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Jag hör till dem som uppskattar att bo i ett land med olika årstider. Det får gärna vara klara dagar med glödande färger på
hösten, men på våren gäller det späda livet och glädjen att se
bladen veckla ut sig i otaliga gröna nyanser. Sommaren är härlig
när solen skiner och det är varmt, men på vintern får det gärna
vara snö och åtminstone några minusgrader. I den bok i Bibeln
som heter Predikaren står det: Allt har sin tid. Det finns en tid för
allt som sker under himmeln (3:1). Därefter följer en lång uppräkning av olika erfarenheter och allt summeras : Allt har Gud
gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas
hjärtan (3:11).
Det är inte enkelt att ta igen en barndom där man inte fick
grundlägga trygghet eller ett frånvarande föräldraskap när barnen var små. Att tonårsfrigörelsen kommer när man är 40 eller
ännu äldre skapar ofta stor smärta för omgivningen. Det är gott
om allt får ha sin tid. (Samtidigt predikar vi att det hos Gud finns
förlåtelse för våra egna svek och möjlighet till försoning och helande för det som inte blev gott för sin tid.)
Vi vill vara en kyrka för hela livet. Där barn får vara barn, tonåringar vara just tonåringar, vuxna i olika skeden av livet får hjälp
att vara vuxna och äldre får vara äldre. Tillsammans kan vi berika
varandras liv och bredda perspektiven. De flesta av oss kan säkert göra mer för att lära känna någon i en annan generation än
vi själva är och öka den inbördes förståelsen. Tillsammans bygger vi en församling där Guds rike blir synligt!
Att barnen har en viktig plats i Guds omsorg och i Guds rike har
Jesus gjort tydligt. Så mycket i våra liv grundläggs och utvecklas
i barn- och ungdomsåren. Då är församlingens stora kallelse att
finnas där med en god miljö att lära känna både sig själv och
Gud. Att få hjälp att ta emot sitt eget liv och en medveten gudsrelation. Äldre har också en viktig plats i Guds omsorg. Särskilt
när krafterna avtar och ensamhet och utsatthet drabbar. Då är
församlingens kallelse att finnas där med stöd och gemenskap.
Att få hjälp att ta emot och vila i nåden. Vårt liv och vårt värde
består inte i våra prestationer. Att få hjälp att bereda oss för
evigheten. Lite som det avlövade trädet på hösten grundlägger
nya skott som visar sig i en ny vår. Det viktigaste sker inuti.
Ibland har vi nog tänkt att vuxna får klara sig själva och samtidigt
ska de vuxna ta ansvar i arbetslivet och ha omsorg om både yngre och äldre. Även i församlingen förväntas mest ansvar. Vi kan
behöva fördjupa stödet till vuxna ut i församlingen. Hur utvecklar jag en vuxen tro som är äkta och hållbar? Hur hör tron och arbetslivet ihop? Hur är församlingen en resurs i en vuxen människas relationer till barn, partner, äldre föräldrar eller brist på dessa
relationer. I sommar har jag läst boken Inför livets andra halvlek
av Hans Jansson. Han använder fotbollsmatchen som bild. Det
är andra halvlek som avgör matchen. Vi kan någonstans mitt i
livet behöva något av en halvtidspaus där vi lägger upp strategin
för resten av våra liv. Vi lever längre och många får många friska
år att kunna vara verksam innan krafterna avtar. Hur ska de åren
fyllas med liv så allt blir gott för sin tid? Ta gärna hjälp av den
boken om du befinner dig där i ditt liv.
Gud är hela livet Gud, som vi kan lära känna alltmer i skiftande
erfarenheter. I det hela livet ingår evighetsperspektivet. Allt viktigt sker inte här och nu. Allt måste inte vara perfekt nu. Vi kan
få leva med hopp och förväntan på att det ska komma. Det kan
befria oss från press och hjälpa oss att prioritera vad som är viktigast.

