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Hjortensbergskyrkan

Runebergsgatan 51 			
611 37 Nyköping
Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling som
bedriver sin verksamhet i samarbete med Gemensam
Framtid (Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och
Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans) och Pingströrelsen.
Telefon:
Pastor Lisbeth Stigemyr
0155-28
lisbeth@hjortensbergskyrkan.se
Pastor Andreas Holm		
0155-28
andreas@hjortensbergskyrkan.se
Ungdomsledare Evelina Boberg 0155-28
evelina@hjortensbergskyrkan.se
Barnledare Anna Ingemarsson
0155-28
anna@hjortensbergskyrkan.se
Administratör Ewa Hedin
0155-28
ewa@hjortensbergskyrkan.se
Kök/ledarexp		
0155-28
Fax: 			
0155-28
E-post: info@hjortensbergskyrkan.se
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84 17
84 16
84 16
84 16
84 16
84 18

Fängelse- och sjukhuspastor 			
René Sköld 		
070-338 27 32
Sjukhuspastor Sven-Olof Paulsson (sjukskriven)
PlusGiro:
Församlingen........................................23 30 21-5
Hjortensbergskyrkan hjälper.................17 03 16-4
HKU......................................................56 88 53-6
Förskolan Klippan		
0155-21 30 09
E-post: klippan@hjortensbergskyrkan.se

SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Hjortensbergskyrkans pastorer står till
förfogande för samtal och själavård under
tystnadsplikt.
Nattvard och förbön
Du som inte har möjlighet att delta i
gudstjänster men önskar fira nattvard
där du bor är välkommen att kontakta
församlingens pastorer. Det gäller också
om du är sjuk och önskar förbön med
handpåläggning och smörjande med olja,
enligt Bibelns anvisning.

Hemsida:
www.hjortensbergskyrkan.se

Kontakt med
Hjortensbergskyrkan
”Kontakt” vill spegla kristen tro och kristet liv generöst och från olika utgångspunkter samt skapa
vikänsla och stärka gemenskapen i församlingen i vid
bemärkelse. Vi vill även nå ut till människor utanför
vår gemenskap med information om vår verksamhet.
Redaktionsråd: Lisbeth Stigemyr, Jessica Larsson.
Bengt Persson och Harald Sellerfors.
Ansvarig utgivare: Lisbeth Stigemyr.

Framtidstro
Även om vi bor i ett av världens tryggare
hörn kan vi i olika skeden i livet känna oro
för framtiden. Finns det något meningsfullt
arbete för mig? Räcker pengarna? Håller de
nära relationerna? Hur blir det med sjukvården och omsorgen när jag blir gammal?
Vad händer när jag dör? Vi lever med hoten
mot miljön och krig och konflikter som lätt
kan sprida sig. Många filmer speglar undergångsstämningar och katastrofer. Utanför
den kristna kyrkan förmedlas andliga budskap som påverkar ganska många. Mycket
rör våra frågor och vår oro inför framtiden.
Fånga dagen är en devis i vår tid. Tanken
är ofta att det gäller att ta vara på möjligheterna nu för snart är allting över. Det är nu
vi lever och sedan är det slut. Visst ska vi
ta vara på vårt liv och stunden nu, men inte
därför att allt snart är över utan därför att
Gud gett oss ansvar. Det bibliska perspektivet är: Natten går mot sitt slut och dagen
är nära. (Romarbrevet 13:12). Mycket i tillvaron är nu präglat av trasighet, ondska och mörker men det ska inte vara
så för alltid. Att tro på glädje bortom graven och en framtid full av sång
gör inte detta liv och denna skapelse mindre viktig. Men det ger perspektiv
och hjälper oss ur närsynthet och krampaktigt jagande.
Äldre kyrkor brukade byggas så att man sitter eller står vänd mot öster
när man firar gudstjänst. Det säger något om vad som är viktigt. Från
öster kommer solen och den nya dagen. Jesus kommer med framtid och vi
får den som gåva — varje dag vi vaknar och vid de dödas uppståndelse.
Det är tid att vakna, räta på er, lyft era huvuden — den typen av uppmaningar möter oss i Bibeln när den talar om tidens slut och att Jesu ska
komma åter. Vi kallas nu till beredskap och förväntan. Det handlar om att
redan nu ta emot och så långt som möjligt leva i enlighet med den framtid
vi väntar. Den framtid där sanning, rättvisa, glädje, fred ska råda. Där miljön är ren och hel. Där brödet och gemenskapen delas. Där förundran över
Guds storhet och godhet flödar över så att tillbedjan aldrig vill tystna. Där
Guds vilja sker.
Vad vi tror om framtiden är inte oväsentligt men
det viktigaste är vem vi tror på. Min trygghet bottnar
inte i att jag har kontroll, utan i att Jesus lovat vara
med alla dagar och att den yttersta makten i tillvaron
är hans. Han som har sårmärkta händer och gör allt
för att befria, hela och upprätta.

