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Vilken påsksång betyder mest för dig?

Hjortensbergskyrkan
Runebergsgatan 51
611 37 Nyköping
Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling som är
ansluten till Equmeniakyrkan och trossamfundet Pingst –
fria församlingar i samverkan.
Telefon:
Pastor Lisbeth Stigemyr
0722-50 76 40
lisbeth@hjortensbergskyrkan.se
Pastor Andreas Holm
0722-50 76 41
andreas@hjortensbergskyrkan.se
Ungdomsledare Linnea Linder 0722-50 76 38
linnea@hjortensbergskyrkan.se
Barnledare Anna Ingemarsson 0722- 50 76 39
anna@hjortensbergskyrkan.se
Administratör Ewa Hedin
ewa@hjortensbergskyrkan.se

0155-28 84 16

Kök/ledarexp
0155-28 84 16
E-post: info@hjortensbergskyrkan.se
Fängelse- och sjukhuspastor
René Sköld
rene@hjortensbergskyrkan.se
PlusGiro:
Församlingen............................
Hjortensbergskyrkan hjälper....
HKU..........................................

070-338 27 32

23 30 21-5
17 03 16-4
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
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.
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LISBETH STIGEMYR

ANDREAS HOLM

ANNA INGEMARSSON, LINNEA LINDER

Dina händer är fulla av blommor
Blommor är viktiga i mitt liv. Även om jag uppskattar vinter
när det är snö och rena vita ytor så ser jag fram emot våren
med tussilago som lyser som små solar och vitsippsbackarnas överdåd. Då kan man plocka händerna fulla av blommor. Men rubriken här handlar om något annat än naturens
skönhet.
Strofen inleder en påskpsalm skriven på 1970-talet som har
nummer 154 i psalmboken. I sången ställs frågor till de kvinnor
som går till Jesu grav på påskdagens morgon. De som till sin
stora förvåning finner den stora stenen för ingången bortrullad
och svepningen snyggt hopvikt men Jesu kropp är inte där. Efter
en stund möter de honom själv levande! I deras kultur var det
inte blommor man bar till graven för att hedra och minnas en
död vän. De hade väldoftande kryddor med sig för att ta hand
om den döda kroppen som fick begravas snabbt innan den stora
påskhelgen började. (Den påskdag vi nu firar var första vardagsmorgonen efter helgen när det skedde.) Men psalmförfattaren
använder blommorna för att vi ska känna igen oss. Många av
oss bär blombuketter till gravar.
I psalmtexten svarar kvinnorna “Mina blommor var tänkta
för Kristi grav, men han fanns ej där och hans grav är tom”.
Så brister sången ut i fyra halleluja efter varandra. Ett utrop av
förundrad glädje och tacksamhet. Jesus lever och det betyder
att kärleken är starkare än ondskan, livet segrar över döden. Det
finns hopp i alla situationer där någon/något trasats sönder. Det
är själva centrum i den kristna tron.
I fortsättningen av psalmen kommer frågan “Dina ögon är
fyllda av glädje. Säg vad har de sett för att få sånt ljus?” Svaret
lyder: “De har sett hur vårt liv fick en mening. Jesus fyller
mörkret med liv och ljus.”
De orden sammanfattar mycket av det som är min livserfarenhet och tro. Hoppas du också upptäckt detta! Annars
finns möjlighet att göra det denna vår. När livet återvänder i
naturen så vittnar det om en Gud som inte ger upp att skapa
nytt. Men ännu tydligare lyser denna nyskapande kraft emot oss
i påskens budskap om Jesu uppståndelse. Den levande Jesus
kom till sina första vänner när de var märkta av fruktan inför allt
de sett av ondskan i tillvaron och sin egen svaghet och hälsade
“Frid” och de vågade gå ut i livet igen. Livet fick en ny mening.
Den levande Jesus vill också komma till oss och låta sitt starka
liv besegra rädslor, mörker, bundenhet av olika slag i vårt liv. Ett
möte med honom, den levande med framtid i sina händer, som
kan få oss att vilja vara med i livet och lovsången. Kanske till och
med i ett fyrfaldigt halleluja.
Jesus uppstånden är du ibland oss. Du som lever, lider på
jorden nu. Våra ögon är till för att se dig. Forma våra händer till
tjänst och bön.
Lisbeth Stigemyr

DET FINNS PLATS
FÖR FLER!