Lisbeth Stigemyr

KARIN – ÄLDST I FÖRSAMLINGEN
April 1917. Stor oro i världen. Första världskriget rasar som värst. I Ryssland störtas
tsarregimen och det kommunistiska styret
införs. Nästa år är det 100 år sedan.
I april 1917 föds Karin Vannerstedt, på
Orups gård i Billeberga, Skåne. Hon är
Hjortensbergskyrkans äldsta medlem och
det är inspirerande att träffa henne i lägenheten i Nyköping. Hon är pigg, Karin.
Glad också över att få besök. På ett litet
sidobord ligger en svart, gammal och nött
bok – hennes fars bibel.
Om kroppen är svag så är det inget fel på
minnet. Karin har full kontroll på allt från
1920-talet och framåt.
Efter några år i Billeberga flyttade familjen
till Bräkne Hoby, där moderns föräldragård
togs över. Familjen var djupt religiös och
hemmet var öppet för gudstjänster. Karin
minns många resepredikanter och sångare som gästade hemmet, bland annat
solskenssångare Hultman.
År 1942 gifte Karin sig med Carl Johan
Olsson. Efter några år i Blekinge började

flyttlassen rulla, efter makens tjänster på
de stora gårdarna i mellansverige. Tre
pojkar föddes.
Maken dog år 1961 och då flyttade
Karin med pojkarna till Katrineholm. Hon
försörjde sig där som ekonomibiträde på
Kullbergska sjukhuset.
Efter att under åren ha tillhört flera
frikyrkoförsamlingar i Södermanland flyttade hon år 2001 till Nyköping och valde
då Hjortensbergskyrkan. Karin har tidigare
arbetat ideellt i församlingarna hon tillhört.
Handarbete för försäljning, bakning till
samlingar och fester. Och hon har spelat
och sjungit i kör och gjort många hembesök hos äldre och sjuka.
Nu är Karin Vannerstedt själv i den
situationen att hon inte kan komma till
Hjortensbergskyrkan. Hon längtar efter
besök och kontakter med församlingen.
Och det är den innerliga hälsning hon vill
skicka till församlingen - håll kontakten
med våra äldre och sjuka som inte kan ta
sig till kyrkan.

“Håll kontakten med våra
äldre och sjuka som inte
kan ta sig till kyrkan.”

VERA – YNGST I FÖRSAMLINGEN
Om året 1917 är historia så känns inte år
2005 särskilt länge sedan. Det var året då
Feministiskt Initiativ bildades, den allra
första videon lades upp på Youtube och
annandag pingst försvann som helgdag.
Det var också året då vår yngsta medlem i
församlingen föddes.
Hon heter Vera Saltell och är 10 år - 11 i
oktober. Vera är född i Nyköping, där hon
bor i villa tillsammans med sin familj. På
sommaren bor familjen i sin sommarstuga.
Det vet författaren till den här artikeln, för
täckningen för mobiltelefonen har prövats
hårt.
På frågan hur det känns att vara yngst
så tycker hon att det känns lite konstigt.
Så många medlemmar – och så är hon
den yngsta! Vera är en mycket glad och
pigg tjej, full av liv. Det bästa i livet tycker
hon är att vara med kompisar och med
familjen.
Hon börjar i åk 5 nu i höst. I skolan trivs
hon, men har inga planer ännu på vad

hon ska utbilda sig till. Det bästa ämnet är
slöjd. Fritiden fyller hon med att sjunga i
körer, bland annat soul children, och så har
hon dans också som fritidssyssla. En aktiv
ung tjej har vi i församlingen.
Församlingen ja. Vad tycker Vera om
Hjortensbergskyrkan?
Jodå, Vera gillar församlingen. Allt är bra,
men bäst är kompisarna. Än så länge går
inte Vera på ungdomssamlingarna – hon
är faktiskt för ung! Men äventyret och Soul
Children med alla kompisar duger hur bra
som helst. På äventyret sjunger man, leker
lekar har tävlingar och så lär man sig från
bibeln. Soul Children sjunger, fikar, har kul
med kompisar och har andakt.
Att Vera valde att bli medlem i Hjortensbergskyrkan handlade inte i första hand
om medlemskapet utan framför allt om
dopet. Hon gjorde ett eget val med inre
vilja att låta döpa sig. När kusinen valde
doptillfälle passade Vera på.
Ja Vera är nöjd med Hjortensbergskyrkan,
med människorna och allting annat där.

