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Kanske tänker du på sånger som Den blomstertid nu kommer,
En vänlig grönskas rika dräkt eller O, store Gud när jag skriver
sommarpsalm som rubrik. Vi svenskar har ju en fantastisk natur.
Att få vara med om hur allt som låg där fruset i dagar vintergrå
vecklar ut sina nyfödda blad och blommor bland surrande insekter och flygande fjärilar är förunderligt. Inte så märkligt då om vi
vill sjunga ut vår tacksamhet och glädje. Det är gott att få rikta
den sången till Skaparen.
I Hjortensbergskyrkan stannar vi
inför en psaltarpsalm varje vecka
under försommaren i år. I Psaltaren i Bibeln finns psalmer som
uttrycker hur vi ser Guds storhet
och vishet i naturen och psalmer
som besjunger hoppet att en
gång ska skapelsen befrias från
all tomhet. Då ska marken och
allt den bär glädja sig och alla
träd i skogen jubla (psalm 96).
I psalm 98 är det floderna som
ska klappa i händerna och bergen jubla.
Flertalet psaltarpsalmer har inte naturen som tema och sommar
är inte riktigt detsamma i ett klimat där torkan är det stora hotet
mot livet. Men behovet av glädje, vila och ny kraft är detsamma
var vi än lever våra liv. Om detta handlar många av psalmerna.
De allra flesta mänskliga erfarenheter och känslor ryms i psalmerna. Även de svåra som att vandra i dödsskuggans dal, att
bära på skuld så livet håller på att förtorka, att vara rädd för vad
onda människor kan göra, att känna avund eller längtan efter
hämnd. Allt kläs i ord och går att tala med Gud om. När Gud
inte verkar svara så ställer bedjarna i Psaltaren Gud till svars. I
psalm 44 läser vi: Vakna! Varför sover du Herre? Res dig! Det
säger oss att vi kan tala rakt och ärligt med Gud.
Många psalmer börjar i svårigheter, smärta eller klagan av något
slag men någonstans genom psalmen sker en vändning. Det
är spännande att leta efter den vändningen. Ibland förstår man
inte riktigt vad som orsakar förändringen men ofta är det tydligt
att ett möte med levande Gud förändrar både perspektiv och
själva livet. Du vände min dödsklagan i dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje är en människas erfarenhet i
psalm 30. Det är hela tiden Gud som är Du i Psaltarpsalmerna.
En personlig Gud som vi kan möta, lära känna, ha gemenskap
med och låta oss förvandlas av.
Vi får göra vad vi kan för att ta vara på sommarens ljus och skönhet. Ta vara på möjligheter till vila och rekreation under semester och lovtider. Men vi kan inte sätta alla livets påfrestningar på
pausknapp för att det är sommartider. Då är det en rikedom att
ha många olika sommarpsalmer att välja på i Psaltaren. Kanske
någon eller några ska få ge bärkraft åt ditt liv i sommar?

Lisbeth Stigemyr

TIPS PÅ SOMMARLÄSNING
I Hjortensbergskyrkan finns ett
bokbord där man kan köpa böcker.
Jag har valt några av de böcker
som nu finns där för att ge tips på
sommarläsning.
Tomas Sjödin är en mycket uppskattad författare och föreläsare. Han har
varit både sommar- och vinterpratare
i radions P1. Förra året skrev han Det
händer när du vilar. En bok som hyllar
tempoväxlingarna i livet. Det är inte farligt att ha fullt upp ibland bara det finns
utrymme för verklig vila däremellan.
Boken handlar om hur vi kan välja att
skapa utrymme också för vilan i livet. En
viktig och innehållsrik bok som nu finns
i pocket. I år har han gett ut boken
Det är mycket man inte måste. Det är
en annan slags bok. Den rymmer 77
krönikor huvudsakligen tidigare publicerade i Göteborgsposten. Det är alltså ganska korta stycken
som berör många olika ämnen. Alla med tänkvärt innehåll och
meningar man vill bevara för dess klarsyn och livsvisdom.
Biografier tycker många om att läsa. Har du inte läst Kärleken blev mitt vapen av Soheila Fors rekommenderar jag den.
Hon föddes som Kurdisk prinsessa, blev gerillasoldat och så
småningom hamnade hon i Sverige. Hon har varit med om
mer än de flesta och ännu har hon inte fyllt 50 år. Soheila blev
kristen, startar nu tehus för kvinnor och arbetar med integrationsfrågor i Sverige och med samhällsbyggande i Kurdistan.
Som pocketböcker finns också flera som berättar om att bli