RPG - Riksförbundet Pensionärsgemenskap – är en av
Nyköpings alla pensionärsföreningar eller med andra ord,
föreningar för seniorer eller 65+are. Syftet är att på olika plan
aktivera oss, ofta genom intressanta föredrag, ibland tillsammans med bildvisning. Nu och då också med sång och
musik, varje år en eller flera bussresor inom och utanför länet
samt ofta tillfällen till olika studiebesök. Vi är ofta många som
träffas men det finns plats för fler, ju fler vi blir desto trevligare
gemenskap. Fler medlemmar ger också underlag för både
flera och längre resor. Vi hälsar också fler välkomna till våra
måndagspromenader, samling 10.00 på Hjortensbergskyrkans.
parkeringsplats eller 09.30 vid Mariakyrkan, Brandkärr. Några
föreningar har partipolitisk koppling. RPG bygger på kristen
grund.
SeniorPosten är en exklusiv tidning för i första hand medlemmar och har artiklar om kost och motion, pensions- och
försäkringsfrågor och annan viktig information för oss seniorer.
Åke Andersson tidigare Nyköpingsbo, delar ofta erfarenheter
för ett säkrare samhälle, hur vi skall undvika olyckor både i
och utanför hemmet. Ofta inträffar många av de skador som
drabbar oss just i våra hem. Vi snubblar på mattor, sladdar och
dammsugardelar. Vi ramlar ner från stolar och bord.

Vårens program innehåller många intressanta och hög
aktuella ämnen. I en sammankomst lyfts grundaren av Taizé,
broder Roger fram, i en annan dikter och psalmer av Britt G
Hallkvist och i maj kommer medlemmar ur Tärnans fågel
förening och visar bilder på vårfåglar. Vårterminen slutar
med en bussresa till Riseberga klosterruin i Närke. Dessutom
besöker vi då Torps lada och konferensområde samt Götabro
kursgård, som numera också är folkhögskola. Höstens program inleds i augusti med en bussresa till den vackra Hjälmargården, den vackra kursgården vid Läppe semesterområde
och helt nära Hjälmarens strand.
Du är varmt välkommen till våra träffar, oftast varannan
tisdag 14.00 i Hjortensbergskyrkan. Alltid med kaffe och
hembakt bröd.
Foto: Albin Andreasson Text: Arne Stridh

Vilken påsksång betyder mest för dig?
Adriana Rosenberg
“Easter song”. Från albumet “GLAD
- Acapella Projekt”, “Pasksang” från
album “Andeliga sånger” och “Easter
song” från album “The greatest hits”
av Keit Green.

Gun-Britt Boberg
Den psalm som för mig betyder
mycket inte bara under påsken utan
hela året är “På en avlägsen höjd
stod ett grovt dystert kors, i dess
kraft skall vi segra till slut”.

Lars Hjalmarsson

Sigvard Karlsson
Min påskpsalm blir nr 155,
“Herren lever, våga tro det”, för
den är så trosviss, så glädjefylld, så
uppfordrande och har en mycket
lättsjungen melodi.

Min favoritsång är: “Min framtidsdag är ljus och lång”. Den är skriven
av Nils Frykman. Det är en sång som
min farfar dagligen nynnade och sjöng
på när han stod vid sin hyvelbänk i
möbelfabriken.

Erland Strandås och Sven-Åke Wadskog arbetar med den stora eken.

Korset vid Hjortensbergskyrkan
– torkning pågår!
Grenarna är många,
trädet är ett,
trädet – Jesus Kristus,
grenarna är många,
trädet är ett
vi är ett i honom.
.