Lisbeth Stigemyr

Omslagsfoto: Albin Andréasson.
Grafisk produktion: Jan Järved.
Tryck: Österbergs Tryckeri AB
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Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen
fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett
hopp.
Jeremia 29:11

Framtidstro i familjen
Elin Björklund och maken Johan flyttade från Vänersborg till Nyköping för
tre år sedan. Ungefär lika länge har de
varit medlemmar i Hjortensbergskyrkans
församling. Idag är de bosatta i Harg och
har välsignats med döttrarna Ester, Agnes
och Linnea. Jag träffar Elin en strålande
förmiddag i augusti då även minsta tösen
fått följa med i barnvagnen för att gagga
lite om framtiden.
Hur är det att bo med familjen i
Nyköping?
— Vi trivs väldigt bra här. Det är här våra
barn kommer känna sig hemma och jag
kan tänka mig att vi blir kvar i Nyköping
ett bra tag. Vi har så klart våra jobb och
vänner här, men det är viktigast för oss
att barnen mår bra, att de trivs på dagis
och får utveckla sin egen gemenskap i
församlingen.
Elin berättar att döttrarna tycker mycket
om att vara i kyrkan, om de så är med på
togetherdag eller bara sitter i sidoskeppet
och ritar.
— Ibland kan det till och med vara Ester
som drar med oss och ser till så att vi
kommer iväg till gudstjänsten på söndagarna. Det är väl härligt att det kan få
vara så och inte tvärtom! säger Elin med
ett skratt. Vår delaktighet i församlingen
har varierat genom åren, men vi har alltid
haft vår barnatro med oss genom både
toppar och dalar. Jag önskar och hoppas
våra barn också kommer få med sig en

sådan barnatro i vuxenlivet. Det kan räcka
att som barn bara vara i kyrkans miljö.
Trivs man så vill man komma tillbaka,
och goda erfarenheter är viktigt. Alldeles
för många blir brända av något som går
snett i en församling och så vågar man sig
aldrig tillbaka.
Hur kan man ungdå det?
— Det är bara genom att se människor
och ta hand om varandra. Kyrkkaffet till
exempel, är nog det viktigaste av allt!
Säger så klart jag som är före detta konditor, säger Elin och skrattar igen.

grej. Jag kanske inte är den som går först
i Jesusmanifestationen, men jag vill tjäna
människor och jag står för det jag tror på.
Man samlar ju flest människor med sitt
agerande. Jag tycker att den fantastiska
gyllene regeln, ”möt andra som du själv
vill bli bemött”, ska hänga med i alla
åldrar. Vi vet så väl att vi måste ta hand
om varandra, och ibland kan det ändå
kännas som bortblåst. Men visst har jag
famtidstro, för både barn, Nyköping och
världen. Människan är rätt så stark. Med
lite hjälp från ovan, tillägger Elin med
glimten i ögat.

— Jag tror det är väldigt lite som behövs.
En fika efter gudstjänsten, en kram…
På samma sätt som för barnen nere på
Äventyret är det gott att bli hörd och sedd.
Att känna sig älskad måste komma som
nummer ett även som vuxen, men det är
inte självklart i många sammanhang. Får
man uppleva det i kyrkan tror jag man
börjar undra vad de där kristna har och
hur Gud förändrat dem.
Hur ser ni på familjens framtid i församlingen? Har du framtidstro?
— Just nu är det mycket barnarbete för
oss, men senare kan jag tänka mig att vi
kommer vara mer involverade i ungdomsverksamheten, allt eftersom våra tjejer
blir äldre. Vi håller fortfarande på att hitta
vår plats i församlingen, men vi är på väg
och det känns bra att känna vad som är vår

Text: Ellinore Carlsson
Foto: Marie Linderholm
Bildproffsen i Nyköping AB

Evelina — vår nya ungdomsledare
Enligt Stora namnboken finns det cirka
8000 Evelinor i Sverige. Men i Nyköping
har vi bara en: Evelina — hon som har
Boberg som efternamn. Vi är glada för att
hon nyligen har börjat som ungdomsledare
i Hjortensbergskyrkan.

skolan i Rimforsa, med inriktning på miljö
och rättvisa. När hon var klar i våras skulle
hon förstås vilja gå vidare och praktisera
sina nyvunna kunskaper.

