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och mörkret har inte övervunnit det.

Hjortensbergskyrkan
Runebergsgatan 51
611 37 Nyköping
0155-28 84 16
info@hjortensbergskyrkan.se

Tänd ett ljus!

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling som är
ansluten till Equmeniakyrkan och trossamfundet
Pingst – fria församlingar i samverkan.
Hemsida
www.hjortensbergskyrkan.se
Facebook
www.facebook.com/hjortensbergskyrkan
PlusGiro:
Församlingen............................
23 30 21-5
Hjortensbergskyrkan hjälper....
17 03 16-4
HKU..........................................
56 88 53-6
Swish:
Församlingen............................
1231605088
Hjortensbergskyrkan hjälper....
1232222495
HKU..........................................
1235615646

Anställda :
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
Fängelse- och sjukhuspastor
René Sköld
rene@hjortensbergskyrkan.se

0155-28 84 16

070-338 27 32

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.

Redaktionsråd: Lisbeth Stigemyr, Bengt Persson,
Harald Sellerfors, Peter Karlsson och Karin Sköld
Ansvarig utgivare: Lisbeth Stigemyr
Omslagsfoto: Bildbeviset Peter Karlsson
Grafisk produktion: Karin Sköld
Tryck: KONTORAB AB

Senhösten är inte riktigt min årstid. Mörkret breder liksom ut
sig och tröttheten växer. Men i denna tid betyder de små ljus
som tänds mycket. Värmeljus och stearinljus hemma och adventsoch julbelysningar av olika slag i vårt gemensamma rum i staden.
Vi är många som gläds åt dem i väntan på vårljuset.
Många av oss känner denna höst att
mörkret breder ut sig i vår värld. Så
många människor på flykt var länge
sedan världen upplevde. Nu ser vi
det inte bara på bildskärmar av olika slag , utan möter människor i vår
närhet som varit med om fasansfulla
erfarenheter. Till detta möter vi
Europas fattigaste som tigger på våra
kalla trottoarer men också enskilda
personer och hela familjer som slås
sönder av droger och/eller psykisk
ohälsa. Ganska många känner av en ökad press i sitt arbetsliv och
frågorna växer hur vi agerar bäst. Det är lätt att bli handlingsförlamad och stänga till om sig själv och sitt eget. Men detta är
tiden att låta de små ljusen lysa. Ett leende, ett uppmuntrande
ord, ett dukat bord. Allt sådant har betydelse! Både för dem vi
lever närmast och för människor vi inte lärt känna ännu. Vi kan
ingjuta mod i de som står oss nära. Vi kan få nya vänner och vara
med och skapa ny framtid för dem.
I julens tid får vi vara med och välkomna Gud som kommer
som ett värnlöst barn när det är som mörkast. Ett barn som inte
får plats i härberget och som tvingas på flykt hotad till livet. Det
säger något mycket viktigt om Gud. Vi tror på en Gud som inte
stänger om sig i himlens vackra värld utan som öppnar sig själv
och delar liv och öde med alla oss i mörker av olika slag. En Gud
som älskar denna jord och varje människa. I Jesus ser vi Guds ansikte som ett ljus fyllt av nåd och sanning. Advent och jul är mer
än stearin är det budskap vi får förmedla som kyrka. Så kan alla
tända ljus få påminna oss om Jesus som talar om sig själv som
världens ljus. Ängelns första hälsning till trötta och frusna arbetande herdar i julens evangelium är: Var inte rädda. Den hälsningen från Gud får vi ta emot och värmas av inte bara i juletid.
Vi hoppas få ta emot ett nytt år. Då får vi följa Jesus på vägen
där han delar Guds ljus och liv till andra. Då ser vi hur människor
kan räta på sig och börjar ett nytt liv. I fastetiden tätnar mörkret
och kampen mot ondskan men vi anar gryningen från påskens
uppståndelsemorgon. Det sista ordet är Guds! Där finns också
ett mönster för vårt liv. Vi får följa Jesus. Ta upp kampen mot
mörkret, öppna och ge ut av oss själva och det vi kallar vårt. Vi
får göra det i gryningsljuset av det framtidshopp som är Bibelns
tydliga budskap. Men natten ska vika där nu ångest råder (Jesaja
9:1). Men efter Guds löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord
där rättfärdighet bor (2 Petrus 3:13).
				
