Inblick

Nr 4. Juni till Augusti 2021

Presention
VILKA ÄR VI?

Vi är

Vi tror

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.

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.

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.

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

Vår verksamhet

VAD FINNS I KRISTINAKYRKAN I SOMMAR?

Välkommen till sommarens samlingar:
Sommargudstjänster
Söndagen den 6 juni firar vi första gången
på länge gudstjänst tillsammans! Vi möts på
Kåfalla Herrgård kl. 11. Välkomna!
Vi hoppas att kunna fira gudstjänst på
Loppholmarna i Lindesberg varje söndag kl.
11 mellan 13 juni och 15 augusti.
Gudstjänsterna 27 juni till 25 juli gör
Kristinakyrkan tillsammans med
Pingstkyrkan.
Den 22 augusti flyttar gudstjänsten in i
Kristinakyrkan igen.
Ta gärna med egen fikakorg!
Max 100 deltagare, vi sitter med lämpligt
avstånd till varandra.
Vid regn är vi i Kristinakyrkan med max 50
besökare. Vi streamar då gudstjänsten:
https://www.twitch.tv/kristinakyrkan
_lindesberg

Sport för alla
Varje fredag efter midsommar är det sport
för unga och gamla kl. 19.
Sport, lek och tävling varvas med andakt
och tid för sång och bön.

Samlingar under juni
Fram till söndagen den 27 juni möts alla
som vill för:
Promenad onsdagar kl. 11.
Bönesamling via Zoom torsdagar kl. 18.30
Tonår varje fredag kl. 19.

Kollekt
Under pandemin har vi inte kunnat samlas i kyrkan
eller bedriva verksamhet som vanligt. Men våra
kostnader för mission, anställda, fastigheten m.m.
är naturligtvis kvar. Tack alla som fortsätter ge,
även i en tid som denna. För att kunna vara och
göra det vi önskar behövs era fortsatta gåvor.

Hösten
På grund av pandemin ser vår verksamhet
mycket annorlunda ut. Vi hoppas att kunna
träffas fysiskt och starta upp våra
verksamheter och grupper igen.
Se www.kristinakyrkan.se för uppdateringar
och planering för hösten.

Ny konfa-grupp i höst!
Tillsammans med pingstkyrkan erbjuder vi alla
som går eller börjar högstadiet, att gå
konfirmantion 2021/2022.
Ta möjligheten att utforska vad kristen tro
handlar om och bilda din egen uppfattning. Vi
kommer att göra många roliga saker
tillsammans och åka på övernattningar och
läger.
Läs mer på: www.kristinakyrkan.se

Kalender

GUDSTJÄNSTERNA JUNI TILL AUGUSTI

6 juni kl. 11

25 juli kl. 11

PLATS: KÅFALLA HERRGÅRD
Medverkande: David Fiske, Maria
Lasesé m.fl.

Medverkande: Kent Hiding, Paweh
Kumoon m.fl.

13 juni kl. 11

1 augusti kl. 11

Medverkande: David Fiske, Kuehser
Wah, Kjell Eliasson m.fl.

Medverkande: Lennart Boström,
Ingemar Lindgren m.fl.

20 juni kl. 11

8 augusti kl. 11

Medverkande: David Fiske, Gun
Samuelsson m.fl.

Medverkande: Rebecka
Gustafsson, Kuehser Wah m.fl.

27 juni kl. 11

15 augusti kl. 11

Medverkande: David Fiske, Gunnar
Lindgren, Josef Sköldenström m.fl.

Medverkande: David Fiske, Malin
Marklund m.fl.

4 juli kl. 11

22 augusti kl. 10

Medverkande: Sven Ökvist, Rolf
Bergkvist m.fl.

Medverkande: David Fiske,
Margareta Widlund Nilsson m.fl.

11 juli kl. 11

29 augusti kl. 10

Medverkande: Mapyu Tsin, Gösta
och .Lisbet Palm m.fl.

Medverkande: David Fiske, Maria
Larasé m.fl.

