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Guds relation Guds relation 
till osstill oss

Jul och gemenskap är två ord som verkligen 
hör ihop. Många är vi som reser långt för att 
träffa familj och släkt under juldagarna. Det 
lagas mat, fixas godis och kakor för att delas 
i gemenskap i våra fint julpyntade hus. Vi 
skickar julhälsningar och förbereder presenter 
för att dela med de vi tycker om. Kyrkor och 
frivilligorganisationer skapar också mötes-
platser för gemenskap för de utan familj och 
vänner. I hela samhället är det tydligt att jul 
och gemenskap hör ihop. När vi tittar på vad 
julen egentligen handlar om så ser vi att ge-
menskapen är viktig även där, ja t.o.m själva 
meningen.

Julen firas för att Jesus föddes till världen. 
Bibeln berättar om den märkliga händelsen 
med ett barn som blev till på ett mirakulöst 
sätt och att det barnet är Gud själv. Gud väljer 
att födas som en människa, en liten, fattig, 
sårbar människa totalt beroende av andra 
människors omvårdnad. Det här är ett mys-
terium och mirakel som inte går att begripa 
eller förklara vetenskapligt. Det är kärnan i 
den kristna tron, att Gud blir människa för 
att leva som vi med livets alla möjligheter 
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och begränsningar. Gud delar genom Jesus 
våra liv, Gud väljer gemenskap med mänsklig-
heten. Genom livets alla skeenden så kan vi 
människor veta att Gud är med oss i det, han 
är tillsammans med oss, han delar vår glädje, 
sorg och smärta. Han som är Gud men ändå 
vet precis hur det är att vara människa genom 
att han föddes som människa i ett stall en gång 
för länge sedan.

Ett litet barn av Davids hus 
ska göra vinternatten ljus. 
Ett barn ska hjälpa oss att tro, 
här mitt ibland oss ska det bo.

Ett barn som kommer ifrån Gud 
ska lära oss sitt kärleksbud. 
Det är advent, och än en gång 
ska jorden höra änglasång.

Ett barn ska hjälpa oss att tro, 
här mitt ibland oss ska det bo. 
Det är advent, var glad, tänd ljus 
för Frälsaren av Davids hus

Psalm 485 i Psalmer och sånger

Malena Andersson
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Gemenskapen i Missionskyrkan består inte 
bara av Gudstjänster med kyrkkaffe. Inom 
församlingens ram finns många grupper som 
träffas. Gruppen hålls samman av ett gemen-
samt intresse eller ämne. Jag har besökt några 
av dessa gruppers träffar. 

Scout
Har du varit scout, så vet du hur roligt det är! 
Gruppdynamik i ordets vidaste mening. Fullt ös, 
passar nog bra också. Naturen är läkande för 
alla åldrar och kunskap är inte tungt att bära. 
Med en ledare som varit militär, kan man få tips 
om överlevnad i naturen och alla ledarna i olika 
åldrar blir föredömen för de unga. Scoutverk-
samheten i Lotorp har valt ”ur o skur modellen”. 
De har alla scoutmötena utomhus. Hajkerna 
är high-lights, om inte ledarna snarkar med 
alldeles för många decibel. Många historier har 
vi hört. Höstens roligaste är väl ändå, när en fd 
scout i 08-land kommer tillbaks, med sin familj, 
till sitt kära Finspång/Lotorp och frågar om hon 
kan bli ledare och ta med sina barn på scouter-
na. Så roligt! 
Ett stort TACK finns anledning att säga till de 
ledare som hållit ut och frågat efter förstärkning 
på ledarsidan. Det finns hopp!

