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Lisbeth Stigemyr
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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

Facebook: 			
www.facebook.com/hjortensbergskyrkan

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 människor utanför vår gemenskap med information om vår verksamhet.
Redaktionsråd: Lisbeth Stigemyr, Bengt Persson och
Harald Sellerfors.
Ansvarig utgivare: Lisbeth Stigemyr.

Våga tro!
Ordet tro kan betyda olika saker i svenska språket. Det kan stå för ett
mått av osäkerhet. Det vi inte vet kan vi tro att det är eller blir si eller så.
Ibland har ordet tro drag av önsketänkande. I kristen tro så hör ordet tro
nära samman med tillit. Jag litar på att Jesus är pålitlig, att det Gud sagt
och gjort håller.
I mänskliga kärleksrelationer måste finnas tillit. En hållning att: jag tror
att du vill mig väl och att ett liv tillsammans kan bli gott. Men osäkerheten,
tvivlet kan också finnas där. Vi behöver lära känna den andre. Relationen
prövas och tilliten kan växa eller brista. Vi talar också om självförtroende
och är smärtsamt medvetna om att tilliten till vår egen förmåga kan gå sönder.
Våra erfarenhet av tillit eller brist på tillit i mänskliga relationer, i vår
uppväxtmiljö men också senare i livet, påverkar ofta hur lätt eller svårt det
är för oss att lita på Gud. Bibeln målar en bild av Gud för oss som säger:
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har
fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. (Jesaja
49:15) och Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka
sig själv (2 Timoteosbrevet 2:13). I våra erfarenheter av svek och brist så
får vi öva oss på att lita på att Gud är annorlunda. Gud är pålitlig och hans
kärlek håller.
Kristen tro handlar inte främst ett antal trossatser vi kan tänka oss skriva
under på. Inte heller ett antal levnadsregler vi vill försöka leva efter. Det
handlar om en relation med levande Gud. En relation vi är avsedda att leva
i och som kan göra vårt liv helt. I mänskliga nära relationer som påverkar
vårt liv så behöver det få ta tid att lära känna. Det gäller även relationen till
den Gud som visar oss sitt ansikte och sin kärlek i Jesus. Ju mer vi lär
känna honom och öppnar för hans ord och hans kärlek kan tilliten/tron
växa. Den relationen kan sedan förändra hur vi vill leva vårt liv, som all
kärlek kan.
Välkommen i advent och jultid, och fortsatt under 2015, tillsammans
med oss andra i Hjortensbergskyrkan, att lära känna Jesus och pröva Guds
pålitlighet.
Våga tro är också en utmaning till oss som varit kristna länge. Våga tro
att Gud är större än vi sett och erfarit hittills. Det finns mer att upptäcka
och ta emot som kan vidga våra liv.. Våga tro att Gud kan utrusta och
använda dig för att hans vilja ska ske på jorden och fler få finna väg till en
personlig relation med Jesus som har hela evigheten framför. Även om
självförtroendet fått törnar kan vi öva tillit att Gud har möjlighet att göra
vårt liv meningsfyllt.
Bo Setterlind skriver i en dikt: Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler!
En gång hörde jag Mästaren spela på bara två strängar. Han stod bland
träden och spelade på sitt älsklingsinstrument, hymn efter hymn, visa efter
visa, 0ch jag visste: Den fiolen var jag! Andra skulle inte ha ansett mig
värd att spela på, Men i Hans händer dög jag!.

