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I N B L I C K

Vi är
Vi kommer från olika länder och
traditioner, Vi talar olika språk, Vi är i
olika åldrar. Vi tror på Jesus Kristus
Tillsammans är vi Kristinakyrkan.

Vi är en församling på ungefär 200
medlemmar och är anslutna till två
samfund; Equmeniakyrkan och
Evangeliska Frikyrkan. Kristinakyrkan
är inte bara en församling för alla olika
människor utan även för hela livet,
från småbarn till äldre. Gudstjänster
och verksamhet i kyrkan samsas med
samlingar hemma hos medlemmar.
Diakoni på hemmaplan samsas med
missionsprojekt i flera olika länder.

Vi tror
 Våra medlemmar kommer från en lång
rad olika samfund och kristna traditioner.
I församlingen ryms med andra ord
många olika tankar och synsätt. Detta
märks bland annat i att vi har en dubbel
dopsyn där både en baptistisk tradition
och en barndoptradition får plats. Vi
tänker alltså olika och det är okej.

Kristinakyrkans centrum är Jesus Kristus
och vår tro kan bland annat
sammanfattas i trosbekännelsen. Läs
mer på vår hemsida.

V I L KA  
ÄR  V I ?



Text och bild: Ingeborg Ågren Larsson

Varannan vecka träffas 10-15 damer, i
församlingssalen, för att bland annat
handarbeta och inspirera varandra i
stickningens ädla konst. Dessemellan
stickar vi hemma. 
 
Slättmissionens Hjälpande Hand i Skara
har i trettio år arbetat med välgörenhet i
fattiga delar av Europa. Kläder och
matpaket skickas. Ett skola i Baia de
Arama i Rumänien är under uppbyggnad.
Många församlingar, privatpersoner och
en del företag stöttar
välgörenhetsarbetet.
 
De stickade plaggen, som vi i Stickträffen
fyllt en del av Kristinakyrkans källarförråd
med under året, packade vi ner i stora 

 Ikea-kassar. Där fanns tröjor, sockor,
vantar, sjalar, filtar och mössor. Allt i flera
storlekar.

I Skara välkomnades vi varmt av Ingrid
Stridh. Hon visade oss runt och berättade
om det arbete Slättmissionens Hjälpande
Hand utför. Våra plagg kommer att gå till
människor i byar på rumänska
landsbygden där många romer bor. I år
har Slättmissionen också funnit en seriös
och villig samarbetspartner i Ukraina,
som har möjlighet att köra in i landet med
hjälpsändningar. En del av våra plagg
kommer att gå dit. Lakansbindorna, till
bandage, som vi också hade med oss,
kommer att sändas till sjukhus i Gambia. 
 
Att få ta del av Slättmissionens Hjälpande
Hands engagemang och arbete ger
förnyad kraft att tro på det goda i vår
värld. 
Nu fortsätter vi i Stickträffen glatt sticka
vidare. Vi hoppas få skicka en ny
leverans till Skara, för vidare transport,
nästa höst. 

T I L L BAKAB L I CK ST I CKTRÄF F EN
L EV ER ERAR



För att hjälpa hushåll som är ekonomiskt utsatta och av olika anledningar inte
får pengarna att räcka till startar nu Kristinakyrkan inom kort tillsammans med
stadens matvarubutiker utdelning av gratis matkassar.

Behovet av mathjälp är stort. När mat och levnadskostnader ökar och
omvärlden är orolig drabbas de som redan befinner sig i utsatthet särskilt hårt.
Många människors ekonomiska situation har blivit markant svårare därför tror
vi att det är rätt läge att starta det här arbetet nu. I och med den här
verksamheten får bra mat med kort datum komma till användning i stället för
att slängas.

Vi hjälper människor som är i behov och vi bidrar till en bättre miljö genom att
minska matsvinnet. Men vi vill att det ska vara mer än bara matutdelning. 
Vi vill att det ska vara en mötesplats för gemenskap, samtal och en kopp kaffe.