Psalm 61, vers 2
Den svenska psalmboken

Jesus är en. Korset är ett. I psalmen
ovan, där bilden av ett träd målas
upp med dess många grenar, är Jesus
stammen, korsstammen och vi får
var och en vara en del, en gren i det
trädet.
Det finns många liknelser och bibelord
med samma betydelse. Det centrala är
Jesus Kristus och vårt förhållande till
honom. Delaktigheten.Tillsammans.
På samma sätt har många församlingsmedlemmar bidragit med olika kunskaper och kompetenser, tid och engagemang till att Hjortensbergskyrkan
äntligen ska få ett kors även utomhus!

Syftet med korset är att visa att Hjortensbergskyrkan är en kyrka (och inget
annat) eftersom kyrkobyggnaden hittills
saknat utvändigt kors. För vem/vilka
reser vi korset? För de redan kyrkvana,
eller? Tanken är att korset ska synas
– och visa väg – till kyrkan. Därför är
korset resligt och fritt placerat på den
öppna ytan framför kyrkan .
Korsförslaget ritades av Maria
Dahlin med konstruktion av Sven-Åke
Wadskog. Erland Strandås bidrog
med att skänka en stor, vacker och rak
gammal ek som växte på familjens gård,

strax utanför Nyköping. Kontakter togs
för att förbereda sågning av den
100-åriga eken med en duktig sågare.
Peter (Palle) Johansson anmälde sig
raskt med både lastbil och lyftkran.
Eken fälldes senvintern 2014. En
vacker junidag 2014 sågades eken till
grova ekplankor.
Sågaren bedömde först att trädets
kärna skulle påverka ekplankorna,
men när han sedan sågade den andra
ekstocksbiten kunde ingen se var
kärnan var! Det blev fler ekplankor än
någon trott var möjligt och vi kände att
arbetet fått vara välsignat. Ekplankorna
ligger nu i gott förvar för att torka
ordentligt, och vi hoppas att de ska
vara färdiga för montage sommaren
2015.
Under arbetet har vi fått uppleva
många skiftningar och ibland också
tvivel och motstånd.
Vi är tacksamma för att så många i
församlingen på olika sett bidrar och
ber för projektet! Utan det stödet skulle
korset inte vara möjligt. Och som i
psalmen, alla i projektet är viktiga delar
i korsträdets stam.
Att få resa ett kors i denna tid känns
bara mer och mer viktigt!

Text och foto: Maria Dahlin

PÅ GÅNG I VÅR

Jesus möter människor är temat för ganska många gudstjänster i vår. Med utgångspunkt i evangeliernas händelser där
Jesus kallar människor att följa honom och där han i stor ömhet och respekt möter människor i deras lidanden och svårigheter får vi mötas till gudstjänster där vi öppnar oss för att Jesus också vill möta oss idag i allt det våra liv rymmer. Under
stilla veckan, långfredagen och påskdagen har vi andakter och gudstjänster varje dag. Då koncentreras allt. Alla livets
erfarenheter. Det centrala i kristen tro. Missa inte att vara med då! Vare sig livet eller tron blir hel utan både långfredagens
och påskdagens budskap. Söndagen före påsk får vi med sångernas hjälp ta till oss de sju meningar Jesus uttalar på korset.
Det blir en speciell musikgudstjänst när alla våra musikteam sjunger tillsammans.
Lördag 14 mars inbjuder vi till en dag
kring läkande förbön. Det är prästen
Staffan Stadell, bl.a. verksam inom
”Helhet genom Kristus”, som kommer
att hålla i undervisning under eftermiddagen och kl 18.00 firar vi gudstjänst
med gott om tid för förbön. Anmälan
till eftermiddagens undervisning görs
till Lisbeth Stigemyr.

Onsdag 15 april kl 19.00 gästas
vi av Hasse Hallström som ger en
konsert till förmån för Läkarmissionens arbete. Hasse Hallström är en
uppskattad sångare som många
känner som solist i IBRA-kören.
Under många år var han också solist
i Filadelfiakyrkan i Stockholm samt
Smyrnakyrkan i Göteborg.

