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Hjortensbergskyrkan

Runebergsgatan 51 			
611 37 Nyköping

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling som
bedriver sin verksamhet i samarbete med Gemensam
Framtid (Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och
Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans) och Pingströrelsen.
Telefon:
Pastor Lisbeth Stigemyr
0155-28
lisbeth@hjortensbergskyrkan.se
Pastor Andreas Holm		
0155-28
andreas@hjortensbergskyrkan.se
Ungdomsledare Evelina Boberg 0155-28
evelina@hjortensbergskyrkan.se
Barnledare Anna Ingemarsson
0155-28
anna@hjortensbergskyrkan.se
Administratör Ewa Hedin
0155-28
ewa@hjortensbergskyrkan.se
Kök/ledarexp		
0155-28
Fax:				
0155-28
E-post: info@hjortensbergskyrkan.se
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84 16
84 16
84 16
84 18

Fängelse- och sjukhuspastor 			
René Sköld 		
070-338 27 32
Sjukhuspastor Sven-Olof Paulsson (sjukskriven)
PlusGiro:
Församlingen........................................23 30 21-5
Hjortensbergskyrkan hjälper.................17 03 16-4
HKU......................................................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

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 ut till människor utanför vår
gemenskap med information om vår verksamhet.
Redaktionsråd: Lisbeth Stigemyr, Jessica Larsson.
Bengt Persson och Harald Sellerfors.
Ansvarig utgivare: Lisbeth Stigemyr.
Omslagsfoto: Albin Andréasson.
Grafisk produktion: Jan Järved.
Tryck: Österbergs Tryckeri AB

Se text på sid 3.

Det speciella
med kristen tro

Det handlar om Jesus. Utan Jesus hade vi inte sjungit Hosianna i
Advent eller O helga natt när det blir jul. Utan Jesus inga kristna kyrkor
och församlingar. Mycket i vår historia och västerländska samhälle idag
hade sett annorlunda ut utan inflytandet från Jesus.

Men det mest avgörande handlar inte om stämningar och traditioner. Det
handlar inte om kyrkor. Inte ens om hur han visar oss vikten av att bry sig
om sjuka och andra som saknar egen makt och att bemöta främlingen med
gästfrihet som vän. Det mest avgörande är att när Jesus föds som människa är det Gud själv som kommer för att dela vårt liv och för att dela sitt
liv med oss. Det är detta vi firar under adventstiden och i julhelgerna.
Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Joh 1:9

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av
nåd och sanning. Joh 1:14
Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära
Fadern, han har förklarat honom för oss. Joh 1:18
Jesus kommer för att visa oss hurdan Gud är. Visa oss vad Gud vill och
hur ett äkta mänskligt liv kan levas. Jesus kommer för att ge oss möjligheten att få leva i gemenskap med Gud. Möjlighet att få leva det liv Gud
avsett oss för. Jesus vill ge oss del av sitt liv så vi kan likna honom, leva
sanna vackra mänskliga liv. Jesus kan befria från tomhet och död och ge
oss hopp om evighetens liv och gemenskap. Att nå detta är inte möjligt
för oss utan Jesus.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror
på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Joh 3:16
Jesus är Guds uträckta hand till gemenskap. Den handen söker oss. När
vi beslutar oss för att gensvara är det början på ett nytt liv!
God Advents- och Jultid och ett Gott Nytt År
2013!

Lisbeth Stigemyr
PS Gå gärna in på vår hemsida www.hjortensbergskyrkan.se och lyssna till Lars Johansson predikan den 14 oktober om det unika med Jesus.
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Ansikte mot ansikte med Gud i Värnamo

Den 26 oktober åkte tio
ungdomar från Nyköping
iväg till Värnamo för att vara
med på konferensen Face to
Face som höll på i fyra dagar.
Där fick vi nya vänner, givande samtal, predikningar som

man kommer ihåg, god lovsång och en fantastisk Jesu
närvaro. En kväll gick hela
lägret iväg till fotbollsstadion
i Värnamo där IFK Värnamo
mötte Umeå i en ganska betydande match i superettan.

