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En sårmärkt En sårmärkt 
GudGud

Temat för den här tidningen är “att finna Gud 
i allt”, men kan vi verkligen hitta Gud i mörk-
ret? Kan vi verkligen finna Gud när vi drabbas 
av dödsfall, varit med om en olycka eller fått 
ett cancerbesked? Var finns Gud då någon-
stans?

När den här artikeln skrivs så har både Turkiet 
och Syrien blivit drabbade av jordbävning och 
vi kan fortfarande inte greppa vidden av den 
förödelse som den har orsakat. Det är lätt att 
fråga sig var Gud finns när han låter allt detta 
lidande drabba så många människor som 
dessutom redan är drabbade av svårt lidande. 
Ett fullständigt svar på dessa frågor tror jag 
inte vi får i det här livet. Men en del av svaret 
kan vi finna i påskens budskap.

Det är snart påsk igen vilket passar så bra då 
allt föds till liv igen precis som Jesus uppstod 
till nytt liv på påskdagen. Men påsken har 
också något att säga oss om lidande. För att 
Jesus skulle kunna uppstå så behövde han 
ju dö. Detta lidande och denna död beskrivs 
ganska utförligt i Bibelns fyra evangelier. Det 
står om hur han i ångest svettades blod, hur 
han hånades, piskades och hängdes upp på 
det mest smärtsamma sättet, genom spikar i 
händer och fötter på ett kors. 

Varför är det så utförligt beskrivet hur Jesus 
dog? Jag tror inte det är för att ge oss en 
smaskig historia. Det står där för att berätta 
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för oss att det finns någon som känner med 
oss. Vilken smärta vi än känner, så finns det en 
Gud, en sårmärkt Gud, som känt hur det känns 
när det gör riktigt ont. Vi som kallar oss kristna 
tror på en Gud som inte valde att ta bort all 
död, smärta och orättvisa utan valde istället 
att ta den på sig själv. I Gamla Testamentet i 
Jesaja bok, som skrevs över 500 år innan Jesus 
föddes, kan man läsa i kapitel 53:

Han var föraktad och övergiven av alla, en plå-
gad man…Han var föraktad, utan värde i våra 
ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, 
våra plågor han led, när vi trodde att han blev 
straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev 
pinad för våra brott, sargad för våra synder, 
han tuktades för att vi skulle helas, hans sår 
gav oss bot.

Samtidigt som Jesus fick utstå mycket  
smärta och lidande så visar påskens budskap 
att mörkret inte har sista ordet. Det kommer 
en uppståndelsedag, lika säkert som det  
kommer en vårdag tillslut efter månader av 
mörker och kyla, då allt kommer till liv igen.

Hur mörkt du än har det i ditt liv så är min 
övertygelse att det är någon som vet din  
situation och som går vid din sida och vill leda 
dig från mörker till ljus.

Thomas Sandin
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Att kropp och själ hör ihop och påverkar varan-
dra vet vi om men tar vi verkligen hänsyn till det i 
praktiken? Psykisk ohälsa är en av vår tids största 
utmaningar för både samhället och individer. 
Läkarvetenskapen har gått framåt med olika 
psykofarmaka men ändå så ökar antalet personer 
som lider av psykisk ohälsa. Har vi blivit extra 
känsliga nu på 2000-talet eller har vi tappat bort 
något väsentligt i vårt sätta att leva? 

WHO:s forskning visar på en tydlig koppling 
mellan den ökande psykiska ohälsan och hur 
man förhåller sig till de existentiella frågorna. 
Det man ser är att om man ex har en känsla av 
mening och hopp och en tro på något större är 
både den psykiska och fysiska hälsan bättre. Det 
här är samma för alla slags människor oavsett 
livssituation. 

Existentiell hälsa handlar om vårt sätt att för-
hålla oss till livet också påverkar vår hälsa, både 
den fysiska och psykiska. Våra tankar, vårt sätt att 
möta livets med- och motgångar och allt vad ett 
liv innehåller har stor betydelse för hur vi mår. 

Den svenska forskningsrapporten “Vilsenhetens 
epidemiologi” (2011) går på djupet i det här och 
ringar in åtta aspekter som påverkar vår existen-
tiella hälsa. De olika aspekterna är: förundran, 
tro/tillit, hopp, meningsfullhet, andlig/existentiell 
kontakt, andlig/existentiell styrka, helhet och 
balans, inre frid och harmoni. 