“Allt är bra, men
bäst är kompisarna.”
Text: Bengt Persson Foto: Dag Lindgren

En av deltagarna i förra årets Alphakurs, Christina Ericsson, svarar på några frågor
som Kontaktredaktionen ställt.
Christina, du gick Alphakurs i Hjortensbergskyrkan förra
hösten. Vad var det som gjorde att du anmälde dig till
Alphakurs?
Min granne, Maria
Forss, berättade för
mig om Alpha – en
kurs om den kristna
tron, dess innebörd och
betydelse. Jag har länge
varit intresserad av och
funderat på frågor om
tro, vad den kristna tron
betyder för oss idag och
även för mig personligen.
Det finns många
obesvarade frågor som
hur livet skapades, finns
det liv efter detta, är det
någon som lyssnar när/om
jag ber, vem är Gud, är
kristendomen den ”enda
sanna” religionen.
Kanske skulle en Alphakurs bidra med både kunskap och
gemensamma samtal om mina funderingar. När Maria skulle
gå kursen blev det naturligt för mig att anmäla mig. Det
kändes bra att gå tillsammans med någon jag kände och som
har en förankring i Hjortensbergskyrkan.

Upplägget var mycket bra. Att börja med att äta ”något gott”
tillsammans är både trevligt och det ger en möjlighet att lära
känna de andra deltagarna på ett naturligt och enkelt sätt.
Efter maten passade det bra att lyssna till ett föredrag. Det
var olika ämnen varje gång vilket gav olika infallsvinklar och
kunskap om den kristna tron, samtidigt som det fanns en
”röd tråd” i hela kursen. Föreläsarna var alla inspirerande,
engagerade och kunniga och väckte både intresse och många
tankar hos mig. Det kändes så bra! Att efter föredraget sitta
i en mindre grupp och prata om dagens ämne och delge
varandra våra tankar och erfarenheter var kanske det bästa
med hela kursen. Vi hade en god stämning i ”min grupp” med
en stor öppenhet. Alla frågor och tankar togs emot på ett bra
sätt. Naturligtvis hade vi en tystnadsplikt om det vi tog upp i
gruppen.
Vill du rekommendera Alpha till andra? Vem tycker du det
passar för i så fall?
Jag rekommenderar varmt alla som har frågor och funderingar
om kristen tro, och som vill lära sig mer, att anmäla sig till en
Alphakurs. För mig var kursen en spännande resa som gett mig
mycket! Jag tror den passar alla som är intresserade oavsett
ålder, kön, bakgrund, profession, kyrklig tillhörighet m.m.
Foto: Dag Lindgren

Nu har du anmält dig till höstens kurs också. Varför vill du
gå en gång till?
Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med på alla träffar. Det
var jag medveten om när jag anmälde mig. Nu vill jag gärna
ta del av avsnitt som jag missade bl.a. om den Helige Ande,
kyrkans roll idag och ”hur kan jag göra det bästa med resten
av mitt liv”. Alphakursen var mycket givande,

Alpha hösten 2016

så jag vill gärna få utveckla och fördjupa mig även i de ämnen
jag tog del av. Därför har jag anmält mig till en ny kurs.

Lennart Forss 070-666 91 11

Start tisdag 6 sep 18.30 med en prova på kväll.
Mer info finns på hemsidan eller kontakta

Andreas Holm andreas@hjortensbergskyrkan.se

En Alphakväll innehåller både mat, föredrag och
samtalsgrupper. Vad tycker du är bäst med Alpha?
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Välkommen till ett avslappnat, trevligt och spännande sätt att
utforska den kristna tron.
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Foto: Peter Karlsson
Kollage: Karin Sköld

AKTUELLT
Ny Konfirmationsgrupp startar hösten 2016
För dig som går i åk 8-9 och inte tidigare gått konfa.
Året innehåller veckoträffar, övernattning, studiebesök,
resa mm.
Infoträff ons 21 sep 17.30. Uppstartshelg blir i kyrkan 8-9
okt.
Anmälan och frågor till
Andreas Holm
Linnea Linder

andreas@hjortensbergskyrkan.se eller
linnea@hjortensbergskyrkan.se

25 september 17.00 är
det konsert med Ola
Karlsson, violoncell och
Valeria Resjan, piano.
Ola Karlsson är född i
Nyköping, son till Sigvard
och Margareta Karlsson. Ola
är professor vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm,
cellosolist i Radiosymfonikerna och medlem i Kungliga Musikaliska Akademin.
Valeria Resjan är rysk pianist
som flyttat till Finland. Hon
undervisar både på Sibeliusakademien och Metropoliauniversitetet i Helsingfors.
Valeria Resjan är flitigt
verksam som solist och kammarmusiker med konserter i
stora delar av världen.
Konserten i Hjortensbergskyrkan kommer att innehålla musik
av Musik av Chopin, Boccherini, Beethoven, Stravinsky,
Franck