Ävelina (på västgötska) är drygt 20 år
(20Ω) och är alltså västgöte, med möbelstaden Tibro som födelseort. Hon har
vuxit upp i en sportig miljö med volleybollintresserade föräldrar och två spänstiga systrar.

Ett av utskicken från rekryteringsgruppen i Hjortensbergskyrkan nådde fram
till skolan och en av lärarna berättade för
Evelina att församlingen i Nyköping verkade vara en jättebra kyrka. Hon hörde det
även från annat håll, så hon tog den nödvändiga, första kontakten — ”det kändes
helt rätt” — och resten vet vi nu.

När Evelina var 16 år fick hon en förfrågan om hon var intresserad av att vara
hjälpledare för konfagruppen där hemmavid. Hon tyckte det verkade OK och ”det
var så roligt”. Ganska snart kom hon fram
till att kanske det var något för henne att, i
kristna sammanhang, få arbeta med barn
och ungdomar. För att klara av en sådan
utmaning kände hon på sig att hon ville
fördjupa sin tro och bibelkunskap. Därför
började hon på en Bibellinje på Folkhög-

Evelinas kulturintresse omfattar allt från
musik (körsång) till film, teater och poesi.
Hennes stora idrottsintresse har hon fått
mest uttryck för i olika lagsporter som till
exempel i ishockey, volleyboll (förstås)
och då mest beachvolley (i varje fall sommartid). Men ändå är nog handbollsspelet
allra bäst. Trots att hon i den idrotten
skadat sina knän. Hon gillar alltså sporter
där många spelare är på gång. ”Jag tror på
relationer, att jobba i sköna grupper, att

ha en härlig lagkänsla”. Och hon börjar
nu sin nya uppgift genom att ”känna in
efterfrågan” på intressen hos de ungdomar
hon möter.

Text: Harald Sellerfors
Foto: Lisbeth Stigemyr
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Pehr - framgångsrik invandrare
Det gäller att dokumentera besöket hemma hos Pehr Blomberg i
”Skärholmen” i Nyköping. Slår mig ner
vid datorn och genast kommer minnet
från hans vackra, sjungande finlandssvenska dialekt. Skrivandet underlättas
påtagligt. Det är klart att han ”sjunger
på finska”. För han härstammar från vårt
grannland. Åbo för 88 år sedan. Sju syskon. Sex av dem födda inom en period
på sju år. Mycket svåra förhållanden. Alla
barnen i en liten trång stuga. Pappan borta
hela veckor för att tjäna ihop till födan.
Stränga vintrar. Mor Elvi kämpade på.
— Mamma var optimistisk till sin natur
säger Pehr och jag tror jag har fått en hel
del av den varan också. Hela familjen
hamnade så småningom i Helsingfors.
Pehr, med sitt läshuvud, kom in på läroverket för han skulle bli präst, var det
tänkt. Åtminstone enligt föräldrarna. Så
det blev en teoretisk linje. Mitt i en latinlektion föll bomberna över huvudstaden.
Finska vinterkriget. Det underlättade för
familjen att flytta till Sverige. Och så
småningom förenades alla i Stockholm.
Pehr var nu 15 år. Självfallet handlade
det först om ett jobb som springpojke,
vilket han uppskattade. Han disponerade
ju en egen cykel, vilket han inte hade gjort
tidigare. Prästtankarna var nu bortblåsta.
I stället kröp det fram en längtan efter att

På gång

Under våren 2013 (27/1—7/5) kommer
vi att samla mycket av det som händer i
och genom Hjortensbergskyrkan under
rubriken 100 dagar med Jesus. Det
finns en bok med denna titel skriven av
Niklas Piensoho. Den vill ta med oss
på en upptäcktsfärd att lära känna Jesus.
Boken, med ett stycke för varje dag, bygger på vardagserfarenheter och Johannes
evangelium i Bibeln. Gudstjänster och
andra samlingar kommer att präglas av
bokens veckoteman. Vi hoppas att många
i Nyköping vill vara med och läsa boken
och föra samtal i olika former kring
innehållet. Niklas Piensoho, som nu
arbetar som pastor/ församlingsföreståndare i Filadefia i
Stockholm, kommer
till Hjortensbergskyrkan torsdagen
den 4 oktober
19.00 för att inspirera och utmana oss
inför vårens satsning.
Niklas Piensoho
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få veta mer om naturvetenskapens mysterier. Detta behov ledde honom till studier
vid ett tekniskt läroverk. Och så blev det
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i
drygt fyra år, samtidigt som han dessutom
hade två olika arbeten och en genomförd
familjebildning.

som var med i Karl XII:s fälttåg. Pehr har
under åren också sjungit i många körer.
Det berättar han på sin vackra, sjungande
finlandssvenska.