Existentiella frågor är frågor som handlar om 
livet och döden, vad som är viktigt i mitt liv, vad 
som ger mig mening, lidande, skuld, valmöjlig-
heter och frihet. Det är stora frågor som kan 

kännas jobbiga att möta och kan också anses som 
onödiga i dagens samhälle. Att reflektera över 
existentiella frågor är trots det viktigt om vi ska 
tro på forskningen. Vårt samhälle har gått från att 
vara styrt av kyrkan och den kristna tron till att 
inte ha någon tro alls vilket vi ser resultat av nu. 
I titeln på den svenska forskningsrapporten finns 
ordet vilsenhet och det är en känsla som många 
upplever idag, särskilt unga. I många fall beskrivs 
också en meningslöshet och hopplöshet inför 
framtiden. Lösningen är inte att gå tillbaka till ett 
samhälle där alla tvingas att tro enligt någon be-
stämd tro utan att öppna upp för samtal om livet 
och dess mening. För att motverka psykisk ohälsa 
behöver vi möta de stora frågorna tillsammans i 
öppna och respektfulla samtal. 

Vi i Missionskyrkan tror att Gud ger oss väg-
ledning i den här vilsenheten. Inte heller för en 
troende kommer svaren automatiskt eller att den 
goda existentiella hälsan kan hämtas ut som ett 
paket på posten. Alla människor står lika inför 
de stora frågorna och sökandet efter svar är en 
process som pågår genom hela livet. Upplever du 
att du vill få stöd i de här frågorna så tveka inte 
att höra av dig till oss. Välkommen på någon av 
våra samlingar eller hör av dig för ett samtal. Livet 
är en dyrbar gåva som vi fått att förvalta. Om vi 
gör det tillsammans med varandra och Gud så går 
det lättare, om inte annat så är vi inte ensamma i 
kampen. 

Malena Andersson

Existensiell  Existensiell  
hälsahälsa



Det finns inte många ställen här i världen där 
det kan gå 15 minuter utan att man hör ett ljud 
som vi människor åstadkommit. Det där med 
tystnad är alltså något exklusivt. 

Det är lätt att tänka: är det tyst så är det tyst, 
det är ju bara avsaknad av ljud, men tänk om det 
finns olika typer av tystnad. Vad skulle hända om 
du avsatte tid med tystnad omkring dig, på vilket 
sätt skulle det kännas tyst? Kanske på någon av 
dessa sätt:

1.  Förundrad tystnad som när man blir slagen 
av häpnad. När man får se en fantastisk solned-
gång med en alldeles rosa himmel, eller den 
gnistrande frosten, eller när man håller ett nyfött 
barn i famnen. Orden kommer inte fram för det 
finns inga ord att beskriva det man känner, man 
blir bara tyst av förundran.

2.  Frågande tystnad som kan bli vid tillfällen 
som är det motsatta till händelser ovan. När 
någon dör i vår närhet eller går sin väg och det 
bara blir tyst. När jag inte har ord för hur jag ska 
formulera mig och Gud känns långt borta.

3.  Den väntande tystnaden som blir då vi vän-
tar på ett svar. När vi har ställt en fråga, öppnat 
upp livet för Gud eller en annan människa och 
väntar på att han eller hon nu ska ta nästa steg. 
En jobbig men nödvändig tystnad för att ge den 
andre utrymme att svara.
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Den talande  Den talande  
tystnadentystnaden

4.  Ödmjuk tystnad då jag anat att världen 
inte kretsar kring mig och alla mina behov och 
problem. En tystnad där vi kan komma till insikt 
och säga till Gud precis som Jesus bad innan han 
greps och korsfästes: “inte som jag vill utan som 
du vill.” En tystnad som kan kännas som en öken 
men som får oss att förstå vårt beroende av Gud 
och andra människor.

5.  Kontemplativ tystnad som hjälper oss att 
se Gud i det som sker. När vi låter våra egna och 
andras ord ta mindre plats i oss kan vi lättare 
höra och känna igen vad Gud vill säga till oss 
genom Bibeln, våra medmänniskor och den 
skapelse som finns runtom oss.

6.  Vilande tystnad där vi bara kan få vara med 
allt det vi är i tro på att vi är helt omslutna av en 
Gud som bara vill oss väl.

Att vara tyst för sig själv är kanske varken så 
svårt eller unikt, men det blir speciellt när vi 
avsätter tid för den. Det blir ännu mer speciellt 
när man avsätter tid i tystnad tillsammans med 
andra. 

