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På väg ...

tillsammans!

Hjortensbergskyrkan

Runebergsgatan 51 			
611 37 Nyköping

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling som
är ansluten till Equmeniakyrkan och trossamfundet
Pingst – fria församlingar i samverkan.
Telefon:
Pastor Lisbeth Stigemyr
0155-28
lisbeth@hjortensbergskyrkan.se
Pastor Andreas Holm		
0155-28
andreas@hjortensbergskyrkan.se
Ungdomsledare Linnea Linder
0155-28
linnea@hjortensbergskyrkan.se
Barnledare Anna Ingemarsson
0155-28
anna@hjortensbergskyrkan.se
Administratör Ewa Hedin
0155-28
ewa@hjortensbergskyrkan.se
Kök/ledarexp		
0155-28
E-post: info@hjortensbergskyrkan.se

84 15
84 17
84 16
84 16
84 16
84 16

Fängelse- och sjukhuspastor 			
René Sköld 		
070-338 27 32
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

Lisbeth Stigemy

Andreas Holm

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

Facebook: 			
www.facebook.com/hjortensbergskyrkan

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 människor utanför vår gemenskap med information om vår verksamhet.
Redaktionsråd: Lisbeth Stigemyr, Bengt Persson och
Harald Sellerfors.
Ansvarig utgivare: Lisbeth Stigemyr.
Omslagsfoto: Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson.
Grafisk produktion: Jan Järved.
Tryck: Österbergs Tryckeri AB

2

Varandra

Ett av de verkligt vanliga orden i Bibeln är ordet varandra.
Ju mer jag tänker på det ju vackrare och viktigare tycker jag
det blir. Det talar om ömsesidighet, om delat ansvar. Om att se
till varandras behov. Det är en utmaning i vår individualistiska
kultur.
Det kan lätt bli så att antingen är vi upptagna av vad vi kan
få, på vilket sätt det lönar sig för oss. När relationer eller sammanhang av olika slag inte ger oss det vi önskar så säger tidsandan att vi ska gå vidare. Ibland kan det vara nödvändigt.
Men ganska ofta kan relationer och sammanhang blomma på
nya sätt om vi är beredda att söka andras bästa, investera lite
mer av oss själva och ha lite längre tidsperspektiv på vad det
är som får oss att växa.
Det andra diket som finns risk att hamna i, inte minst för
många av oss i kyrkan, är att alltid vara den som ska ge och
ställa upp för andra. Risken med detta, förutom att vi kan bli
utslitna och tappa glädjen, är att relationer inte blir på lika villkor. Vi är stödjare men delar inte liv.
I familjer har naturligtvis de vuxna ett större ansvar än barnen. Ledarskap innebär ett större ansvar. I livskriser av olika
slag behöver vi medmänniskor som är beredda att stödja och
ge oss mer än vad vi själva just då kan ge. (Även om det ofta
är så att mitt i svaghet betyder vi mer än vi tror.) Att se till
varandras behov innebär inte lika fördelning av ansvar och tillgångar i varje givet läge. Men det innebär att båda parters
behov och resurser tas på allvar.
Om livet i den kristna församlingen står det i Bibeln:
Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör
att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan
att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han
har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. I Petrusbrevet 4:8–10.

I höst ska vi i sju gudstjänster utgå från Efesierbrevet i
Bibeln i predikningarna. Där beskrivs hur Jesus gav sitt liv
för att besegra fiendskapen som skiljer oss från varandra. Hans
kors drar oss samman med Gud och varandra. Sedan målas
hur denna nya gemenskap tar sig uttryck i de nära relationerna
och i en värld där ”vi och dom” frodas. I denna värld får vi
börja gestalta ett nytt sätt att leva: Älska varandra hängivet.
Ett liv som har framtiden för sig! Det är det starka hopp som
Bibelns möter oss med i höstens och världens mörker. Guds
kärlek ska till sist visa sig starkast och bara den bygger en ny
hållbar värld där rättfärdighet bor.
Lisbeth Stigemyr							
pastor/föreståndare