Du som vill bli scout eller ledare kontakta Tho-
mas Widgren tel 073 0219838

Öppen kyrka
Tisdagar mellan 15.00 och 17.30 är kyrkan 
öppen för alla som vill ha gemenskap, fika, prata 
om livet eller bara koppla av.
Öppen Kyrka är en viktig samlingspunkt!  
Många som kommer dit har flytt och lämnat allt 
i sitt hemland. Det går inte att förstå om man 
inte varit med om det. Jag frågade en svensk: 
”vad skulle du ta med dig vid flykt?” ”Kudden”, 
blev svaret. Jag ser ingen som bär en skön kudde 
i flyktingströmmar, det allra nödvändigaste tar 
platsen i väskor eller påsar. När man tvingas 
börja om, på ny plats och basbehoven är tillgo-
dosedda, blir språket det viktigaste, för kommu-
nikation, vänskap och helst arbete, i nya landet.
Därför erbjuds språkträning som en del av  
Öppen kyrka.
Efter 2015 var de arabisk-talande besökarna 
övervägande, men farsi, franska, engelska, 
tigrinja, ryska mm kunde också höras. Vi vet att 
kunskapsnivåerna skiftar i alla kulturer, som är 
representerade, från akademiker till analfabeter. 
Det kräver mycket av de som lär ut. 

GemenskapGemenskap



Att bara träffas, spela spel, kanske sticka en 
mössa eller bara samtala är bra även för språ-
kinlärningen.
Idag när jag besöker språkcaféet möts jag av 
människor nästan uteslutande från Ukraina, 
bara några få andra grupper. Det är människor 
som egentligen längtar tillbaka, till ett liv och 
ett hem de hade, till något som kanske inte 
finns kvar. Det är en stor sorg och skiljer sig från 
tidigare grupper, där en del kom från fattiga 
förhållanden och hoppades på att få ett nytt liv, 
studera och växa in i vårt samhälle och bidra.
Oro för uppehållstillstånd har de flesta gemen-
samt och det vet vi kan ta många år att få bevil-
jat eller i värsta fall avslag, efter år av skolgång, 
arbete och barn som blivit hemma här i Sverige. 
Hur framtidens bedömningar blir vet vi väldigt 
lite om? Det oroar. De ledare som uthålligt byg-
ger relationer, lär ut svenska och fixar fika varje 
tisdag är föredömen!

Smågrupper
I församlingen finns flera olika smågrupper med 
livsnära samtal, med stöttning och delande av 
livets krokvägar. När man vill växa vidare i tron 
eller bara tillhöra ett mindre sammanhang är 
det bra att ha en liten grupp att dela tankar 
med. Bland annat finns det ”cellgrupper”, som 
möts lite olika ofta och blir något som man ser 
fram emot varje gång.
Efter tuffa pandemi-restriktioner, har det blivit 
än viktigare att träffas . 
Anmäl dig gärna till en grupp via våra pastorer.

Ewa Ramlöw
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JULSTUGA JULSTUGA 
Lördagen den 3 decemberLördagen den 3 december

Välkommen till fin gemenskap i Missionskyr-
kan lördagen den 3 december kl 11-13. Här 
kan du äta risgrynsgröt och skinksmörgås 
och/eller välja gott fikabröd vid kondisbordet. 
Sedan kan du 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, 
liksom ett chokladhjul och ett kaklotteri. Du 
som inte vinner på kaklotteriet kan köpa bröd 
i brödståndet där det finns både matbröd och 
fikabröd.

Vid något tillfälle kommer det också att hållas 
en kort julandakt för alla åldrar.

Varmt välkomna

Missionskyrkan Finspång

Kom med dina frågor och  
utforska den kristna tron

Se kommande annonsering



December
3  lördag 11.00 Julstuga 
Lotterier,  
Gröt & Kaffeservering

Se även sid 5

4 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”Guds rike är nära” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Försångargrupp

11 söndag  
10:00 Tillsammansgudstjänst 
”Bana väg för Herren” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip Ewertsson

12.30-14.30 Existensiell hälsa 
- vad, hur och varför? 
Johanna Karlsson

17 lördag 17:00  
Julswing  
med Jazzkapellet

Sångsolist:  
Ann-Sofie Nord

18 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Herrens moder” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Sophia Andersson

25 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Jesu födelse” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Magnus Hasselqvist och 
Kristina Hedman

31 lördag 18:00 Nyårsbön 
Predikan: Thomas Sandin

31 lördag 19:00  
Nyårsfest med knytkalas

Januari
1 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”I Jesu namn” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Ulla Pynnönen

6 Fredag kl 15.00 Missionsfest

8 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Jesu dop” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Försångsgrupp

15 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Livets källa” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Lovsångsteamet

21 lördag 10:00 
Lovsångsdag 
med Emelie Junsten 
(Mer detaljer kommer senare)
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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 



22 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Jesus skapar tro” 
Predikan: Håkan Rydin 
Sång/Musik: Emelie Junsten, m.fl.

