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VÅRTID

Vårtid

Jag tycker om att odla. Våren är en härlig tid! Nu ska fröerna i
jorden. Det är som ett under varje gång livet och kraften i det lilla
fröet vecklar ut sig och en ny växt börjar gro. Om vi aldrig sett den
färdiga växten skulle vi inte kunna föreställa oss den genom att
bara titta på fröet. Men om vi sår morötter och ringblommor, så är
det inte bönor och krasse som kommer upp. (Om vi inte blandat
ihop fröerna eller det ligger fröer kvar i jorden sedan förra året)
Jesus talar själv om sitt liv som ett frö. Ett korn vete. (Joh 12:24)
När han ger ut sitt liv i döden på korset och läggs i jorden/graven
så är det som en såningsprocess. När han uppstår så är det början
på en ny skapelse som ska ge liv till så många fler. Allt detta får vi
på nytt begrunda och fästa vår tro vid i fastan och påsktiden.
Olov Hartman sammanfattar detta i en psalm (389 i Psalmer och
Sånger)
Gud skrev sin hemlighet i allt och himmelriket bor i varje
vetekorns gestalt som faller ner i mull.
Se Gud har sammanfattat allt i Kristus och hans Ord
och så försonat allt med sig i himmel och på jord.
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Den fattige som kom till oss och hölls för ingenting
är den som allting handlar om när summan räknas ner.
När du sår, är det inte den blivande växten du sår utan ett naket
sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han
har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Så skriver Paulus
(1 Kor 15:37-38) i ett sammanhang där han undervisar om Jesu
uppståndelse och det eviga liv som Jesus kan ge också oss del i.
Det finns en bevarad identitet mellan de personer vi är nu och det
vi ska bli i uppståndelsens liv. Men hur den färdiga växten kommer
se ut det blir säkert en överraskning.

Vi

får så och odla våra växter i vårens tid. Låt oss samtidigt
tänka på vad vi sår in i vårt liv som gör att tron på Jesus kan
gro och växa sig stabil. Hur odlar vi hoppets vackra växt så den
inte vissnar - i en tid när oro och osäkerhet inför framtiden breder
ut sig? Vi behöver leva med
Bibeln och i bönens gemenskap. Vi behöver gudstjänster och gemenskap.

Vi kan behöva rensa bort
ogräs som annars kväver
det vi vill ska växa. Vi får
rota vårt liv i att den Gud
som låter livet veckla ut sig i
fröet som läggs i jorden, och
i Jesus död och uppståndelse, kan skapa nytt där det ser som mest hopplöst ut. Det är vårens
och påskens stora hälsning till oss!
Lisbeth Stigemyr

ÄVENTYRET
En

man i sina bästa år, klädd i
jeans och tunika, dyker upp
i en dörröppning. Det visar sig vara
profeten Elia. Snart är han i samspråk
med en änka i Sarefat, som också dykt
upp. Det här tilldrar sig i bottenvåningen i Hjortensbergskyrkan och är en
tablå i något som kallas ”äventyret”
och liknande föreställningar inträffar
de flesta söndagar under söndagarnas gudstjänster. Efter en stund in i
söndagsmötena ljuder en melodislinga
och alla barnen i bänkarna strömmar
entusiastiskt till bottenvåningen. Det
här känner vi till.

barnen i Rumänien. Sen sjunger vi ”Ja
må hon leva” för ett födelsebarn och
så leker vi en tävling med ballonger
och två lag.

Sen delar barnen upp sig med ledarna
i tre grupper efter ålder. Jag följer med
mellangruppen som samlas i scoutrummet. Först presenteras vi för varandra och får redogöra för var vi bor
och vad vi gillar för godis. I dag görs
sen en enkel uppsättning med Elia i
huvudrollen. Andra får vara kung, en
bäck (inte så populärt), två korpar, en
änka, en vedhög och så vidare. Skådespelet avlöper väl. Frukt finns med och
Men vad händer mer för barnen i de delas ut i en paus.
undre regionerna? Jo, först samlas
alla barn i åldrarna från 5 till 14 år Som ytterligare illustration av bibeltexför att lyssna på en berättelse, eller ten pratar barnen om när Gud hör bön.
uppleva den genom en liten före- En katt blev mirakulöst räddad från att
ställning, som ovan. Det kan också bli överkörd. En annan katt rymde,
vara som en talad berättelse. För men blev hittad.

