behöver - genom en relation. Gud 
väljer att leva i ett nära förhållande till oss 
människor och det förhållandet grundar sig 
i kärlek. Genom Bibelns första del visar Gud 
sin relation till människorna i folket Israel. 
Gud har utvalt dem och lever nära dem på 
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ett särskilt sätt. I Bibelns andra del får vi se hur 
Gud ändrar sitt sätt att förhålla sig till människ-
orna genom sin egen son Jesus. Jesus förklarar 
och visar vem Gud är och vad Gud vill - att leva 
i nära relation till människor, i kärlek. Jesus sa 
till människorna: ”Följ mig” vilket betyder att 
de började leva med honom. Jesus levde nära 
människor under sina år på jorden och männ-
iskorna i sin närhet kallade han sina vänner 
och sin familj. Jesus talade ofta om sin nära 
relation till Fadern och hur stor den kärleken är. 
Lika nära och med samma kärlek vill han att vi 
människor ska leva nära honom.

Jesu kärlek är en utgivande kärlek som ger 
liv och kraft till de som tar emot den. När Jesus 
ser på oss människor ser han vilka vi är innerst 
inne och det vill han styrka och bekräfta. När 
Jesus ser på oss människor ser han vilka behov 
vi har och vill möta de behoven. När Jesus ser 
på oss människor med sin kärlek blir vi upprät-
tade och helade.

I den bön om välsignelse som vi ofta använ-
der i gudstjänster ber vi att Gud ska vända sitt 
ansikte till oss och ge oss frid. Det är så det 
funkar med Gud - han möter oss i en relation, 
en kärleksrelation, en gudomlig kärleksrelation 
som varar för evigt.

Malena Andersson
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För ganska precis 30 år sedan invigdes Mis-
sionsförsamlingens nya kyrka vid STAL-rondel-
len. 
Men - Vad är egentligen en församling och vad 
skulle den med en ny kyrka till? Det kan man 
fråga sig. 
Den kristna församlingen beskrivs i Bibeln med 
olika bilder: Grenar som hör ihop och hämtar 
kraft i vinstocken (Gud) eller som Lemmar i en 
och samma kropp. En annan liknelse är som Le-
vande stenar i ett husbygge. Man kan säga att 
en lokal församlingen är en grupp människor 
som valt att tro på den Gud som Bibeln berättar 
om, och som vill dela gemenskap och arbete på 
olika sätt. 
Guds världsvida församling är förstås mycket 
större och vilka som räknas dit vet nog bara 
Gud själv. Enligt Wikipedia bekänner sig dock ca 
1/3 av jordens befolkning till kristendomen.
Vad är då församlingens uppdrag i världen? I 
vår församling pratar vi ibland om tre aspekter:
• Evangelisation; Att berätta om Bibelns Gud
• Diakoni; Att möta alla med kärlekens gär-

ningar
• Gemenskap; Att erbjuda en hoppfull 

gemenskap med Gud och människor i en 
splittrad värld

Församlingens liv handlar väldigt mycket om 
relationer. Egentligen utgörs kanske hela för-
samlingens liv av relationer, mellan människor 

och mellan människor och Gud. 
I en psalm sjunger vi: ”Gud, ditt folk är vand-
ringsfolket, själv du mitt ibland oss går”. För-
samlingen är alltså ständigt på väg i någon 
mening, i och genom den tid vi lever i. Tiderna 
förändras och så också förutsättningarna för 
oss människor. Men vårt behov av kärlek, tröst, 
gemenskap och mening är oförändrat och för-
samlingen har uppgiften att alltid finnas där för 
den som söker. 
Så till den andra delen av frågan i ingressen, 
behöver då församlingen verkligen ett hus, en 
kyrka? Kanske ett tält skulle passa bättre om 
man nu ständigt är på väg? 
Att ha en plats för det goda mötet är viktigt för 
församlingen, en plats som dessutom rymmer 
församlingens liv och alla de människor som 
söker sig hit. Kyrkobyggnaden är ämnad att vara 
just en sådan plats.
Missionskyrkan vid STAL-rondellen är det ”tält” 
som församlingen behövde då när kyrkan 
byggdes. Den gamla kyrkan på Högbyvägen var 