Om du skulle vilja prova på detta är du välkom-
men på en retreatdag 22 april kl. 10-16 i Mis-
sionskyrkan. Kostnaden är 200 kr och då ingår 
lunch och två fika. Under dagen kommer du få 
en kort undervisning, prova på Bibelmeditation, 
få möjlighet till ett enskilt samtal men mest 
bara få vara tyst och lyssna in dig själv och Gud. 
Anmälan senast 16 april till någon av pastorerna. 

Thomas Sandin



Mars
1 Ons 18:00 Scoutinvigning 
i Missionskyrkan 
Scoutledarna 
Malena Andersson

19:30 Bön och lovsång 
Malena Andersson

5 Sön 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Den kämpande tron” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Lovsångsteam

12 Sön 10:00 Tillsammansgudstjänst 
”Det levande ordet” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Finspång Brass

19 Sön 10:00 Gudstjänst 
”Livets bröd” 
Anders Ohlsson 
Sång/Musik: Filip Ewertsson, m.fl.

26 Sön 10:00 Missionsgudstjänst 
”Guds mäktiga verk” 
Thomas Sandin 
Musik: Brasskvartett

April
2 Sön 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Vägen till korset” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Försångsgrupp

6 Skärtorsdag 19:00  
Andakt med nattvard 
Följ med i den mest beskrivna dagen i 
Jesu liv 
Thomas Sandin

7 Långfredag 10:00 Gudstjänst  
på Frälsningsarmén 
Thomas Sandin 
Sång & Musik av Frälsningsarmén

9 Påskdagen 10:00 Gudstjänst 
”Kristus är uppstånden” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Magnus Hasselquist och  
Kristina Hedman

13 Tor 19:30 Bön och lovsång 
Malena Andersson

16 Sön 10:00 Gudstjänst 
”En kyrka” 
Håkan Rydin 
Sång/Musik: Lisbeth och Mats Järpehag

22 Lör 10:00-16:00 Retreat 
Se mer information på sid 5

23 Sön 10:00 Gudstjänst 
”För hela livet” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Filip Ewertsson, m.fl.

30 Sön 10:00 Gudstjänst 
”Mötet med Jesus” 
Anders Ohlsson 
Sång/Musik: Sophia Andersson
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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 



Maj
4 Tor 19:30 Bön och lovsång 
Malena Andersson
6 lör 10:00 Trädgårdsloppis 
Försäljning av växter 
Lotterier, servering 
Till förmån för  
arbetet i Indien

7 Sön 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Mötet med Jesus förvandlar mig” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Lilla brasset
14 Sön 10:00 Tillsammansgudstjänst 
”Mötet med Jesus förvandlar dig” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Magnus Hasselquist och 
Kristina Hedman

21 Sön 10:00 Gudstjänst 
”Mötet med Jesus förvandlar världen” 
Thomas Sandin 
Sång/Musik: Lovsångsteam

28 Sön 10:00 Gudstjänst 
”Den Helige Anden” 
Malena Andersson 
Sång/Musik: Filip Ewertsson, m.fl.

Juni
4 Sön 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Gud - Fader, Son och Ande” 
Thomas Sandin 
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
Tisdagar 15.00-17.30 

En mötesplats för samtal, fika, bön, 
språkträning, bibelläsning, lek, 

 läxhjälp, ljuständning mm.

Torsdagar 11:30-13:00
Gemenskap kring lunchbordet.

Högläsning
Möjlighet till ljuständning
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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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Ekumenisk bön 
Torsdagar kl 10.00 

Bönen flyttar mellan kyrkorna



En förundran föds ofta i oss när vi står vid ett öppet 
hav, en mäktig skog, ett högt berg eller när vi blickar 
upp på natthimlen. Upplever en vetenskapsman samma 
förundran vid studiet av cellers uppbyggnad, DNA-mo-
lekylens uppbyggnad, svarta hål och livets ursprung? 
Eller är det så att tro och vetenskap inte hör ihop? Jag 
gör två nedslag som exempel på att det går att hitta 
Gud i vetenskapen. 