Man kan visa på olika sätt att
man tror på Gud, och vi skulle missionera genom mottot
”Inte hata, bara älska”. Vi
stod där. Kalla. Lite smått
hungriga. Trötta. En klack
med ca 400 ungdomar från

en kristen konferens hejade
fram IFK Värnamo till en
5-0 seger. Detta var bland
det roligaste och häftigaste
jag gjort, jag ska missionera
mera - på mitt sätt!

Niklas Levin 18 år, Lerum.
— Jag kommer från en kristen familj men har alltid själv
fått ta ställning till Gud. När
jag gick i sjätte klass tog jag
avstånd från kyrkan, jag började dricka, röka och klädde
mig som punkare. Jag levde
i två världar samtidigt; en i
kyrkan och en annan utanför
kyrkan. När jag var 13 år åkte
jag på skidläger med kyrkan,
och under en andakt började
mitt hjärta att bulta ovanligt
hårt. En stund senare gick en
tjej fram och sa att hon trodde att Gud bultade på någons
hjärta.. Min tro på Jesus växer
hela tiden och det har dels med
upplevelser att göra, ibland
tvivlar jag, men idag är jag så
kristen som man kan bli!

Nanna Augustsson 15 år,
Hillared.
— Jag är uppvuxen i en kristen familj och det var i början
ren rutin att gå till kyrkan och
att leva som kristen. Men när
jag var 12 år hände det något
i mitt liv. Jag var på ett läger
i Borås, och fick förbön för
mina ben som var olika långa.
Under bönen kände jag hur det
kortare benet växte ut! Det här
stärkte min tro och gav mig en
mer personlig tro. Jag brukar
tänka att om man inte har
Jesus, hur hade det varit då?
Han är ju som en extra pappa.

Varför tror du på Jesus?

Cornelia Gustafsson 17 år,
Svenarum.
— Det har funnits tuffa perioder i livet och då har jag
inte alltid vågat vända mig till
någon vuxen, men jag har alltid känt att jag kan vända mig
till Jesus när det är tufft. Han
finns alltid där

Johan Larsson 17 år,
Lammhult.
— Att ha Jesus känns tröstande och tryggt. Jag tycker
till exempel att det kan kännas skrämmande att tänka på
döden, och då är det tröstande
att veta att man har Jesus hos
sig. Jag har även fått bönesvar
som stärkt min tro på Jesus
och som fått mig att bli mer
säker på hur han finns i mitt
liv.

Cristo de la Concordia (överst på
sid 2) — en staty som är placerad på
berget San Pedro Hill i Cochabamba,
Bolivia. Den är 40,44 meter hög
inklusive den sockel den står på.
Armarnas totala räckvidd är 33 m.
Statyn tillverkades av stål och betong
mellan åren 1987 och 1997 och väger 2200 ton. Den har
formats efter samma modell, som användes till statyn Kristus
Frälsaren i Rio de Janeiro. Skulpturen i Cochabamba är enligt
Wikipedia den största statyn av Jesus Kristus i världen. Det
går att förflytta sig inuti den och utsikten är enorm om man
kikar ut genom de olika titthålen. Jag har själv upplevt denna
fantastiska staty vid besök i Cochabamba för några år sedan.
Text: Harald Sellerfors
Bild: Wikipedia.

Text och bilder:
Jessica Larsson.

Jag varnar dig: följ honom inte.
Lyssna inte till hans ord, se inte in i hans ögon.
Sov aldrig under hans mantel,
håll dig fast i dörren när han kommer på morgonen och
går förbi.
Jag varnar dig,
du som har känt att hans anrop är din längtan,
du som börjar förstå att han angår dig,
att någonstans möts ni.
Jag varnar dig
fast jag vet att det redan är försent..
Han har dig redan.
En dikt av Ylva Eggehorn
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Göran — en Herrens Globetrotter
Vilken fantastisk samtals- och intervjumiljö hemma hos Göran Bernhardsson
på Tegelbruksvägen i Oxelösund. Cirka
femtio meter från husknuten blänker vattnet från en vik av Östersjön. Där har
hundratals skrakar, viggar och knipor
samlats till konferens. Stämningen verkar
vara god. Men så plötsligt händer det
något. Fåglarna lyfter snabbt. Samlingen
avslutad? Nej! En mäktig havsörn visar
sig med sitt breda vingspann. Eftersom
mötesdeltagarna inte vill fastna i klorna
på den objudne besökaren flyr de.
Det kanske inte är en tillfällighet att
Göran bor med sin familj så nära det
blöta. Han har liksom havsvatten i sina
gener. Farfar var fiskare och led skeppsbrott tre gånger. Hans far kom från Hönö
på Västkusten och mor Ebba talar en
prydlig gotländska (Fårö).
Den 60-årige Göran har fem barn och
dessutom har han hunnit bli morfar inte
bara en gång utan två gånger. Snyggt jobbat. Barnbarnen visar han stolt upp med
en bild i sin moderna telefon. Han verkar
själv ung och är inte någon dussinmänniska precis.