Man får anmäla sig som ”kund” hos oss genom att kontakta kyrkan. Utdelning av kassar
kommer att ske tisdagar. Man tar med egen kasse som vi packar. Innehållet i kassen kan
variera beroende på vad affärerna får över i sin sortering. Personalen arbetar under
tystnadslöfte.

Vill Du vara med och hjälpa till i ”matkasseprojektet” anmäl dej till 
Gun Andersson tel. 073-8114654.

Text: Gun Andersson

I N B L I C K

Matkasse
KRISTINAKYRKANS

KR I ST I NAKYRKAN
STARTAR  UTDE LN I NG

AV  MATKAS SAR .



Letar du bra och fina lokaler för din släkt eller din förening,
föreläsning, konsert eller minnesstund eller något liknande? 
Kom ihåg att det går att hyra Kristinakyrkans lokaler 
till ett bra pris! Ta kontakt med vår uthyrningsansvarige 
för att få mer information!

Lokaler
Kyrksal. Maxantal 180 personer. 
Församlingssal. 60 sittplatser. Maxantal 70 personer.

Priser från 1 januari 2023
- Kyrksal                             halvdag = 1000 kr.          heldag = 1700 kr.
- Församlingssal utan kök  halvdag = 600 kr.            heldag = 1000 kr.
- Församlingssal med kök  halvdag = 800 kr.            heldag = 1200 kr.

Kontakt:
Stig Lindgren, uthyrningsansvarig           070 3939167  stigogunnel.lindgren@gmail.com
David Fiske, pastor                                  070 5971266  david@kristinakyrkan.se

Gemenskap, fika  till självkostnadspris och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

Torsdag 2 feb kl. 14
"Det var om aftonen"
program om Dan Andersson,
där trubaduren Per Söderbäck från
Västerås berättar om Dans liv
och sjunger både kända och mer 
obekanta sånger, till gitarr.

Torsdagsträffen för daglediga

I N B L I C K HYR  KR I ST I NAKYRKAN
FÖR  EN  KVÄ L L !

Vårens samlingar:
Torsdag 2 feb kl. 14
Torsdag 2 mars kl. 14
Torsdag 30 mars kl. 14
Torsdag 4 maj kl. 14
Torsdag 1 juni. Utflykt



Vad händer egentligen under en vecka i
Kristinakyrkan? Här följer en kort
sammanfattning av våra grupper:

Stickträffen träffas varannan måndag kl.
15.00 för att sticka, samtala och fika
tilsammans. Tröjor, vantar m.m. ges till
Rumänien.

Ria-Samling träffas varannan måndag kl.
18 för att sjunga, fika och umgås
tillsammans. Alla är välkomna!

Kristinakören övar varannan tisdag kl.
18.30 och sjunger regelbundet i våra
gudstjänster. Anmäl ditt intresse till Marie
Brix Schou

Varje onsdag kl. 10 möts vi för Bön och
Bibelsamtal. Vi läser söndagens
bibeltext och ber tillsammans

Unga vuxna träffas varannan onsdag för
Mat & Prat hemma hos vår barn och
ungdomsledare Rebecka Gustafsson.
Anmäl dig till: rebecka@kristinakyrkan.se
072 7483093
 
Nattvardsandakt en onsdag i månaden
kl. 10.00. Vi firar nattvard, sjunger och ber
tillsammans.

Språkcafé i Vedevåg varje torsdag.. 
Vi tränar på svenska tillsammans, fikar
och umgås. I Svenska kyrkan Vedevåg.

Torsdagsträffen för daglediga träffas en
torsdag i månaden kl. 14. Förutom sång,
fika och andakt har vi en inbjuden gäst
eller ett tema varje samling

Regelbundet har vi Sångandakter

 på våra äldreboenden, tisdagar eller
torsdagar kl. 10.30

Vid olika tillfällen under veckan
träffas våra Hemgrupper hemma
hos varandra för att be tillsammans
och dela vardag och tro. Vill du vara
med i en hemgrupp? Hör av dig till
Kent Hiding, 070 6320631

Fredagar kl. 15 träffas Bibelgruppen
på farsi hemma hos varandra i
Vedevåg. Vi läser bibeln, ber och
samtalar om kristen tro på svenska
och farsi. Kontaka David Fiske, 070
5971266 om du är intresserad

Tonår träffas varje fredag kl. 19. Vi
har samling, aktivitet, kiosk och tid
för att umgås. Alla tonåringar är
välkomna. 