Omslagsfoto: Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson.
Grafisk produktion: Jan Järved.
Tryck: Österbergs Tryckeri AB
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Lisbeth Stigemyr							
pastor/föreståndare

Uppskattad föräldrakurs

Kontakt är inbjuden till den femte och
sista samlingen i den Föräldrakurs, som
genomförts i Hjorensbergskyrkan under
hösten. Lite diskret slår jag jag mig ned i
ett hörn av lokalen och försöker verka
osynlig. Mammorna dyker upp och även
en pappa (totalt har det varit sex mödrar
och två fäder, som deltagit och alla har
barn från noll till tio år). I gruppen finns
också en liten praktikant, som heter Tyra.
Hon är väl cirka ett halvt år. Vad månde
bliva? Kursledarna pastor Andreas Holm
och Anna Ingemarsson, anställd barnarbetare i församlingen, hälsar välkomna.
Skratt och en stämningsfull känsla breder ut sig i rummet.
Första delen av kurskvällen består av en
videofilm, som tar upp konsten att bygga
en familj. Att möta barnens behov, att sätta
gränser, att bygga starka relationer och att
ha ett långsiktigt mål. Detta innehåll blir
givetvis underlag för diskussionen, som
sedan följer vid smörgåsfikat. Det märks
tydligt hur man lyssnar på varandras erfarenheter. Dessutom lyfts ett antal frågor
fram i det studiehäfte, som finns med i

utbildningen. Anna kommer också med en
del boktips.
Efter fikat följer ytterligare en stund framför filmduken. Nu handlar det om tro och
värderingar.
Varför anordnar församlingen denna
form av utbildning?
Andreas: Vi vill bland annat stärka föräldrarna i deras föräldraskap.

Hur gick det då med detta? Här följer
ett utdrag från kursvärderingarna:
– Jag har lärt mig jättemycket, verktyg
som vår familj kommer att använda.

– Bra grupp. Väldigt roligt att få insikt
från andra familjer. Jättebra och trevliga
ledare!
– Lagom stor grupp. Det var alltför få
träffar.
– Gärna mer diskussionstid.
– Flera insikter, som hjälper mig att bli
en bättre mamma.
– Jag har fått bekräftelse på saker, som
jag funderat över.
– Lagom stor grupp, alla fick komma till
tals.

Text: Harald Sellerfors
Foto: Albin Andréasson

ALPHA – en kurs i kristen tro

November månad. Hösten övergår i vinter. Det är 0-gradigt, det känns kallt och
träden ruskar sig i mörkret.

I Hjortensbergskyrkan, cafeterian, är det
varmt, med levande ljus och dukat med
mat. Glada, pigga människor. Det är
kurskväll i Alpha. Vi är ett 20-tal personer i olika åldrar, män och kvinnor, som
samlas 10 tisdagskvällar för att umgås,
äta, fika och lära oss om kristen tro.
Kvällens mat är grönsakssoppa och frallor och det är gott. Maten görs av olika
församlingsmedlemmar – fantastiskt.
Kvällens ämne är Den Helige Ande. Ett
svårt ämne kan tyckas, men Bengt-Göran
Bergdahl ger oss en grundlektion. Frågor
och funderingar tar vi med oss till grupp-

erna. Där är det högt i tak och många
friska inlägg och ifrågasättanden kommer
upp. Vännerna som inte är med i kyrkan
har många kluriga synpunkter och frågor
som ruskar om oss ”gammelkristna”. Det
är skratt och allvar, personliga reflektioner
och inlägg på alla nivåer. Våra tvivel och
erfarenheter, våra känslor och associationer.

Vi sitter i två skilda grupper och vår
grupps samtalsledare är Anki och Lennart
Nylander. De ser till att samtalet flyter och
att alla är med. Den andra gruppen leds av
Lennart Forss och Åsa Sellerfors. Vad får
ledarna ut av sitt arbete och det ansvar det
innebär att samla ihop en spretig diskussion?