18 juli kl. 11

Mellan 13 juni och 15 augusti
planerar vi att fira Gudstjänst på
Loppholmarna. Läs på Facebook
eller hemsidan för uppdaterat info.
Gudstjänsterna 27 juni till 25 juli gör
Kristinakyrkan tillsammans med
Pingstkyrkan. Den 22 augusti flyttar
gudstjänsten in i Kristinakyrkan
igen.

Medverkande: Eje Larsson,
Kjell-Arne Sjönneby, Marie Brix
Schou m.fl.

Tillbakablick

HUR ÄR DET ATT VARA BARN OCH
UNGDOMSLEDARE UNDER PANDEMIN?
Man brukar säga att tiden flyger i väg när man
trivs och kan verkligen säga att det stämmer och
nu har jag bott och arbetat i Lindesberg sedan
augusti. Vilket ibland kan kännas svårt att förstå.
Även fast dem här månaderna inte varit normala
pga. pandemin så har jag ändå kommit in i
församlingens arbete, även om jag så klart
längtar tills vi som församling kan ses utan
restriktioner och jag kan få lära känna många av
er bättre.
Då restriktionerna ändrats till och från, så har vi
kunnat hålla i gång verksamheten i lite olika
former och takter. Fram till höstlovet i höstas
kunde vi hålla igång verksamheterna någorlunda
normalt, vilket var extra skönt för mig då jag hann
lära känna barnen och ungdomarna innan vi efter
höstlovet blev tvungna att pausa all verksamhet
för dem. Vi fick försöka hitta nya former för att
kunna ses och hålla kontakten. Det har varit
viktigt att inte bara släppa taget om dem även
under de perioder vi inte kunnat ses. T.ex. så har
vi nu i några månaders tid förflyttat unga vuxna
träffarna till zoom. Jag och David åkte runt innan
jul med paket till alla barn och unga i vår
verksamhet.
Så klart har det varit konstigt att mitt arbete som
annars är så socialt helt plötsligt blev i princip helt
digitalt över en natt. Så när vi nu i mindre skala
kunnat starta upp visa saker i församlingen så är
det med glädje och med en längtan om att vi
förhoppningsvis till hösten ska kunna öppna upp
ännu mer. För det är mycket som jag ser fram
emot då, ny konfa grupp, fortsätta samla in
pengar till framtida resa med ungdomarna och
engagera dem i det, träffa barnen i
söndagsskolan och kanske göra något större
projekt med dem.
Text: Rebecka Gustafsson,
barn och ungdomsledare i Kristinakyrkan

Inblick: Kåfalla & Uskavi
KRISTNA GÅRDAR I VÅR NÄRHET
Kristinakyrkan har samarbete och kontakt med två
gårdar, Kåfalla Herrgård och Uskavigården. Men
vad är historien bakom och vad händer där nu?

KÅFALLA – en plats man gärna
återkommer till

De första spåren av Kåfalla dyker upp redan på
1500-talet. 1593 startades bruksverksamhet igång
och snart byggdes hammarsmedja ,kvarn och
sågverk. ”Röda stugan” närmast vägen står
fortfarande kvar från den tiden. Om vi går framåt i
tiden, år 1779, gifte sig läkaren Henrik Gahn med
en av döttrarna på Kåfalla och 1803 bosatte sig
paret på Kåfalla och Henrik blev bergsman.
I dessa tider när vi pratar mycket om vaccinationer
kan det vara intressant att veta att Henrik Gahn
var den förste att vaccinera i Sverige.
Han var också med och startade Svenska
Läkarsällskapet.
Som mest kom Kåfalla att omfatta 10.000
tunnland och täckte en stor del av nordvästra
Västmanland. Ändå skulle det snabbt gå utför med
Kåfalla och 1910 tvingades familjen Gahn lämna
gården sedan den siste Henrik Gahn hastigt
avlidit. Den 19-åriga dottern Märtha som fostrats
av en guvernant på herrgården, där f.ö. 6 pigor
krävdes för att hålla hushållet i gång, var nu både
faderlös och hemlös och var tvingad att ge sig ut i
samhället för att tjäna sitt levebröd. Märtha blev så
småningom en av 1900-talets stora svenska
textilkonstnärer.