Men låt oss ta det från början. Han
växte upp i Nyköping. Och blev ganska
snart klar på att det här med siffror är rätt
kul. Han gillar trots allt nollor bara de
är placerade på rätt ställe. Han pluggade
på universitetet i Stockholm. Sökte sig
tillbaka till städernas stad (Nyköping) för
många av hans kamrater hade överlämnat
sina liv i Guds händer och eftersom han
själv var inne på samma linje ville han
dela fritiden med dem. Han hade fått ett
bibelord från Första Samuelsboken av
en pastor, som gick ut på att inte ”vika av
från vägen”. Om han gjorde det skulle det
bara ge tomhet. Sedan dess har han fyllt
sitt liv med mycket av Jesus.

På gång

Besök av Liselotte
J Andersson
19—20 januari
i ekumeniska
Böneveckan.
Liselotte är pastor och författare
Hon är anställd av
Gemensam Framtid
men medverkar i
olika typer av samlingar i alla slags
kyrkor. Hon är evangelist och har också
rika gåvor att förmedla andlig vägledning
och själavård. Både i tal och skrift har
hon fått vara många människor till hjälp.
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Änglavakt

Att få vila i Guds hand är tryggt och
det fick Göran bekräftat, inte minst den
27 augusti kl 21.42 år 2000. Han är ute
och åker med sin bil i närheten av Skavsta
Flygplats. Han känner plötsligt hur det
skakar till i bilen. Han ser en älgmule i
närheten av bilens radioantenn och snabbt
uppfattar han fyra långa älgskankar i
backspegeln och han hör en röst ”Jag har
sparat ditt liv”.

Som sagt Göran är inte en vanlig
Svensson. Under 1970-talet var han ofta
ute och reste och inte till vilka vanliga
turistorter som helst. Nej, litet annorlunda
skulle det vara: Östblocket, Transibiriska
järnvägen, Japan. Och så förstås
Filippinerna. Där blev det stopp. För i
Manilla upptäckte han Joy. Postverken i
de båda länderna fick plötsligt stora tillskott för korrespondensen mellan ungdomarna blev intensiv. Avståndet gjorde att
frieriet också skedde per post. Efter bröllopet en vacker majdag 1981, som firades
i Manilla flyttade det unga paret till Rom
där Göran fått ett jobb via SIDA. Jane och
Axel föddes. Allt såg ljust ut

småningom återvände livet. Jag lärde mig
mycket. Men det var ett högt pris!
1991 gifte sig Göran med Anette. På 20
månader fick makarna 3 barn. Edvin kom
som en julklapp på julafton - 92 och tvillingflickorna Lovisa och Linnéa visade
upp sig 1994. Storasyster Lovisa var en
minut gammal när lillsyrran öppnade sin
mun med ett glatt skrik.

Göran är idag redovisningschef i
Oxelösunds kommun. Så det blir en hel
del delårsrapporter, bokslut och en massa
nyckeltal. Han gillar fotboll och ser till att
gubbarna/grabbarna med anknytning till
kyrkan har både bollar och utrymmen för
sin verksamhet. Och så Roma fotbollslag
på TV förstås - så ofta som möjligt. Och
resandet har han inte glömt. Och han åker
gärna till länder där han kan korsa sund
och uddar. Så generna ger sig fortfarande
till känna!