kristen mitt i livet. En av dem är Bråkdelen av en sekund av Carolina Johansson. Hon är journalisten som drygt 20
år arbetat med näringslivsfrågor. På
kortare tid än en blixt varar förstod hon
att Gud finns och att den insikten får
konsekvenser för det fortsatta livet.
Böcker som hjälper oss att vårda våra
relationer är också värda uppmärksamhet. Upptäck kärlekens olika språk
av Gary Chapman är en läsvärd sådan
bok. Den har kommit ut i ny upplaga
och hette tidigare Kärlekens fem språk.
Även om den i första hand är skriven för det äktenskapliga samlivet så
kan det mesta tillämpas även i andra
relationer där vi vill bidra till varandras
bästa. De fem kärleksspråken är enligt
denna bok: bekräftande ord, tid, gåvor,
tjänster och fysisk beröring. Att förstå
både sitt eget primära kärleksspråk och
den andres hjälper oss att visa kärlek så det når fram.
Växt och fördjupning i tron finns det gott om böcker som,
förutom Bibeln, vill hjälpa oss till. Drick djupt av Anden av
Peter Halldorf är en jag gärna rekommenderar. En annan är
Fri att leva enkelt av Richard Foster. Båda dessa författare har
skrivit flera läsvärda böcker som kan hjälpa oss och utmana
oss att formas mer till det Gud har tänkt med oss.

En glädjefylld och rolig resa.
7-13 Maj var vi i konfirmationsgruppen i Pärnu, Estland. När vi
kom till Estland besökte vi Barnens hus, som hjälper barn som
har det jobbigt hemma. Vi besökte även Shalom-båten ”Jenny
kruse”, ett ålderdomshem, en kyrka och fick även se hur man firar
estnisk mors dag. Det bästa som jag upplevde var att se hur alla
människor, både gamla och unga, blev glada för de saker som vi
gjorde för dem. Även fast det inte var så stora saker.
Den här resan gjorde att vi som grupp blev mycket tajtare. Och
jag tycker det var bra att alla i gruppen hjälptes åt och var delaktiga i allt vi gjorde.
Text: Emma-Lina Johansson

Lisbeth Stigemyr, text och foto

SOMMARHEMMET 70 ÅR
Vi har en kyrka och vi har ett sommarhem. Och nu handlar det om sommarhemmet. På en udde i Stjärnholm
ligger ett hus med havsutsikt. Det används till rekreation, gudstjänster, scoutläger, valborgsmässofirande,
midsommarfirande m m. På platsen brukar det finnas sommarvärdar som håller huset i ordning och tar emot
besökande. Nu fyller sommarhemmet 70 år och den 27 juni firar vi. Låt oss söka oss i tiden och fånga sommarhemmets födelse och liv.

Lena Delaplane berättar…

…Tord Gunnemyr berättar…

Eftersom Lena Delaplane, tillsammans med sin make Bob flera år
varit sommarvärdar på sommarhemmet, bott där, och mött besökarna, så pratar vi först med dem.

Så jag åker till Tystberga och träffar Tord Gunnemyr. Tord är
fortfarande mycket engagerad i sommarhemmet och tillsammans med några andra farbröder, främst Ljunggren, Karlsson,
Ekström, Martinsson och Delaplane har byggnaden kontinuerligt hållits i funktion och moderniserats. Ett omfattande och
kompetent arbete som är värt stor respekt. Under åren har
taket bytts ut, grunden klätts in, toaletter byggts, elen bytts
ut, etc, etc.