Nu hade han, (flyktingpojken), blivit
civilingenjör i Teknisk fysik. Oj. Nu
kunde han ge sig på alla fysikaliska lagarna. Hans forskningsintresse ledde honom
till AB Atomenergi där han verkade i 35
år bland annat med att planera och ansvara för Ågestaverket i södra Stockholm.
Han var även i slutet på sin karriär en av
Studsviks sektionschefer.
— Min framtidstro har varit den att min
drivkraft förbättrat min livssituation. Jag
började ju verkligen i ett bottenläge och
jag ser Gud i spåren, i allt. Jag är så fascinerad av Skapelsen. Bakom den finns en
matematisk behandling. Han har gått via
matematiken i sin skapelse. Beviset för
Guds existens finns även i de matematiska naturlagarna. Och andligheten växer
parallellt med att kunskapsnivån ökar.
Pehr Blomberg tror på framtiden. Styrkt
av sina kunskaper kring ”hur allt hänger
ihop”. Som en kontrast ser han tillbaka
på sina förfäder genom sin släktforskning. På pappans sida har han en anfader,

I höst handlar många av gudstjänsterna
om Framtidstro. Vi startar temat den 7
oktober och håller på fram till domsöndagen. Se programmet. Den 14 oktober
kommer Lars Johansson. Lars är lärare
på Örebro Missionsskola i filosofi och
religionskunskap. Han har kunskap om
viktiga andliga strömningar som påverkar
många personer och västerländska samhällen i vår tid. I predikan och seminarier
vill han ge redskap att utifrån kristen tro
möta andlighet som har andra förtecken.
Det kommer att handla om Mayakalendern och olika vägar att må bättre som
yoga, qi gong, mindfulness, medial rådgivning med mera.

Text: Harald Sellerfors
Bild: Albin Andréasson

Lördag 20 oktober får vi besök av broder Yun från Kina. Hans dramatiska
erfarenheter har många läst om i biografin Den himmelske mannen. Denna gång
reser han i Ljus i Östers regi och talar
om de kristnas situation i Nordkorea och
missionsrörelsen Tillbaka till Jerusalem,
som startat som ett initiativ från kinesiska
kristna att sprida evangeliet i alla länder
och etniska grupper mellan Kina och
Jerusalem. Kvällen rymmer också sång
av Pelle Karlsson.

Samue

Adventskör!
Alla som vill sjunga med i en härlig kör
på första advent är varmt välkomna med.
Håll utkik efter övningstider eller kontakta Elisabeth Uddfeldt.
Lars Johansson

Gemensam Framtid med framtidstro
Är Lasse Svensson bekant? Han är uppvuxen i Göteborgstrakten, pastorsson och
håller på IFK Göteborg. Det sistnämnda
är lite tråkigt, men Svensson är annars
en mycket trevlig och lättillgänglig person. Vår kyrkoledare är han. I maj vald
till ledare för nya samfundet Gemensam
Framtid.
Åldern är 41 år, fru och tre pojkar, 8, 13
och 15 år. Bortsett från favoritfotbollslaget har Lasse bra intressen, främst segling och idrott. Han är trogen västkusten,
även om arbetet till stor del är förlagt till
Stockholm, där samfundets kontor finns,
i Alvik.
Hur är det med din tro på framtiden,
Lasse?
”Jag ser mig som en optimistisk människa. Jag tror på Gud och jag har sett och
upplevt att Gud tror på oss människor. Ja,
jag tror på framtiden”.
Det finns en vision för det nya samfundet?
”Javisst — En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar —
mig, dig och världen. Och det finns
mycket mer. Läs gärna den strategiska
plattformen, som finns på nätet. Jag har
personligen arbetat mycket som processledare med att ta fram detta material som
i 12 punkter visar på vårt förhållningssätt
som en kyrka i världen.”

Gospel with soul blir
det i höstens stora konsert i Hjortensbergskyrkan fredagen den
19 oktober. Det är
Nyköping Gospel
Group, under ledning
av Mats Järpehag, som
sjunger med Samuel
Samuel Ljungblad
Ljungblad som gästartist. Samuel, med rötterna i Frälsnings-armén, är en svensk
gospel/soul sångare som är mycket
uppskattad både i kyrkliga och profana
sammanhang. Bl.a. har han gjort avtryck
som medverkande i TV-programmet Så
ska det låta. Några av hans musikaliska
förebilder är Stevie Wonder, Ray Charles
och Kirk Franklin.