Biologen Richard Dawkins har skrivit: “Biologi är 
studiet av ting som är så komplicerade, att de förefal-
ler skapade med avsikt.” Det här kan man förklara på 
två olika sätt, antingen ligger Gud bakom, det finns en 
avsikt bakom allt skapat eller så är det vi ser en illusion 
som lurar våra sinnen.  Att en så avancerad informa-
tionskod skulle uppstå av en slump är en mer orimligt 
än att det ligger en tanke bakom. Information kommer, 
så vitt vi vet, från medvetande och inte från materia. 
Aposteln Johannes skrev: “I begynnelsen var Ordet. 
Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh 1:1). Kris-
tendomen har alltid hävdat att informationen kom före 
materian, och naturvetenskapen tycks bekräfta detta. 
Den kristna tron ger en rimlig förklaring till informatio-
nens ursprung och vi slipper därmed att – likt Dawkins 
– avskriva slutsatserna med att våra sinnen bedrar oss.

Hur livet uppstår och vad som är livet är och förblir en 
gåta. Det handlar inte om att vi inte vet hur livet funge-
rar för aldrig tidigare har vi haft så mycket kunskap om 
kroppen och cellernas funktioner på molekylär nivå. För 
att hitta svaret på frågan om livets ursprung behöver 
man titta på helheter och samband istället för enskilda 
detaljer. För att livet ska fungera i våra kroppar behöver 
tusentals processer hela tiden samspela med varandra. 
Varje enskild molekyl i cellerna, allt från den lilla bak-
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terien till dig och mig, befinner sig alltså i ett ständigt 
pågående tillstånd av nedmontering och återupp-
byggnad. Här måste det finnas tillgång på råvaror, 
använda delar behöver återvinnas och restprodukter 
fraktas bort, allt i ett väldirigerat dynamiskt samspel 
som gör livet formbart och anpassningsbart. Det går 
inte att avgöra var någon process börjar eller slutar 
och den ena detaljen är en konsekvens av den andra. 
Ingenting tyder på att den här dynamiken skulle kun-
na uppkomma steg för steg genom ex en evolution. 
Det är allt eller inget, helt enkelt.

Vetenskapen svarar på frågan hur något sker medan 
tron svarar på frågan varför det är på ett visst sätt. 
Därför behöver det inte vara en konflikt mellan 
vetenskap och tro utan det vetenskapliga studiet 
kan berika och fördjupa vår tro. Genom att studera 
skapelsen kan vi upptäcka “Guds osynliga egenskaper, 
eviga makt och gudomliga natur”. (Rom 1:20)
Malena Andersson

Se även: https://vetenskapochtro.se/

Gud i  Gud i  
VetenskapenVetenskapen

Svenska toner vi minns
6 maj Kl 18.00 i Missionskyrkan
STAL-kören hyllar våra svenska låtskrivare 

som inte längre finns bland oss

Piano: Marcus Östlund
Dirigent Erika Malmvind

Inträde: 120kr
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Ibland tänker vi att platsen för Gudsmötet är 
i kyrkan och naturligtvis är kyrkorummet en 
viktig plats dit vi kan gå för att bli stilla och 
möta Gud. Platsen där vi upplever att Gud blir 
närvarande kan vara precis var som helst. Det 
är värdefullt att tänka till, över hur jag upplever 
att Gud blir påtaglig i det sammanhang där jag 
finns. Jag har valt att tala med några personer 
och fått deras berättelse om en händelse eller 
en daglig rutin där de upplever Gud på ett 
särskilt sätt.

Birgitta och Jan Atterklint berättar om dagen 
som börjar vi köksbordet med ett tänt ljus och 
en andaktsbok eller bibeln.

”Innan vi ger oss ut i vardagen läser vi och ber: 
Gud använd oss. Vi har så många gånger upp-
levt att vi både fått ge och ta emot i mötet med 
människor på vägen, i en hotellfoajé eller var vi 
befunnit oss.”

Jan säger ”Efteråt tänker jag. Här har Gud lett 
mig.” 
Bakom huset där de bor ligger ett berg som 
kallas Böneberget. Jan berättar om sin farfar 
som också fanns till för mötet med sina med-
människor. Man sökte i samtal lösa olika pro-
blem men när det inte lyckades sade farfar ”Nu 
får vi nog gå upp på Böneberget”. Birgitta och 
Jan har följt traditionen att på Böneberget lägga 
tankar och bekymmer i Guds händer.

Sture Schön  
berättar. 

”Den senaste tiden 
har jag känt mig 
väldigt trött.