”Vår glädje är att se människor utvecklas,
att se tron växa. Det ger energi tillbaka till
oss.”
Anki pekar på att hon ser den kristna processen tydligt i var och en av oss. Arbetet
som gruppledare är helt enkelt meningsfullt. Hon har arbetat inom Alpha i många
år.
Fakta om Alpha
Alpha är en kurs i kristen tro. Konceptet
startade 1981 i en Londonförsamling och
har spridits över i första hand Europa och
inom de olika kristna samfunden. Över 25
millioner människor har nu gått kursen.
Den riktar sig till alla som är intresserade,
inte minst till de som inte är medlemmar i
något samfund. Kursen innehåller det som
kristen tro handlar om.
Upplägget är detsamma över världen. Ett
tiotal kurstillfällen som vid varje tillfälle
börjar med en enkel måltid. Därefter en
halvtimmes lektion, sen tar man kaffet
med sig till smågrupper med 8–10 deltagare för diskussion kring dagens ämne.
Och ämnena handlar om till exempel bön
(får vi bönesvar?), bibeln, Den Helige
Ande, Jesus m m.

Text: Bengt Persson
Foto: Albin Andréasson
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Pär Alfredsson rycker ut i Guds tjänst

I februari månad har Hjortensbergskyrkan glädjen att få lyssna till ett budskap av en varm och glad evangelist –
Pär Alfredsson.

Hur blev du en brinnande kristen?

”Jag har inte växt upp i ett kristet hem.
Men min mormor och morfar var varmt
kristna och kanske fick jag en längtan
därifrån. Jag upplevde min personliga
frälsning när jag var 17 år gammal. Och
direkt kände jag en visshet att jag ville
arbeta med att sprida evangelium till
andra människor.”
Hur gick vägen till att bli evangelist?

Pär förberedde sig grundligt. Under åren
1988 till 1997 studerade han vid teologiska seminariet i Stockholm. Inte hela tiden,
förstås – i perioder arbetade Pär. För det
mesta hade han församlingstjänster. I
Marstrand var Pär med och startade en ny
församling.
Under 90-talet hann Pär också med att
bilda familj. Han tog också tjänst som
deltidsbrandman, vilket han fortsatt med
till och från på olika platser i Sverige.
Bland annat i Ljungby under stormen
Gudrun. I dag är han styrkeledare i Öckerö
räddningstjänst.
Vem är Pär Alfredsson?
Född och uppväxt på Västkusten, 49 år.
Bor på Öckerö. Familjen består av hustru
Jeanette och tre pojkar, 16, 18 och 19 år.

Några år i början på det nya millenniet var
han föreståndare för Lagans missionsförsamling. Så erfarenheten var gedigen när
han 2006 övergick till en ren evangelisttjänst.

Andreas Fahlstedt 			
– ny ordförande HKU
Engagemanget i församlingen är det
som lockar Andreas Fahlstedt, ny ordförande i Hjortensbergskyrkans
Ungdom. Efter knappt ett års medlemskap i församlingen tackade han ja till
uppdraget att vara med och leda barnoch ungdomsarbetet.
”Engagemanget som finns i såväl HKU
som församlingen i stort är imponerande
och det som lägger grunden till församlingens framtid. För mig är det självklart
att vara med och bidra med det jag kan,
säger Andreas Fahlstedt”
Andreas är uppvuxen i Dalarna och bor
tillsammans med sin familj i Nyköping
sedan drygt fem år tillbaka. Andreas är
jurist och arbetar på Skatteverket. Han är
gift med Emma och tillsammans har de tre
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Varför gå från etablerad församlingspastor till evangelist?

”Som evangelist är jag fri att återvända
till grundevangeliet och naturligtvis fri att
predika om trons grunder, korset och
nåden. Jag slipper administration och
ledningsfrågor och får göra det jag helst
vill. För jag vill vara med i Guds räddningstjänst, göra Jesus känd och trodd.
Jag får energi och påfyllnad av mitt uppdrag som evangelist. Min personlighet får
lysa igenom.”
Vad mer om Pär Alfredsson?