Söndag 3 maj medverkar lovsångsledare Bo Järpehag i gudstjänsten. Bo
är sångare och musiker och kompositör. Vid kyrkkaffet möter han gärna
sångare, musiker och andra intresserade till ett seminarium om att leda
sång i församlingen.

Tjejfrukostarna i vår har relationer som tema. De ger möjlighet att
bearbeta egna livserfarenheter men
också att få kunskap för att kunna
vara andra till hjälp. I april kommer
Moni Höglund. Hon har rik erfarenhet av att möta människor i samtal.
Nu arbetar hon som präst i Örebro.

TOGETHER
Två lördagar per termin slår vi upp portarna för barn och
familjer och träffas på Together.
Det är fartfyllda dagar med ett rikt och varierat innehåll, det
finns något för alla! Mellan 30 och 50 barn plus deras föräldrar brukar dyka upp. Nästan varje gång kommer det någon
ny familj eller nya barn.
Vi startar alltid med Scensamlingen, full av gläde, sånger,
tävling och dagens tema. Här dyker också dem sköna kompisarna Tog och Ether upp med ett drama.
Sen väljer alla en workshopsgrupp efter intresse. Gruppernas innehåll kan variera. Men det finns alltid en grupp särskilt
för mellanstadiebarn, och en för de allra minsta, sen kan det
vara bakning, pyssel, uteaktivitet m.m. Samtidigt får alla föräldrar ett viktigt tillfälle att fika och prata med varandra. Ofta
tas något relevant tema för föräldrar upp som utgångspunkt
för det s.k. ”föräldrasnacket”.
När även barnen fått i sig fika och korv så fortsätter
dagarna med fria aktiviteter där föräldrar och barn kan leka,
spela spel och pyssla tillsammans.
För många är den avslutande andakten kanske dagens
höjdpunkt. Där vi sjunger några lovsånger, läser kanske ett
bibelord och sedan har gott om tid för olika bönestationer.
Gudsnärvaron är påtaglig och det är fint att som föräldrar
och barn få dela den stunden tillsammans.

En av dem som jobbat med de här dagarna sedan starten för
fyra år sedan är barnledare Anna Ingemarsson. Hon har inte
svårt att komma på saker som gör just dessa dagar så roliga
och viktiga:
”Det känns bra att få göra något roligt för hela familjen i
kyrkan. Att samla familjer från olika kyrkor och sammanhang
där både barn och föräldrar får lära känna varandra och dela
livet en stund. Och att på ett relevant och lätt sätt presentera
budskapet om Jesus och bibeln.”
Vårens Together är:
21 mars i Hjortensbergskyrkan
25 april i Skälbykyrkan i Runtuna
Varmt välkommen med!
Foto: Albin Andreasson Text Andreas Holm

Mars

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER

1 Sö 11.00 Årshögtid

Gudstjänst med nattvard
Församlingen möter människor
Matt 9:35-38 Andreas Holm,
Lisbeth Stigemyr, musikteam
Mikael Ingemarsson, Äventyret
och XL, enkelt kyrkkaffe

6 Fr 19.00 Världsböndagen
S:t Anna katolska kyrka

7 Lö 9.00 Tjejfrukost Våld i nära
relationer - Marianne Sundelius
från kvinnojouren

8 Sö 11.00 Gudstjänst

22 Sö 11.00 Gudstjänst
Jesus möter människor som brottas
med ondskan Andreas Holm, Sång
Gabriel Billing, Äventyret och XL
Våffelkyrkkaffe (konfafamiljerna
inbjuder)

7 Ti 14.00 RPG inbjuder till

24 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Broder Roger - grundare
av Taizé, Carl Johan Falk, servering
On 25 Påskföreställning för skolor

Du o ja o vi o dom - konsten att
leva tillsammans - Moni Höglund

29 Sö 11.00 Musikgudstjänst
- Sju ord.
Sångare och musiker under ledning
av Mars Järpehag, Lisbeth Stigemyr, Äventyret o XL, enkelt kyrkkaffe

Jesus möter människor i sorg
Joh 11. Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna Holm, insamling till
pastorsutbildningarna, Äventyret
och XL, Kyrkkaffe

Teknikhistoria - Stort och smått,
nyttigt och onyttig kunskap. Thord
Siljefelt

10 Ti 14.00 RPG inbjuder till

April

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

12 To 19.00 Missionskväll.
Ingvar Stenberg m.fl. visar film och
berättar från studieresa till
Hindustani Covenant Church i
Indien.
14 Lö 14.00 – 17.00

Läkande förbön
Kurs för själavårdare och förebedjare med Staffan Stadell.