Varje söndag kl. 10 firar vi
Gudstjänst. Detta är alla
generationers samlingspunkt där vi
möter varandra och Gud genom
sång, predikan, nattvard, gemenskap
m.m. Alla är välkomna.

Samtidigt som våra gudstjänster
träffas alla barn mellan 4 och 12 för
Söndagsskola. Lek, bibelsamling
och pyssel varvas.

Veckan avslutas med Sport för unga
och gamla kl. 17 utomhus under
sommaren och kl. 18 under höst,
vinter och vår inomhus i Brotorps
gympasal.

All kultur och studie verksamhet 
sker tillsammans med

PÅ  GÅNG VÅREN S
GRUPP ER



KA L END ER DEC EMB ER
OCH  JANUAR I

V E C K A  4 9
5/12 mån
6/12 tis
7/12 ons
8/12 tors

9/12 fre

11/12 sön

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevågs kyrka
18.30 Alpha-kurs
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
16.00 Vi sjunger in Julen
Musikgudstjänst
Vi sjunger in julen tillsammans
med hjälp av Kristinakören, 
appell av David Fiske.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal

V E C K A  5 0
14/12 ons

15/12 tors

16/12 fre

18/12 sön

10.00 Nattvardsandakt med 
bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat - för unga vuxna
09.00 Språkcafé i Vedevågs kyrka
18.30 Alpha-kurs
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: Den första julen
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustafsson, Marie Brix
Schou. Bibelutdelning och
juldrama. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal

V E C K A  5 1
22/12 tors
25/12 sön

10.30 Sångandakt på Tallåsen
10.00 Julgudstjänst
Tema: Jesus födelse
Medverkande: David Fiske, 
Marie Brix Schou m.fl.
Kyrkfika.

Ängeln sade till dem: ”Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje, en
glädje för hela folket. I dag har en
frälsare fötts åt er i Davids stad, han
är Messias, Herren. Och detta är
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött
barn som är lindat och ligger i en
krubba.” Och plötsligt var där
tillsammans med ängeln en stor
himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud och på jorden
fred åt dem han har utvalt.”

Luk 2:10-14



V E C K A  2
10/1 tis
11/1 ons
12/1 tors

13/1 fre

15/1 sön

14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
09.30 Sångandakt på Grönboda 
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: Jesus ger hopp 
(och lyssnar på den som ingen
annan hör). Mark 10:46-52
David Fiske, Shirleen Vangaci,
Gun Samuelsson m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

KA L END ER JANUAR I

V E C K A  3
17/1 tis

18/1 ons

19/1 tors

20/1 fre

22/1 sön

14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Ekumenisk bönesamling i
Pingstkyrkan
10.00 Bön och bibelsamtal
17.30 Mat & Prat
18.30 Ekumenisk Nattvardsandakt i
Kristinakyrkan
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Ågården
18.30 Ekumenisk vardagsmässa i
Svenska Kyrkan
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
11.00 Ekumenisk Gudstjänst i
Svenska Kyrkan
Nattvard. Söndagsskola.
Medverkande: Gunilla
Skottsborg, David Fiske,
Kristinakören m.fl.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

V E C K A  4
23/1 mån
24/1 tis
25/1 ons
26/1 tors
27/1 fre

29/1 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst och årsmöte
Tema: Hur ger vi hoppet vidare?
Bibeltext: 1 Pet 1:3-5, 3:15
Medverkande: David Fiske,
KueHser Wah, Ingemar Lindgren 
Söndagsskola. Kyrkfika.
Församlingens årsmöte efter fikat.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal

V E C K A  5 2  &  1
26/1 mån
1/1 sön

8/1 sön

16.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan
10.00  Gudstjänst
med nattvard
Tema: Finns det hopp för det nya
året? (trots att det ser ut som det
gör i världen) 
Jer 29:11-13,1 Pet 1:3-9
Medverkande: Lennart Boström,
Rebecka Gustafsson, Margareta
Widlund Nilsson m.fl. Kyrkfika.
10.00 Gudstjänst
Tema: Finns det hopp för
Ukraina? (trots kriget och all
förstörelse)
Bibeltext: Ps 9:19, Ef 2:12-13        
Medverkande: David Fiske, Kent
Hiding, Paweh Kumoon, Kjell
Eliasson m.fl. Söndagsskola
terminstart. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal



V E C K A  6

KA L END ER F E BRUAR I

V E C K A  7

V E C K A  8

V E C K A  5
30/1 mån
31/1 tis
1/2 ons

2/2 tors

3/2 fre

5/2 sön

15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
14.00 Torsdagsträffen för daglediga
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst med nattvard
Finns det hopp för vår jord? 
(trots miljöförstörelse och
klimathot)  Rom 8:22-27 
Medverkande: Per-Olof Holtti,
Kjell-Arne Sjönneby, Marie Brix
Schou m.fl. Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal

6/2 mån
7/2 tis

8/2 ons
9/2 tors
10/2 fre

12/2 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Finns det hopp (trots ett
slutgiltigt cancerbesked)
Jes30:18. Medverkande: David
Fiske, Mapyu Tsin
Kristinakören, Gun Samuelsson
m.fl. Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

13/2 mån
14/2 tis
15/2 ons

16/2 tors
17/2 fre

19/2 sön

15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Nattvardsandakt med
bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: Jesus ger hopp (och
hoppet sprider sig) Joh 4:1-42
Medverkande: Rebecka
Gustafsson, Say Nay Moo, Htoo
Pler Say, Margareta Widlund
Nilsson m.fl. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

20/2 mån
21/2 tis

22/2 ons
23/2 tors
24/2 fre

26/2 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Tema: Finns det hopp för
mänskligheten? (trots att vi alla
ska dö en gång) 1 kor 15:17-20
Medverkande: Paul Sjöström,
KueHser Wah, Ingemar
Lindgren. Söndagsskola Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal



Ma Pyu kom med mamma och bröder till
Lindesberg hösten 2005 och var bland de
första av karenerna som kom till Linde. 

Totalt kom ett 10-tal familjer under åren
2005-07. Burmeser kallade vi dem först
men fick lära oss att fastän de var från
Burma hette deras folkgrupp karener. De
kom närmast från flyktingläger i Thailand
där de varit i 8 – 11 år. De var
kvotflyktingar och sökte sig till dåvarande
Baptistkyrkan och min nyfikenhet på vilka
de var och varför de kommit hit var stor.
Den första tiden var frustrerande då
kommunikationen var i det närmaste
obefintlig. Men de blev ett välkommet
inslag i kyrkan och ganska snart förstod
jag att vi behövde varandra. Vi behövde
friskt blod i verksamheten, som jag
upplevde gick lite på tomgång, och de
behövde vår hjälp att anpassa sig till livet i
Sverige. Här kan man prata om ”A match
made in heaven”.

Ma Pyu är idag utbildad sjuksköterska och
vidareutbildar sig nu till distriktssköterska. 

Att ta sig hit har krävt en stor portion
envishet. Omställningen från
flyktinglägret till livet i Sverige var enorm.

-Jag var 4 år när jag kom till lägret och
11 när jag kom till Lindesberg. Jag har
inga minnen från Burma (Myanmar). I
lägret bodde även mammas syskon med
familjer och mormor och morfar och
många kusiner. Som barn reflekterar
man inte. Vi barn lekte mycket
låtsaslekar och gjorde leksaker av vad
som fanns i naturen. Unicef delade ut
kläder och varje familj blev tilldelad ris,
salt, chili, ärtor, inlagd fisk och olja. Vi
bodde i bambuhyddor och vi hade som
en kolonilott där vi odlade grönsaker där
jag var med och vattnade och rensade
ogräs och även sålde grönsakerna i
lägret. Det var bara att ställa sig i ett
gatuhörn och ropa ”Vem vill köpa
grönsaker”, det var inte konstigare än så.
I lägret fanns skola och fyra kyrkor,
varav 3 baptistkyrkor.