Om vi går ytterligare några år framåt i tiden
startade en ny era i Kåfallas historia. Hösten 1929
åkte Karl Klingberg och Alfred Sandin förbi Kåfalla
på väg till Dalarna. Till sin förvåning såg Sandin
en ”Till Salu”-skylt på gården. Han hade just
kommit hem från USA och ville tillbringa sin
ålderdom i Sverige. Han slår till och köper Kåfalla.
Han donerar direkt gården till Fribaptistsamfundet
i syfte att skapa ett hem för ”omvårdnad av äldre
trossyskon”. Det var en framsynt tanke.
Fribaptistsamfundet ville skapa något värdigare,
gladare och meningsfullare än fattigstugan, som
var den tidens äldreomsorg, för sina medlemmar.
Nu började ett stort upprustningsarbete på den
nedgångna gården.
Vid invigningen midsommarafton 1930 dök 400
gäster upp och i en skål på bordet inflöt 250:- för
framtida behov!!! Kåfalla blev senare även
vilohem och pensionat där människor av alla
åldrar och kategorier skulle kunna få vila och
avkoppling i rogivande miljö. 1939 startades även
ungdomsläger. Generationerna tycks ha samsats
väl. Alfred Sandin ligger begravd på Spannarboda
kyrkogård.
År 1988 blev Kåfalla Herrgård åter en gåva, nu till
”Stiftelsen Kåfalla Herrgård” med visionen att
denna plats ska vara en plats för bön och
undervisning för människor i Bergslagen och med
hela Bibeln som rättesnöre.
I dag ägs fastigheten av Bejfab/Berthil Jansson
fastigheter AB . Den kristna värdegrunden och
den positiva anda som kännetecknar Kåfalla gäller
också i fortsättningen.
Vår församling har flera gånger gästat gården och
fått njuta av den underbara miljön både andligt,
fysiskt och lekamligt.

Inblick: Kåfalla & Uskavi
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Som kuriosa vill jag nämna något om målningarna
på väggarna i den vackra matsalen på herrgården.
David Jette-Klingberg f. 1883 var en svensk
målare och uppfinnare med viss anknytning till
Lindesberg. Han försökte bl.a. lösa
evighetsmaskinens gåta och han inledde försök
att konstruera en luftfarkost som tyvärr aldrig
kunde lyfta. Han var lite av en bohem och
dagdrivare och blev med tiden en profil i
Lindesberg där han gick omkring.
1937 fick han mot avskrivning av sina skulder
stänga in sig i matsalen för att måla sina
naturromantiska och stämningsfulla fresker som vi
än i dag kan njuta av.
När jag frågar Berthil hur han ser på framtiden
säger han att han gärna vill bredda verksamheten
med någon social verksamhet och att samtal
pågår.

Lämpliga bokningar: församlingshelger,
ledardagar, konferenser, familjehögtider i kristen
miljö, bröllop, kurser, företagsdagar, retreater,
alphaträffar, lägerverksamhet
Text: Gun Andersson
Källor: Emil Erdtman och Berthil Jansson
läs mer på: www.kafalla.se