Jo, Pär är MC-intresserad och byter nu till
MC-märket Harley Davidson. Han sitter i
Church on wheels styrelse (stor kristen
MC-förening). Naturligtvis håller han på
IFK Göteborg – Änglarna. Och som västkustbor så är familjen förstås ute på havet
och njuter av Guds natur.
Han är en glad och entusiastisk gudsman
som vill göra oss stolta över att tillhöra
Jesus. Så läsare – kom och lyssna!

Text: Bengt Persson
Foto: Lisbeth Stigemyr

Hjälper
där nöden är som
störst...

barn – Alde 7 år, Eskil 4 år och Ingrid 2 år.
Församlingen önskar Andreas lycka till
med uppdraget och är glada att familjen
finns i vår gemenskap.

Hjortensbergskyrkan
hjälper
PlusGiro 17 03 16-4

Text: Bengt Persson
Foto: Privat

Under månaderna september/oktober
i år har följande belopp betalats ut:
15.000 kr PMU-Interlife till
Liberia och Ebolaepidemin,
15.000 kr Open Doors till irakiska
flyktingar,
15.000 kr Läkare utan gränser till
Ebolaepidemin i Väst Afrika.

Stand Up – lyckad ungdomshelg

För andra året i rad har Hjortensbergskyrkan anordnat en ungdomshelg som
kallas “Stand Up”. Det här året var temat
“Sex, droger och nyandlighet”. Det blev

en lyckad helg med starka kvällsmöten
och samlingar. Talaren var Christofer
Öhrvall, våra ungdomar ledde lovsång,
olika aktiviteter och övernattning. Under

lördagen kom närmare 70 deltagare.

gudstjänster, i särskilda bönesamlingar
och med en gemensam bönekalender för
de 15 dagarna.
Särskilda tillfällen då vi möts i gemensam bön:
Sö 4 jan 16.00 – 18.00
On 7 jan 10.00
To 8 jan kl 10.00 och 19.00
Fr 9 jan kl 10.00
Ekumeniska böneveckan 12–18 januari i
Korskyrkan
Må–Fr kl 19.00, Lö kl 18.00
Sö kl 18.00 I Alla Helgona kyrkan
Gudstjänst med Niklas Piensoho

sedan under många år som ansvarig för
Missionskyrkans internationella mission.
Han reser mycket i världen och är rik på
inspiration och information, som han kan
dela med sig av. Troligen kommer Indien
att stå i fokus denna gång.

Text: Linnea Linder
Foto: Jessica Larsson

Planerat
Nyårsfest för alla åldrar på nyårsafton.
Vi hjälps åt att skapa fest genom att ta
med varmrätt + efterrätt, dryck (alkoholfri), snacks och godis som vi dukar upp
till härlig buffé. Vi skapar också programmet tillsammans. Förbered gärna
någon aktivitet.
Anmälan till Lisbeth Stigemyr
lisbeth@hjortensbergskyrkan.se eller
0155-288416 senast 28 december. Det
blir enklare att planera om alla som vet
att ni vill vara med så anmäl er så snart
som möjligt.
15 dagar av bön…
Så vill vi inleda 2015. 4 till 18 januari
förenas vi i bön inför det nya året.
Ett år med utmaningar och möjligheter på
globala områden, nationellt, för vår församling i Nyköping och för oss var och
en i våra liv. Låt oss tillsammans få möta
ett nytt år med ödmjukhet och förvissning om att det är Gud som har allt i sin
hand. Honom vill vi söka, om hans vilja
och Guds rikes utbredande vill vi be.
Vi gör det under de här dagarna i våra

Missa inte Missionsfesten Trettondag
Jul 6 januari klockan 16.00. Då får vi
besök av Bertil
Svensson som är
ansvarig för
Equmeniakyrkans
internationella relationer. Bertil har lång
erfarenhet som missionär i Ecuador och

Våga tro är temat för två veckor i vinter
när vi får besök av Pär
Alfredsson, riksevangelist i Equmeniakyrkan. Vi som känner Pär
har stort förtroende för
hans förmåga att kommunicera evangeliet
om Jesus så det blir
begripligt och angeläget för människor i dagens Sverige. (Han
porträtteras närmare i en egen artikel).
Bed för de samlingar vi planerar under
hans besök och fundera över vem du vill
bjuda med till kyrkan. Vill du ha mer info
om någon av samlingarna kontakta
någon av oss pastorer.
Lisbeth Stigemyr och Andreas Holm
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November

28 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth

Anmälan.