29 söndag 11:00  
Ekumenisk gudstjänst i Risinge Kyrka 
”Jesus är vårt hopp”

 Februari
5 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”Uppenbarelsens ljus” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Sophia Andersson

Bibelhelg med Britta Bolmenäs 
11 lördag eftermiddag
Program och tider 
kommer senare
12 söndag 10:00  
Gudstjänst 
Bibelns dag 
Sång/Musik: Filip Ewertsson m.fl.

19 söndag 10:00  
Tillsammansgudstjänst 
”Kärlekens väg” 
Predikan: Thomas Sandin 
Sång/Musik: Magnus Hasselqvist / 
Kristina Hedman

 26 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Prövningens stund” 
Predikan: Malena Andersson 
Sång/Musik: Försångsgrupp
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RPGs dagledigträff 
Varannan onsdag kl 14.00

Se separat program
Har du frågor kontakta  

Monica Blomberg 070-2116960 

Öppen kyrka 
En mötesplats för samtal, fika, bön, 

språkträning, bibelläsning, lek, 
 läxhjälp, 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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Jag besöker Ulla-Britta 92 och Nils-Gunnar 91 för ett 
samtal om livet.
När de blev ett par hade de passerat 85 år. Båda hade 
varit gifta tidigare och blivit änka och änkling. De bodde 
på var sin sida av vägen och hade för vana att delta 
i Missionskyrkans gudstjänst varje söndag. Så slog 
de följe, möttes i samtalet och kände att de delade 
mycket. Ulla-Britta hade dessutom ett engagemang i 
DHR dit Nils-Gunnar började följa med. När Nils-Gunnar 
frågade om Ulla-Britta ville bli hans fru var hon inte 
sen att svara, ja. De gifte sig och Ulla-Britta flyttade till 
Nils-Gunnar.
Nils-Gunnar växte upp i Ölstad utanför Finspång och 
berättar att han bara var en vecka gammal då hans far 
hastigt avled. Mamman drabbades av svår sorg, hon 
fick hjälp och vägledning av en pastor som arbetade 
i Missionshuset som låg granne med bostaden. Hon 
hittade Gudstron som blev vägen för familjen. För 
Nils-Gunnar blev Missionsförsamlingen hans engage-
mang vid sidan av arbetet på Risinge kyrkogård. 
Nils-Gunnar berättar om en gång när han som barn var 
ute och cyklade på en väg i skogen långt hemifrån. Han 
märkte att luften gick ur däcket och stod där rådlös 
med sin punkterade cykel. Han knäppte sina händer 
och bad till Gud. Han tittade upp och där kom ett par 
cyklister som hade en cykelpump i bagaget. Han fick 
hjälp att reparera och kunde cykla vidare. Det bönesva-
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ret har följt Nils-Gunnar genom livet
Ulla-Britta växte upp på en liten lantgård på andra 
sidan Finspång i Ramstorp. Hon sökte sig som 9åring 
till Missionskyrkans söndagsskola för att få lära sig 
mera om Jesus.  I hennes familj fanns inte tron då 
hon var liten men då hon var 14 år drabbades famil-
jen av sorg då hennes lillasyster dog.
En tid därefter såg mamman i en dröm tavlan ”Den 
store hvide flock”. (av en norsk konstnär som visar en 
stor skara människor i vita kläder på väg till himlens 
salighet, tavlan fanns förr i många hem). Mitt i den 
tavlan såg hon i drömmen sin döda dotter stå livs 
levande. Ulla-Britta berättar att efter den drömmen 
återfick mamman den tro hon hade haft som barn.
Ulla-Britta utbildade sig till sjuksköterska och jobbade 
några år inom missionen i Kongo innan hon återvän-
de till Sverige och blev distriktssköterska i  
Kopparberg.
Tron har varit central för Ulla-Britta och Nils-Gunnar 
genom livet och fortfarande är det tron som bär 
dem. De deltar regelbundet i pensionärsträffar och 
gudstjänster i Missionskyrkan och på torsdagar deltar 
de i bönesamlingar som alternerar mellan de olika 
kyrkorna. De får trots hög ålder vara med och dela tro 
och liv med varandra och människor de möter.