Men så hände det. Joy började må
dåligt. Och inom några månader fanns
hon inte i livet längre. Hon blev 34 år!
Vilket slag! Tillbaka i sin födelsestad fick
Göran, med sin lilla familj, mycket stöd
och förbön.
Stora grubbel

— Farmor Ebba blev som en extramamma
säger Göran litet tyst. Tankarna går tillbaka till den hopplösa tiden. Jag ställdes
inför ett val tillägger han. - Finns Gud?
Ber jag/vi fel? Finns det en högre mening
i all sorg? Skulle jag ta barnen ur söndagsskolan.? Skulle jag slänga alla biblar? Jag
var trasig. Jag valde Jesus igen och så
100 dagar med Jesus.
Från sista helgen i januari till och med
första helgen i maj fokuserar vi speciellt
på Jesus i gudstjänster och övriga samlingar i Hjortensbergskyrkan. Vem är han
och vad vill han? Vad betyder det som
Bibeln berättar om honom för oss nu?
Vi hoppas att många Nyköpingsbor vill
slå följe med oss under denna tid. Till
vår hjälp finns en bok med samma titel
skriven av Niklas Piensoho. Boken finns
att köpa i kyrkan. Varje torsdagskväll
under denna period har vi en timmas
öppet samtal kring veckans tema. Man
anmäler sig inte utan kommer de gånger
man kan. I hemgrupper och många olika
sammanhang räknar vi med både organiserade och spontana samtal om Jesus.

Text: Harald Sellerfors
Bild: Linnéa Bernhardsson

Förhoppningsvis kan vi få olika saker att
hända i Nyköping som har koppling till
Jesus. Konstnärer som presentera sina
bilder av Jesus och annat som väcker
intresse och vidgar perspektiv.

Om jag säger Jesus, vad tänker du då?

Johanna

Christian

Årstiden isar kall och folk drar jackorna
tätare kring kroppen. Men idag trotsar
jag och mitt anteckningsblock höstrusket
för att undersöka vad människor på stan
har för relation till Jesus.
”Om jag säger Jesus, vad tänker du då?”

Johanna
— En karismatisk person som påverkat
många människor. Jag och Jesus har
hängt ihop länge, men vår relation har
gått upp och ner om man säger så. Men
ja, jag tror att jag vet vem han är.
Christian
— Jag tänker på bibeln. Jag är själv
kristen, eller mitt namn betyder i alla
fall kristen och jag är döpt som barn.

Per-Åke

Barbro

Paulo

Cornelia

Fast jag tror inte på Jesus eller så, jag
tror nog mer på karma och buddhism.

Guds son, men jag tror inte på honom
och är inte kristen.

Per-Åke
— Då tänker jag på hela mitt liv. Jag har
känt Jesus sedan jag var liten och senare
i tonåren tog jag personlig ställning att
leva med honom. Han betyder allt.

Cornelia
— Jesus, då tänker direkt på en kurs jag
gick i somras: Jakten på den historiske
Jesus. Jag läste den för det är spännande med religion, många religioner och
skrifter fascinerar mig. Jag lärde mig
mycket om Jesus, och kan känna att vi
idag har kommit ifrån hans ursprungsbudskap som är väldigt enkelt egentligen. Så jag förstår mer nu men tror det
är svårt att bilda sig en uppfattning om
Jesus med bara en akademisk kurs.

Barbro
— Ja, ibland undrar man om han finns.
Men jag har ingen relation till Jesus och
bryr mig inte om religion. Det är mest
när det är bröllop och begravning som
jag går till kyrkan.
Paulo
— Jag vet vem Jesus är och att han är

Text och bild: Ellinore Carlsson

Vad är det hos Jesus, som fascinerar dig mest?
Vid Redaktionsmötet för detta nummer av Kontakt föll det på min lott att ställa ovanstående fråga till en handfull medlemmar i
Hjortensbergskyrkan. Några träffade jag i själva kyrkan och resten fick frågan per e-post. Det var intressant att se hur engagerade
de svarande blev. I god tid före stoppdatum fick jag beskeden. Ett par låg i kuvert, som lämnades till mig personligen. Övriga tre
kom i retur till min dator. Innan jag släpper fram de fem kom jag på att jag själv skulle kunna svara på frågan. Och här är beskedet:
”Det som fascinerar mig är att han alltid är vid min sida, vare sig jag är inomhus eller ute i friska luften eller när jag befinner mig i
Nyköping eller på någon annan plats på vår jord”.
Olle Enetjärn

— Att Jesus Kristus är
grunden för min tro.
Utan tron på Jesus skulle mitt liv och tillvaro
vara tomt och innehållslöst. Bön i Jesu namn
lönar sig alltid!