					
Lisbeth Stigemyr
P. S. Tänd ett ljus är också rubriken för Equmeniakyrkans insamlingsperiod för internationell mission. Vi har missionsgudstjänst
31 januari, men du kan ge gåvor under hela advent och jultiden.

Öppna dörrar för ungdomar på fredagskvällarna
Vad är det bästa med ungdomssamlingarna
på fredagskvällarna i Hjortensbergskyrkan?
Så frågar jag tonåringarna när jag gör ett
besök en kväll. “Gemenskapen” är det snabba
samstämmiga svaret från fem tjejer vid ett
bord. “Att få möjlighet att träffas eftersom
vi går på olika skolor under veckorna” svarar
några andra vid ett bord med både grabbar
och tjejer. När jag frågar vidare så kommer för
de flesta andakten som det näst bästa. Där är
det lovsången/musiken som betyder mycket
för många. Det är olika musikteam bland
ungdomarna som ansvarar för den var sina
veckor. På tredje plats på listan över det som
är bäst kommer fikat. Det är fantastiskt gott
och dessutom billigt upplyser ungdomarna
mig med glada leenden.
Några väljer pingisen på bästalistan och jag ser hur rundpingisen ofta pågår när det inte är något annat på programmet under kvällen. Det finns biljardbord och en hel del andra
möjligheter till spel och olika aktiviteter.
Varje kväll inleds med något program som ledarna planerat.
Det kan exempelvis vara pizzatävling, fototävling, undervisningskväll, bowling etc.
“Det är så kul aktiviteter och roligt att få vara med om
nya saker varje vecka” upplyser några ungdomar mig
spontant om.
“Hur är det att vara ledare?” frågar jag Lydia Börefeldt
och får svaret “Fantastiskt roligt!” Hon är bubblande glad
när hon berättar att det händer så mycket bland ungdomarna nu och ledarteamet fungerar mycket bra tillsammans.
Det kommer några nya ungdomar varje vecka. Både de som
är nya och de ungdomar som varit med en tid tar med sig
vänner, så gruppen växer hela tiden. Lydia gläder sig också
åt engagemanget hon känner att ungdomarna visar både i
att bidra till gemenskap för alla, i aktiviteter och inte minst
i andakterna.

Ungdomsledare Linnea Linder, som är huvudansvarig
ledare, hade en vision för snart två år sedan. Då såg hon
en cafémiljö och kyrkan fylld av ungdomar. Utifrån samtal
kring denna vision formades Open Doors Ungdoms- och
Cafékvällar. En hel del vuxna slöt upp för att stödja. Det
kom inte så många nya ungdomar då och formen har förändrats en del. Tiderna är numera mer flexibla när det gäller
aktiviteter, andakt och fika, men tid för “häng” framåt sena
kvällen finns alltid. Nu denna höst gläder sig Linnea åt att se
mycket av visionen förverkligas. Hittills har 50-talet ungdomar varit med någon fredag och de flesta kommer ganska
ofta. Nu behövs fler vuxna igen.
Jag går hem med stor glädje efter att ha mött de ungdomar som denna fredagskväll sökt sig in genom de öppna
dörrarna till Hjortensbergskyrkan. Glad över ledare och
andra vuxna som satsar av sig själva för att ungdomar ska
känna sig älskade, få en god miljö att umgås i och få smaka
något av vad ett liv med Jesus kan innebära.
Text: Lisbeth Stigemyr
Foto: Peter Karlsson, Lisbeth Stigemyr

ANDERS MARKLUND KOMMER I MARS
Den 18–20 mars 2016 kommer Anders
Marklund till Hjortensbergskyrkan. Vi får lyssna
till en engagerad och målmedveten förkunnare som ställer oss inför ett budskap om
stark förnyelse och en förändring på djupet.