Hjul som förenar
Framför mig i soffan har jag två motorcykelentusiaster, Kerstin Holm och Nils
Gunnar Tordegård. Det är lätt att språka
med dem. Inga hjälmar eller visir hindrar samtalet från att beröra deras stora
intresse här i livet: MC-åkning. När hon
får tid glider Kerstin fram på en Yamaha
DragStar 650 cc och när Nils Gunnar
skall koppla av grenslar han en häftig
BMW på 1200 cc.
När började den här favoritsysselsättningen? Kerstin svarar först:
– Det var för cirka tio år sedan. Så länge
jag kan minnas hade jag gått och lyssnat
på alla hojar omkring mig. Sett de olika
modellerna. Hört motorljuden. Känt dof-

terna. Upplevt alla häftiga färger. Jag fick
en känsla av att jag också ville dra iväg.
Finna en känsla av frihet... Min första
Honda blev en aning för hög. Så nu glider
jag fram på min Yamaha i stället.
Nils Gunnar:
– I min ungdom blev det förstås en del
mopedåkande och bruk av lätta motorcyklar. Men så kom mycket annat emellan.
Men 1997 fick jag ett ”återfall” och
åkningen har sedan dess blivit en stor passion.
Tilläggas kan att Nils Gunnar också kan
tänka sig att inte enbart åka i grupp med
några kompisar. Han drar gärna iväg lite

längre bort och lämnar småvägarna i
Sörmland. Varje år sedan 2001 har han
ensam åkt ut i Europa. Rekordet måste väl
vara årets tripp till och från Central Asien
och Kaukasus!
För några år sedan fick Kerstin höra att
några manliga knuttar samlades vid Tuna
Motell på tisdagskvällarna för att göra
gemensamma turer på småvägarna i
Sörmland och delar av Östergötland. Hon
tog mod till sig och dök upp på samlingsplatsen. Hon blev genast accepterad i
gänget. Och började åka med på tiomilaturer i omgivningarna inklusive de viktiga
rasterna med tillhörande köttbullsmackor.
– Det var en fantastisk känsla säger
Kerstin glatt. Att åka tillsammans. Att dela
den fina naturen. Vi var och är en fin
grupp.

MC i kyrkan

Bland Hjortensbergkyrkans medlemmar
är MC-intresset stort. MC-gruppen där
anordnar några egna åkträffar per år och
den senaste gick till Tidö slott i augusti
och samlade 23 deltagare och en hel del av
dem kom från ”tisdagsgruppen”. Och vid
senaste MC-kafeét i kyrkan var ”Sveriges
meste trafikpolis” Ruben Björnsson på
plats och fångade den fulltaliga publiken.
I Sverige och Europa finns också en
organisation ”Church on Wheels”, som är
ett serviceorgan för alla kristna motorklubbar. ”Kyrkan på hjul” medverkar
bland annat vid olika mässor och träffar
för motorintresserade och har även gett ut
en egen liten Bibel (Nya Testamentet med
tillägg av livsberättelser från motorfolk,
som kommit till tro). Kerstin har suttit i
styrelsen och Nils Gunnar är med och
sponsrar den viktiga verksamheten.
– Gemenskapen med andra MC-åkare gör
att man lär känna dem. Man får en ömsesidig respekt och förtroende för varandra
tillägger Kerstin och understryker mottot
”On the road for Jesus”.
Text: Harald Sellerfors

(som körde sin första ”motorcykel” i tioårsåldern = klädnypa
och pappskiva; ett försök att köra en MC vid vuxen ålder
måste nog kompletteras med ett stödhjul på motorcykeln.)