”Tältet” håller nog ”Tältet” håller nog 
ett bra tag tillett bra tag till



trångbodd och låg undanskymd. Det ”tältet 
hade annars tjänat församlingen väl från 1908 
till 1992.  Under 30 år har alltså den nya kyrkan 
varit en samlingsplats, väl synlig vid rondellen. 
Ledorden för den nya byggnaden var ”Öppen 
kyrka”, men hur blev det?
Missionskyrkan har under alla år fått vara 
hemvist för en mängd aktiviteter. Listan kan 
göras lång, men några exempel; Gudstjänster, 
samlingar för barn som scout och söndagssko-
la, ungdomssamlingar och öppet hus, träffar 
för daglediga, studiecirklar, loppis och julstuga. 
Dessutom har föreningar, företag och privat-
personer hyrt in sig för olika aktiviteter. Konser-
ter och föredrag har anordnats och kyrkan har 
tjänat som öppen förskola, vallokal och vacci-
nationscentral.

Otaliga är de 
möten som skett 
inom kyrkans 
väggar. Allt från 
väder och vind till 
livets mening av-
handlas dagligen. 
Kyrkan har alltså 
fyllt sin funktion 
väl under dessa 
år. Innehållet är 
det viktiga och 
huset är egentli-

gen bara ett skal, men ett bra hus eller ”tält”, 
ger goda förutsättningar för arbetet.  
Hur blir det då framöver? Ja, det vet vi för-
stås inte, men vi är övertygade om att det 
här tältet står kvar om ytterligare 30 år och 
mycket längre än så. Behovet av mötet med 
stort M kommer alltid att vara aktuellt. Mötet 
som förvandlar, mötet som öppnar upp, mötet 
som tröstar, mötet med en medmänniska och 
mötet med Gud. 
Missionskyrkan i Finspång, både församlingen 
och ”tältet”, är redo för ytterligare 30 år!

Anders Junsten
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Missionskyrkan 30 år
Jubileumshelg  

17-18 september
Lördag
14.00 Kyrkan öppnas
Servering hela eftermiddagen

10.00 Jubileumsgudstjänst
Predikan:  
Björn Asserhed
Musik:  
Finspång Brass

19.00  
Konsert med  
Michael Jeff Johnson

16.00 
Föredrag  
”Hållbara relationer”
Sverker Wadstein 
(se även sid 12)

Paus med servering av paj mm

14:30 Jazzkapellet spelar

Söndag



September
 4 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”Friheten i Kristus” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip Ewerstsson, m.fl.

7 onsdag 19:30 Bön och lovsång

11 söndag 10:00  
Tillsammansgudstjänst 
”Medmänniskan” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Magnus Hasselqvist  
och  Kristina Hedman

17 -18 Jubileumshelg (se även sid 5)

Lördag 
14.00 Kyrkan öppnar för servering 
14:30 Jazzkapellet spelar 
16:00 Föreläsning 
”Hållbara relationer” 
Sverker Wadstein 
19:00 Konsert med  
 Michael Jeff Johnson

Söndag  
10:00 Jubileumsgudstjänst 
Predikan: Björn Asserhed 
Musik: Finspong Brass

25 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Ett är nödvändigt” 
Predikan: Johanna Karlsson 
Sång/Musik: Försångsgrupp

Oktober
 2 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”Goda relationer enligt Rut del 1” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång: Sophia Andersson

5 onsdag 19:30 Bön och lovsång

9 söndag 10:00  
Tillsammansgudstjänst 
”Goda relationer enligt Rut del 2” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång: Andreas Klingstedt

16 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Goda relationer enligt Rut del 3” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Mats Järpehag med Trio

23 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Goda relationer enligt Rut del 4” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Lovsångsteam

30 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Att leva tillsammans” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Filip Ewerstsson, m.fl.