Pilgrimsvandring 1 oktober på Fjällmossen, på gräns-

en till Östergötland. En pilgrimsvandring ger möjlighet att
växla livstempo. Vi vandrar, delar gemenskap och reflekterar.
Vi rastar några gånger och åter medhavd matsäck. Avfärd
8.30 från Hjortensbergskyrkan och beräknad återkomst
16.00. Ingen anmälan. Kostnad för bilfärd 40:-. Info Hasse
Nilsson 0155-22 03 03 eller Albin Andréasson 073- 524 14
29.

Konserter med Nyköping Gospel Group

Söndag 2 okt kl 18.00 Gospel & Classics på Nyköpings
Teater

Lördag 3 dec kl 18.00 Julkonsert i Hjortensbergskyrkan
STAND UP – Ungdomshelg 21 – 23 okt
Ungdomar från Nyköping och andra orter inbjuds till en
späckad helg med undervisning, galna aktiviteter, övernattning, skönt häng och
mycket mer. Även i år
gästas vi av den myckuppskattade Equmeniapastorn och gatuevangelisten
Marcus Olsson från Göteborg.

et

Fredag och Lördag kväll kl
19.30 är det öppna möten
som även du som inte deltar
hela helgen är varmt välkommen till.

Tjejfrukost blir det tre gånger i höst med gott och vackert
dukat frukostbord och spännande gäster som delar sina livserfarenheter. Datum finns i programmet. Folder kommer med
alla medverkande
Vi planerar några gudstjänster i höst där temat är Medhjärta för Nyköping. Hur kan vi som kristna och församling
bidra till stadens bästa där vi bor? Vilka behov kan vi möta?
Senare under hösten är huvudtemat Tillbedjan. Då vill vi
utifrån texter i Uppenbarelseboken belysa aktuella frågor. Allhelgonahelgen blir det på söndagskvällen ljusvandring kring
kyrkan och konsert med Brassox på likande sätt som uppskattades mycket förra året.

Välkommen in? Vi inbjuder till några öppna torsdagskvällar där vi kan få mer kunskap om asyl&integration. Vad sker
i samhället och vad kan vi göra? Varje kväll finns någon som
håller ett föredrag och någon som har en personlig berättelse
om hur det varit att komma till Sverige. Varje kväll finns också
tid för frågor och delande av erfarenheter. Samlingen pågår
mellan 19.00 och 21.00. Kristin Björndahl, som arbetar på
Migrationsverket, finns med alla kvällar och har föredrag 6/10
tillsammans med någon mer person. 27/10 föreläser Emma
Tukia som arbetat på arbetsförmedlingen och nu arbetar med
ensamkommande barn. Tillsammans med henne kommer
hennes vän Ahlam Hubedin från Eritrea, som nu arbetar med
integration i Trosa. 10/11 kommer Broder Mose, som har rötter i Tunisien men nu bott länge i Sverige. Han är f.d. muslim
som blivit kristen. Han kommer tala om hur vi som kristna kan
möta muslimer. Folder kommer så snart allt klart.