Foto: Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson

Tisdagen den 21 oktober inbjuder RPG
till Dagträff där Nils Gunnar Tordegård
berättar om sin resa till Samarkand.
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Scout-läger på Skräddartorp
Årets scouthöjdpunkt är givetvis sommarläger. Terminsträffarna syftar liksom
fram mot att få praktisera det man lärt
och vara med om en massa kul saker på
sommarens läger. Därför var det extra
roligt att i början av augusti i år se så
många lägersugna barn och vuxna som
samlats för att åka till "Vilda
Skräddartorp" utanför Ludvika.
"Vilda Skräddartorp" var bland det
största "Vilda-lägren" som Scouterna i
Sverige bjöd in till. Sammanlagt var det 15
läger runt om i Sverige med samma tema
och vid samma tidpunkt. På Skräddartorp
var vi som mest cirka 800 personer. Temat
var "virvel, värme och vilja". På vårt läger
var det ett sagotema baserat på alla möjliga sagofigurer med änglar som ciceroner.
Det gällde för alla scouter att hitta ledtrådar, stänga portaler och hitta delar till
professorns maskin. Slutet gott allting
gott!
På förmiddagar och eftermiddagar var
det projekttid. Vi sysslade då bland annat
med vattenrening, farkostbygge, paddling,
smide, strategilekar, nattspårning, bakning, dagspårning och mycket annat. Och
nog fanns det tid emellanåt för att ta det
lugnt eller att gå och bada.
Sedan gick det ju åt mycket tid för allt
praktiskt som eldning och matlagning. Det
var nyttigt att lära sig att hjälpa till och ta
ansvar genom att hämta vatten eller mat.
Från Hjortensbergskyrkan var vi cirka

30 stycken som åkte. På slutet av lägret
fick även de yngsta scouterna under 10 år
vara med i tre dagar. Gissa om de blev
motiverade att åka på mer läger!
Vi upplevde verkligen Guds beskydd för
hela lägret. Vi bodde ju nära den stora
skogsbranden som härjade i närheten. Det
var rökigt de första timmarna men sedan
vände vinden och luften var sedan klar
hela lägret. Det var inte heller några allvarliga olyckor och vi hoppas att den scout
som inte kunde komma med och de två
som blev sjuka, och fick åka hem, åker
med nästa gång. Sommarläger får man ju
bara inte missa! På slutet av lägret märkte
man att band hade uppstått mellan barn
från olika kårer och de spontana lekarna
blev allt fler.
Det var lång resa dit och hem, men det
var det värt. Alla hade ett leende på läpparna vid hemresan för vi fick ett jättefint
läger. Vi upplevde verkligen fin gemenskap, roliga projektarbeten och vädret var
fantastiskt med högsommarvärme och
bara en dag med lite regn.
Väl hemma igen vill vi tacka alla vuxna
som följde med och gjorde en fantastisk
insats på plats och för alla hemma som
bett för lägret. Vi tar sats till nästa sommar
med en massa kul och lärorikt under kommande två terminer
Text och foton: Erland Strandås

Storsamling vid scenen

Samarbete är viktigt

Paddla kanot är populärt

Vad gör en sommarpastor – egentligen?
Under
fyra
veckor
har
Hjortensbergskyrkan haft tillgång till en
sommarpastor. Och det har varit David
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Wedegård, studerande vid Teologiska
Högskolan (Equmeniakyrkan/THS) i
Stockholm.
Vad har han då haft för arbetsuppgifter?
Ja, i stort sett samma som kyrkans ordinarie pastorer. Fyra genomtänkta predikningar med tillhörande förberedelser.
Mötesledning.
Nattvardsfirande.
Parentation. Bibelstudier. Hembesök.
Besök på fängelset. Sång och anförande på
Mariebergsgården. En dag på Dagkollot
vid Sommarhemmet. Ungdomssamlingar.
RPG-träff.
Sommarkvällar
vid
Sommarhemmet. Träffat flyktingar från
Syrien. Och en del annat.
Hur har det gått?
– Det har gått riktigt bra. Jag har fått
mycket stöd av kyrkans medlemmar och
de har dessutom verkligen ställt upp med
bostad och billån. Jag har blivit bjuden på

mat och skön gemenskap. Och jag har lärt
mig mycket.
Det har märkts att David har trivts med
sin uppgift. Han har verkat lugn och trygg
i sitt framträdande. Hans scenvana kommer säkert från uppväxten i Vårgårda där
många unga människor har funnit en stark
Gudstro och förmedlat den till sin omgivning i olika musiksammanhang.
Skall du bli ”vinterpastor” nu?
– Ha ha, Jag har ett år kvar på mina teologiska studier. Efter fyra år vill jag nu
under det femte året – mitt masterår – studera systematisk teologi med bland annat
kyrkans historia och skrifttraditioner.
Text: Harald Sellerfors
Foto: Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson

Hampe-veckan

Första veckan i juli samlades nära
femhundra tonåringar till ”sommarlovets
hetaste vecka” i Hampe vid Hjälmaren.
En som var med var Matilda Söderström
från Nyköping. Hon ger följande resummé:
"När jag går ut ur bilen och för första
gången ser lägerplatsen så känner jag att
det ligger en stor förväntan i luften.
Någonting stort kommer att hända här.
Dagarna går och de fylls med en massa
mat, kompisar och sjukt bra möten. Ett
speciellt bra möte som jag kommer ihåg
var ett kvällsmöte mot slutet av veckan
och det var otroligt bra. Man kände verkligen Guds närvaro. Runt omkring mig såg
jag folk som tog emot Jesus, folk som bad
och grät på sina bara knän. Det är så otroligt häftigt att se vad Gud kan göra för mig
och andra människor. Hampeveckan var
superroligt och väldigt givande. Det blir
nog ett år till."				

Härlig lovsångskväll vid stranden.

73 tält och 50 husvagnar i år.

Häng med kompisar ger fin gemenskap.

Vill du läsa mer om lägret så gå in på
www. hampeveckan.nu och läs Hampe
magasine som pdf.
Foton: Linnea Linder, som var en av
ledarna på lägret.

På gång i höst

Två höjdpunkter i höst blir konserterna
med Nyköping Gospel Group. Den första
blir lördagen 4 oktober 19.00 då kören ger
konserten tillsammans med Putte Nelsson,
känd bl.a. som pianist i TV-programmet Så
ska det låta, och Evelina Gaard, sångerska
och låtskrivare. Biljetter kan (för)köpas i
Hjortensbergskyrkan. Det blir också en
insamling till Världens barn. Den andra
som är en Julkonsert hålls söndag 7 december 18.00.
2 november ger Hjortensbergskyrkans Vokalensemble en konsert tillsammans med gäster under Tony Larssons
ledning.
Vi gläds åt att allt fler hittar till gudstjänsterna i Hjortensbergskyrkan!
Barnen är tillsammans med vuxna en
stund i början och sedan har de sin egen
samling i olika åldersgrupper. För vuxna
blir det en serie predikningar i höst som
tar sin utgångspunkt i Efesierbrevet i
Bibeln. Det finns också en bok att köpa i
kyrkan som anknyter till denna serie med
intressanta frågor för eftertanke och samtal. En del av hemgrupperna som finns i
kyrkan kommer att använda den boken.
Flertalet gudstjänster i oktober har andra
tema och karaktär. På Tacksägelsedagen
12 oktober ska vi smycka kyrkan med
grönsaker, frukt, blommor med mera.
Hoppas många vill bidra! Vid kyrkkaffet
gör vi sedan försäljning. 17–19 oktober är
det Ungdomshelg i kyrkan då även ungdomar från andra orter är inbjudna. Det
präglar även den helgens gudstjänst.
Christoffer Öhrvall som predikar då är
ungdomspastor i Filadelfia i Stockholm
och har mött våra ungdomar på sommarläger på Hampetorp.
Vi erbjuder flera viktiga kurser i höst.
Alphakurs 10 tisdagar och en lördag för
alla som vill samtala om meningen med
livet och vad kristen tro går ut på.
Kvällarna inleds med en måltid, följt av
föredrag och avslutas med gott om tid för
samtal i mindre grupp. Start 9 september.
Föräldrakurs för föräldrar med barn
upp till ca 10 år. Även denna kurs rymmer
föredrag och samtal i mindre grupper men
genomförs under fem tisdagar. Ledare är