När Lena Delaplane som nybliven
barnmorska kom till Nyköping och
baptistförsamlingen i början på
1960-talet var sommarhemmet i
full verksamhet sedan många år.
Många aktiviteter bedrevs; gudstjänster
på söndagarna – ibland
.
också på lördagkvällarna – ungdomssamlingar, fritidsfiske
(både strömming och ål), valborgsmässo- och midsommarfirande och privata fester och andra sammankomster. En del
av detta gör vi ju än i dag, men då var det ”mer av allt”. Lena
pekarpå behovet i dag av sommarhemmet som en ”missionsstation”, en kontaktyta med människor som kommer till platsen. Många möten mellan människor och mellan människor
och Gud har ägt rum på denna vackra plats.
Så visar Lena och Bob Delaplane en gammal gästbok som
täcker åren 1945 – 1989. Sida upp och sida ner med tackord
och namnteckningar. På bordet finns också gamla fotografier
från byggtiden och senare. På en bild från 50-talet syns två
bröder Gunnemyr som barn.
Lena Delaplane berättar att det på 60-talet var några familjer
som särskilt engagerade sig för sommarhemmet. En av dessa
var just familjen Gunnemyr.

År 1945 hade Baptistförsamlingen i Nyköping beslutat att
bygga ett sommarhem på en udde i Stjärnholmsviken. En
drivande företagsledare i församlingen, P-G Friberg, förhandlade fram ett arrendekontrakt på tomten med Stjärnholms
gård och han bekostade också delar av projektet.
Tord är född 1944 och minns förstås inte själva byggandet
1945, men väl hur sommarhemmet var en samlingspunkt under 50- och 60-talen. Platsen betydde mycket för frikyrkans
barn och ungdom.
Ofta bodde församlingsmedlemmarnas familjer med sina
husvagnar vid sommarhemmet. Det var alltså en slags mindre
familjecamping med mycket umgänge mellan familjerna, och
arbete med huset. Tords familjs bodde i ett rum i sommarhemmet. Det gick också att övernatta i den röda stugan, som
då var inredd med rum.
Utbudet av fritidsaktiviteter var inte överdrivet stort. Men det
fanns ett café vid Strandudden, tvärs över viken, dit man
kunde ro.
Tord Gunnemyr visar en smalfilm från 1945, där bygget är
dokumenterat. En film som säkert kommer att visas vid firandet den 27 juni.

… och Ruth Bergqvist berättar
Men invigningen av sommarhemmet 1945 minns inte Tord.
Så tillsammans med Tord och Birgitta Gunnemyr träffar jag
Tords moster, Ruth Bergqvist, 97 år.
Ruth är en av församlingens äldsta medlemmar och är en mycket glad och positiv dam med glimten i ögat. Hon berättar
gärna.
Sommarhemmet byggdes bland annat för att samla ungdomarna i församlingen. Och det var mycket ungdomsverksamhet, mycket glädje och gemenskap. Vissa kunde väl
ibland tycka att det var lite för lugnt att bo där ute, men Ruth
trivdes. Och lite bus piggade upp. Bland annat lade sig Tord
Gunneryds bror Berndt i en låda som användes som sittplats.
Berndts farmor fick en mindre chock när lådan under henne
plötsligt fick liv.
I början fanns ingen väg fram till huset, utan man fick gå sista
biten genom en kohage. Till Stjärnholm tog Ruth tåget från
Nyköping. Ja, tåget kunde man lita på, förr i tiden.
Framtiden för sommarhemmet
Om framtiden är Lena Delaplaine, Tord Gunnemyr och Ruth Bergqvist helt eniga. Sommarhemmet ska bevaras och användas
i församlingens och Guds tjänst. Det är en rekreationspunkt, gemenskapslokal och missionsstation, allt i ett. En gemensam
farhåga och samtidigt förhoppning är att nya eldsjälar måtte ta över det arbete som tidigare och nuvarande generationer lagt
ner.
Hjortensbergskyrkan har för några år sedan röstat om saken. Det var en kraftig majoritet för att behålla sommarhemmet och
att fortsätta utnyttja denna fantastiska plats. Så kom och njut av huset och naturen och historiens vingslag på kvällen den 27
juni.
Text: Bengt Persson Foto: Bildbeviset Peter Karlsson Arkivbilder montage: Karin Sköld

Vi har ingen sommarpastor i
sommar. Andreas Holm och
jag varvar i juni, så bara en
av oss är i tjänst. Under juli
månad predikar olika personer i gudstjänsterna.