31 On 18.00 Nyårsfest med ”knytis”

29 Lö 9–13 Halvdagsretreat.
30 Sö 11.00 Festgudstjänst 1:a Advent

Jesus är livet Andreas Holm, Lisbeth
Stigemyr, Adventskör under ledning av
Tony Larsson, Äventyret och XL,
Kyrkkaffe.

December

2 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff

Höga visan i Gamla testamentet, Stanley
Sjöberg. Servering.

3 On Julföreställning för skolor.
4 To 19.00 Bön i kyrkan.
6 Lö 9.00 Tjejfrukost Kärleken blev
mitt vapen Soheila Fors.

7 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
Jesus är vägen Lisbeth Stigemyr, sång
Gabriel Billing, Äventyret och XL.
Enkelt kyrkkaffe.

Stigemyr, musikteam Mats Järpehag,
enkelt kyrkkaffe

för alla åldrar. Anmälan till lisbeth@
hjortensbergskyrkan eller 		
0155288416 senast 28 december.

Januari

1 To 16 Nyårsgudstjänst med nattvard
Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna
Holm.

4 Sö 11.00 Gudstjänst

Bön – att leva
beroende av Gud. Lisbeth Stigemyr,
enkelt kyrkkaffe.

6 Ti Trettondagen 			

14 Sö 15.00 Alla åldrars julfest med

julmusikal, dans kring granen, fika mm

21 Sö 11.00 Gudstjänst Jesus är ljuset

Andreas Holm, sång Anna Sara Wadskog
och Fredrika Källström. Insamling till
Gideoniterna. Enkelt kyrkkaffe.

24 Julafton 11.00 Julgudstjänst för
alla åldrar Maria Forss, Andreas Holm,
sång av Ingemarssons och barn, Emilia
och Julia Lönnqvist.
23.00 Julnattsgudstjänst Andreas
Holm, sång Julia och Dag Lindgren.
Musik Christofer Chromnow.
6

Världshistoria och berömdheter,
Elisabeth Husmark, servering.

Våga tro 30 jan–8 feb Pär Alfredsson
medverkar i alla samlingar.

31 Lö 9.00–13.00 Samling för ledare i

församlingen och HKU ”En församling
som genomsyras av evangelisation”
Föranmälan.
Em Evangelisation ute på stan.

18.00 Kvällsmöte Våga tro Pär
Alfredsson. Musikteam Linnea Linder.

19.00 15 dagar av bön.

18.00 En tro som bär genom livet.
Alphafest för nya och gamla kontakter.
Föranmälan.

7 On 10.00 15 dagar av bön.
8 To 10.00 15 dagar av bön.

9 Fr 10.00 15 dagar av bön.
11 Sö 11.00 Gudstjänst Förbönens möj-

Ekumeniska böneveckan:

Luciaprogram.

27 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff

Februari

16.00–18.00 15 dagar av bön.

9 Ti 12.15 Sopplunch med

Andreas Holm, Anna Ingemarsson,
Musikteam Mikael Ingemarsson, barnvälsignelse, Kyrkkaffe

16.00 Missionshögtid Bertil Svensson,
Insamling till samfundens internationella
mission, Servering.

lighet. Andreas Holm, Musikteam Tony
Larsson, Äventyret och XL. Kyrkkaffe.

7 Sö 18.00 Julkonsert med Nyköping
Gospel Group och Greger Hillman,
Biljetter Vuxen 80:- Under 19 år gratis.
Insamling till Hjortensbergskyrkan
Hjälper.