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER
September

4 Sö 11.00 Gudstjänst med
nattvard Med hjärta för Nyköping Andreas Holm, musikteam Tony Larsson, Äventyret och XL, enkelt kyrkkaffe
17.00 Bönegudstjänst i Katolska
kyrkan. Helena Vingbrandt talar om
Open Doors arbete för förföljda
kristna
6 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan senast dagen före till
Lena Delaplane 076-133 38 99
18.30 Alphakursen startar
8 To RPG:s storsamling på Hjälmargården Mika Jurrikivi, Korsbandet från Örebro.
10 Lö 9.00 Tjejfrukost Från otro
till tro konstnär Barbro Lundh
11 Sö 11.00 Gudstjänst Med hjärta för Nyköping, Lisbeth Stigemyr,
musikteam Johanna Holm, Äventyret och XL, enkelt kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte, servering
13 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Att vara nämndeman, Barbro
Pettersson
13 Ti 19.00 HKU:s årsmöte
17 Lö 15.00 Nattvardsandakt
Lisbeth Stigemyr m.fl. Besöksgruppen inbjuder till kaffe efteråt
18 Sö 11.00 Gudstjänst, Medhi
Arshamfar, Andreas Holm, diakonala utskottet, sång Gabriel Billing,
Äventyret och XL, Kyrkkaffe
24 Församlingsdag på Åsa Folkhögskola Britta Bolmenäs medverkar. Särskild info/anmälningsfolder
25 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth
Stigemyr, sång Elisabet Nilsson,
Äventyret och XL , enkelt kyrkkaffe
17.00 Konsert Ola Karlsson, violoncell och Valeria Resjan, piano.
Fri entré - insamling
27 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Sång och musik, Maria
Hedlund

Oktober

1 Lö 8.30 Pilgrimsvandring mer
info sid 5
2 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard Upp 4 – Gudstjänst, Lisbeth
Stigemyr, kör från Vidablickkyrkan
Norrköping, Äventyret och XL,
Kyrkkaffe
18.00 Gospel & Classics, Konsert
med Nyköping Gospel Group på
Teatern. Entré
4 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane 076-133 38 99
6 To 19.00 Välkommen in? Kväll
om asyl&integration Föreläsning,
personlig berättelse, tillfälle för
frågor

30 Sö 11.00 Gudstjänst Upp 14
– Fria att tillbe Kristus, Andreas
Holm, musikteam Johanna Holm,
Äventyret och XL enkelt kyrkkaffe

November

1 nov 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane 076-133 38 99
5 Lö 11.00 Gudstjänst på Alla
helgons dag med nattvard och
ljuständning Upp 7 – Evighets
hopp, Lisbeth Stigemyr, sång Mats
Järpehag
6 Sö från 17.00 Ljusvandring
kring kyrkan
18.00 Konsert i Allhelgonatid
med Brassox Fri entré - insamling

8 Lö 9.00 Tjejfrukost
9 Sö 11.00 Alla åldrars Gudstjänst Andreas Holm, Linnea
Linder, Soul Children, musikteam
Mikael Ingemarsson, nya konfirmanderna välkomnas, Kyrkkaffe
med tacksägelsefest och försäljning av frukt, grönsaker, sylt, bröd
mm. Till förmån för barn- och
ungdomsarbetet i kyrkan
11 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Ica Maxi – Livsmedelshandel i
förändring, Mårten Tenne
16 Sö 11.00 Gudstjänst Upp 5 – I
Lammets tecken, Lisbeth Stigemyr,
musikteam Johanna Holm Äventyret och XL, enkelt kyrkkaffe
21 – 23 Ungdomshelg med
Marcus Olsson
21 Fre 19.30 Kvällsmöte
22 Lö 19.30 Kvällsmöte
23 Sö 11.00 Gudstjänst Marcus
Olsson, Linnea Linder med ungdomar, insamling till equmenia
och Pingst Ung, Äventyret och XL,
kyrkkaffe
25 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff MAF – Flying for life, Erik
Bergman
27 To 19.00 Välkommen in? Kväll
om asyl&integration. Föreläsning,
personlig berättelse, tid för frågor

10 To 19.00 Välkommen in? Hur
kan vi kristna möta människor med
muslimsk bakgrund? Föredrag
Broder Mose, tid för frågor
8 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Glasögon till Nicaragua – en
spännande biståndsresa i ord och
bild
12 Lö 9.00 Tjejfrukost När livet
tar en ny vändning Christin Alvesund Schedvins
13 Sö 11.00 TillsammansGudstjänst (ca 40 minuter, därefter
predikan och Äventyret) Upp 19
– Vem älskar en domare? Lisbeth
Stigemyr, musikteam Mikael Ingemarssons, enkelt kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte, servering
19 Lö 13.30 – 17.00 Together
– Barn och Familjedag i Hjortensbergskyrkan