Anna Ingemarsson och Andreas Holm
som kan ge mer info och tar emot anmälan. Start 23 september.
Konfirmandgrupp inbjuds alla ungdomar som börjat årskurs 8 till. I år startar
gruppen lite senare 26 oktober eftersom
planen är att avslutningen ska vara i början på hösten 2015. Ansvarig ledare är
Andreas Holm. Evangelisationskursen
Ta första steget som jag ledde för några år
sedan erbjuds på nytt igen i höst under tre
onsdagar 5 oktober, 22 oktober och 5
november. Kontakta mig för mer info och
anmälan. Att stöpa ljus tillsammans
under Lilian Nilssons ledning har varit
uppskattat tidigare år. Den 10 och 11
november (förberedelse och själva stöpningen) finns möjlighet att vara med i år.
Anmälan till expeditionen.
Pilgrimsvandring kan man vara med
om 4–5 oktober. Mer info och anmälan till
Hans Nilsson.
Nytt för i höst är att vi planerar två
halvdagsretreater i Hjortensbergskyrkan
lördagarna 11 oktober och 29 november
9.00–13.00. Foldrar finns i kyrkan.
Anmälan krävs. Ledare Lisbeth Stigemyr
och Ann-Christine Alesand.
Missionsutskottet inbjuder till en missionseftermiddag med Turkiet i fokus
efter gudstjänsten 26 oktober. 9 november får vi besök av Carin Hemmati som
är pastor i Hallundakyrkan i södra
Stockholm. Den församlingen består av
20 nationaliteter och där 80 % av församlingen medlemmar har utländsk bakgrund.
Mångfald i praktiken är temat där diakonala utskottet också medverkar.
Tjejfrukost respektive Nattmackan
för män fortsätter i höst med tre intressanta samlingar var. Se programmet.
Detsamma gäller för de Dagsamlingar
som RPG inbjuder alla daglediga till varannan tisdagseftermiddag. Alla barn och
föräldrar som upptäckt de innehållsrika
Together samlingarna ser fram emot
lördagarna 27 september och 8 november.
Rekommenderar alla barnfamiljer att planera in dessa!
Lisbeth Stigemyr
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Välkommen till gudstjänster och samlingar
29 Må 19.30 Nattmackan för män Om

samtalets betydelse för tro och liv, Biskop
Hans-Erik Nordin.

30 Ti 12.30 Sopplunch.

Oktober

4–5 Pilgrimsvandring vid Stendörren
och på Ringsö 				
Info och anmälan senast 15 september
Hans Nilsson 0155-22 03 03.

4 Lö 19.00 Gospelkonsert med NGG,

Putte Nelson och Evelina Gaard.
Biljetter vuxen 170:- ungdom under 19 år
50:-. Insamling till världens barn.

September

13 Lö 9.00 Tjejfrukost

RO-liga rörelser, sjukgymnast m.m. Britt-Inger
Nilsson.

14 Sö 11.00 Gudstjänst Ef kap 2

Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna
Holm. Äventyret och XL. Kyrkkaffe.

18 To 18.00 Infoträff för blivande konfirmander.

21 Sö 11.00 Gudstjänst Ef kap 3

Lisbeth Stigemyr, sång Gabriel Billing.
Äventyret och XL. Enkelt kyrkkaffe.
17.00 Församlingsmöte.

23 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Rör på dig! Nytta och nöje i vardagen,
Eva Lena Vingren. Servering.

19.00 Föräldrakursen startar. Anmälan.

25 To 18.00 HKU:s årsmöte Bl.a. val
av ny ordförande.

19.00 Bön i kyrkan.

5 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Ef 4:17–5:20 Lisbeth Stigemyr, musikteam Tony Larsson, Äventyret och XL.
Enkelt kyrkkaffe.

7 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff

23 To 19.00 Bön i kyrkan.
25 Lö 9.00 Tjejfrukost Antikvarie/

museipedagog Stina Palmberg Eriksson
"När frikyrkorna sprängde samhällets
ramar".