USKAVI – en pärla i Bergsslagen

Ordet ”Uska” kommer från sjön Usken och ”Vi”
kommer från det fornnordiska namnet för
mötesplats. Uskavi betyder mötesplats vid
Usken. Sedan slutet av 30-talet har Uskavi varit
en plats för människor att mötas på och en
plats att möta Gud.
1907-1910 byggdes huvudbyggnaden
Bergmannen och Uskavi sattes på kartan av
Gruvdisponent Per Larsson. Sedan barnsben
hade platsen vid sjön Uskens östra strand
betytt mycket för Larsson. När han efter studier
i Stockholm och praktik inom gruvindustrin i
Amerika återvända till Sverige kunde han
äntligen förverkliga sin dröm att bygga sitt hus
vid Uskavi. Per Larsson upplevde endast 10
månader i sin dröm innan han avled hösten
1917. Fabrikör Karl-Arvid Pehrson (uppfinnare
av Viking skokräm) köpte Uskavi att ha till
sommarställe för sin stora familj med 8 barn.
Efter att ha omkommit i en bilolycka 1922 blev
änkan Emma kvar i huset till alla barnen vuxit
upp. 1938 valde Emma att sälja det stora
sommarstället som familjen tillbringat somrarna
i sedan 1917. Gården bestod 1938 av en
huvudbyggnad om tre våningar och
källarvåningar, en flygelbyggnad, två uthus och
en jordkällare. Dessutom ingick en stor
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trädgård, parkområden och badstrand.
Som kuriosa kan nämnas att en av Karl-Arvid
och Emmas söner, Karl Axel Pehrson, blev en
känd konstnär och har bland annat formgivit
skulpturen till det svenska filmpriset
Guldbaggen.
Ansgariföreningarna i mellansverige köpte
gården 1938. Under krigsåren gick gården på
”sparlåge” vad angår aktiviteter. Under åren har
ägarstrukturen ändrats flera gånger och idag är
Uskavigården en andelsförening med båda
privatpersoner och församlingar som ägare,
mestadels Region Svealand inom
Equmeniakyrkan. (Kristinakyrkan är
andelsägare) Kyrkan byggdes 1965.
Uskavigården ligger mitt i hjärtat av Bergslagen,
nära Nora och Lindesberg. Det är en plats där
man kan vila ut, andas frisk luft och komma nära
naturen. Mötet mellan människor och mellan
Gud och människa står i centrum.
Camping, vandrarhem och stugor finns och ett
stort utbud av aktiviteter. Fin badplats och
möjlighet att vandra på Bergslagsleden, cykla
runt sjön, spela minigolf, paddla kanot, kajak och
mycket mer. Uskavigården passar även för
företag, föreningar och församlingar, ex.
konferens och läger. På sommaren hålls
gudstjänster och konserter i kyrkan. De senaste
åren har omfattande renoveringar gjorts av
boendeytor och faciliteter.

Sammanfattning av Marie Brix Schou,
se även www.uskavi.se

En av våra församlingsmedlemmar,
Ingeborg Ågren Larsson, skriver så här:
Campinggäst på Uskavi är jag nu för tiden. Det är en
förnämlig tillvaro. Tidigare i livet arbetade både jag
och Bernt, på olika sätt, ideellt på gården. Bernt är
fortfarande frivilligvaktmästare och styrelseledamot,
men jag är bara betalande gäst.
I många år har vi haft vår husvagn parkerad på
Uskavi. Det är gott om utrymme på grönytorna och
nära till den fina sjön. Servicehuset har
genomgående mycket god standard, där finns t o m
ett litet lånebibliotek. Att vara på Uskavi betyder att
möta människor, både vänner, bekanta och tidigare
okända i alla åldrar. Uskavi ger också möjlighet till
själslig vila, andakter och gudstjänster i kyrkan.
Bernts och mitt engagemang i Uskavi är en vilja att
Uskavi ska kunna finnas i samma regi för kommande
generationer. Uskavi ger möjlighet till så mycket.
Kristinakyrkans församling är en av delägarna i vår
”kollektiva sommarstuga”.
Mitt första minne från Uskavi är en sällsynt
semesterdag med min ursprungsfamilj, troligtvis sent
40-tal. Vi hade blivit skjutsade till Uskavi av en
bilägande släkting. Jag tyckte det var en mycket
lång, och lite otäck, väg att gå från huvudbyggnaden
ner till sjön. Det som idag är fina gräsytor var då
igenvuxet, snårigt och en del sankmark. Endast en
smal stig, efter ett staket, gick ner till sjön, men sjön
var lika lockande vacker och blå - då som nu. Under
åren som gått har Uskavi fått betyda mycket för mig.
Vår familj har ofta varit här, när pojkarna växte upp,
men på den tiden saknade vi husvagn.
Den period där jag var som mest aktiv på gården är
under ”Använd dina händer - Skaparfesten” - en
lägerverksamhet som Uskavi drev från sent 70-tal till
mitten av 90-talet. Hantverk varvat med goda samtal,
morgon- och kvällsandakter. Lägren blev mycket
betydelsefulla för många. Alla människor har olika
upplevelser från gården, och många känner
tacksamhet för möjligheten att få vistas där - med
eller utan husvagn. Vi ses på Uskavi!