OCH SAMLINGAR
20 Sö 11.00 Gudstjänst med Missionsinriktning Lisbeth Dutt, musikteam Johanna Holm, Äventyret och
XL, extra missionsinsamling, Kyrkkaffe med tid för frågor
22 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Sång och musik till glädje,
Gospel Five
26 Lö 15.00 Nattvardsandakt Lisbeth Stigemyr m.fl. Besöksgruppen
inbjuder till kaffe efteråt.
27 Sö 11.00 Adventsgudstjänst
Andreas Holm, Lisbeth Stigemyr,
Hjortensbergskyrkans Vocalensemble med musiker under ledning av
Tony Larsson, Äventyret och XL,
adventskaffe

December

3 Lö 18.00 Julkonsert med Nyköping Gospel Group Entré
4 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard Lisbeth Stigemyr, musikteam
Åsa Sjölund, Äventyret och XL,
enkelt kyrkkaffe

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

Every Sunday Service we offer
translation into English

Språkcafé

Varje onsdag kl 14.00 i Korskyrkan.
Startar 31 aug.
Kontaktperson Gun Löwendahl.

RPG promenadgrupp

Måndagar med start 5 sep. Samling 10.00 vid Hjortensbergskyrkan.
Vandringen avslutas med fika i
Mariagården. Info Arne Strid 0155210598

Dansgruppen Himlasteg

Måndagar jämna veckor 18.00. Info
Kerstin Nordmark 070-622 81 72.
Bön i kyrkan onsdagar kl 10.00.
Välkommen de gånger du kan vara
med!

Hemgrupper

6 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Julavslutning – Vi sjunger
julens sånger. Gröt och skinksmörgås, Lisbeth Stigemyr m.fl.

Vill du vara med i en bön och samtalsgrupp som möts i hemmen kan
du kontakta Lisbeth Stigemyr 072250 76 40 eller Maria Forss 070-258
95 81

11 Sö 15.00 Alla åldrars Julfest

Kyrkskjuts

13 Ti 12.30 Luciaprogram av
förskolan Klippan, Sopplunch
Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 076-133 38 99

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.

Ekumenisk förbönsgudstjänst
speciellt för förföljda kristna första
söndagen varje månad kl 17.00 i St
Anna katolska kyrka, Nyköping

Andakt Mariebergsgården

Kultur och Studieverksamhet
i samarbete med

HKU

Varannan fredag 14.00.
Hjortensbergskyrkan ansvarar
2/9, 30/9, 28/10, 25/11

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

Händer varje vecka:
On 18.00 Spårar scout och Upptäckar
scout, varje vecka.
On. Konfirmation, eftermiddagar med
start 12 okt. Info Linnea Linder el. Andreas
Holm. Åk 8 och 9
To 17.00-18:30 Soulchildren, kör för 10-16
åringar. Fråga Anna Ingemarsson för mer
info.
Fr 10.00-12.00 Öppet hus för
småbarnsföräldrar. Lek, sång, rytmik, fika
och gemenskap.
Fr 19.00-23.30 Open Doors,
ungdomssamling. Årskurs 7 och uppåt
Sö 11.00-12.30 Äventyret/XL 4-13 år
Sö 13.00-17.00 Äventyrar/Utmanarscout
(vissa veckor) från 13 år
AUGUSTI
31 On 18:00 Start för Scout, spårare och
upptäckare
September
1 To Start för Soul Children
2 Fr Start för Öppet hus
4 Sö 16:00 Start för scout, Äventyrare/
utmanare
13 Ti 19:00 HKU årsmöte
21 On 17.30 Infoträff konfirmation, föräldrar
och ungdomar åk 8 och 9
24 Lö Gemenskapsdag för alla åldrar på
Åsa Folkhögskola, föranmälan, se folder.
Oktober
1 Lö Tassenatta, Vingåker
8-9 Konfirmationsuppstart med
övernattning
9 Sö 11.00 Alla åldrars gudstjänst
21-23 Stand Up, ungdomshelg. Talare
Marcus Olsson. Mer info och anmälan på
www.hjortensbergskyrkan.se/standup. Sista
anmälan 12 oktober
November
13 Sö 11.00 Tillsammansgudstjänst
19 Lö 13.30-17.00 Together, barn och
familjedag i Hjortensbergskyrkan
December
11 Sö 15.00 Alla åldrars julfest
16 Fr 19.00 Open Doors julfest. Tema: Kalle
Ankas Jul