verksamheten. Hon har varit med
som initiativtagare i 15 år och har
hela glöden kvar. Antalet barn skiftar mellan 20 och 40 och nio ledare
arbetar tillsammans med Anna. Sedan finns det också sex hjälpledare.
Hela ledargruppen har olika skift,
så ledare krävs. Vilket gott arbete
alla lägger ner.
”Fler medarbetare behövs” säger
Anna. Så anmäl er till henne. Arbetet är direkt lustfyllt, för barn är
fantastiska människor. Det finns en
målsättning: ”Det här är barnens
gudstjänst och Jesus ska presenteras på barnens sätt. Barnen ska ha
kul i kyrkan, bli sedda och känna sig
trygga. Vi ska lära känna Jesus och
vi ska ha roligt”
Undrar ni över Elia och vad som
hände? Läs i 1 Konungaboken så
får ni veta.

två veckor sen var det dockteater och
handlade om Jesu intåg i Jerusalem Jag smiter upp till den äldre grup- Text: Bengt Persson.
på en åsna. Det är alltid berättelser pen som mer analytiskt har diskuterat bibeltexten om Elia och änkan.
från bibeln som framställs.
Här har bönesvar givits vid engelskOch barnen är entusiastiska och ropar prov och matteprov.
synpunkter och korrigeringar i före- Så träffar jag Anna Ingemarsson
ställningen. Så blir det en insamling till som ansvarar för den här goda

Äventyret har ett
hotell där olika
gäster kommer
på besök.
Denna gång är
det profeten
Elia.

Foto: Bildbeviset fotograf Peter Krlsson

Eva-Marie och Ingvar – välkomna till Hjortensbergskyrkan!
TEXT: BENGT PERSSON

FOTO: LISBETH STIGEMYR

Jag träffar Eva-Marie Ruus och Ingvar Lindqvist i deras villa i
Oxbacken, Nyköping. Det är en solig men lite kall och blåsig
februaridag. Vi tycks ha vant oss vid hotet om ett varmare klimat
för vid minsta minusgrad så fryser vi.
Eva-Marie och Ingvar är i ganska nybliven pensionärsålder,
pigga och initiativrika, och vi gläds över att de vill vara med oss i
Hjortensbergskyrkan.
Eva-Marie är en ursprunglig nyköpingsbo som växt upp här och
bortsett från några år i Oxelösund har hon varit staden trogen.
Hon har jobbat på Sunlight och Saab-Ana och har dessutom
arbetat som ”civilare” på polisstationen i 47 år – hur nu detta är
möjligt, när hon dessutom hunnit vara pensionär några år.
Det var nog på polisstationen de mötte varandra, för Ingvar, som
är uppväxt i Vingåker, har varit polis i Nyköping sedan 1966. Ingvar har sin uppväxt inom pingströrelsen, medan Eva-Marie inte
har något frikyrkligt påbrå. Båda välkomnades till Hjortensbergskyrkan i december 2016.
- ”Hur hamnade ni i Hjortensbergskyrkan som medlemmar?”
- ”Det var genom att vi gick Alpha-kurs nu i höstas. Det var en mycket bra kurs och gruppen och lärarna var jättebra.”
Beslutet att gå in i församlingen togs individuellt och båda är var och en övertygad om detta steg.
- ”Och vi har verkligen inte ångrat oss. Vi gillar pastorerna och medlemmarna som alla är mycket varma och välkomnande.”
Eva-Marie och Ingvar har fler starka meriter. De åker motorcykel och deltar i församlingens mc-aktiviteter. Så även
den vägen har vägen till församlingen alltså legat öppen. I garaget lutar sig en Alfa Romeo Giulietta -56 i en pågående
totalrenovering. Och mera bilar finns det. Båda är aktiva i automobilklubben och arbetar med dessa arrangemang. Och
båda har också erfarenhet av segling och båtar.
Ja, det finns mycket av värde i parets liv. Och energi! Och nu är de bland oss i Hjortensbergskyrkan. Tänk på värdet av
både Alpha och MC.
Vi är glada för Eva-Marie och Ingvar. Var mycket välkomna!

AKTUELLT

Mars

April

22 Lö 9.00 – 13.00 Städdag vid sommarhemmet. Korv serveras.
23 Sö 11.00 Gudstjänst

10 – 19 Våga Tro med Pär Alfredsson
11 Lö 18.00 Gudstjänst

1 Lö 09.00 Tjejfrukost

Pär Alfredsson, musikteam Mikael
Ingemarsson.

2 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Sören Öhlund, musik Tony Larsson
och Hans Nilsson, Äventyret & XL,
kyrkkaffe i hemmen.