Intervju

VEM ÄR DU?

”Jag brottas ofta med Gud”

Få människor är så positiva som Åke Ebegård.
Man blir nyfiken, nästan lite avundsjuk och nu
har jag fått chansen till en pratstund. I
Kristinakyrkan ingår han i gruppen som ansvarar
för streamingen av gudstjänster under
pandemin och i övrigt med ljud och bild.
Vad jobbar du med?
-Jag jobbar med materialstyrning på Meritor.
Det innebär att jag informerar våra leverantörer
så att dom vet vad som skall levereras och när
de skall leverera. Vi har underleverantörer i hela
världen och det är mycket som kan spela in för
att flödet ska rubbas. Under pandemin har t ex
bristen på ingående komponenter och
containrar plus försenade leveranser spelat en
stor roll för våra leverantörer. För att inte tala
om fartyget som fastnade i Suezkanalen. Det
handlar om problemlösningar och det tycker
jag är stimulerande. Den ena dagen är inte den
andra lik. Nu i vår har Volvo haft stängt i ett par
veckor på grund av brist på halvledare, så det
har varit en del korttidspermitteringar. Mina
kontakter finns överallt så det är engelska som
gäller men ibland får jag ta till Google translate
när mina ordinarie kontakter inte är på plats
utan ersatts av kollegor med bristfällig
engelska.

Berätta om din uppväxt
-Jag föddes i Hemfjäll i Västerbottens inland
men min uppväxt var i Örnsköldsvik. Jag har
fyra bröder. När jag var i 12-års åldern fick jag
diagnosen MS. Det slog sig på synen först,
men efter några månader fick jag en otrolig
värk i kroppen och benen bar mig inte längre.
Jag satt i rullstol i ungefär ett år. Jag
behandlades både i Ö-vik och vid Umeå
lasarett. Vid en permission hemma i Ö-vik
hände något. Pappa hade modifierat ett gåbord
som gjorde att jag kunde hänga på bordet när
jag var hemma. De kunde då massera mina
ben, för jag hade problem med spasticitet i
dem. Plötsligt när jag hängde på gåbordet så
märkte jag att jag kunde se klart och att värken
försvann. Jag provade att ta några steg och
puffade gåbordet försiktigt framåt, men när jag
kände att benen bar så ställde jag det åt sidan.
Min mamma som satt vid matbordet skrek
”kryckorna, du måste ha kryckor”. Jag svarade
att jag inte behövde några kryckor.
Jag hade under den här perioden delat rum på
bottenvåningen med min bror. Det första jag
gjorde var att gå uppför trappan till mitt eget
rum. När jag tittar ut genom fönstret ser jag min
klasskompis. Jag springer ut och gömmer mej
bakom ett elskåp och hoppar fram just när han
passerar. Han kan inte tro sina ögon.

Åke Ebegård
Ålder: 58 år
Kommer från: Hemfjäll i Västerbottens
inland och Örnsköldsvik
Familj: Hustrun Lena
Trivs bäst: I båten med Lena