Vad gör Anders på fritiden?
Han använder fritiden till att koppla av, ladda batterierna
och stärka sin fysik. Sportintresset ger avkoppling. Fysisk
träning gör vardagen lättare. Och så finns Ekens skärgård
i södra Vänern, där Marklund gärna styr ut med fritidsbåt.
Där har vi ett svenskt paradis på jorden. Och vi får lov att
acceptera att han håller på Elfsborg i fotbollsallsvenskan.
Vad brinner Anders för?
Redan som tonåring kände Anders Marklund starkt för
människorna som befinner sig utanför kyrkans gemenskap. Och denna iver att predika evangelium har bara
förstärkts under åren.
”Alla vill ha förnyelse, men inte många vill ha förändring”

Vem är Anders Marklund?
Anders är född 1963 i Borås, där han också växte upp.
Föräldrarna var engagerade i Immanuelskyrkan. Redan på
högstadiet upplevde han en tydlig kallelse till att predika.
Redan då visade Marklund en stark målmedvetenhet och
livsinsikt. Efter gymnasiet och vapenfri tjänst arbetade han
ett par år som ungdomsledare i hemförsamlingen. Sedan
gick han till pastorsutbildningen på missionsförbundets
skola på Lidingö.
Nu bor Anders i Lidköping vid Vänern med fru och tre
barn, 23, 25 och 27 år gamla. Hustrun Kristina mötte han
på en bibel- och evangelisationskurs 1983. Han arbetar nu
½-tid som ledare för Alpha Sverige och ½-tid för Equmeniakyrkan med församlingsutvecklingsfrågor.

Anders: ”Inom frikyrkan längtar vi efter väckelse och
utveckling. Men det är ett problem att många av oss
egentligen inte vill ha någon förändring. Vad är vi beredda att kosta på oss personligen för evangeliets framgång?
Vi är bland de mest sekulariserade länderna i världen och
bejakar den moderna individualismen. Detta speglar också
våra liv i församlingarna – detta är nöten att knäcka.
Säg inte: Kom till oss i kyrkan och bli som vi!
Vi måste vara beredda till förändringar för att möta människor med andra livsuppfattningar och från andra kulturer. Ja, kanske är det inte förändring, utan förbättring,
vi behöver mest. Mycket av det vi gör är ju ändå gott. I
evangelisationen ger Alpha oss verktyg att nå många människor utanför kyrkan. Alpha-undervisningen finns på 112
språk. Och det är vanliga språk människor förstår – inget
latin här.
Ja, detta är en del av Anders Marklunds budskap, med
energi och övertygelse. Så kom och lyssna på fortsättningen helgen 18 – 20 mars nästa år.
Bengt Persson

AKTUELLT
Inspirationshelg

med Anders Marklund 18 –
20 Mars
Detta är tänkt som en helg
där både du som är nyfiken
på kristen tro och du som
redan har landat i tron ska
kunna känna dig välkommen
och kunna få ny inspiration.
Programmet:
Fre kl 19.00 Alphafest Välkommen att ”smaka” på vad
Alpha är, det blir något att
äta, musik, intervjuer, info om
Alpha och ett vittnesbörd/
snack av Anders M.
Föranmälan.
Lö 12.00 – 18.00 Alphadag
för ledare och andra intresserade. Föranmälan.
Lö 18.00 Kvällsmöte ”Hur
kan jag bli fylld av den Helige Ande” Anders Marklund,
Sö 11.00 Gudstjänst Anders
Marklund.

Mission i fokus 31 januari

10 – 24 jan – En tid för
bön…

Sö kl 16.00 Föreläsning med
Stefan Gustavsson i St Nicolai församlingshem.

De senaste åren har vi haft
Missionsgudstjänst på
Trettondag jul men 2016 blir
det 31 januari. Vi får besök
av Barbro Daelander. Hon
har tidigare arbetat som
missionär i Afrika i Baptistsamfundet. Nu arbetar hon
på Equmeniakyrkans kansli
och har bl.a. gjort flera
resor till Indien. Hon kan ge
aktuella rapporter från den
skola där vi stöder pastorsstudenter och annat aktuellt
främst från Indien men också övrigt arbete i världen.

Sö kl 18.00 Gudstjänst Stefan
Gustavsson Lars Viper mfl. St
Nicolaikyrkan.

Vi gör insamling till internationellt arbete genom de
samfund vi tillhör.