Ma Pyu Tsin 28 år
Kommer från: Myanmar och Thailand
Folkgrupp: Karen
Familj: Mamma Mu Thay och bröderna Day
Po Klet och Ta Da Tsi
Yrke: Sjuksköterska
Trivs bäst: I naturen och på resor men
undviker storstäder
Karaktärsdrag: Nyfiken och envis
Bor: I villa på Stadsskogen 

I NT ERVJU " I DAG  KÄNNER  JAG  ATT  
JAG  DUGER  SOM  JAG  ÄR "  



Ni var baptister och på söndagarna
gick ni i kyrkan?

-Ja, mer eller mindre hela dagen. På
söndagar, liksom övriga dagar, tog vi
vara på dygnets ljusa timmar då det
inte fanns elektricitet. Vi gick upp vid
5-6-tiden och började söndagsskola kl
7. Det var söndagsskola både för barn
och vuxna. Sen var det gudstjänst och
ytterligare möten med lovsång, dels
för äldre och dels för yngre. Utöver
söndagsskolan gick man på minst
ytterligare två gudstjänster. När
mörkret kom på kvällen vid 5-6-tiden
var man hemma och då använde man
stearinljus innan man la sej.

Hur var det att komma hit?

-Det var svårt för allt var så
annorlunda. I skolan hade jag dåligt
självförtroende och var livrädd för att
säja fel. Därför var jag mest tyst och
höll jag mej till mina karenkompisar.
Jag led av att jag var så kort jämfört
med de andra barnen, alltid minst, och
jag hoppades att jag skulle växa ifatt,
men det gjorde jag ju inte. Jag
missade mycket de första åren.

Tack vare din envishet klarade du till
sist skolan bra och självförtroendet
växte. När man haft så lite pengar, blir
det inte lätt att man fokuserar på
status och att tjäna bra?

-Nej, inte i mitt fall. En ordnad ekonomi
är en sak men för mej betyder det
materiella väldigt lite. Det viktigaste är
att Gud är med i mitt liv. Jag är nyfiken
på olika kulturer och vill möta olika
människor och vara med i
sammanhang där jag kan bidra. Det
började med att jag efter studenten
åkte ut i missionsprojektet Step Out till
Zambia i ett halvår. Sen gick jag på
Götabro bibelskola ett år innan jag
började sjuksköterskeskolan i Falun.
När jag var klar där arbetade jag här
på lasarettet i två år innan jag tog
”time out” och gick på folkhögskola i
Ljungskile. Jag behövde distans och
passade på att bättra på min
allmänbildning och nu utbildar jag mej
till distriktssköterska.



Och vad gör du om 10 år?

-Då hoppas jag att jag är i mitt
hemland Myanmar och arbetar i något
missionsprojekt. Det är min stora
dröm.

Men det här med man och familj, finns
inte det med i bilden?

-Jo, absolut… men om man får önska
kanske det går att kombinera. Jag får
helt enkelt se vilka vägar som öppnas
för mej.

När det gäller livskamrat, blir det en
karen tror du?

-Det är klart att det underlättar om
man har samma bakgrund, det inser
jag, men jag ser ju exempel på
äktenskap som är bra där man
kommer från helt olika kulturer så i det
avseendet är jag flexibel. Men vi
måste dela samma tro, det är ett
måste.

Hur beskriver du skillnaderna mellan
karener och svenskar?

 -Karener är mera spontana, planerar
inte så mycket och hos oss är det
mera hierarki. Unga lyder de äldre.
Här får alla ha en åsikt och man ska
förstå sammanhanget. Bland oss är
det naturligt att bo ihop flera
generationer. Kanske föräldrarna har
svårt för att släppa oss. Jag beundrar
min mamma, hon är min förebild, hon
är disciplinerad och har bra rutiner.
Hon har lärt oss att avsätta tionde av 

det vi tjänar till församlingen och vi har
även släktingar kvar i lägret som vi
stöttar ekonomiskt.