När vi i förra veckan 
var på semester i Fu-
näsdalen började jag 
känna ett tryck över 

bröstet och ringde 1177 på torsdagen. De sade åt 
mig att söka Vårdcentralen akut. Efter en timma 
var jag på Vårdcentralen och de konstaterade att 
jag hade högt blodtryck så det blev omgående 
transport med ambulans och helikopter till Öster-
sund. Där konstaterade man att jag hade förträng-
ning i hjärtats kranskärl. Man gjorde ballongvidg-
ning och satte in stent för att vidga kranskärlen. På 
lördagen fick jag ta tåget från Östersund och möta 
bilen för hemfärd. Jag känner stor tacksamhet till 
Gud för att detta upptäcktes i tid, innan det blev 
en  infarkt. Jag känner också stor tacksamhet för 
vården som fungerar trots att man befinner sig 
långt ute i glesbygden.”

Helena Calderon 
berättar om en 
tro som skapar en 
trygghet i livet.

”När jag tänker på 
Gud i vardagen, 
tänker jag på när 
jag cyklar till jobbet 
och talar med Gud 
om det som ska 

hända under dagen. Jag får lämna det som är svårt 
till honom. Ibland kommer psalmer och sångtexter 
till mig som också blir till hjälp.” Helena beskriver 
också tryggheten i att veta att andra ber när man 
inte själv orkar. ”Att ha människor runt omkring sig 
att dela tankar om livet med är värdefullt” avslutar 
Helena.

Anders Ohlsson

Gud i vardagenGud i vardagen



Anna-Carin Abrahamsson, föreståndare för 
”Ge för livet”, sprider energignistor och ger 
”eftervärme” som en gammal kakelugn! Hon 
brinner för god miljö och återbruk, säger att 
nästan allt kan få ett nytt användningsom-
råde. Allt kan få en andra chans här, även 
människor, när arbetslivet tidigare blev för 
krävande. Några förgyller sin pensionärstill-
varo med ideellt arbete, där pengarna går till 
välgörenhetsprojekt. Det blir återvinning i tre 
dimensioner. 

Anna-Carin älskar sitt jobb, skapa en miljö 
i ett skyltfönster för att inspirera någon att 
skänka eller köpa. Men hon drömde om att 
bli skådespelare som liten, eller ännu hellre  
”kostymör” i ett kostymdrama. Det finns det 
väl underlag för i en secondhand-butik? Det 
är väl bara att skriva en pjäs och sätta igång? 

Den fråga Anna-Carin aldrig fått är; vad hon 
skulle tänkas göra istället för det hon gjort 
eller gör. Vad skulle detta kunna vara?

”Hmm utlandskorrespondent- det verkar 
inte bara spännande i händelsernas centrum, 
utan de beskriver hur människor har det, vad 
människor säger och hur livet är just där, pre-
cis just då! Häftigt!”

Vid sitt bröllop fick Anna-Carin ett gott råd 
av pappa Bengt: ”Ta det lugnt nu Anna-Ca-
rin”! Tveksamt om hon lytt hans råd? Efter 
estet- gymnasiet, teologisk högskoleutbild-
ning, skärgårdspastor, studentpastor, varit 
bitr föreståndare i den stora ”Vinden second-
hand” i Alingsås, är en av författarna i ”Nelly 
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Hall”- nätverket av kvinnliga teologer/lärare 
som skrivit 3 böcker, varav en andaktsbok ”DU 
VÄNDER DITT ANSIKTE MOT JORDEN” som 
kommer ut snart, fött tre barn (nu 2, 5, 8 år), 
bott en kortare period i Kina med familjen och 
nu flyttat tillbaka till sin födelseort! 

Trodde du att du skulle göra det? 
”Näe, aldrig i livet. Jag såg bara punka-

re, rasister och bönder och ingetdera hade 
dragningskraft på mej! Nu ser jag mycket 
annat här, inte minst den entreprenörsanda 
som finns. Finspång är en jättefin ort, med 
oförtjänt dåligt rykte. När pandemin kom 
påmindes vi om att livet kan vara skört och det 
kändes viktigt att komma närmare mor och 
far- där Andreas är svärmors favorit. Han var 
på gång att söka nytt jobb och nu var det rätt 
tid.” 

En ledig dag, med mormor Ann-Marie som 
barnvakt, väljer Anna-Carin och hennes 
Andreas en långfrukost och att ”boa in sig” 
på sin nya plats, träffa vänner, elda både ute 
och inne, fixa hemma, men inte nödvändigtvis 
renovera. 