Ja, det låter bra. Men hur blir det med
verkligheten? Kommer resultatet att
kunna ses?
”Men det arbetar vi intensivt med just nu.
Om någon månad ska vi ha tydliggjort
visionen och fört ner den till mätbara och
personliga åtaganden för kanslipersonalen. Då måste vi våga prioritera. Och våga
tala om det väsentliga i livet, lyfta blicken
och ännu starkare anta utmaningen att
vara troende. ”
Och hur ser samfundet ut om 10 år?
”Då har vi fördjupat ekumeniken och
lever i förväntan på att mötet med Jesus
Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Som församling arbetar vi FÖR vår stad
där vi finns, snarare än I den. Vi är en
stark röst i samhället som pekar på fel
och brister och orättvisor i samhället, men
visar i stället på Guds kärlek och omtanke.
Och det gör vi med egna exempel i de
lokala församlingarnas arbete. Det är en
självklar och naturlig konsekvens av korset.”
Och när kommer du till Nyköping?
”När ni ber mig komma! Men gärna en
vardag. Almanackans helger har tagit
slut…”
Ja, vårt samfund är stort med omkring 750
församlingar och cirka 75 000 medlemmar. Så Lasses arbete är omfattande och
kräver sin planering. Men han har äkta

vilja och intresse att möta människor
inom och utanför kyrkan. Med ett tydligt
budskap.

Redan den 28 oktober är det dags för
nästa konsert. Då får vi besök av kören
Can´t Stop från Odensbacken. Körens
initiativtagare och ledare är Stephan
Berg, som under många år varit en välkänd musikprofil i Sverige. Can´t Stop,
som består av ett 40 tal sångare och sex
musiker, har etablerat sig starkt inom den
s.k. ”Country Gospel” genren. Konserten
sker i samarbete med IBRA Media.

Advents-och julkonsert blir det 8
december. Medverkande då är Brassox
och en körgrupp under ledning av Tony
Larsson.

Text: Bengt Persson
Bild: Peter Hoelstad

Roy Johansen

Innan det blir advent får vi besök av Roy
Johansen. Roy, som är norsk metodistpastor, var mycket uppskattad vakanspastor i Hjortensbergskyrkan vårterminen
2011. Nu ser vi fram emot inspirerande
och trosstärkande förkunnelse när han
gör ett återbesök en hel helg den 16–18
november.
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Välkommen till gudstjänster och samlingar
September
15 Lö Församlingsdag för alla åldrar.
16 Sö 10.00 Bön. 			
11.00 Gudstjänst. Andreas Holm,
musikteam Mats Järpehag. Äventyret.
22 Lö 16.00–18.30 Missionsseminarium
Kvinnor och barns hälsa i Afrika i Fokus,
Håkan Lilja från Gemensam Framtid,
sång Eva Lena Vingren, andakt Bo
Divander. Servering. Tillsammans med
Oppebykyrkan

7 Sö 10.00 Bibelmorgon, Dag Lindgren.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Tema Framtidstro Lisbeth Stigemyr,
sång Ellinore Carlsson. Barnvälsignelse.
Äventyret.
9 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagledigträff Modevisning med Senior Shoppen.
Servering.
13 Lö 13.30—17.00 Together – Barnoch Familjedag i Skälbykyrkan.

23 Sö 10.00 Bön. 			
11.00 Diakonigudstjänst. Stina
Nilsson, diakonala utskottet, musikteam
Åsa Sjölund, Insamling till Träffpunkten.
Äventyret. Kyrkkaffe.
24 Må 19.30 Nattmackan för män.
Svensk kärnkrafthantering med Kjell
Westerberg.
25 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagledigträff. Silversmide med Anna-Stina
Åberg. Servering.
29 Lö–30 Sö Starthelg för konfirmandgruppen.
30 Sö 10.00 Bön. 			
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Andreas Holm, Anna Ingemarsson,
Evelina Boberg, bibelutdelning till
konfirmanderna, musikteam Mikael
Ingemarsson. Kyrkkaffe.

Oktober
4 To 14.00 RPG:s storsamling i Oppebykyrkan. Ängeln på
Malmskillnadsgatan, Elise Lindqvist.
Servering.
4 To 19.00 Inspirationskväll för ”100
dagar med Jesus”, Niklas Piensoho.
Se mer på sidan 4.
6 Lö 9.00 Tjejfrukost, Bilder av livet
— Svart, vitt och många färger. Konstnär
Kerstin Nilsson Eskilsson.
6 Lö Pilgrimsvandring. Samling vid
kyrkan kl 9.00. Ca 10 km lång vandring i
trakterna kring Nynäs. Ta med matsäck.