Sonja Martinsson
— Jag fascineras av
Jesus för att Han såg.
Han upprättade och
Han älskade. Och Han
gör det fortfarande!

Thomas Söderström
— Seger över allt ont.
Ständig vän!

Eva-Lisa Åkerblom
— Att Han ser till det
som ingenting är. Av
den som är trasig och
illa medfaren kan Han
göra något oändligt
vackert. Han kräver
inga långa, fina CV:n
— man får komma precis som man är!

Marianne Törnström
— De senaste veckorna
har jag tänkt mycket på
att hela Jesu budskap
egentligen är någonting helt otroligt. Vilket
annat erbjudande kan
”slå” högre? Det är väl
just det som är fascinerande med Jesus. Att han förkroppsligar
erbjudandet om ett evigt liv tillsammans
med Gud. Att Jesus är outtröttlig på att
”se människan”, att hela och läka trasiga
själar, ge hopp, god och mild, vred över
orättvisor, uppriktig, ärlig och sann. Han
är allt positivt och gott!

Text: Harald Sellerfors
Foton: Albin Andréasson
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På gång

December

Januari 2013

gudstjänst. Bärare av frihet
Andreas Holm, sång av barn och
Adventskör. Äventyret. Kyrkkaffe med
lotteri.

nattvard. Lisbeth Stigemyr, sång Teresia
Lindqvist.

2 Sö 11.00 1:a advent Advents-

4 Ti 14.00 RPG inbjuder till dagle-

digträff. Inför julen, julspel och Lisbeth
Stigemyr. Servering

5 On Julföreställning för skolor.
8 Lö 18.00 Toner i Advent Konsert

med Vokalensemble under ledning av
Tony Larson och Brassox. Insamling till
Hjortensbergskyrkan hjälper. Entré 50:-.

9 Sö 10.00 Bibelmorgon, Lena Ling.
Påskmusikal
Palmsöndagshelgen 22—24 mars
kommer alla som vill få möjlighet att
vara med om Påskmusikal. Liknande
projekt har genomförts tidigare med
mycket god eftersmak. Nu känner sig
de musikansvariga redo att göra en ny
uppsättning. Alla som vill sjunga eller
på annat sätt bidra till musikalen är
välkomna att anmäla sitt intresse till
Mikael Ingemarsson eller församlingens expedition. Det kommer också
behövas de som arbetar med dekor och
andra stödfunktioner. Om det blir två
eller tre föreställningar är inte klart
ännu men avslutningen blir på söndagen 24/3 kl 18.00. Det blir ingen gudstjänst på förmiddagen utan musikalen
blir den söndagens gudstjänst.

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Bärare av riket Lisbeth Stigemyr,
Andreas Holm. Musikteam Johanna
Holm. Dop och medlemsvälkomnande.
Äventyret.

16 Sö 16.00 Alla åldrars Julfest.

Julspel, sång, dans kring granen, servering, lotterier mm. Medverkan av barn,
ungdomar och vuxna.

23 Sö 10.00 Bön.			

11.00 Gudstjänst. Bärare av glädje
Lisbeth Stigemyr. Musikteam Mats
Järpehag.

13 Sö 10.00 Bibelmorgon.

11.00 Gudstjänst. Lisbeth Stigemyr.
Musikteam Johanna Holm. Äventyret.
18.00 Konsert med The Heart and
soul project. Ann-Sofie Norell, Tobias
Jonsson, Johan Blomgren och Göran
Larsson. Fri entré och insamling till cancerfonden.

14 Må RPG:s promenadgrupp startar
för våren.

15 Ti 14.00 RPG inbjuder till

Dagledigträff. Sång, musik och glada
skratt! Glade Glenn. Servering.