25 Sö 11.00 Alla åldrars Gudstjänst

13 Må –16 Fr 				
19.00 Bön i Korskyrkan.

17 Lö 18.00 Bön i Korskyrkan
18 Sö 11.00 Gudstjänst Bön för staden
och landet. Lisbeth Stigemyr, enkelt
kyrkkaffe, Äventyret och XL.

18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Alla
Helgona kyrka Niklas Piensoho predikar

20 Ti 12.30 Sopplunch 		

Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 076-133 38 99.

22 To 19.00 Pilgrimsträff
kommande vandringar.

Planering av

24 Lö 18.00 Välgörenhetskonsert,

Emma Eneling med vänner. Insamling till
EFI Fadder i Rumänien.

1 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Våga tro Pär Alfredsson, musikteam
Johanna Holm, Äventyret och XL, enkelt
kyrkkaffe.

2 Må 19.30 Nattmackan för män ”Att
vara i eldens tjänst”.

5 To 18.00 MC-träff.
6 Fr 19.00 Kvällsmöte Våga tro Pär

Alfredsson, Musikteam Mats Järpehag.

7 Lö 9.00 Tjejfrukost – Janette
Alfredsson Konsten att förlåta – om att
växa upp i ett missbrukshem.
16.00 Seminarium Sverige idag – ett
land med andlig längtan! Servering.
18.00 Kvällsmöte Våga tro Pär
Alfredsson, Musikteam Mats Järpehag.

8 Sö 11.00 Gudstjänst Våga tro Pär

Alfredsson, Musikteam Mats Järpehag,
Äventyret och XL Kyrkkaffe.

10 Ti 14.00 RPG kommunförenings
årsmöte Hemsjukvård för vem?
Information och frågestund med enhetschef Ann Nordblom, Nyköpings
Kommun. Servering.

HjortensbergsKyrkans
Ungdom

Foto: Jessica Larsson

13–17 Vintersmajl på Hjälmargården.
14–20 Sportlovsläger i Kittelfjäll.

21 Lö 13.30–17.00 Together – Barn

Stigemyr, Musikteam Tony Larsson.
Kyrkkaffe.

Reservation för ev. ändringar.
Se annons ”Frikyrkorna” fredagar i
Södermanlands Nyheter

15 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth

17 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane
076-133 38 99.
22 Sö 11.00 Gudstjänst, enkelt
kaffe.

kyrk-

23 Må 19.30 Nattmackan för män

Musik – Bank!? Tony Larsson.

24 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Min väg till präst, Helena Lennstring,
servering.
28 Lö 16.00 Årsmöte, servering.

Mars

1 Sö 11.00 Årshögtid Gudstjänst med
nattvard, Andreas Holm, Lisbeth
Stigemyr, musikteam Johanna Holm,
Äventyret och XL, enkelt kyrkkaffe.

6 Fr 19.00 Världsböndagen

Plats för

samlingen meddelas senare.

6–8 Barnledarkonferens i Jönköping
7 Lö 9.00 Tjejfrukost.
8 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth

Stigemyr, musikteam Mikael
Ingemarsson, insamling till pastorsutbildningarna, Äventyret och XL. Kyrkkaffe.

10 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff

En biltur utefter USA:s västkust, Albin
Andreasson, servering.

14 Lö 14.00–17.00 Läkande förbön
Kurs för själavårdare och förebedjare
med Staffan Stadell. Anmälan. Folder
kommer.
18.00 Förbönsgudstjänst Staffan
Stadell m.fl.

15 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth

Stigemyr, Musikteam Tony Larsson,
Äventyret och XL.

och Familjedag.

RPG promenadgrupp

Måndagar. Samling 10.00 vid
Hjortensbergskyrkan. Vandringen avslutas med fika i Mariagården. Sista gången före jul är 8 dec och vandringarna
startar igen 12 jan.
Info Arne Stridh 0155-21 05 98.