Uppbrott för Gunnar
och Eva-Lena
I september lämnar två av Hjortensbergskyrkans
profiler Nyköping och flyttar till Lilla Edet, fem mil norr
om Göteborg.
-Vi vill komma närmare barn och barnbarn, berättar
Gunnar och Eva-Lena Vingren.
Allt är klart för flytten och de har både köpt hus och
fått nya jobb.
Eva-Lena växte upp i Oxelösund och blev tidigt en
hängiven kristen. Efter gymnasiet, fick hon 1974 jobb som
skolevangelist i Filadelfiaförsamlingen i Nyköping.
- Det var en fantastisk tid. Aste Abrahamsson var pastor och i
församlingen fanns fem anställda evangelister, berättar hon.
Eva-Lena längtade efter att vidareutbilda sig till lärare.
Trots att över tvåtusen personer slogs om 25 platser till
lärarutbildningen skickade hon in sin ansökan - och blev
antagen !
I Filadelfia på Rörstrandsgatan i Stockholm träffade
hon pastorssonen Gunnar som pluggade till psykolog.
Nyårsdagen 1980 gifte de sig. Och 1981 flyttade de till
Nyköping.
Två saker har präglat Gunnar och Eva-Lenas liv mer än något
annat: församlingen och missionen.
Under tiden i Filadelfia i Nyköping var Gunnar aktiv som
äldste och vice föreståndare. Och Eva-Lena blev en mycket
uppskattad solist med personlig sång och gitarrspel.
1985 fick familjen Vingren tillökning. Då kom systrarna
Claudia och Louise från byn Cordoba i sydvästra Colombia
till Nyköping och sina nya svenska föräldrar Gunnar och
Eva-Lena.

”När vi flyttar tar vi med oss många minnen
från en härlig församling och upplevelser vi
fått tillsammans med alla fina vänner”
Längtan efter missionsarbete har alltid funnits hos Gunnar
och Eva-Lena. 1987 tog de steget fullt ut och åkte till Bolivia
under tre år. 1991 till 1993 återvände de för ytterligare en
period.
Gunnars Vingrens intresse för mission har sina naturliga skäl.
Gunnars farfar, som han även fått sitt namn av, är nämligen
en av pingsrörelsens mest kända missionärer. I november

1910 kom Vingren, tillsammans med Daniel Berg till Belém
i delstaten Pará i Brasilien och startade där den brasilianska
pingströrelsen Assembleias de Deus. Idag räknar man med
mellan 10-20 miljoner medlemmar.
Gunnars farfars farbror, Karl Vingren, blev dessutom år 1891
Svenska Baptistsamfundet första missionär i Kina.
- I november förra året gjorde vi en resa till Brasilien under
två och en halv vecka för att se de här platserna där min
farfar arbetade. Då började vi förstå hur stort det här är. Över
300 människor väntade på oss, de hade en stor buss med
texten Gunnar Vingren på och alla ville ta kort och hälsa på
oss. Och vi fick absolut inte betala något själva. Det finns
till och med ett museum med bilder på Gunnar Vingren och
Daniel Berg, berättar han.
De senaste 20 åren har Gunnar och Eva-Lena varit
medlemmar och aktiva i Hjortensbergskyrkan. Gunnar
har bl.a. varit med i förtroenderådet och Eva-Lena i
missionsutskottet. Gunnar var även en av initiativtagarna till
Hjortensbergskyrkan hjälper.
Både Gunnar och Eva-Lena har fått jobb i Trollhättans
kommun. Stugan med den makalösa sjöutsikten vid
Stjärnholmsviken utanför Oxelösund byts ut mot en villa på
Solgatan i Lilla Edet. Från den nya bostaden har man bara
några mil till barn och barnbarn och Göteborg.
- När vi flyttar tar vi med oss många minnen från en härlig
församling och upplevelser vi fått tillsammans med alla fina
vänner, slutar de.
Text och Foto:
Dag Lindgren