23 Ti 14.00 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagledigträff. Stadens arkitektur och
livet mellan husen med Åse Moberg.
Servering.
28 Sö 10.00 Bön.
11.00 Gudstjänst. Jesu återkomst
- något att hoppas på? Andreas Holm,
musikteam Mikael Ingemarsson. 		
Äventyret.				
18.00 Konsert med kören Can´t Stop,
insamling till IBRA Media.		
Se mer på sidan 5.

November
3 Lö 11.00 Gudstjänst med nattvard. Kroppens uppståndelse eller
en odödlig själ. Lisbeth Stigemyr.
Musikteam Mats Järpehag, ljuständning
för årets avlidna.

14 Sö 10.00 Bön. 			
4 Sö 18.00 Sånggudstjänst. Min
11.00 Gudstjänst. Nycklar till
framtidsdag är ljus och lång. Lisbeth
framtiden — är Jesus en unik väg? Lars
Stigemyr, Eva Maria Larsson m fl.
Johannson. Musikteam Johanna Holm.
Insamling till Hjortensbergskyrkan hjälInsamling till Equmenia och Pingst Ung.
per.
Äventyret. 				
6 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Lunch 40:- / vuxen. Anm för lunchen till
Dagledigträff. Utgrävningen av Åkroken
exp senast 11 okt.
med Björn Pettersson. Servering.
13.30–16.00 Seminarier och tillfälle för
10 Lö 13.30–17.00 Together – Barn och
frågor. 				
Familjedag i Hjortensbergskyrkan.
13.30 Går världen under 2012? Om
andlighetens framtidsbilder och den så
10 Lö Alphadag.
kallade Mayakalendern.			
11 Sö 10.00 Bibelmorgon, Hans
14.30 Den personliga framtiden. Om
Larsson. 11.00 Gudstjänst. Helvete,
metoder att må bättre via yoga, qi gong,
eller
bara en himmel? Andreas Holm,
mindfulness, medial rådgivning med
Musikteam
Mia Söderström. Äventyret.
mera.
Kyrkkaffe.
Se mer på sidan 4.
Inspirationshelg med Roy Johanssen
19 Fr 19.30 Gospel with Soul, konsert
Se mer på sidan 5.
med Samuel Ljungbladh och Nyköping
16 Fr 19.00 Kvällsmöte, musikteam
Gospel Group. Entré. 			
Mikael Ingemarsson.
Se mer på sidan 5.
17 Lö 16.00 Bibelstudium.		
18.00 Kvällsmöte musikteam Mats
20 Lö 18.00 Kvällsmöte med Broder
Järpehag.
Yun, sång Pelle Karlsson. Sam. arr. och
18 Sö 10.00 Bön. 			
insamling till Ljus i öster. 			
11.00 Gudstjänst. Musikteam Tony
Se mer på sidan 4.
Larsson. Äventyret. Kyrkkaffe.
21 Sö 16.00 Cafégudstjänst. Miljö för
19 Må 19.30 Nattmackan för män.
framtiden. Örjan Lindgren, MiljöförvaltIndustrin i Nyköping förr och nu med
ningen Stockholm, Evelina Boberg,
Christer Carlsson
Lisbeth Stigemyr, Erland Strandås mfl.
Sång Elisabeth Uddfeldt. Äventyret.
20 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Servering.
Dagledigträff Sånggruppen
22 Må 19.30 Nattmackan för män
– Kina och kyrkan med biskop Jonas
Jonsson.

Harmoni och Kenneth Palm från
Ryttargårdskyrkan i Linköping.
Servering.

Reservation för ev. ändringar, se annons under Våra kyrkor fredagar i SN.
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24 Lö 9.00 Tjejfrukost Spårlöst,
Systrarna Claudia och Louise Vingren
berättar om sökandet efter sin biologiska
mamma.
25 Sö 10.00 Bön. 		
11.00 Gudstjänst. Jesus som domare
— är det evangelium? Lisbeth Stigemyr.
Sång Gabriel Billing, Äventyret.

December
15 Jul- och Luciafest för alla åldrar

HjortensbergsKyrkans
Ungdom
Må 14.30–17.00 After school 		
– årskurs 4–6.
To Konfirmation – årskurs 8.
To 18.00 Spårarscout från 7 år.
To 18.00 Upptäckarscout från 10 år.
Fr 10.00–12.00 Öppet hus för
småbarnsföräldrar. Lek, sång, fika och
gemenskap.			