17 To 18—21 HKU-ledarkväll med
Magnus Sternegård.

Ekumeniska böneveckan:

17 To 08.15 Morgonbön i Alla Helgona
kyrka .

18.00 Bönegudstjänst i Hjortensbergskyrkan.

20 Sö 18.00 Gudstjänst i Alla Helgona
kyrka.

19 Lö 09.00 Tjejfrukost. Den vackraste
visan… om kärlekens glädje och möda.
Liselotte J Andersson.

20 Sö 10.00 Bön. 		

Tillsammans gör vi en härlig
Nyårskväll!!

24 Må Julafton 11.00 Samling vid

julkrubban Maria Forss. Sång Fredrika
Källström, Anna Sara Wadskog m fl.
23.00 Julnattsgudstjänst med sång och
musik, Andreas Holm m fl.

30 Sö 11.00 Gudstjänst. Lisbeth
Stigemyr. Musikteam Johanna Holm.

31 Må 18.00 Nyårsfest för alla åldrar.
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Trettondag jul. Agneta Lillqvist
Bennstam, Lisbeth Stigemyr,
Missionsutskottet, Åsa Sjölunds musikteam. Insamling till samfundens mission
i andra länder. Servering, dans kring
granen m.m.

19 Lö 16.00 Seminarium i Hjortensbergskyrkan. Fika.

På nyårsafton kl 18.00— ca 00.30 i
Hjortensbergskyrkan. Ta med varmrätt
+ efterätt, dryck (alkoholfri), snacks,
godis som vi dukar upp till en härlig
buffé!

Hjortensbergskyrkan
hjälper
PlusGiro 17 03 16-4

6 Sö 16.00 Missionsfest på

Lö—Sö medverkar Liselotte J Andersson

Nyårsfest med ”knytis” för alla
åldrar, ung som gammal!

Anmälan till Anna Ingemarsson 0702286256 el anna@hjortensbergskyrkan.se senast den 28 dec.

1 Ti 16.00 Nyårsgudstjänst. Bön och

Mer info se under ”På gång”.

11.00 Gudstjänst. Liselotte J
Andersson. Musikteam Tony Larsson.
Äventyret. Kyrkkaffe.

24 To19.00 Pilgrimskväll. Samtal inför
vårens vandringar.

27 Sö 10.00 Bön. 			

11.00 Gudstjänst. Till alla människor. Start 100 dagar med Jesus! Andreas
Holm. Musikteam Mikael Ingemarsson.
Äventyret. Kyrkkaffe.

29 Ti 14.00 RPG inbjuder till

Dagledigträff. Nordkalotten med
Nordkap, filmvisning. Göran Forsmark.
Servering.

31 To 19.00—20.00 Öppet samtal
— 100 dagar med Jesus.

Februari

2 Lö kl 17.00 Församlingsafton.
3 Sö 10.00 Bön.				

Mars

2 Lö 16.00 Årsmöte. Förhandlingar och
servering.

3 Sö 10.00 Bön. 				

HjortensbergsKyrkans
Ungdom

11.00 Gudstjänst med nattvard. Jesus för vem som helst Lisbeth
Stigemyr. Musikteam Mats Järpehag.
Äventyret.

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Jesus i blickfånget Andreas Holm,
Lisbeth Stigemyr, musikteam, Äventyret.

— 100 dagar med Jesus.

— 100 dagar med Jesus.

To 15.30—17.30 Konfirmation 		
årskurs 8.

Liselott Hagberg.

To ojämna veckor 18.00 Spårarscout
från 7 år.

11.00 Gudstjänst Lisbeth Stigemyr,
musikteam. Äventyret. Kyrkkaffe.

To 18.00 Upptäckarscout från 10 år.

7 To 19.00—20.00 Öppet samtal		
10 Sö 10.00 Bön. 		

11.00 Alla åldrars gudstjänst Nya
möjligheter Andreas Holm, Anna
Ingemarsson. Musikteam Mikael
Ingemarsson. Kyrkkaffe.			
Em Familjedag mer info kommer.