18.00 Förbönsgudstjänst

Staffan Stadell m.fl.

15 Sö 11.00 Gudstjänst

Jesus möter människor som är
sjuka Luk 8:40-48.
Lisbeth Stigemyr, Musikteam Tony
Larsson, Äventyret och XL,
Lars-Åke Larsson bjuder på
födelsedagskyrkkaffe

17 Ti 12.30 Sopplunch
Anmälan senast dagen före till
Lena Delaplane 076-133 38 99
21 Lö 13.30 – 17.00 Together –
Barn & Familjedag i
Hjortensbergskyrkan

30 19.30 Nattmackan för män

Må – On 19.00 Andakter

i stilla veckan
Andakterna är ca 30-40 min, de
leds av Lisbeth Stigemyr och präglas av stillhet med bibelläsning,
musik och bön. Må Nattvardssalen
- Ti Getsemane - On Törnekronan

Dagträff Britt G Hallkvist – dikter
och psalmer, Gunilla Adamsson,
Hans Andersson och Monica
Blomberg, servering

11 Lö 9.00 Tjejfrukost,

12 Sö 11.00 Gudstjänst
Jesus möter människor som
kämpar med tvivel Joh 20
Lisbeth Stigemyr, Musikteam
Elisabet Nilsson, Påsklovskul för
barnen, Kyrkkaffe
14 Ti 12.30 Sopplunch

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

15 On 19.00 Konsert
med Hasse Hallström, insamling till
Läkarmissionen
19 Sö 11.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Musikteam Tony
Larsson, offerdag till samfundens
Sverigemission, Äventyret o XL,
enkelt kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte, servering

2 To 19.00 Skärtorsdags-

gudstjänst med nattvard Andreas
Holm, sång Elisabeth Nilsson

21 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff En resa i ord och toner –
visor, läsarsånger och tankar om
livet, Håkan Isaksson, servering

3 Fr 11.00 Långfredagen

25 Lö 9.00 – 13.00 Städdag

Gudstjänst Lisbeth Stigemyr, musik
Christoffer Cromnow

5 Påskdagen Sö 09.00 – 10.45
Pilgrimsvandring, samling vid
kyrkporten

11.00 Festgudstjänst

för alla åldrar Andreas Holm, Lisbeth Stigemyr, Musikteam Johanna
Holm, Kyrkkaffe

på sommarhemmet, korv serveras
Lö 13.30 – 17 Together –
Barn & Familjedag i Skälbykyrkan,
Runtuna

26 Sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Holm och ungdomar,
Musikteam Linnea Linder, Äventyret, enkelt kyrkkaffe
27 19.30 Nattmackan för män
Jorden runt på 17 år med segelbåt.
Hasse o Anita Eklund
30 To från 19.30 Valborgsfirande
vid sommarhemmet
19.30 Serveringen öppnar
20.30 Brasan tänds, körsång och
vårtal

OCH SAMLINGAR

Maj

Juni

3 Sö 11.00 Gudstjänst

6 Lö 11.00 Nationaldagsbön

med nattvard Andreas Holm, Sång
av Bo Järpehag, Äventyret o XL,
Kyrkkaffe. Seminarium om lovsång
med Bo Järpehag för de som vill
vid kyrkkaffet.

5 Ti 14.00 RPG inbjuder till

Dagträff. Vårfåglar - bildvisning,
Medlemmar ur Tärnas fågelförening, servering

8 – 9 Rådslag Pingst FFS
9 Lö 9.00 - 13.00 Fönster-

putsning och städning vid kyrkan.