25 Lö Konfaupptaktshelg.
26 Sö 11.00 Gudstjänst med alla åld-

rar Andreas Holm, Anna Ingemarsson,
musikteam Mikael Ingemarsson, Nya
konfirmanderna välkomnas.
Missionsutskottet inbjuder till sopplunch
och eftermiddagssamling. Tema:Turkiet.
Linnea Linder och Theodoros
Demetriades delar erfarenheter. Insamling
till mission.

27 Må 19.30 Nattmackan Black Kobra
– ett spännande spaningsärende.
Polisman Rolf Torvaldsson.

28 Ti 12.30 Sopplunch.

En vanlig arbetsdag som pastor, Lisbeth
Stigemyr. Servering.

November

elisationskurs. Info och anmälan Lisbeth
Stigemyr.

Ljuständning för de som dött under året,
Lisbeth Stigemyr.

8 On 19.00 Ta första steget – En evang9 To 19.00

1 Lö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Bön i kyrkan.

11 Lö 9.00–13.00 Halvdagsretreat.
Info och anmälan Lisbeth Stigemyr.

12 Sö 11.00 Tacksägelsedagsgudstjänst
Lisbeth Stigemyr m.fl., Vi smyckar kyrkan med blommor, frukt och grönsaker.
Sång Elisabet Nilsson m. fl. Äventyret
och XL. Kyrkkaffe med försäljning.
17.00–19.00 Ungdomshelg i kyrkan.

19 Sö 11.00 Gudstjänst Christoffer

Öhrvall, Linnea Linder, musikteam med
Ungdomar. Äventyret och XL. Kyrkkaffe.

21 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Resa till Samarkand, Nils Gunnar
Tordegård. Servering.

2 Sö 18.00 Konsert i Allhelgonatid

Hjortensbergskyrkans Vokalensemble
med gäster under ledning av Tony
Larsson. Insamling till
Hjortensbergskyrkan Hjälper.

4 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff
Upplevelser vid Gardasjön Lennart
Andersson. Servering.

5 On 19.00 Ta första steget – En evangelisationskurs.

6 To 19.00 Bön i kyrkan.
8 Lö 13.30–17.00 Together – Barn och
Familjedag (Prel i Skälbykyrkan).

9 Sö 11.00 Gudstjänst Tema: Mångfald

27 Lö 13.30–17.00 Together – Barn

och Familjedag i Hjortensbergskyrkan.

28 Sö 11.00 Gudstjänst Ef 4:1–16

Andreas Holm, musikteam Elisabet
Nilsson. Äventyret och XL. Kyrkkaffe.
Insamling till equmenia och Pingst Ung.
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22 On 18.00 Scouterna inbjuder alla
till Invigningssamling i kyrkan.

19.00 Ta första steget – En evangelisationskurs.

i praktiken Carin Hemmati,
Hallundakyrkan, Lisbeth Stigemyr,
Diakonala utskottet, musikteam Mats
Järpehag. Insamling till Träffpunkten.
Äventyret och XL. Kyrkkaffe och fortsatt
samtal med Carin Hemmati.

15 Lö Alphadag.
16 Sö 11.00 Gudstjänst Ef 5:21–6:9

Andreas Holm, musikteam Mikael
Ingemarsson. Äventyret och XL. Enkelt
kyrkkaffe.

RPG promenadgrupp

Alla måndagar. Samling 10.00 vid
Hjortensbergskyrkan. Vandringen avslutas med fika i Mariagården.
Info Arne Stridh 0155-21 05 98.

Soppluncher kl 12.30

Mat, gemenskap och livsberättelser
Datum i programmet!
Anmälan senast dagen före till Lena
Delaplane 076-133 38 99 eller Sonja
Martinsson 076-819 13 32.

18 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff

Dansgruppen Himlastegen

20 To 19.00 Bön i kyrkan.
23 Sö 11.00 Gudstjänst Ef 6:10-23

Hemgrupper

I förundran inför vår fantastiska värld,
Erik Ström och Tony Larsson. Servering.