November
5 lördag  
10:00 Andakt i Allhelgonatid 
”Vi minns de som gått före” 
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



6 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”Vårt evighetshopp” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Försångsgrupp

9 onsdag 19:30 Bön och lovsång

13 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Vaksamhet och väntan” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Sånggruppen ”Våga”

20 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Kristi återkomst” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Magnus Hasselquist, 
Kristina Hedman

27 söndag 1:a Advent  
10:00 Gudstjänst 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Kör / Lilla brasset 

December
4 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”Guds rike är nära” 
Predikan: Thomas Sandin

11 söndag 10:00  
Tillsammansgudstjänst 
”Bana väg för Herren” 
Predikan: Malena Andersson
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RPGs dagledigträff
Varannan onsdag kl 14.00

Start 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

Ekumenisk bön
Torsdagar kl 10.00

Bönen flyttar mellan kyrkorna . 
Se separat schema.
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Söndagar 10.00  
Söndagsskola från 3 år 

Ungdomssamlingar
Udda veckor 
Fredagar 19.00-21.30  
”Heavenly Friday”  
i Finspångs Missionskyrka 
Från 12 år

Jämna veckor 
Fredagar 19.30 - 23.00  
”Hang Out”  
i Centrumkyrkan  
Från 13 år

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

Equmenia Ung 
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I spåren av 30-åriga kriget på 1600-talet kom 
pesten och många byar i Tyskland hotades av 
utrotning. Byn Oberammergau i de sydtyska 
bergsbygderna hade klarat sig länge genom att 
inte tillåta folk att passera in till byn. En man från 
byn som arbetade i en annan by lyckades passera 
gränsen och ta smitta med sig till byn. Smittan 
fick fotfäste och snart började människor dö av 
pesten även där.
Byns råd samlades och kom överens om att ge 
ett löfte till Gud att vart tionde år sätta upp ett 
passionsdrama. Där man dramatisera den sista 
veckan som ledde fram till Jesu död och uppstån-
delse. Efter att löftet givits skördades inga fler 
dödsoffer i byn.
År 2020 var det dags att sätta upp passionsspelen 
för 41:a gången men de fick flyttas fram två år 
beroende på pandemirestriktionerna.
Vi var på plats i Oberammergau den 29 juni för 
att avnjuta spelen. Byn är inte så stor men för att 
få deltaga i spelen krävs att man är född eller har 
bott länge i byn. Det var imponerande att se vissa 
scener där hundratals människor fanns med. Det 
framgick tydligt att passionsspelen engagerar hela 
byn och förbereds under lång tid.
Spelen började kl. 14.30 och pågick till kl. 22.30 
med tre timmar middagsavbrott. I restaurangen 
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där vi åt såg vi några av de människor vi tidigare 
sett på scenen som nu hjälpte till att serva 
gästerna.
Spelen var uppbyggda av ett antal huvudscener 
ur passionsveckan i kronologisk ordning och 
mellan dem levande stillbilder ur gamla tes-
tamentet som knöt ihop huvudscenerna med 
Guds löften till Israel.
Spelen började med intåget i Jerusalem och vi 
fick sedan följa med i Jesu konflikter med de 
judiska ledarna. Vi var med på sista måltiden, 
gripandet, förhören och korsfästelsen. Vi såg 
hur Jesus togs ned från korset, lindades i en vit 
duk och fördes till graven av lärjungarna. 
Sista scenen visade hur kvinnorna kom till gra-
ven och möttes av en man i vita kläder som satt 
där med ett eldfat. Han frågade dem ”Varför 
söker ni den levande bland de döda”. Så tände 
några ljus i sina händer med elden från eldfatet. 
Fler strömmade till, och när föreställningen 
slutade var scenen fylld av människor med ljus i 
sina händer. Ljus som talar om hopp i det svåra, 
som sprider sig när vi delar det med varandra, 
som pekar på att ljuset trots allt är starkare än 
mörkret.
Anders Ohlsson