10 Sö 11.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Musikteam Tony
Larsson, utgångskollekt till Träffpunkten, Äventyret o XL, Kyrkkaffe
12 Ti 12.30 Sopplunch

Ekumenisk samling på Kråkberget

7 Sö 10.00 Gudstjänst

med nattvard Andreas Holm,
Musikteam Mats Järpehag,
Kyrkkaffe

14 Sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Holm, utgångskollekt till
Gideoniterna, Kyrkkaffe
RPG promenadgrupp

Måndagar. Samling 10.00
vid Hjortensbergskyrkan.
Vandringen avslutas med fika i
Mariagården. Sista gången före
sommaren är 8 juni. Info Arne Strid
0155-210598

Soppluncher

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

var 4:e tisdag 12.30
Mat, gemenskap och livsberättelser. Datum i programmet

14 – 16 Pilgrimsvandring i

Dansgruppen Himlasteg

Roslagen Info och anmälan (senast
15/4) Hans Nilsson 070-443407
eller Albin Andreasson 0735241429

14 – 16 Equmeniakyrkans
kyrkokonferens

17 Sö 11.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Musikteam Åsa
Sjölund, Äventyret o XL, enkelt
kyrkkaffe
19 Bussresa med RPG, mer info
kommer

24 Sö 11.00 Pingstdagsgudstjänst Lisbeth Stigemyr,
Musikteam Johanna Holm,
Äventyret o XL, enkelt kyrkkaffe
31 Sö 11.00 Alla åldrars
Gudstjänst och HKU:s sommarfest
Andreas Holm,
Anna Ingemmarsson
Musikteam Mikael Ingemarsson,
Kyrkkaffe

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
0722-50 76 40 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 0155288416 kan också ge information.

Mariebergsgården

Andakt fredagar 15.00 6/3, 3/4,
1/5, 29/5, (Mariagården ansvarar
17/4, 15/5, 12/6)
Reservation för eventuella ändringar.
Se annons ”Frikyrkorna” fredagar i
Södermanlands Nyheter

HKU

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

Händer varje vecka:
On 14.30-17.00 After School, ojämna

veckor – årskurs 4-6
On 18.00 Upptäckar scout, varje vecka.
Spårar scout, ojämna veckor. (Jämna veckor
efter påsk)
To 15.45 Konfirmation – Årskurs 7 och 8
Fr 10.00-12.00 Öppet hus för småbarns
föräldrar. 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 13.00-17:00 Äventyrar/Utmanarscout
(vissa veckor) från 13 år

MARS
6-8 Några ledare åker på barnledarkonfe-

rensen ”Jesus till barnen” i Jönköping
13 Fr 20.00-23.30 Musikcafé på Open
Doors
21 Lö 1330-17.00 Together – Barn och
familjedag i Hjortensbergskyrkan
25 On 18.00 Spårning för alla scouter

APRIL
24 Fr Open Doors går på Musik-

cafékväll/Nattkyrka i Svenska kyrkan
25 Lö 13.30-17.00 Together – Barn och
familjedag i Skälbykyrkan

MAJ
2 Lö Familjedag med alla scouter och
deras familjer

15-16 Kanothajk med ungdomarna på
Open Doors

23 Lö Innebandyturnering i Katrineholm,

för info fråga Linnea
29 Fr 10.00 Avslutning Öppet hus
Fr 20.00-23.30 Musikcafé på Open Doors
31 Sö 11.00 Vårfest, alla åldrars
gudstjänst

JUNI

3 On 14.30 Avslutning After School
5 Fr 19.00 Avslutning Open Doors
12 Studenten för några av våra ungdomar
26-29 Sommarläger, scout – Getsjötorp,