.Är det du”, frågade han och tårarna rann
utför hans kinder. Jag provade sedan att åka
skidor. Nästa dag hade jag en otrolig
träningsvärk, mina muskler reagerade starkt
men det var en annan sorts värk än den jag
var van vid. När permissionen var slut åkte
jag tillbaka till Umeå lasarett och gick in i
sjukhuset. Uppståndelsen var stor! I mina
journaler står det att ett mirakel har skett.
Under min sjukdom hade pappa börjat att
bygga ett nytt handikappvänligt hus. Nu
kunde jag hjälpa pappa med bygget, fast vi
egentligen hade kunnat bo kvar i det gamla.
Jag beundrar mina föräldrar oerhört, hur dom
kämpade och att dom orkade.
Hur har den upplevelsen påverkat dig?
Det var ju ett stort under.
-Jag känner mej väldigt kluven. Jag har ju
upplevt att det finns en Gud som grep in i
mitt liv. Samtidigt känner jag att det kan vara
svårt för andra som inte får det ingripande
dom ber om,

när dom ser hur Gud kan göra under, och jag
har vänner som gått bort alldeles för tidigt.
Varför just jag? Jag brottas ofta med Gud om
detta. Undrar hur han prioriterar. Men det
största undret är helt klart att jag träffade
Lena. Hon betyder allt för mej. När vi
träffades var jag lite kantstött. Kärleken kom
in i mitt liv och bitterheten försvann. Hon har
en unik tro, och månar om alla. Hon är
tryggheten i mitt liv. Nästa år firar vi
silverbröllop.
Men nu har sjukdomen kommit tillbaka,
hur ser du på det?
-Jag var fri från symtom i 25 år och jag är
otroligt tacksam för dom åren och för att det
ändå är så bra. Sedan millenniumskiftet blir
jag gradvis sämre men jag har absolut en
bra livskvalitet. Jag kan jobba och jag tar mej
fram men på ett annorlunda sätt.

Hur upplever du pandemin?
-Jag har fått isolera mej mera än andra då
jag är infektionskänslig men ändå inte tillhör
någon uttalad riskgrupp. Jag saknar
verkligen kontakten med andra och den
sociala gemenskapen.
När trivs du allra bäst?
-Jag har många intressen. Jag gillar musik
och njuter mycket av att vara i naturen. Inget
går upp emot att komma ut i båten. Vi tar
kortare turer på Lindesjön men har vi lite
mera tid blir det Råsvalen, det känns lite som
Norrland. När det är läge fiskar jag. Det är
härligt. Sen, inte helt otippat, är jag en
hängiven supporter till Modo hockey och när
det gäller fotboll är West Ham mitt lag.

Jag har sett dom i Upton Park, en fantastisk
upplevelse med 35.000 åskådare. En
elektrisk stämning man aldrig glömmer. Nu
hoppas jag att kunna gå på match på nya
London Olympia Stadion när pandemin är
över. Vi gillar också att resa till värmen, då
mår jag så bra.
Och hur ser du på
församlingsgemenskapen?
-Jag gillar mångfalden, sammansättningen
av olika människor. Det är högt i tak. Jag ser
det som ett kvitto på att det finns nån som
bryr sej när vi har fått så fina ungdomsledare
och pastorer år efter år. Vi går åt rätt håll och
jag är glad att få vara en del i den
gemenskapen.

Utblick
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Betraktelse

MITT HEM I VÄRLDEN
Du är min viloplats
Trött! Trött av ovisshet, restriktioner och brist på
vanligt socialt liv. Månad läggs till månad,
månaderna blir år, för mig som är äldre och för
barnbarnen på annan ort som växer upp utan att
vi kan ses. Pandemin skördar otaliga offer på
jordens alla kontinenter.
Och klimatförändringarna, vad leder de till? Gud,
stilla min oroliga själ! Lyft mig ur det
vanmaktsdike som jag halkat ner i, ge mina
tankar och mitt hjärta ro nära ditt hjärta! Svep in
mig i en mjuk filt, så där skönt så det inte drar i
nacken, och låt mig ta emot värme från dig och
lugn av ditt hjärtas jämna rytm. Innesluten i din
famn kan inget hotfullt flåsa mig i nacken och jag
får vila och låta mitt inre rensas från den oro som
föder vanmakt. Du ger mig vila, som ger mig kraft
att resa mig igen.
Gud, i dina händer vilar jag i tro,
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta, varje skadad själ famnar du i
nåd och gör den hel.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
(Anna-Maria Kaskinen/Per Harling
Psalmer och Sånger 832)
Du är min fasta punkt
I en tid då politiska ledare, myndigheter och
forskare famlar i outforskade domäner och
vacklar i bedömningar av läget är bristen på
hållpunkter i tillvaron påtagliga. Och när det inte
står mycket annat än ”Tvättstuga 1, måndag kl.
13” i kalendern saknas det krokar att hänga upp
det dagliga livet på, för mig som har gått i
pension. Utan förutsättningar för framförhållning
leder försöken till planering ofta till besvikelser.
Det är som att jag tappar greppet och känner mig
vilsen.
Text: Margareta Holtti