December
2 Sö 10.00 Bön 				
11.00 Adventsgudstjänst.
Andreas Holm. Adventskör. Äventyret.
Kyrkkaffe.
4 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagledigträff. Inför Julen med Lisbeth
Stigemyr. Servering.
8 Lö 18.00 Julkonsert med Brassox och
Musikteam Tony Larsson. Insamling till
Hjortensbergskyrkan Hjälper. Entré 50:-.
9 Sö 10.00 Bibelmorgon. Lena Ling.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna
Holm, Äventyret.
15 Lö 16.00 Jul- och Luciafest för alla
åldrar.
16 Sö 10.00 Bön. 			
11.00 Gudstjänst. Andreas Holm,
musikteam Mikael Ingemarsson.
Bön i andaktsrummet varje
onsdag kl 10.00. Kom de gånger du
kan. Vill du lämna böneämnen så ring
eller e-posta expeditionen eller lägg en
lapp i bönelådan i kyrk entrén.

Soppluncher kl 12.30

Mat, gemenskap och livsberättelser
18 sept, 16 okt, 13 nov och 11 dec.
Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 0155-21 73 36 eller Sonja
Martinsson 0155-28 94 86.

Bibelgrupp för
kvinnor
Tisdagar kl 17.30—19.00
Ledare Lena Ling.

Mariebergsgården

Andakt fredagar kl 15.00: 21 sept,
19 okt, 16 nov och 14 dec.

Fr 19.00 Ungdomssamling 13–25 år.
Sö 11.00–12.30 Äventyret/ Adventure
från 4–13 år.				
Sö Äventyrsscout (vissa veckor) från 13
år.
Har du frågor om HKU:s grupper och
verksamhet så kontakta ungdomledare
Evelina Boberg
0155-28 84 16
eller
barnledare
Anna
Ingemarsson
070-228 62 56
September
12 19.00 HKU:s årsmöte.
15 Församlingsdag för alla åldrar.
19 18.00 Konfaupptakt med föräld-rar
och konfirmander.
29–30 Konfahajk i kyrkan.
30 11.00 Gudstjänst för alla åldrar.
Oktober
6 Tassenatta för scouterna.
13 13.30–17.00 Together – Barn- och
familjedag i Skälbykyrkan.
19 19.30 Konsert med Samuel
Ljungbladh och Nyköping Gospel
Group.
25 18.00 Scoutinvigning i kyrkan.
26–29 Face to Face, tonårs- och ungdomskonferens i Värnamo.
November

Vi påminner även alla ledare och deltagare att betala medlemssavgift till
HKU 100:-.
Together – Barn- och Familjedagar!
De uppskattade Together återkommer två gånger i höst. Träffar med
härliga Scensamlingar, Workshops,
Föräldrasnack, Aktiviteter, Fika,
Andakt och överraskningar. Boka in
13 okt i Skälbykyrkan, Runtuna och 10
nov i Hjortensbergskyrkan.
Ny konfa grupp! 		
Välkommen till info-träff 19 sept.
Frågor och anmälan till Andreas Holm
eller Evelina Boberg.

TELT TOLV

Åter igen har vi haft ett härligt ungdoms-läger, TELT på Sommarhemmet,
Stjärnholm. Det var cirka 15 glada
ungdomar som tillsammans med ett
gäng ledare spenderade helgen 17 till 19
augusti. Solen sken och humöret var på
topp!
Årets tema var TRO – VÄRT!
Undervisningen tog till exempel upp
”Kan man lita på bibeln?”, ”Är det värt
att tro” och ”Kan man lita på dig?”.
Vi hann också med den traditionella
såpabandyturneringen och att bada vildmarksbastu. Flera av församlingens
medlemmar var med och bidrog till att
detta blev ett fantastiskt läger. Här är
några röster från ungdomarna God mat
Roliga lekar, tävlingar m.m. Bra ledare,
bra möten,
mycket bad, bra
väder bra med
mycket fritid,
Såpabandy var
supppeeer kul!
Nu får vi se
fram emot
TELT -13!

10 13.30–17.00 Together – Barn- och
familjedag i Hjortensbergskyrkan.
16 19.00 Kvällsmöte med Roy
Johansen.