Att börja året med bön är att
börja i rätt ände.
Då vi lever i en tid med
många stora och svåra frågor
omkring oss. En tid med ett
allt större andligt sökande.
En tid där vi som kristna
och församlingar ställs inför
stora utmaningar och rika
möjligheter. Då tror vi att vi
behöver och bör mötas inför
vår Herre i bön, tillbedjan,
ödmjukhet och fasta. ‘Därför
har vi planerat in för ”En tid
för bön…”
Vi ber och kanske fastar,
hemma, i gudstjänster, på
andra platser och samlingar,
men även särskilda bönetillfällen i kyrkan enligt följande:

Sö 10 jan kl 16.00 -18.00
Ti 11 jan – Fr 15 jan kl 10.00
On 12 jan kl 19.00.
En särskild bönekalender för
dagarna kommer finnas.

Ekumeniska böneveckan
18 – 24 jan
Må – Fr kl 19.00 Bön i Korskyrkan

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER
November

Januari

Februari

29 Sö 11.00 Festgudstjänst, Jesus
kommer med hopp, Lisbeth Stigemyr, Maria Forss, sång Lisbeth Strand
Järpehag, utgångskollekt till vårt flyktingarbete, Äventyret o XL, kyrkkaffe

3 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard o bön inför året Andreas Holm,
musikteam Johanna Holm, Julkul för
barn, enkelt kyrkkaffe

2 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Gatunamn i Nyköping Göran Hedin

30 Må 19.30 Nattmacka för män
Nyköpingsbo i dag och i framtiden
Olof Jonmyren politisk redaktör SN

December
1 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Julsånger Tony Larsson
5 Lö 18.00 Julkonsert med Hjortensbergskyrkans Vocalensemble
under ledning av Tony Larsson,
insamling till Hjortensbergskyrkan
Hjälper
6 Sö 11.00 Gudstjänst med
nattvard Hopp som skapar framtidstro, Lisbeth Stigemyr, sång
Julia Blixt och Lena Wadskog,
Äventyret o XL, enkelt kyrkkaffe
17.00 Unga Vuxna middag
8 Ti 12.30 Sopplunch med luciaprogram av Förskolan Klippan. Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane
076-133 38 99
13 Sö 15.00 Alla åldrars julfest
med Julmusikal, servering och
aktiviteter för barn
20 Sö 11.00 Gudstjänst med Julgospel, Nyköping Gospel Group,
En jul som ger oss hopp, Andreas
Holm, Äventyret o XL, enkelt kyrkkaffe
24 To Julafton 11.00 Alla åldrars
Julgudstjänst Maria Forss, Lisbeth
Stigemyr, sång fam. Ingemarsson o
Lönnqvist
23.00 Julnattsgudstjänst Lisbeth
Stigemyr, sång o musik Anette Hallqvist, Anna Carin o Paul Johansson
27 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth Stigemyr m.fl. Julkul för barn. Julkaffe
och gemenskap

10 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth
Stigemyr, musikteam Mats
Järpehag, Äventyret o XL, kyrkkaffe
16.00-18.00 Bön
10 – 17 Bönevecka i församlingen
Ti – Fr 10.00 Bön i Andaktsrummet
On 19.00 Bön
12 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane
076-133 38 99

7 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth
Stigemyr, musikteam Johanna Holm,
Äventyret o XL, enkelt kyrkkaffe
9 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane
076-133 38 99
14 Sö 11.00 Gospelmässa
Nyköping Gospel Group och Evelina
Gard, Andreas Holm, Äventyret o XL,
kyrkkaffe

17 Sö 11.00 Gudstjänst Andreas
Holm, sång Gabriel Billing, Äventyret
o XL, enkelt kyrkkaffe
18- 24 Ekumeniska böneveckan
Må – Fre kl 19.00 Bön i Korskyrkan. Samlingarna leds av olika
pastorer/präster
19 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Besök från Apotekets hälsotjänster, frågestund
19.00 Pilgrimsträff inför årets
vandringar
24 Sö 11.00 Alla åldrars Gudstjänst
Andreas Holm, Anna Ingemarsson,
Soulchildren, musikteam Mikael
Ingemarsson, kyrkkaffe
24 Sö 16.00 Föreläsning Stefan
Gustavsson Är Jesus unik? Om
kristen tro i en värld av religioner,
i St Nicolai församlingshem
18.00 Ekumenisk gudstjänst i St
Nicolai kyrka Stefan Gustavsson,
Lars Viper m.fl., sång och musik
30 Lö 9.00 Tjejfrukost Min livsväg
diakon Birgitta Svensson
31 Sö 11.00 Missionsgudstjänst
Barbro Daelander från Equmeniakyrkan, Lisbeth Stigemyr, missionsutskottet, musikteam Tony Larsson,
insamling samfundens utlandsmission, Äventyret o XL, kyrkkaffe