Anders Ohlsson

Tillsammans  Tillsammans  
på äldre da´rpå äldre da´r
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När jag berättar att jag är pastor och inte präst 
brukar folk fråga - vad är det för skillnad? Ja, 
vad är det för skillnad på präst och pastor 
egentligen, inte så stor och skillnaderna på 
de olika kyrkorna är inte så stor heller. I Fin-
spång har vi Svenska Kyrkan, Centrumkyrkan, 
Frälsningsarmén, Enkel församling, Vingården, 
Frikyrkan i Ljusfallshammar och Missionskyr-
korna både i Finspång och Sonstorp. Vi har alla 
lite olika kulturer och ingångar men har alla 
samma mål - att följa Jesus.  Därför träffas vi 
också tillsammans, ledare från de olika försam-
lingarna en gång i månaden. Det gör vi genom 
ett nätverk som heter KFF (Kyrkornas Forum 
Finspång).

Vi lever i ett land där man förväntas hålla tron 
för sig själv. Men vi i KFF är övertygade om att 
vi mår bäst av att dela tron och dela gemenska-
pen med varandra. Dela tron och gemenskapen 
kommer vi göra speciellt den 29 januari kl 11. 
Då firar vi ekumenisk (gemensam) Gudstjänst i 
Risinge Kyrka. Välkommen!

Vi besöker äldreboende och håller andakter 
tillsammans med de som bor där.  
Varje vecka träffas vi också i varandras kyrkor 
och ber för bygden.

Det som vi ändå är mest kända för i KFF är att 
vi samlar in pengar på Viberga i den så kallade 

“julinsamlingen”. Den går till människor i Finspång 
som inte har det så bra ekonomiskt. Vi står och 
samlar onsdag-lördag 30 nov - 10 dec. Välkom-
men förbi och prata med oss och ge en gåva! Det 
finns flera andra organisationer som stöttar detta 
ekonomiskt. Vi tillsammans med socialtjänsten ser 
till så det kommer människor till del som verkligen 
behöver det. Det är gott att få göra något tillsam-
mans för de som behöver det som mest.

Vi har också tillsammans ett flyktingnätverk. Det är 
människor (mest oavlönade) i de olika församling-
arna som har ett särskilt engagemang för personer 
som kommer flyende undan krig och elände till 
Finspång från ett annat land. Detta nätverk starta-
de som väl var något år innan 2015 då det kom ex-
tra många människor för att söka skydd. Nätverket 
har varit viktigt för att kunna ventilera frågor och 
stötta varandra för att på ett bra sätt kunna möta, 
stötta och hjälpa alla dessa människor som fått 
sina liv omkullkastade. Nätverket har också kunnat 
använda något av överskottet från julinsamlingen 
till att “släcka bränder” i den kris det innebär att 
behöva lämna sitt land och sin trygghet.

Det finns ett ordspråk som säger “var och en sin 
egen lyckas smed”, men när vi gör saker tillsam-
mans, det är då vi kan göra verklig skillnad.

Thomas Sandin

Vi gör det  Vi gör det  
ihopihop 



Jo, men visst är det väl så! I alla fall om jag får 
tala för oss i musikens värld.

I ”Jazzkapellet” är ambitionen att utifrån 16 
individer få varje egen  prestation att inordna 
sig och sättas ihop i varje takt till en enhet. Då 
blir ordet tillsammans väldigt tydligt för oss. Det 
blir i detta sammanhang en förutsättning för att 
kunna ge vidare vår musik till en grupp åhörare 
som kommit tillsammans till en gemensam upp-
levelse. För att vara tillsammans behöver man 
två individer som också kan utökas till grupper 
om tre eller flera. Ofta uppstår en gemenskap 
där man har ett delat intresseområde vilket kan 
vara musik och dess olika musikgenre. ”Från 
början var det bara jag” som min svärfar sa när 
alla barn och barnbarn träffades i julgemenska-
pen.