Soppluncher kl 12.30

Mat, gemenskap och livsberättelser
Datum i programmet!
Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 076-133 38 99.

Dansgruppen Himlasteg

Måndagar jämna veckor 18.00. Info
Kerstin Nordmark 070-622 81 72.

Hemgrupper

Vill du vara med i en bön och samtalsgrupp som möts i hemmen kan du kontakta Lisbeth Stigemyr 0155-288415
eller Maria Forss 070-258 95 81.

Kyrkskjuts

För dig som behöver hjälp att ta dig till
gudstjänsten ordnar diakonala utskottet
kyrkskjuts. Telefonnummer till veckans
chaufför står i fredagsannonsen i
Södermanlands Nyheter. Ewa Hedin på
kyrkans exp 0155-288416 kan också ge
information.

Mariebergsgården

Andakt fredagar kl 15.00: 12 dec, 9
jan, 6 febr, 6 mars. 		
(Mariagården ansvarar 28 nov, 26 dec,
23 jan, 20 febr, 20 mars.)

On 14.30–17.00 After school,		
ojämna veckor– årskurs 4–6
On 18.00 Upptäckarscout, varje vecka
Spårarscout, ojämna veckor
To 15.30 Konfirmation – årskurs 7 och 8
Fr 10.00–12.00 Öppet hus för småbarnsföräldrar. Lek, sång, fika och gemenskap
Fr 19.00–23.30 Open Doors Ungdomsoch cafékväll. Årskurs 7 och uppåt
Sö 11.00–12.30 Äventyret/ XL
Sö 13.00 Äventyrsscout/Utmanarscout
(Vissa veckor) från 13 år

Anna

Linnea

Har du frågor om HKU:s grupper och
verksamhet så kontakta ungdomsledare
Linnea Linder 0155-28 84 16,		
eller barnledare 				
Anna Ingemarsson 070-228 62 56.
DECEMBER
11 To Konfa terminsavslut ”Hemma hos”
14 Sö 15.00 Alla åldrars julfest –
Julmusikal
19 Fr 19.00 Julfest och terminsavslutning
för Open Doors
24 On 11.00 Julgudstjänst för alla åldrar
29 Må–1 Jan To UNITE 15, ungdomsfestival. Kontakta Linnea för mer info.
31 On 18:00 Nyårsfest för alla åldrar, se
församlingsprogrammet
JANUARI
9 Fr–10 Lö Uppstart Open Doors med
övernattning
24 Lö 18,00 Välgörenhetskonsert för
Rumänien. Emma Eneling med vänner
25 Sö 11:00 Alla åldrars gudstjänst
28 On 18:00 Terminsstart för spårar- och
upptäckarscout
30 Fr 19:00 Ungdomssamling/möte,
Våga tro, Pär Alfredsson, musik av ungdomar
31jan–8 febr ”Våga tro” satsning. Se församlingsprogrammet
FEBRUARI
13–17 Vinter-smajl
14–20 Kittelfjäll, sportlovsläger. Mer
info på www.hjortensbergskyrkan.se/kittel15
MARS
6–8 Barnledarkonferens ”Jesus till barnen”, i Jönköping.
21 Lö Together, barn och familjedag.
7
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Harald intervjuar Harald om ”Våga tro”
Intervjumiljön är den traditionella.
Köksbord, en soffa, stolar. Rätt
god ordning. ”Offret” verkar en
aning nervös men när jag förklarar
att ”det inte blir så farligt” pustar
han ut. För det är en han och han
heter Harald Sellerfors och bor i
Nyköping – Sörmlands pärla.
Du är ju inte född här i sta´n. Kan
du kort berätta om din uppväxt?
– Jag har haft förmånen att födas i
Örnsköldsvik. BB-byggnaden är nu
riven, undrar varför. Min far var pastor
i Svenska Baptistsamfundet och hade
några olika anställningar inom samfundets fina ungdomsarbete. Jag fick
så småningom tre systrar och tyckte
att det inte var så kul. En brorsa kunde
jag väl ändå ha fått. Vi barn bad våra
aftonböner (av olika slag). Och söndagsskolan lockade förstås. Vintertid
tog vi oss tidigt på söndagsmorgnarna
till Betel i sta´n med hjälp av vår
kälke/bob. Jag styrde och två av syrrorna fick plats bakom mig. Full fart