12 Ti 14.00 RPG inbjuder till

Dagledigträff. Äldres trygghet och säkerhet. Anna Hesselgren. Kommunförenings
Årsmöte. Servering.

14 To 19.00—20.00 Öppet samtal
— 100 dagar med Jesus.

17 Sö 10.00 Bön. 		

11.00 Gudstjänst. Nystart med
Jesus Johnny Brorsson. Musikteam Tony
Larsson. Insamling till samfundens skolor. Äventyret. Kyrkkaffe.

21 To 19.00—20.00 Öppet samtal
— 100 dagar med Jesus.
24 Sö 10.00 Bön. 			

11.00 Gudstjänst. Mer än en snickare Lisbeth Stigemyr. Äventyret.

25 Må 19.30 Nattmackan för män.

7 To19.00— 20.00 Öppet samtal 		

9 Lö 09.00 Tjejfrukost. Landshövding
10 Sö 10.00 Bön.			
12 Ti 14.00 RPG inbjuder till

Dagledigträff. Släktforskning — ett spännande äventyr. Claes Göran Bergstrand.
Servering.

14 To19.00—20.00 Öppet samtal
— 100 dagar med Jesus.

HEMGRUPPER
I församlingen erbjuder vi bön och
samtalsgrupper som möts i hemmen.
Kontakta Lisbeth Stigemyr om du vill
komma med i en grupp eller för mer info
0155-28 84 15.

Soppluncher tisdagar kl 12.30

Bibelgrupp för
kvinnor
Tisdagar kl 17.30—19.00
Ledare Lena Ling.

Mariebergsgården

Andakt fredagar kl 15.00: 		
11 jan, 8 febr. och 8 mars.

Sportlovsläger...

Reservation för ev. ändringar, se
annons fredagar i SN.

Sö 11.00—12.30 Äventyret/ 4—13 år.

Har du frågor om HKU:s
grupper och
verksamhet så
kontakta
ungdomledare Evelina Boberg
0155-28 84 16 eller barnledare Anna Ingemarsson 070-228 62 56

distrikt årsstämma. Elisabeth Sandlund.

28 To 19.00-20.00 Öppet samtal 		
— 100 dagar med Jesus.

Fr 19.00 Ungdomssamling 13—25
år.
Sö Äventyrsscout (vissa veckor) från
13 år.

26 Ti 14.00 RPG inbjuder till

Dagledigträff Förväntan Catrin
Hylander och Stig Söderström, servering.

Fr 10.00—12.00 Öppet hus för
småbarnsföräldrar. Lek, sång, fika
och gemenskap.

15 Fr RPG Sörmland—Östergötland

Mat, gemenskap och livsberättelser
11 dec, 22 jan, 19 febr, 19 mars, 16 april.
Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 0155-21 73 36 eller Sonja
Martinsson 0155-28 94 86.

Markägare, jakt och allemansrätt
Margareta Malmqvist.

Må 14.30—17.00 After school 		
årskurs 4—6.

Skidläger i Kittelfjäll — från 13år
YES! Vi åker till Kittelfjäll i år igen!
Som vanligt kommer det bli sköna
dagar med skidåkning, god mat, trötta
ben, snälla ledare och mycket Jesus.
Nykomlingar för i år är Rimforsa som
hänger på och förgyller lägret med sin
östgötska. Det kommer bli ett riktigt
roligt läger så missa inte mer info som
kommer på hemsida, anslagstavlor och
på ungdomssamlingarna.

DECEMBER
16 16.00 Alla åldrars julfest — julspel,
sång, dans kring granen, servering, lotterier mm. Medverkan av barn, ungdomar och vuxna.
24 11.00 Samling vid krubban — en
god start på julafton för alla åldrar.
JANUARI
27 dec — 2 jan Nyårsläger i Sunne
— från 13år.
17 To 18.00—21.00 HKU-ledarkväll
med Magnus Sternegård.
26—27 Konfahajk — i kyrkan.
FEBRUARI
10 11:00 Gudstjänst för alla åldrar.
Fortsätter med en dag för barnfamiljer.
Mer info kommer.
MARS
8—9 16+ Ungdomshelg på Lidingö
från 16år.
22-24 Påskmusikal. Mer info kommer.
31 11.00 Påskdagen - Gudstjänst
med alla åldrar.
7
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Kristus i konsten
och skrivböcker i skolan har förfinats med
Runes konst. Ann-Marie var som barn
mer intresserad av att leka skola.

möten med Gud. Till Hjortensbergskyrkan har paret Johnson kommit genom
sonen Bengts engagemang.