När Anna-Carin får en idé säger Andreas ”Kan 
vi göra sen”, ”Nu” är bättre enligt  
Anna-Carin. De är olika, har olika arbetstider 
men är bra på att ta tillvara på guldstunder. 

Anna-Carin tillägger: ”När jag tänker på hur 
Gud ser på oss människor, tänker jag att vi alltid 
får en ny chans igen och igen och igen.” 

Ewa Ramlöw

””En ratad och naggad En ratad och naggad 
kaffekopp, är ändå en kaffekopp, är ändå en 
kaffekoppkaffekopp””
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Hemsida: www.perssonsvmt.se 
Telefon: 073 922 70 52

Villa, Mark och Trädgård AB



Eva Gudmundson arbetar som sjukhuspastor 
på Vrinnevisjukhuset sedan 11 år. Vi möts i ett 
facetimesamtal.  Hon studsade lite på rubriken, 
Gud i vården. 

”I varje möte med en annan människa finns ett 
möte med Gud och man känner det särskilt i 
mötet med den som är utsatt. Det finns saker att 
ta emot och lära sig av de flesta människor om 
man är uppmärksam och ger dem tid. Jag minns 
när jag jobbade på ett äldreboende där det fanns 
en man som inte var lätt att ha att göra med. Han 
behövde bl a hjälp att röka och jag fick hjälpa 
honom med det. Jag bad om nåd att se Jesus i 
den griniga, svärande mannen som behövde hjälp 
med allt. Och faktiskt blev det så. Lite fnissande 
kom jag på att jag faktiskt hade hjälpt Jesus att 
röka. Gud visar sig inta bara i skönhet och det 
goda, utan också i sin motsats,” säger Eva och 
fortsätter. ”Innan jag går in till en människa stan-
nar jag utanför dörren och ber om lyhördhet. När 
jag sedan kommer in är jag bara där. Jag känner 
mig buren i mötet och att Gud är med”
Eva berättar vidare: ”Om jag känner att det är 
läge och finns en öppenhet för andliga eller 
existentiella frågor brukar jag fråga om det skulle 
kännas bra om jag läser eller ber välsignelsen. 
Detta för att ingen ska känna sig tvingad till 
något. Det är oerhört viktigt att samtalen sker på 
patienten eller de närståendes villkor. Ganska ofta 
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ser jag fuktiga ögon och hur berörda människor 
blir av den urgamla välsignelsen om Gud som 
vänder sitt ansikte till hen.” 
I sitt kontor har Eva en Jesusbild som ser härjad 
ut. Inför den stannar hon gärna upp i meditation. 
En Gud som finns med i det svåra. Eva möter ofta 
människor i en hopplös situation som hoppas på 
ett mirakel.  
”Jag kan be och överlämna dem i Guds händer 
men kan inte reda ut en hopplös situation. Då 
tänker jag på min härjade Jesusbild. Jag kan ta 
Jesu hand för att 
stödja och då går 
bilderna ihop.”
Eva blir lycklig när 
hon hör ukulelespel 
i sjukhusets korri-
dorer för då vet hon 
att sjukhusclowner-
na är på gång. ”Jag 
upplever mötena 
med sjukhusclow-
nerna som en nåd – 
en injektion av gläd-
je. De gör så mycket 
gott för barnen på 
sjukhuset.” 
Vad var det då som fick Eva att vilja jobba som 
sjukhuspastor? 
 ”Jag var fyra år när min morfar dog hemma. 
Mamma arbetade som diakon och med palliativ 
vård. Hon hade vårdat honom och när hon gjort 
i ordning honom och när han  låg i kistan fick 
jag komma in och titta på honom. Han var så fin 
och såg ut som en ängel. Minnesbilden har gjort 
mig lugn i mötet med döden och bidragit till att 
jag ville jobba med något av det fina som min 
mamma fick göra. Vi finns med i många svåra 
situationer. Avskeden är viktiga och när jag är 
med där är det viktigt se de sörjande, förmedla 
lugn och vara en möjlig samtalspartner.” 
När Eva kopplar av målar hon, odlar i sina land 
eller ger sig ut på skogspromenader vid hem-
met i Askeby. Tillsammans med sin man har hon 
också börjat dansa linedance där det hela tiden 
handlar om att lära sig nya slingor och rörelser.
Anders Ohlsson

Gud i vården? Gud i vården? 
samtal med en  samtal med en  
sjukhuspastorsjukhuspastor

Målning av: 
Charlotta Folkelind