Alphakursen börjar 8
september. En alphakurs
omfattar 10 kvällar och en
lördag. Programmet rymmer
kvällsmat, föreläsning och
gruppsamtal.

Förutom gudstjänsterna
söndag förmiddag så hålls
samlingarna på Sommarhemmet. Där blir Öppen Gård
veckorna 29-31 men även
andra tider går det att använda miljön vid Sommarhemmet för en utflykt och kanske
bad.

Välkommen om du är nyfiken på kristen tro och livets
stora frågor! Info på hemsidan,

Eftersom vi har kontakt
med många flyktigar blir det
en Internationell fest på
Sommarhemmet 15 augusti
15.00. Vill du bidra med
mat eller veta mera kan du
kontakta Kristin Björndal 076000 23 38

Lennart Forss 070-666 91 11
eller Andreas Holm
0722-50 76 41

AKTUELLT
19 september är det
Församlingsdag/ Gemenskapsdag för alla åldrar på
Åsa Folkhögskola. En viktig
dag för gemenskap och
samtal. Vi planerar att särskilt
samtala om hur vi kan bli en
etniskt mer blandad, mångkulturell församling. Tid för
gemensamma aktiviteter av
olika slag. Folder finns i kyrkan. Anmälan senast 30/8.

Några datum att notera för
hösten:
3-4/10 Höstens pilgrimsvandring. Info Hans Nilsson
070-444 34 07
10/10 Konsert med
Nyköping Gospel Group
och Ole Börud.
16-18/10 Ungdomshelg. Info
Linnea Linder 0722-50 76 38
Lisbeth Stigemyr

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER
Maj
r

31 Sö 11.00 Alla åldrars
Gudstjänst och HKU:s sommarfest
Psalm 139 Andreas Holm, Anna
Ingemarsson, Musikteam Mikael
Ingemarsson, Kyrkkaffe och happenings…

Juni
6 Lö 11.00 Nationaldagsbön
Ekumenisk samling på Kråkberget
7 Sö 10.00 Gudstjänst med
nattvard Psalm103 Andreas Holm,
Musikteam Mats Järpehag, sommarkul för barnen, enkelt kyrkkaffe
9 Ti 12.30 Sillunch på Sommarhemmet Anmälan senast dagen
före till Lena Delaplane
076-133 38 99
14 Sö 10.00 Gudstjänst
Psalm 107 Andreas Holm, sång
Linnea Linder, utgångskollekt till
Gideoniterna, sommarkul för barnen, enkelt kyrkkaffe
19 Fr Midsommarfirande på sommarhemmet
14.00 Vi klär midsommarstången
15.00 Dans och lekar, servering
17.00 Sommarandakt Lisbeth Stigemyr m.fl.

30 Ti 14.00 RPG inbjuder till
gemenskap och fika på Sommarhemmet

Juli
4 Lö 18.00 Sommarkväll på Sommarhemmet
Musik o influenser från Costa Rica
- Gustav Järpehag sjunger och
berättar
5 Sö 10.00 Gudstjänst med
nattvard Stig Alesand, Musikteam
Tony Larsson, sommarkul för barnen, enkelt kyrkkaffe
7 Ti 12.30 Sopplunch på Sommarhemmet Anmälan senast dagen
före till Lena Delaplane
076-133 38 99
12 Sö 10.00 Gudstjänst
Bo Carlsson, sång, sommarkul för
barnen, enkelt kyrkkaffe
ÖPPEN GÅRD på Sommarhemmet veckorna 29-31
Då finns möjlighet till enkelt fika.
Lena och Robert Delaplane ansvarar. Dagar med ihållande regn är
det inte öppet, förutom för de
annonserade programmen.
Info kontakta Lena Delaplane
076-133 39 99

21 Sö 10.00 Gudstjänst
Psalm 104 Lisbeth Stigemyr¸ sång,
sommarkul för barnen, enkelt
kyrkkaffe
27 Lö 17.00 Jubileumskväll Sommarhemmet 70 år
Program, servering, utställning
m.m. på Sommarhemmet
28 Sö 10.00 Gudstjänst
Psalm 71 Lisbeth Stigemyr,
Musikteam Mikael Ingemarsson, sommarkul för
barnen, enkelt kyrkkaffe
17.00 Bryggmöte med missionsbåten Shalom, Nyköpings hamn