Ni har ju en väldigt stark
sammanhållning och träffas ofta hos
varandra. Då är det mat och tårta,
trångt och trivsamt och minst 20 par
skor i hallen.

-Ja, dels har vi karen-möten och sen
har vi ”tacksägelsemöten” då vi träffas
för att tacka för det gångna året, för att
vi kom hit för 10 år sen, för hälsan och
för att någon fått körkort osv och sen
alla födelsedagar. Särskilt de första
åren var det mycket tårta. Det var en
lyx vi njöt av som vi inte hade haft i
lägret.

"Drygt 10.000 flyktingar bodde i lägret i
Thailand. Här är Ma Pyu (till höger) med
sina bröder."

Vad betyder gudstron och
församlingen för dig?

Församlingen betyder trygghet för mej.
Här kan jag vara mig själv. Jag döptes
när jag var 14 år men det tog
ytterligare några år tills jag kände att
det var ett personligt
ställningstagande. Sedan har jag
upplevt perioder av mycket tvivel



men jag kände att ju längre bort från
Gud jag kom desto tuffare blev det.
Jag har lärt mej att även om det inte
alltid känns så är Gud alltid nära. Det
är en stor trygghet. I församlingen är vi
ju massor av olika personligheter och
där jag har många förebilder. Jag ser
hur man hjälper varandra och tar olika
ansvar. Jag är imponerad av många
äldre och tänker att om dom orkar så
orkar jag. Jag vill också vara delaktig.
Jag är med i kören, diakonirådet och
barn- och ungdomsrådet och hoppas
jag kan uppmuntra och hjälpa någon
annan. Vi behöver varandra. Det är
spännande att vara med och se vad
Gud kan göra, vi får påminna oss om
att Gud kan göra under även idag.

Har du några bibelställen som du
gärna återkommer till?

Ja, det finns ju många men de här har
hjälpt mej många gånger:
Fil. 4:13  
Allt förmår jag genom honom som ger
mig kraft.

Ordspr. 3:5-6 
Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta,
och förlita dig inte på ditt förstånd. 
På alla dina vägar må du tänka på
honom, så skall han göra dina stigar
jämna.

Josua 1:9 
Se, jag har befallt dig att vara frimodig
och oförfärad. Så var nu inte
förskräckt eller försagd. Ty Herren, din
Gud, är med dig i allt vad du företar.

Text: Annica Alexanderson, 
Bild: Ingeborg Ågren Larsson

En hälsning från PastornMånga religiösa ledare har diskuterat och bråkat

genom mänsklighetens historia över en helt
avgörande fråga: Var är Gud? Konflikter, splittring

och dålig stämning har startats när vissa ropat
”Gud är där” och andra skrikit ”nej, Gud är där”. 

Vi har tittat ut i himlarymden, långt borta från våra

vardagsliv och försökt hitta Han som är vårt
ursprung. Där borta någonstans är Gud tänker vi.

Julen ger oss ett glatt och viktigt budskap: 
Gud är här!                                        / David Fiske
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flyktingläger, på välutrustade
förlossningsavdelningar eller i bilen på
väg till BB, som ligger alltför många mil
bort. Trots dessa hisnande siffror är det
inget som sker på löpande band, det vet
alla som fött eller varit med vid en
förlossning. Det är lidande följt av lättnad,
det är smärta och tårar av glädje, alltför
ofta blandad med oro. 258 gånger per
minut, dygnet runt, världen över. Det som
hände i stallet i Betlehem händer nu och
nu och nu…  

Gud tog ingen genväg när han kom till
världen för att visa oss kärlekens väg.
Kärlek är ömsesidighet, tillit, relation, att
behöva och behövas. ”Du är ett barn som
ligger på ett jordgolv, du fryser om vi inte
griper in” skriver Ylva Eggehorn. Gud är
oändligt djärv som överlämnar sig i
människors händer – på gott och ont.
Han tog inte heller någon genväg när han
lämnade världen. Kärleken drev honom
att ta konsekvensen av den ondska som
vi människor är i stånd att ge utlopp åt.
Det lidande som Guds son utstod genom
den utdragna avrättningen var så
plågsamt, så att vår
föreställningsförmåga inte räcker till. Men
hans kärlek drev honom till inlevelse,
grundad i egen erfarenhet, och närvaro i
allt mänskligt lidande. Han blev en av
oss, sårbar som vi. 