De har hållit löftet  De har hållit löftet  
i snart 400åri snart 400år
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Naturen innehåller ju mycket, men jag tänker 
hålla mej till det som finns nära mej, skog 
och vatten. Som barn bodde jag nära små 
skogspartier där vi ofta lekte. Som familj var 
vi ofta på utflykter i naturen, plockade bär 
och letade svamp och hade med fika. När jag 
var 10 år startade pappa scouter i Missions-
huset i Fellingsbro. Jag fortsatte många år 
som ledare i scout och nying (yngre scouter) 
och lärde mej att använda det skogen till-
handahöll.  På läger och hajker fick jag lära 
mej att såga ner träd, bygga spis, bord och 
bänkar, göra upp eld , gräva gropar för olika 
ändamål t ex ”kylskåp”. Kniv, yxa, såg och rep 
behövdes ( en presenning var inte dumt att 
ha ifall det regnade). Bygga vindskydd och 
sova på granris var också roligt och upple-
velsen att somna till månljus och vakna till 
solsken var inte illa.
Nu går jag i skogen mest på hösten, letar bär 
och svamp. Att gå på skogsvägen är fint men 
det blir ändå skillnad att kliva in i skogen, att 
hitta en stig som inte är gjord av människor 
utan där några djur har trampat före mej. Jag 
är liksom på besök och ser mej omkring på 
olika sorters växter, mossor, stenar, stubbar 
och träd i olika formationer. På vissa ställen 
har dock stora skogsmaskiner gjort djupa hål 
och det är svårt att gå.

Jag känner mej oftast trygg i naturen och njuter 
av ron, men när det börjar skymma vill jag hem 
för jag vill inte möta vildsvin.
Någon sjö fanns inte i närheten där jag växte 
upp. Badplatsen var 4 km bort, i en å, nära 
ett pappersbruk (undrar hur rent vattnet var). 
Hopptorn fanns också. Dit cyklade vi, i alla väder, 
till simskolan och där lärde jag mej simma och 
bli trygg i vattnet. Är mycket tacksam för det.
I min ungdom drömde jag om att ha ett hus i 
skogen, bland tallar och annat grönt. Nu bor jag 
i skogen och har dessutom 100 m till en sjö med 
fint vatten. Jag kan gå och bada precis när jag 
vill. En simtur i morgondis är som att vara i en 
saga. Likaså att simma med storlommar i när-
heten. Att simmande möta solen får mej att le. 
Tanken på dopet kommer ofta när jag, trött och 
svettig, tagit en simtur. Jag blir som ny.
Sjön är fascinerande även på vintern. Även isen 
har olika utseenden. Isrosor är ett vackert feno-
men. Tänk att man kan gå på vattnet, åka skidor, 
skridskor, spark…
Julbad i sjön har förekommit. Uppfriskande!
Rikedom kan mätas på olika sätt. Är tacksam till 
Gud att jag får vara naturrik!

Ulla Pynnönen

Mitt förhållande Mitt förhållande 
till Naturentill Naturen



Många söker någon att dela livet med. Många hittar någon, 
men inte alla. När man väl har hittat någon är det inte ovanligt 
att man ganska snart upptäcker saker hos den andre som man 
stör sig på. Det man stör sig på kan gå från lite grus i skon till 
ett stort berg som står i vägen för relationen.

Alla som har en bil vet att den behöver servas. Min bil talade 
om nyligen att den behöver byta olja. Jaha, det är väl bara och 
ringa verkstan även om det kostar. För om man inte servar bi-
len när den säger till så kan det bli ännu dyrare framöver. Tänk 
om det är samma sak med relationen till den person vi delar 
livet med, att den behöver servas.
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I höst erbjuder vi i Missionskyrkan en service för dig och din partner. Vi kommer att ha en kurs 
med upplägg och material från Alpha som har sitt ursprung i en Anglikansk kyrka i London.