21 Ti 12.30 Sopplunch på Sommarhemmet
Anmälan senast dagen före till
Lena Delaplane 076-133 38 99
26 Sö 10.00 Gudstjänst
Josue Leones, Musikteam Elisabet
Nilsson, sommarkul för barnen,
enkelt kyrkkaffe
28 Ti 14.00 RPG inbjuder till
gemenskap och fika på Sommarhemmet

Augusti
1 Lö 18.00 Sommarkväll på Sommarhemmet
Att söka sitt ursprung - Claudia Vingren berättar om sin resa
och sökande efter sin biologiska
mamma i Colombia
2 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard
Andreas Holm, Musikteam Mikael
Ingemarsson, sommarkul för barnen, enkelt kyrkkaffe
4 Ti 12.30 Sopplunch på Sommarhemmet
Anmälan senast dagen före till
Lena Delaplane 076-133 38 99
9 Sö 10.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Musikteam
Johanna Holm, sommarkul för
barnen, enkelt kyrkkaffe
11 Ti 14.00 RPG inbjuder till
gemenskap och fika

Bild: Bildbeviset Peter Karlsson

14 Ti 14.00 RPG inbjuder till
gemenskap och fika på Sommarhemmet

18 Lö 18.00 Sommarkväll på
Sommarhemmet
Börje Hjalmarsson Skagerö berättar
om Frank Mangs 1900-talets store
evangelist
19 Sö 10.00 Gudstjänst
Gunnar Vingren, Musikteam Mats
Järpehag, sommarkul för barnen,
enkelt kyrkkaffe

15 Lö 15.00 Internationell fest på
Sommarhemmet
Enklare mat med smaker från
olika länder, tid att umgås och ha
gemensamma aktiviteter
16 Sö 10.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, sång, sommarkul
för barnen, enkelt kyrkkaffe
23 Sö 10.00 Gudstjänst på sommarhemmet
Ethel Lindgren, Lisbeth Stigemyr,
musikteam ungdomar, ta med
egen fikakorg

OCH SAMLINGAR
27 Ti RPG Storsamling på Hjälmargården
Britta Hermansson, Håkan Isacsson
m.fl.

HKU

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

29 Lö 18.00 Dop och Nattvard
andakt
30 Sö 11.00 Gudstjänst med
konfirmation
Andreas Holm, Linnea Linder, konfirmanderna , Musikteam Mats
Järpehag, Äventyret o XL, Kyrkkaffe

September
5 Lö 18.00 Simon Ådahl i
Korskyrkan, Nyköping
Arr Tidningen Dagen
6 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
Lisbeth Stigemyr , Musikteam Elisabet Nilsson, Äventyret o XL, enkelt
kyrkkaffe

RPG promenadgrupp
Måndagar Samling 10.00 vid
Hjortensbergskyrkan. Vandringen
avslutas med fika i Mariagården.
Sista gången före sommaren 8 juni.
Börjar igen 7 sept. Info Arne Strid
0155-210598
Dansgruppen Himlasteg
Måndagar jämna veckor 18.00
Info Kerstin Nordmark
070-622 81 72

19 Lö Gemenskapsdag för alla
åldrar på Åsa Folkhögskola
Viktiga samtal, god mat, gemensamma aktiviteter. Särskild folder.
Anmälan senast 30/8
20 Sö 11.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, sång Anna-Sara
Wadskog och Vera Arvidsson,
Äventyret, enkelt kyrkkaffe
22 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Flykten valde oss
En flyktingpojke berättar. Kjell
Wiklund, Liman Salihi

Vi önskar er en välsignad sommar och
hoppas ni kan passa på att njuta av sommarens goda!
Häng gärna på några av våra läger och
övriga aktiviteter som vi ordnar under
sommaren.
Sommarkul: Varje söndag kl. 10:00 för alla
barn under gudstjänsttid

8 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Alpha vem är det bra för?
Bengt-Göran Bergdahl
18.30 Alphakursen startar
13 Sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Holm, Musikteam Tony
Larsson, Äventyret o XL, kyrkkaffe