Medan Ann-Marie växte upp i på
Kungsholmen i Stockholm var Rune
bondpojke i Västerljung. De möttes
som tonåringar 1951 på ett SLU-möte i
Stensund, utanför Trosa.

Och konsten då? 1968 fick Rune ett
genomslag med en utställning i konsthantverkshuset i Blommenhov. Han hade
visserligen, som han säger, gjort tavlor i
hela sitt liv, men nu blev det som erkänd
konstnär. Motiven har mycket handlat om
miljöer och bilder från staden. Även fyrar
runt vår kust har en plats i Runes hjärta.

De måste ha gjort intryck på varandra för redan första kvällen gick de på
långpromenad och sedan har de lyckliga
fortsatt att vandra tillsammans. Först till
altaret i Högalidskyrkan i Stockholm,
sedan i en en-rummare på Högalidsgatan
och lite senare i Nyköping. Ann-Maries
intresse för läraryrket ledde till en lärarutbildning och fram till 1960 arbetade
Ann-Marie som lärare i flera stockholmsskolor medan Rune utbildade sig på
Sköndalsinstitutet.

Rune och Ann-Marie
Johnson

Tar du vägen mot Stenkulla centrum
och sedan till höger in på Jupitervägen
(infödda nyköpingsbor säger gärna
Jupítervägen, med betoning på i:et) kommer du upp till ett äldre radhusområde.
Här vid själva porten till radhusområdet
bor ett konstnärspar, tillika medlemmar
i Hjortensbergskyrkan.. De öppnar gärna
gästfritt sin dörr. Inte minst ungdomar har
alltid fått tid och kärlek i detta hem.

Paret är Rune och Ann-Marie Johnson
och firade smaragdbröllop förra året. Det
är tydligt att de fortfarande trivs tillsammans. Och att paret är konstnärer kan
man inte missta sig på. Tavlor finns i
stor mängd, många målade av Rune och
Ann-Marie själva, men andra konstnärer
är också representerade.
Hur blev det så här mycket konstintresse? För Runes del fanns intresset redan
som barn. Många marginaler i läroböcker

1960 flyttade paret till Nyköping. Rune
började sitt yrkesliv som socialassistent
på socialbyrån i Nyköping. Och AnnMarie hade de närmaste åren olika tjänster som lärare i staden. År 1962 anlände
sonen Bengt.
Både Ann-Marie och Rune Johnson
var under många år djupt engagerade i
Svenska kyrkan. Tron har mognat fram
och fördjupats genom livserfarenhet och

Också Ann-Marie har målat i många
år. Efter en särskild händelse den 12
september 1987, där Gud talade direkt
till henne, satsade även Ann-Marie med
större allvar på konstnärsskapet. Ett ofta
förekommande motiv för Ann-Maries del
är Kristus. Man kan se Jesus i olika situationer, hämtade från bibeln. Ibland ser
Ann-Marie Jesus som en person, ibland
upplever hon honom som andlig.
Ann-Marie och Rune är mycket klara
över sina livsval. Livet med Gud, konstnärskapet, livspartner. Det har blivit rätt.
”Och nu behöver vi inte alltid, här och
nu, kräva svar på alla livets gåtor. Det är
spännande att leva.”

Britta Hagsgård

Så åker vi tvärs genom stan till
Hägervägen i Rosenkälla. Här bor Britta
Hagsgård, som presenterades i Kontakt
för några år sedan. Nu vill jag gärna se
hennes kristusmotiv på ikoner.
Ikoner är inte vad som helst utan är
avsedda för andakt och meditation. Det
finns regler för vad som får kallas för
ikoner. Lär er gärna mer på Internet eller
varför inte av Britta själv.
Text; Bengt Persson
Bilder: Albin Andréasson