Gud, du är min fasta punkt. Inte någon som jag
behöver sträcka mig långt för att försöka nå och
krampaktigt hålla fast, utan du är stabilisatorn
inom mig. Du är den som alltid finns där, i mitt
innersta centrum.
”Han är på min högra sida, jag skall inte vackla”
(Psaltaren 16:8)
Du är mitt hem i världen
Jag har ett hem, Gud, med tillhörigheter som
levandegör min livshistoria. Mormors mosters
gamla skåp, min svärmors porslinstillbringare
med blommor på, tavlan som en nära vän har
målat. Ett medborgarskap, ett modersmål som
delas av andra i min omgivning, en kulturkrets där
jag kan röra mig obehindrat. Men jag har vänner,
som förlorat allt detta och söker en ny plats som
de kan kalla ”hemma”. Gud, var deras tillflykt, var
de än befinner sig! Ja, ett hem är en plats att
höra hemma på, men det är också människor att
höra samman med. I samma bostad eller i ens
närhet. Tillhörighet. Samhörighet. En bostad kan
ersättas av en annan bostad att bli hemmastadd
i. En hemort kan överges för en annan
bostadsort, där man också kan känna sig
hemma. Men var - eller snarare hos vem – finns
min djupaste tillhörighet? Du, Gud, är mitt hem,
du som kommer mig till mötes i mitt eget hjärta,
där du bor i alla livets skiften.
Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn,
så var det för mig att komma till Gud.
Jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig.
Och jag kände: Här är jag hemma,
jag vill vara ett barn i Guds hem.
(Göte Strandsjö, Psalmer och Sånger 596)
Du är min viloplats, min fasta punkt,
mitt hem i världen

Boktips

EN HÄLSNING FRÅN EN DEBUTERANDE
FÖRFATTARE OCH MEDLEM I KRISTINAKYRKAN
Förra våren, när coronapandemin
satte käppar i hjulet för livets gilla
gång, halkade jag och vår dotter Lisa
in på att skriva en bok tillsammans.
Upprinnelsen var en osäkerhet om
ifall Pelle och jag skulle kunna åka
till stugan på Åland till sommaren. På
skoj skickade jag ett mejl till barnen
och berättade att jag googlat på
”människosmugglare och
Grisslehamn” utan att hitta några
aktuella erbjudanden.
Med några dagars mellanrum
började det droppa in vykort hos oss
i Lindesberg med galna
smugglingserbjudanden. Ett av dem
var från två tanter, Pelargonia och
Snöfrid, som erbjöd sig att smuggla
över oss på sina mopeder. Men det
var något bekant med handstilen…
När jag mejlade till Lisa och
berättade vad jag hade svarat
tanterna, gick hon igång och skrev
ihop en historia om början på resan.
Jag hakade på och snart kom ett
glatt utrop per mejl från Lisa: ”Det
här är ju uppslag till en riktigt bra
bok!”
Så bar det iväg. Sigge-Bo och
Småskärsmaja satte sig bakom
varsin tant och mopederna puttrade
iväg. Bland annat tack vare Post
Nords excellenta service kunde
kontakten med dottern Silversnäcka
upprätthållas längs vägen. Vi släppte
loss fantasin och producerade texter
i ett flygande fläng, inspirerade av
varandra