12 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Pär Alfredsson, Soul Children, musikteam Mikael Ingemarsson, Äventyret
och XL, enkelt kyrkkaffe.
12 Sö 17.00 Alphafest

mat, musik, intervjuer, Pär Alfredsson.
Bjud gärna in en vän. Föranmälan Anki
Nylander.
14 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagträff

Sakral historia, träsnidare Kurt Malmgren.

Mer info kommer.
Lisbeth Stigemyr sång Anna-Carin o
Paul Johansson, Äventyret & XL, enkelt
kyrkkaffe.

25 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagträff

4 Ti 12.30 Sopplunch

25 Ti 19.00 Bibelkväll

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

Nåden, Bengt Göran Bergdahl

8 Lö 13.00 Fest för äldre

17 Fr 19.00 Gudstjänst

Pär Alfredsson musikteam Linnea Linder och ungdomar
18 Lö 9.00 Frukost för alla

Pär Alfredsson Vem söker Gud idag,
kostar 60:-, ingen anmälan.

30 Sö 11.00 Gudstjänst Rickard Lundgren.

9 Sö 11.00 Palmsöndagsgudstjänst

Sång Carina och Lars Emericks, insamling till samfundens nationella arbete, Äventyret & XL, enkelt kyrkkaffe

Lisbeth Stigemyr, sång Teresia Sköld,
Äventyret & XL, Kyrkkaffe.

30 Sö Valborgsfirande vid Sommarhemmet

Nattvard, god mat, musik m.m. Anmälan till exp 0155-28 84 16 senast 2/4

16 To 19.00 Bibelkväll

Att dela sin tro, Pär Alfredsson.

En sång om glädje, Marie-Louise och
Berno Hallström.

Må–On 18.30 Andakter i stilla veckan

Andakterna är ca 30 min. De Leds av
Lisbeth Stigemyr och präglas av stillhet med bibelläsning, musik och bön.
Må Nattvardssalen
Ti Getsemane
On Törnekronan

19.00 – ca 21.00 Serveringen öppen
20.00 Brasan tänds, vårtal av Karolina
Lindhe och vårsånger

Maj
2 Ti 12.30 Sopplunch
Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 076-133 38 99.

Pär Alfredsson, sång Mats Järpehag
m.fl.

11 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagträff

6 Lö 9.00-13.00 Fönsterputsning och
utearbetsdag vid kyrkan

Tankar inför påsken, Lisbeth Stigemyr

ta med eget fika.

19 Sö 11.00 Gudtjänst

11 Ti 19.00 Bibelkväll

Pär Alfredsson, sång Carina och Lars
Emericks, Äventyret och XL, Konfirmanderna inbjuder till Kyrkkaffe med
våfflor.

Påskens dagar Andreas Holm

6 Lö 13.30 – 17.00 Together – Barn &
Familjedag i Skälbykyrkan.

13 To 19.00 Skärtorsdagsgudstjänst
med nattvard

7 Sö 16.00 Gospelgudstjänst

25 Lö 13.30 – 17.00 Together – Barn &
Familjedag i Hjortensbergskyrkan.
26 Sö 11.00 Gudstjänst

14 Fr 11.00 Långfredagsgudstjänst

Andreas Holm, musikteam Mats Järpehag, Äventyret och XL, Kyrkkaffe, kort
församlingsmöte.

ca 90 minuter inför festgudstjänsten
kl.11.00. Samling på kyrkans parkering

18 Lö 18.00 Gudstjänst

28 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagträff

Mission – Förr och nu, Missionsvänner
28 Ti 19.00 Bibelkväll

Vid foten av Ditt kors, Julia Blixt

Lisbeth Stigemyr m.fl.
Lisbeth Stigemyr m.fl.
16 Sö 9.00 Pilgrimsvandring

16 Sö 11.00 Festgudstjänst på påskdagen

Andreas Holm, Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna Holm, kortare Äventyr
& XL, kyrkkaffe

Är detta allt? Nyköping Gospel Group,
Andreas Holm, Äventyret & XL, Kyrkkaffe
9 Ti Bussresa med RPG. Anmälan.
9 Ti 19.00 Bibelkväll

Kall eller varm, Anders Söderlund.
12 – 13 Pingst Rådslag i Norrköping.
14 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Vem är Jesus? Lisbeth Stigemyr, musikteam Mikael Ingemarsson, Äventyret
& XL, Kyrkkaffe och församlingsmöte.
21 Sö 11.00 Gudstjänst

Lisbeth Stigemyr. Foto: Albin Andreasson.