Kolmården
23-26 10.00-15.00 Sommarkollo på
Stjärnholm, åk. 3-6

JULI

29 Juni – 5 Juli Hampeveckan,
ungdomsläger
1-5 Sommarläger Smajl på Hjälmargården

”MUSIKEN ÄR ETT UTTRYCKSSÄTT
I GUDSTJÄNSTEN”
Utanför huset är det nollgradigt, lite småslaskigt, men en
första aning om våren finns i den svala luften. Eller är det
kanske bara ett önsketänkande? Några fåglar sjunger i
alla fall.Vi får besök i vårt hem av Mats Järpehag, en av
de musikaliska stöttepelarna i Hjortensbergskyrkan.
För musiken är levande och viktig i församlingen, i gudstjänsten, i barn- och ungdomsarbetet, i evangelisationen – ja
i allt församlingsarbete. Och det är många som med musik
och sång lyfter församlingen till de höga tonerna i livet
Fostrad i Ljusfallshammar
Mats Järpehag föddes 1962 i ett litet samhälle, Ljusfallshammar, utanför Finspång. I den lilla ÖM-församlingen med 60
medlemmar drog en väckelse fram och ett 15-tal ungdomar
kom till tro. Mats spelade en viktig roll och engagerade
sig som ungdomskörledare i många år. Hans bror spelade
piano. Bröderna kom från en musikalisk familj, med mamma
som musiklärare i kommunala musikskolan.
Och musikskola blev det förstås för Mats också. Piano,
trombon och sång är det mest framträdande, men en särskild passion är körmusik.
Medlem i Hjortensbergskyrkan
Men trots förutsättningarna blev inte yrkesvalet något med
musik. Mats Järpehag är civilekonom och är i dag försäljningschef på ett globalt företag inom förpackningsindustrin,
med huvudkontor i Nyköping – Laminex AB.
Till Nyköping kom han 1997 och blev medlem i Hjortensbergsförsamlingen ett par år senare. I dag är han gift med
Lisbeth, som också är musiker. Bara en av de tre sönerna bor
ännu hemma.
Nyköping Gospel Group
Men musiken då? Jo, den är det största fritidsintresset. Jakt
och fritidsmotion är nummer två. Men musiken tar mycket
plats i Mats liv. År 2006 bildades Nyköping Gospel Group,
med Mats Järpehag som ledare och manager. Medlemmarna i kören rekryteras från flera olika frikyrkor i Nyköping.
Järpehag är också glad över systemet med olika team som
musicerar vid gudstjänsterna. Det är f n fem stycken team.
Många ungdomar engageras också på detta sätt.
Musiken understryker och harmoniserar med predikan och
texterna. Den är en egen budskapsbärare och bidrar till
fokus på budskapet och på Gud. Ibland kan en sång vara
lättare att ta till sig än en predikan. Musiken har också ett
egenvärde, den gör gott för själen.
Och det finns plats för lovsång, solosång och olika former
av musik. Ingen slentrian, det är budskapet som ska beröra.

Jesu sju ord på korset
I påsk kommer ett stort och intressant musikprogram att
framföras. Ulf Normark har skrivit ett antal musikstycken med
texter som hämtats från Jesu sju ord på korset. Musiken och
texterna är en blandning av gospel/pop/klassisk körmusik,
blandat med ren textläsning.
De sju orden är en samling av de ord som Jesus enligt
evangelierna uttalade när han hängde på korset på Golgata.
Det handlar om förlåtelse, paradiset, moder – son, övergivenhet, törst, fullbordan och slutligen ”fader – i dina
händer överlämnar jag min ande”.
Och programmet ska framföras av församlingens alla
musikteam tillsammans. Det blir en stor musikhappening.
Mats Järpehag leder. Söndagen innan påskveckan - notera
det! Förbered er gärna genom att läsa Jesu ord på korset i
Bibeln; Lukas 23, Johannes 19, Markus 15, Matteus 27.
I framtiden vill Mats Järpehag fortsätta syssla med sitt
största fritidsintresse, musiken.
”Jag vill musicera, leda, inspirera och underlätta för
musiken i församlingen, i gudstjänsterna”.

Och så avslutar vi intervjun. Mats åker hem för att packa
resväskan. I morgon kl 06 lyfter planet till Bombay. En
annan del av livet – ett annat uppdrag.
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