Text: Anna Ingemarsson
Foton: Albin Andréasson
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Kontakt

med Hjortensbergskyrkan i Nyköping
Nr 3 / 2012

Vänner, paradiset och fight med Gud
Jag går runt en dag och tänker på alla
vänner och släktingar till mig som har
betytt mycket för mig i mitt liv. Jag
ser hur vi skrattat tillsammans och alla
konstigheter vi hittat på, de samtal vi
haft och tårarna vi fällt. Skrattstapeln är
högst, utan tvekan. Men sedan slår det
mig, att ungefär en tredjedel av dessa
människor inte har en tro på Gud. Ska
alltså jag få förmånen att följa med
Jesus till paradiset samtidigt som jag ser
en del av mina närmaste vänner slitas
ifrån mig och bli förda till helvetet? För
mig är detta en tanke som tar hårt i mitt
hjärta, dels för att jag inte vill leva utan
dem och dels för att de går miste om så
mycket gott när de säger nej till Gud.

För några år sedan så valde en person
som stod och än idag står mig väldigt
nära, att vända sig bort från församlingen och istället gå sin egen väg. Hon
lämnade kyrkan och drog sig bort från
Gud. Hon lever tyvärr än idag ett liv
utan gemenskap med Gud. Men denna
händelse fick mig att börja grubbla och
fundera på himlen och Jesu återkomst,
vad ska hända med henne när Jesus
kommer tillbaka? Hon har ju ändå en
gång haft en tro. Det här gav mig också
en spark i rumpan: om jag vill att de som
finns i min närhet ska följa med mig till
paradiset, så måste jag ju ge dem chansen — alltså berätta för dem om Gud.
Jag kan inte bara sitta hemma i soffan,

eller på kyrkbänken och bara vänta på
att mina vänner ska bli frälsta hux flux.
Jag är sjukt peppad på att berätta mer
om Jesus för människor, och jag tror att
många andra känner samma sak. Känns
det obehagligt och läskigt att berätta för
dina kompisar att du tror på Gud? Det
värsta som kan hända är kanske att de
pratar illa om dig och din tro efteråt,
men den som muckar med dig muckar
med Gud, right? Det kommer att bli
jobbiga frågor och situationer, men jag
lovar dig att det är värt det. För håll med
mig, vad vore väl bättre än att få komma
till Paradiset tillsammans med alla man
älskar?
Jessica Larsson

Intervju

1. Tror du på Gud?
2. Vad tror du om den ”sista tiden”, vad kommer att hända?
3. Om du får tänka fritt, hur vill du att den sista tiden ska gå till och se ut?
– Jag hoppas att så många som möjligt
kan räddas genom sin tro på Jesus, mannen som faktiskt sa att han gjorde allting
nytt och att inget ska gå fördärvat. Men
vem är jag att spekulera över Guds planer?

Erik Olsson, 18 år.
– Ja, jag tror på Gud men ibland tvivlar
jag också.
– Min tolkning av den sista tiden enligt
Uppenbarelseboken tillhör inte majoritetens syn. Jag tror inte att allt som står i
Uppenbarelseboken måste inträffa innan
Jesus återvänder. Anledningen till att jag
tror så är för att det står skrivet att Jesus
ska återvända som en tjuv om natten. Vad
jag vet däremot är att vi är en dag närmare än vad vi var igår.

Ludvig Strand, 17 år, Hope Church*.
– Ja.
– Jag tror helt enligt Guds ord Bibeln;
Först kommer det Bibeln kallar födslovåndorna – det kommer vara natur-

katastrofer, krig etc. (Matt. 24) Sedan
kom-mer Jesus tillbaka och det kommer
att vara ett så kallat 1000-års rike där
församlingen kommer att styra på jorden.
(Jes. 2) Efter 1000 år så kommer djävulen återigen att släppas och då kommer
den yttersta domen då Gud kommer döma
alla människor, sedan sker skapandet av
en ny himmel och en ny jord.
– Som människa vill man så klart att man
ska få lida så lite som möjligt. Jag önskar
att jag inte får se kärleken kallna hos de
kristna jag känner, vilket bibeln säger att
den tyvärr kommer att göra hos många.
Jag hoppas även, trots att det kommer
vara mycket ondska och falskhet i världen, att Gud kommer vara än närmre.
Min största förhoppning och önskan är att
jag ska kunna titta tillbaka på mitt liv och
se att jag verkligen gjort vad jag kunnat
och varit kallat till att göra.
Text och foton: Jessica Larsson
*Hope Church, fram till 2011 Märsta
Pingstförsamling — Harvest Center, är en pingstförsamling belägen i Arlandastad vid E4:an utanför
Märsta. (Källa:Wikipedia)
Red. anm.