Hur leder Gud? Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna Holm, utgångskollekt
till träffpunkten Äventyret & XL, enkelt
kyrkkaffe.
25-27 Pilgrimsvandring, anmälan
senast 16 april. Info se folder el hemsidan.
25 – 28 Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Vårgårda.
28 Sö 11.00 Gudstjänst

Den helige Ande. Göran Bernhardsson, Tony Larssons musikteam, Äventyret & XL, enkelt kyrkkaffe.
30 Ti 12.30 Sillunch på Sommarhemmet. Anmälan senast dagen före
till Lena Delaplane 076-133 38 99.

HKU

Foto: Dag Lindgren

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

Juni

Dansgruppen Himlasteg

On 14.30-16.30 Konfirmation.
On 18.00-19:30 Spårarscout och Upptäckarscout.
To 17.00-18.30 Soulchildren.Kör för 1016 åringar. Info Anna Ingemarsson
Fr 10.00-12.00 Öppet hus.
Lek, sång, rytmik, fika och gemenskap för
små barn tillsammans med förälder.
Fr 19.00-23.30 Open Doors
Ungdomssamling. Årskurs 7 och uppåt.
Sö 11.00-12.30 Äventyret/XL 4-13 år.
Sö 14.00-17.00 (vissa veckor)
Äventyrarscout och Utmanarscout.

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

Dagar och läger

Every Sunday Service we offer translation
into English

RPG promenadgrupp

4 Sö 11.00 Alla åldrars Gudstjänst
med HKU:s sommarfest

Måndagae. Samling 10.00 vid Hjortensbergskyrkan. Vandringen avslutas med
fika i Mariagården. Info Arne Strid 0155210598.

Soulchildren, musikteam Mikael Ingemarsson, Kyrkkaffe och roliga uteaktiviteter.
11 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard

Hur kan jag bli trygg i min tro? Andreas Holm, musikteam Mats Järpehag,
Kyrkkaffe.

BIBELLÄSNINGSGRUPP

17 Lö 15.00 Nattvardsandakt

Med Lena Ling. Tisdagar jämna veckor
19.00. Kom när du kan!

Lisbeth Stigemyr m.fl. Besöksgruppen
inbjuder till kaffe efteråt.
18 Sö 10.00 Gudstjänst

Bön i kyrkan
Onsdagar kl 10.00. Kom när du kan!

Tema Miljö

Hemgrupper

Lisbeth Stigemyr, miljögruppen, utgångskollekt till Gideoniterna, Kyrkkaffe.

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.

23 Fr Midsommarfirande vid Sommarhemmet

Kyrkskjuts

14.00 Midsommarstången kläds.
15.00 Dans, lekar och servering.
17.00 Sommarandakt med Lisbeth
Stigemyr m.fl.

Behöver du hjälp att ta dig till gudstjänsten kan du kontakta Robert Delaplane
076-133 9 99.

25 Sö 10.00 Gudstjänst

För förföljda kristna första söndagen varje
månad kl 17.00 i St Anna katolska kyrka,
Nyköping.

Ekumeniskförbönsgudstjänst

Lisbeth Stigemyr m.fl., enkelt kyrkkaffe.

Händer varje vecka

Together – Barn och familjedag
25/3 i Hjortensbergskyrkan och
6/5 i Skälbykyrkan
Dagkollo på Sommarhemmet
26-30/6
Sommarsmajlläger Hjälmargården
5-9/7
Soulchildren
19-20/8 åker Soulchildren till Gathering
Göteborg.
För mer info kontakta barnledare
Anna Ingemarsson
anna@hjortensbergskyrkan.se eller
0722-50 76 39

Scout

Scouternas program finns på
www.hjortensbergskyrkan.se/scout
För mer info kontakta kårchef
Erland Strandås
erland.strandas@hotmail.com eller
0155-28 14 84

Ungdom

Årets konfirmandgrupp med ledare. Foto: Dag Lindgren
Studie- och Kulturarrangemang
i samarbete med.
Hjortensergskyrkan
Hjälper - Plusgiro 17 03 16 -4

Fr 17/3 Kvällsmöte med Per Alfredsson
Senaste nytt finns på
www.facebook.com/opendoorsnykpg
För mer info kontakta ungdomsledare
Linnea Linder
linnea@hjortensbergskyrkan.se eller
0722-50 76 38

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

För mer info kontakta pastor Andreas
Holm andreas@hjortensbergskyrkan.se
eller 0722-50 76 41