nerför Nygatan och vi korsade Riks 13
(E 4:an)! Mina föräldrar trodde tydligen på skyddsänglar. Det fungerade
men det var nära ögat några gånger.
Hur såg din skoltid ut?
– Under min uppväxt gick jag i nio
olika skolor (!) eftersom pastorer flyttar mycket. Så var det i alla fall förr i
världen. Det hände ofta att jag blev
retad av mina skolkompisar för jag var
ju ”religiös”. ”Petrusförnekelserna”
radade upp sig. Visst hade jag min
barnatro men jag förstod att det var
bra att kunna peka på ”en avgörelsens
stund”. Den skulle komma, men det
dröjde många år. Hur har du det med
Gud idag då? Det var ofta frågan jag
fick när jag gick på gymnasiet.
Avgörel-sestunden kom i samband
med ett läger i Docksta 12 juli 1957,
strax
nedanför
det
pampiga
Skuleberget, (Höga Kusten). Så nu
kunde min trosvandring börja på allvar. Följande långfredag tog jag steget
fullt ut när jag döptes tillsammans
med min yngsta syster. Dopförrättare?
Självklart: vår pappa Sven.
Hur ser din trosvandring ut sedan
dess?
– Jag fick erbjudande att arbeta som
scoutinstrukör inom (SBUF) i ett par
år. Arbetsfält: hela landet. Självklart
hade man ögonen med sig vid olika
läger, utbildningar och möten. Kanske
fanns det någon lämplig kvinna att
dela livet med? Mycket riktigt. I
Södertälje blev det bingo. Men skulle
vi kunna leva ihop? Efter mycken bön
”kom” bibelordet "Ty Gud är den som
verkar i eder både vilja och gärning,
för att hans goda vilja skall ske." (Fil.

2:13.) Och då var det bara att klippa
till. (50-årig förlovningsdag nästa år).
Det har känts viktigt att berätta om
min gudstro. Inte minst för mina
arbetskamrater; Många gånger vid
kursavslutningar och middagar. Ofta
löser alkoholen en hel del knutar för
människor. Så det blev långa samtal.
Är man som Harald så behöver man
ingen sprit har det också hetat.
Harald berättar om tillfällen då han
mycket påtagligt upplevt att han vågat
tro på upplevelser, som fört honom
och hans familj på rätt väg genom
livet. Visst har han ändå tvivlat många
gånger. Men en blick i backspegeln
visar att han handlade rätt. Inför dödsögonblicket behövs det mycket tro.
Håller allt verkligen? Det gäller att
fylla på tron. Det får han genom att se
på Skapelsens fåglar. Och framför allt
söker han sig till Hjortensbergskyrkan
för där får han en stark bekräftelse av
sin trosuppfattning.
Text: Harald Sellerfors
Foto: Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson

Harald Sellerfors
Ålder: 76 år.
Familj: Hustru Åsa (arbetsterapeut),
3 barn, 6 barnbarn.
Sysslat med: ”Trots att jag är 186 cm
lång har jag jobbat med småföretag i
ca 40 år”.
Fritid: Fåglar, Frimärken. Samlar
också på Svenska Kyrkans kyrkobyggnader.
Det här är den första intervjun i en
serie kring temat ”Våga Tro". Har du
också något att berätta, kontakta
någon av församlingens pastorer.