16 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Kommunföreningens årsmöte,
RPG:s direktor Eva B Henriksson
21 Sö 11.00 Gudstjänst Gunnar
Vingren m.fl., enkelt kyrkkaffe
27 Lö 15.30 Nattvardsandakt Lisbeth Stigemyr m.fl. Besöksgruppen
inbjuder till kaffe efteråt.
28 Sö 11.00 Gudstjänst Lisbeth
Stigemyr m.fl., kyrkkaffe
29 Må 19.30 Nattmackan för män

Mars
1 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Vårens blommor Stadsträdgårdsmästare Cecilia Behm
5 Lö 16.00 Församlingens årsmöte,
servering
6 Sö 11.00 Årshögtid Gudstjänst
med nattvard Lisbeth Stigemyr,
musikteam Mikael Ingemarsson,
Äventyret o XL, kyrkkaffe
8 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane
076-133 38 99
12 Lö 13.30 Together - Barn o Familjedag i Hjortensbergskyrkan

OCH SAMLINGAR

HKU

13 Sö 11.00 Gudstjänst Andreas
Holm, musikteam Mats Järpehag,
Insamling till samfundsskolorna, Äventyret o XL, enkelt kyrkkaffe

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

15 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Påskens dagar i ord och ton, Andreas
Holm

18 – 20 Inspirationshelg med
Anders Marklund
Fre 19.00 Alphafest Mat, musik,
intervjuer m.m. Bjud gärna med en
vän, OBS föranmälan
Lö 12.00 Alpha-kursdag för ledare
och intresserade, föranmälan
Lö 18.00 Kvällsmöte med Anders
Marklund, musikteam
Sö 11.00 Gudstjänst med Anders
Marklund, musikteam från Betel i Jönåker, Ävenyret o XL, enkelt kyrkkaffe

Händer varje vecka:
RPG promenadgrupp

Måndagar Samling 10.00 vid Hjortensbergskyrkan. Vandringen avslutas med
fika i Mariagården. Sista gången 2015
är 7/12. Startar igen 11/1 2016. Info
Arne Strid 0155-210598

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

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 OBS tiden är 14.00
27/11, 25/12, 22/1, 19,2, 18/3
(Svenska kyrkan ansvarar 11/12,
8/1, 5/2, 4/3)
Ekumenisk förbönsgudstjänst
speciellt för förföljda kristna första
söndagen varje månad kl 17.00 i St
Anna katolska kyrka, Nyköping

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

On 18.00 Upptäckar scout, varje
vecka. Spårar scout, ojämna veckor.
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

December

13 Sö 15.00 Alla åldrars julfest med
julmusikal
18 Fr 19.00 Julfest och terminsavslutning för Open Doors
24 To Julafton 11.00 Alla åldrars
Julgudstjänst

Januari

14 To Terminsstart Soulchildren
15-16 Fr, Lö Uppstart Open Doors
med övernattning
24 Sö 11:00 Alla åldrars gudstjänst,
sång av Soulchildren
27 On 18.00 Terminsstart för
spårar- och upptäckarscout

Februari

20-26 Sportlovsläger till Kittelfjäll
för ungdomar fr. åk 7. Kontakta Linnea Linder för mer info