En skruvad berättelse växte fram,
med en existentiell/teologisk
underton och med inslag från
familjens historia invävda i
händelseförloppet. Det mopedburna
sällskapet färdas längs vägar där
gränser överskrids – gränser mellan
fiktion och verklighet, mellan vistelser
i sagans värld och i pandemiovisshetens vardag.
Boken kan beställas av mig via mejl,
sms eller telefonsamtal. Den kostar
200 kr. Boken hämtas i Lindesberg.
Det går att betala via swish till 0739401720 eller kontant.
Välkommen med din beställning och
trevlig läsning!
margareta@holtti.se tel.0739-401720
Hälsningar Margareta Holtti

En hälsning från pastorn
VAD ÄR DIN PLATS I LIVET?

Två vänner får ett tips av någon som
de litar på: "Kolla in Jesus, han är
speciell." De tar rådet på allvar
och börjar att hänga efter Jesus.
Efter tag vänder sig Jesus om
och undrar vad de vill. Det
verkar som att vännerna inte
alls vet vad de ska svara och
säger: "Herre, var bor du?`" Jesus
svarar med ordet "Följ med och
se" och det blir inledningen på ett
livslångt äventyr där vännerna blir
två av Jesus närmaste lärjungar.

Alla vill vi hitta vår plats i livet, vart vi
hör hemma och mår bra. Vissa hittar
denna plats i en relation, sitt
boende, karriär eller hobby
Men många märker för eller
senare att dessa goda saker
inte räcker. Det finns ett till
utrymme i våra liv som
behöver fyllas och jag tror att
den kristna tron är svaret.

"Följ
med
och
se"

Denna berättelse finns i
Johannesevangeliets första kapitel
och är ett vackert exempel på att
hitta sin plats. Det var först när
vännerna lärt känna Jesus som de
fann meningen med sina liv.

I Kristinakyrkan har vi haft just
detta som tema under våren:
"Att hitta sin plats". Mitt bästa råd
är att våga göra som de två
vännerna och nyfiket kolla in Han
som säger: "Följ med och se" Tänk om
det är nära Jesus som du kan
hitta din plats i livet?

Text: David Fiske

En vänlig grönskas rika dräkt

EN SOMMARPSALM, AV AV CARL DAVID AF WIRSÉN

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.
Men du, o Gud som gör vår Jord
så skön i sommarns stunder:
Giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.

Allt kött är hö
och blomstren dö
och tiden allt fördriver,
blott Herrens ord förbliver.
Allt kött är hö, allt flyktar här
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.
Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis
han huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där inget vissnar mera.

Redaktionen

VILKA GÖR INBLICK?

Gun Andersson
Marie Brix Schou
Annica Alexanderson
David Fiske
Bilderna på sida 1 och 9 är tagna av
Ingeborg Ågren Larsson.
Bilden på sidan 18 är tagen Marie Brix
Schou.
Nästa nummer (september-oktober)
kommer i slutet av Augusti.

Kontakt

VEM KAN JAG VÄNDA MIG TILL?

Kristinakyrkan

Personer

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
Info@kristinakyrkan.se
0581-103 80

Pastor David Fiske
david@kristinakyrkan.se
070 5971266

Bankgiro 5383-0915
Swishnummer 123 198 4830

Barn & Ungdomsledare
Rebecka Gustafsson
rebecka@kristinakyrkan.se
072 7483093
Ordförande Kjell-Arne Sjönneby
kjellarne.sjonneby@gmail.com
073 6476370

Korsord

EN UTMANING FÖR ALLA BARN

Nu har alla barn upp till 13 år chansen att
vinna en överraskning!
Gör korsordet, rita dig själv och fyll i namn,
ålder och telefonnummer. Riv sedan ut
denna sida och lämna ditt svar senast den
20 augusti i Kristinakyrkans brevlåda,
Kristinavägen 32, Lindesberg.
Vinnaren meddelas via telefon.
Namn: ________________________________
Ålder:_________________________________
Telefonnummer:_______________________

Rita ditt självporträtt!