 Vi startar den 22 september kl 18 med en kväll i Missionskyrkan där du och din partner få gå på 
dejt med god mat vid dukat bord. Efter maten får vi se på en föreläsning med pauser för samtal 
med sin partner. Den första och sista träffen har vi fysiskt på plats och de fem gångerna däremellan 
träffas vi digitalt via Zoom. Kurstillfällena kommer handla om allt från kommunikation och konflik-
ter till förlåtelse och fysisk närhet.

Den här kursen är för er som inte vill låta gruset bli till berg. Kostnad för kursen är 300 kr/par. 
Välkommen med dina frågor och anmälan till thomas.sandin@missionskyrkanfinspang.se

 
Thomas Sandin

ÄktenskapskursÄktenskapskurs



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
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Sverker Wadstein och Lasse Stjernkvist presen-
terade i TV4:s Nyhetsmorgon den 15 juni en ny 
bok de skrivit tillsammans. Bakom titeln ”Å ena 
sidan” funderar författarna runt det allt hårdare 
debattklimat som alla upplever i den svenska 
politiken. Boken bygger bl.a på Sverkers tidigare 
bok, ”Konsten att vara vuxen – livet i Dramatri-
angeln”, som kom ut 2018. 

Sverker är samtalsterapeut och författare. Han 
driver sedan 1998 företaget Bra Relationer i 
Norrköping där han i första hand arbetar med 
samtal. Han började som bilmekaniker innan 
han efter några år i livsmedelsbranschen börja-
de läsa teologi och utbildade sig till pastor vid 
Teologiska Högskolan i Stockholm. Intresset för 
utvecklande samtal med människor kom under 
studietiden och han gick kurser i psykoloigi på 
North Park University i Chicago.

Jag ringer upp Sverker en söndagskväll och 
frågar vad som driver honom i hans arbete. ”Jag 
älskar att se människors ögon tändas och att 
verka för att de ska få förmågan att tro på sig 
själva. Att de ska få leva det liv de är värda att 
leva.”

Större delen av sin tid lägger Sverker på samtal 
med individer, par eller grupper för att hitta 
vägar framåt i parrelationer, relationer i arbe-
tet eller coachning av chefer. ”Jag är lite av en 
entreprenör när det gäller att utvecklas och gå 
vidare” säger Sverker.

På Bra Relationers hemsida kan man läsa:

”Människor är i grunden goda och har en egen 
förmåga att förändras och lösa sina problem.” 

(Eric Berne 1910-1970)

Sverker -  Sverker -  
entrepenör  entrepenör  
i relationeri relationer

Sverker säger vidare på hemsidan:

Min filosofi är att hjälpa människor att hitta 
sin väg i livet. Som coach eller samtalspart-
ner har jag ingen egen agenda. Genom att 
lyssna, ställa frågor, vara nyfiken, coachar jag 
människor att hitta sin väg och en tro att den 
vägen faktiskt är möjlig att gå. Det gäller lika 
för individer som grupper. Lika oavsett om det 
handlar om tonåringen i huvtröja eller VD:n i 
slips och kostym.

Jag har en stark tro på att förändring verkligen 
är möjlig. Att det går att ändra invanda tanke-
mönster. Jag brukar ibland citera några rader 
från Edna Erikssons dikt:

”Människor har inte rötter, hon har fötter, 
så sluta fråga mig varifrån jag kommer, 
fråga mig vart jag är på väg.”

Visst är det viktigt att också titta bakåt, bear-
beta och förstå. När så krävs gör vi det. Men 
historien går inte att förändra, det enda vi har 
är nuet. Och det vi gör idag, just nu, påverkar 
vilken framtid vi går till mötes.”

Sedan många år finns Sverker också med som 
relationsexpert i Sveriges radio P4.

Du är välkommen att möta Sverker i samband 
med 30-årsfirandet då han kommer till Mis-
sionskyrkan den 17 september kl. 16 och håller 
föredrag om relationer och erfarenheter från 
sitt arbete.

Anders Ohlsson