Tack!
Vi vill säga ett stort tack för den här terminen, till alla barn, ungdomar, ledare och
föräldrar

Ungdomshäng: Varje fredag fr.o.m. 26/6
blir det ungdomshäng med samling vid
Hjortensbergskyrkan kl 19:00
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
070-258 958
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
29/5, 26/6, 24/7, 4/9
(Mariagården ansvarar 12/6,10/7,
7/8, 21/8, 18/9)
Reservation för eventuella ändringar.
Se annons ”Frikyrkorna” fredagar i
Södermanlands Nyheter

LÄGER!
23-26 juni, Dagkollo på sommarhemmet
Stjärnholm, för barn från åk. 3 till åk. 6. Är
du intresserad, kontakt och anmälan till
barnledare Anna Ingemarsson senast 9 juni
26-29 juni, Scoutläger, Getsjötorp för alla
åldrar. Info Erland Strandås
29 juni – 5 Juli, Hampeveckan, tonårsläger
13-19 år. Info Linnea Linder eller
www.hampeveckan.nu
1-5 juli, Smajl läger på Hjälmargården.
För barn födda år 2007-2002. Info Anna
Ingemarsson
Upptaktshelg 21-23 augusti,för ungdomarna Stjärnholm, från åk. 7 och uppåt.
Anmälan och mer info Linnea Linder
linnea@hjortensbergskyrkan.se
0722-50 76 38

Av nåd och endast av nåd är jag frälst!

En sen novemberkväll 2014
öppnade Den Heliga Anden mina
ögon och visade mitt livs alla
tillkortakommanden, överträdelser och
min verkliga syndfulla natur.
I Gudsfruktan och under stor nöd bad
jag till Jesus.
Under frälsningsbönen förlåter Guds
Son, Jesus Kristus, alla mina synder och
överträdelser med Hans eget blod på
korset. Jag överlämnar mitt liv i Jesus
händer och när bönen når sitt slut är
min ande levande och min själ uppfylld
av tacksamhet, glädje och kärlek till
min Skapare.
Innan denna förlösande novemberkväll
så har Gud genom Den Heliga Anden
dragit i mig under en lång tid. Allt
intensivare drogs jag mot Jesus, ju
närmare den avgörande stunden skulle
komma.
Jag kommer från en sekulär familj och
ingen i min släkt är aktivt kristen. Aktiv
har jag dock varit under många långa

perioder i mitt liv i sökandet efter en
högre sanning. Det sökandet har skett
i många olika källor, dock utan några
egentligen framsteg, för att villolärorna
är många och fallgroparna ännu fler.
I dag är jag 55 år och är gift sedan
femton år och har två fina flickor, Anna
fjorton och Isabella elva år.
I perspektiv måste jag medge att
mitt liv varit både gott och intressant,
trots att jag levt utan Jesus och utan
Gudsfruktan. Kristna värderingar är
förstås en grund för de flesta som föds
i detta land och korset har alltid haft
en speciell dragningskraft på mig. Men
ett liv utan Jesus betyder oavbrutna
synder, överträdelser och värst av allt,
en vandring allt längre bort från Gud
och utan hopp för evigheten.
Men nu är jag räddad och min biljett
till evigheten i Guds Rike är bokad. Mitt
liv är fylld av Guds kärlek och Den Heliga Andens kraft med Jesus ständigt

närvarande i mitt hjärta som skänker
mig glädje, tillförsikt och frimodighet.
Som oberoende forskare visste jag
sedan länge att många avsnitt i Bibeln
är bevisbara sanna, men jag kunde
aldrig riktigt förstå texternas djupare
innebörd innan Den Heliga Anden
öppnade mitt hjärta och visade Guds
Ords sanna natur. Nu kan jag bygga
min vetskap på tro, den stabila grund
som krävs för all verklig kunskap.
På Påskdagen 2015 döptes jag av
pastor Lisbeth i Hjortensbergskyrkan
tillsammans med Lotta och Mats. En
underbar dag.

Nu blickar jag framåt, inte på ett
kort ögonblick på jorden, utan på
evigheten i Guds heliga stad.
Thomas Kärrlander

Foton: Lisbeth Stigemyr
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