Ett skrik skär genom nattens mörker. 
Det är en kvinna som håller på att föda.
Omständigheterna är svåra. Tillfälligt
inhyst i en primitiv byggnad med jordgolv
föder hon barnet, som mannen tar emot
med darrande händer. Han är rådig, som
man kan bli när det verkligen gäller. Nu
är det spädbarnets första skrik som
ljuder, när lungorna fyllts med luft. Han
lägger den lille pojken hos mamman.
Valhänt men beslutsamt assisterar han
sin unga kvinna efter bästa förmåga
under bristande hygieniska förhållanden.
Att hjälpa till vid förlossningar är annars
enbart kvinnors uppgift. Men det barn
som nyss föddes skulle föra in en ny
världsordning, där kärlek och omsorg
råder, något som mannen anar och
föregriper i barnets födelsestund. 

En glädje, som inte är av denna världen,
uppfyller dem båda. Glädje, blandad med
lättnad, oro och bävan i ett osorterat
känslorus. I det dunkla skenet från lyktan
kan mannen se hur den nyblivna
mamman har svept ett tygstycke runt den
lille och lagt honom till sitt bröst. Liten,
hjälplös och utlämnad väcker han hos
dem en vilja att beskydda och ta hand om
det nya liv som nu anförtros dem. Ett liv,
som snart kommer att tvinga dem att fly
till ett annat land undan en diktators hot. 

Varje minut föds, enligt UNICEF, 258
barn. 4,3 per sekund. I hyddor med
jordgolv, i skyddsrum, i överbefolkade 
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Gud – Fadern, Sonen och Anden – är till
sitt väsen urbilden av ömsesidighet.
Denna Gud bor i mitt inre samtidigt som
han bär mig i sin famn. Han tar hand om
mig och jag tar hand om honom genom
att värna om hans boning i mitt inre. En
levande kärleksrelation bygger på
ömsesidighet och tillit. Där har
sårbarheten sin givna plats, som en
inbjudan till fördjupad gemenskap och
samhörighet. En samhörighet, som även
innefattar den värld som han älskar. En
gudsrelation som vidgar mitt hjärtas
synfält så att jag kan se hans avbild i
varje människa jag möter. Så att den
kompass som jag orienterar mig efter är
den han gett mig: Vad du gör för någon
av dessa minsta, som är mina bröder och
systrar, det gör du för mig. Jag får
förtroendet att ge honom
handlingsutrymme i de sammanhang där
jag rör mig till vardags.

I trappuppgången möter jag mamman
som bor en våning högre upp. Vi har
ingen hiss, så hon bär sin lille son i
famnen. Vi saknar gemensamt språk och
säger bara hej. Då brister den lille ut i ett
stort leende, som trotsar alla
språkbarriärer och får oss båda vuxna att
lysa tillbaka mot honom och mot
varandra. Barnets leende förenar oss
bortom orden. Gud, som kom till oss som
ett barn, vänder sitt ansikte till oss genom
en liten pojke, som föddes i somras. Så
kan hans kärlek lysa mot oss i en
trappuppgång i Lindesberg och tända
hopp i blicken hos en småbarnsmamma
och hennes granne. Och jag vill tro att
något så vardagligt som ett enkelt hej och
ett delat ögonblick av glädje är en
manifestation av Guds gränslösa kärlek.

Text: Margareta Holtti
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Vilka färger du ska välja?
Måla och färglägg. Skriv ålder och
telefonnummer. Riv sedan ut denna sida
och lämna din målning senast den 25
februari i Kristinakyrkans brevlåda,
Kristinavägen 32, Lindesberg.

Vinnaren meddelas via telefon.

Namn: ________________________________
Ålder:_________________________________
Telefonnummer:_______________________

Nu har alla barn upp till 13 år chansen att vinna en överraskning! 

K I D S EN  UTMAN ING  
FÖR  A L LA  BARN