Mars

12 Lö Together – Barn och familjedag i Hjortensbergskyrkan
19 Lö Kvällsmöte med Anders
Marklund

René möter människor i djup kris
– Viktigast är att vi finns på häktet. Där är många i djup kris. Vår närvaro har ibland
betytt skillnaden mellan liv och död. Pastor René Sköld arbetar både på häktet,
Arnöanstalten och Nyköpings lasarett.
René Sköld arbetar halvtid på häktet och fängelset. Formellt
är han anställd av Hjortensbergskyrkan, men Kriminalvården
står för kostnaden via öronmärkta pengar. I anstalten på
Arnö arbetar han tillsammans med prästen Ulla SchönbergBerfenfeldt, på häktet tillsammans med diakon Anne
Svanhed Åhlin.
I Sverige kan man i princip sitta häktad i en liten cell hur
länge som helst. Den som suttit längst, av dem René haft
kontakt med, var häktad i 21 månader.
- Vi prioriterar dom som har restriktioner, berättar han.
Restriktioner innebär att inte få träffa andra häktade, inte
ringa i telefon eller ta emot besök. De flesta får dock se på
TV, lyssna på radio och läsa tidningar. 22-23 timmar per
dygn tillbringas i cellen.
- Det finns inga kuratorer eller psykologer, och personalen
träffar de bara korta stunder. Så det är egentligen bara vi
som kan ställa upp för längre samtal, säger René.
Han och Anne hämtar en beläggningslista när någon av dem
besöker häktet. Där ser de vilka som är nya.
- Vi hälsar på alla och berättar att vi finns till hands.
Spännvidden bland de häktade är enorm – från vanliga
Svenssons till personer som åker in och ut i kriminalvården.
Många är i djup chock och mycket förtvivlade.
- Behovet av mänsklig kontakt är väldigt stort. Jag lyssnar
mycket mer än jag pratar själv. Ibland tycker jag att problem
vi bekymrar oss för i det vanliga livet ter sig futtiga, säger
René.
- Jag är ganska uthållig, det är en fördel. Jag klarar att stanna
kvar hos dom som har det besvärligt.
Även på fängelset hälsar René och prästen Ulla på alla
nyintagna. Av och till har de haft samtalsgrupper, flera
gånger kring Frälsarkransen.
- En grupp startar vi när vi märker att det finns flera som kan
tänka sig att vara med.
I fjol fanns några som inför påsken ville läsa passionstexterna.
- Då gjorde vi det. Sedan ville de fortsätta med
Uppenbarelseboken, och då gjorde vi det.
En söndag i månaden hålls gudstjänst. Om en stor kristen
helg står för dörren, blir det just den söndagen.
- Gudstjänsterna är hyfsat välbesökta. 25 procent av de
intagna brukar vara med, säger René.
Han vet inte vad personerna han möter har gjort för brott
såvida de inte själva berättar det.
- Att möta människan ger en helt annan bild än den man
får genom tidningsrubriker. Det betyder inte att vi försvarar
grova brott, men vi är där som medmänniskor.
På sin andra halvtid finns René på lasarettet. Även
då är han på papperet anställd av Hjortensbergskyrkan.

Tjänsten bekostas av frikyrkoförsamlingarna i sjukhusets
upptagningsområde och av Sveriges kristna råd. Svenska
kyrkan har en diakon och en präst, båda på halvtid.
Till Sjukhuskyrkan ringer en del och vill ses för samtal. Det
kan vara såväl anhöriga som patienter eller personal, som
ringer åt en patient.
- Vi rör oss också spontant på avdelningarna. Det är en
balansgång att inte klampa in för nära och samtidigt inte vara
alltför försynt. Inte alltid lätt, tycker René.
Han besöker regelbundet dialysavdelningen, onkologen och
avdelning 2 (före detta Manteln) som har palliativ vård.
- Ett bekymmer är avskildheten. Det är svårt att samtala
ostört med en sängbunden patient i flersal, säger René.
Senaste två åren har Sjukhuskyrkan arbetat mer med
personalen. På flera avdelningar har man tillsammans med
en kurator regelbundna samtal kring etiska frågor och
bemötande.
René får ta del av mycket som är tungt och svårt. Dessutom
har han tystnadsplikt. Hur orkar han?
- För det mesta kan jag släppa det. Det är en fördel att bo på
landet och ha mycket att syssla med, säger René.
En gång i månaden har han enskild handledning för arbetet
på sjukhuset. När det gäller kriminalvården går han i
grupphandledning.
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