Precis så har utvecklingen av Jazzkapellet varit. 
Efter att jag för tre år sedan började fullfölja min 
idè om att bilda en musikgrupp/band i Missions-
kyrkan så blev det ett litet storband. Eftersom 
jag själv under mitt boende i Stockholm just spe-
lat i storband så hade detta legat vilande i mig 
att spela glad musik såsom: Jazz, Blues, Gospel 
och Ballader. Jag ville också få med en blandning 
av människor i samhället utan krav på viss livs-
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åskådning men att kunna praktisera musikintres-
set tillsammans och på det viset bygga relationer. 
Så föds en gemenskap och nya relationer. 

Vi startade upp med fem musikanter från Fin-
spong Brass som jag redan hade relation till. En 
av de första nya för mig var Bengt-Arne Palmqvist 
som jag lärt känna, som fått rollen att vara ”lead” 
i saxsektionen. Medan jag arbetat med att skaffa 
arrangemang (ett hundratal) som jag anpassat 
för den sättning vi blivit över tid, så har annon-
sering och tips fyllt på antalet musikanter till 16. 
Vårt behov av repetitör och ledare komplette-
rades genom den erfarna och musikutbildade 
kulturchefen Håkan Forsberg.

När vi kommer tillsammans en kväll i veckan så 
påverkas relationerna till varandra och gemen-
skapen med varandra just därför att vi kommer 
tillsammans och delar med oss till varandra. En 
annan viktig fördel i detta är att ”gisslet” mobil-
telefonen får vila och inte störa oss. Vill du höra 
resultatet av Jazzkapellets gemenskap så är du 
välkommen på vår julkonsert ”JULSWING” Lörda-
gen 17 december kl. 17.00 i Missionskyrkan och 
då med sångsolisten Ann-Sofie Nord

Roland Carpvik

”Ju mer vi är  ”Ju mer vi är  
tillsammans ju  tillsammans ju  
gladare vi blir”gladare vi blir”



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
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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
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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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Hej Finspång!

Tack för förmånen att få dela helgen 11-12 
februari med er i Finspång! Som gammal öst-
göte (lite grann i alla fall, bodde i Linköping när 
jag var 10-16 år) är det extra lyxigt att få höra 
östgötska en hel helg.

Jag har varit pastor i 30 år, de senaste drygt 5 
åren i Värnamo Missionskyrka.  Fortfarande är 
jag förundrad över att jag får ägna livet åt det 
största jag vet: att få berätta om Jesu kärlek. Att 
få berätta att Jesu kärlek gäller alla, att ingen 
endaste  kan hamna vid sidan av den. Berätta 
att vi inte behöver leva i vår egen självupptagna 
bubbla utan får låta Jesus dra oss in i samman-
hang som är mycket större än oss själva , att  vi 
får  vara med och göra skillnad på nära håll och 
längre bort. Särskilt klappar mitt hjärta för att 
bygga en kyrka där unga känner sig hemma och 
får utrymme att påverka och en kyrka där de 

Hälsningar  Hälsningar  
BrittaBritta

som tror att de inte passar i kyrkan får upptäcka 
att de passar hur bra som helst. Jag försöker 
förkunna med ord och bilder så enkelt att kyr-
ko-ovana och unga hänger med, ibland lyckas 
jag sämre och ibland bättre med detta. 

Med mig har jag förhoppningsvis två andakts-
böcker jag skrivit, ”Bästa hälsningar Britta” och 
sprillans nya ”Påtår med Britta”.

Söndagen 12:e februari är det ”Bibelns dag” 
i Sverige. Så det blir mycket om bibeln, denna 
handbok för livet. Min bön är att vi ska få en 
liten extra boost av nyfikenhet på och tacksam-
het för bibeln under helgen.

Hoppas du vill vara med på någon av  
samlingarna.

Bästa hälsningar /Britta