Lisbeth Stigemyr, musikteam Johanna
Holm, Äventyret och XL. Kyrkkaffe.

24 Må 19.30 Nattmackan Aktuellt från
Länsstyrelsen – landshövding Liselott
Hagberg.

25 Ti 12.30 Sopplunch.
29 Lö 9.00–13.00 Halvdagsretreat.
30 Sö 11.00 Adventsgudstjänst Andreas
Holm, Adventskör under ledning av Tony
Larsson. Äventyret och XL. Kyrkkaffe.

Måndagar jämna veckor 18.00. Info
Kerstin Nordmark 070-622 81 72.
Vill du vara med i en bön och samtalsgrupp som möts i hemmen kan du kontakta Lisbeth Stigemyr 0155-288415
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 0155-288416 kan också ge
information.

Mariebergsgården

Andakt fredagar kl 15.00: 19 sept.
17 okt. 14 nov. och 12 dec. 		
(Mariagården ansvarar 3 okt. 31 okt.
28 nov. och 26 dec.)

December

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

2 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff

Höga visan i Gamla testamentet, Stanley
Sjöberg. Servering.

4 To 19.00 Bön i kyrkan.
6 Lö 9.00 Tjejfrukost Kärleken blev
mitt vapen Soheila Fors.

7 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard

Lisbeth Stigemyr, musikteam Elisabet
Nilsson. Äventyret och XL. Enkelt kyrkkaffe.

Hjälper
där nöden är som
störst...

Sö 18.00 Julkonsert med Nyköping
Gospel Group. Biljetter vuxen 80:- under
19 år gratis.

9 Ti 12.15 Sopplunch med
Luciaprogram.

14 Sö 15.00 Alla åldrars julfest med

julmusikal, dans kring granen, fika m.m.

Hjortensbergskyrkan
hjälper
PlusGiro 17 03 16-4

HjortensbergsKyrkans
Ungdom
On 14.30–17.00 After school,		
ojämna veckor– årskurs 4–6
On 18.00 Upptäckarscout, varje vecka
Spårarscout, ojämna veckor
To 15.30 Konfirmation – årskurs 8, från
vecka 45
Fr 10.00–12.00 Öppet hus för
småbarnsföräldrar. Lek, sång, fika och
gemenskap				
Fr 19.00–23.30 Open Doors Ungdomsoch cafékväll.Årskurs 7 och uppåt
Sö 11.00–12.30 Äventyret/ XL 4–13 år
Sö 13.00 Äventyrsscout/Utmanarscout

Anna

Linnea

Har du frågor om HKU:s grupper och
verksamhet så kontakta ungdomsledare
Linnea Linder 0155-28 84 16,		
eller barnledare 				
Anna Ingemarsson 070-228 62 56.
SEPTEMBER
18 To 18.00 Infoträff för blivande konfirmander
25 To 18.00 HKU årsmöte
27 Lö 13.30–17.00 Together – Barn och
familjedag i Hjortensbergskyrkan
OKTOBER
4 Lö Tassenatta
17.00–19.00 Ungdomshelg, Tema ”Stand
up – sex, droger och new age”, Talare
Christoffer Öhrvall. Anmälan och info
på www.hjortensbergskyrkan.se
22 On 18.00 Scoutinvigning
25 Lö Konfaupptaktshelg
26 Sö Alla åldrars Gudstjänst, konfirmanderna välkomnas
NOVEMBER
8 Lö Together – Barn och Familjedag
(Prel. i Skälbykyrkan)
15 Lö Familjedag för scouterna,
Klövberget Tyresö
DECEMBER
14 Sö 15.00 Alla åldrars julfest –
Julmusikal
19 Fr 19.00 Julfest och terminsavslutning för Open Doors
7
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Hala och Tony känner sig välkomna

Tony Nahas och Hala Shahin är två av
de syrier, som regelbundet deltar i
Hjortensbergskyrkans gudstjänster.

Hala Shahin och Tony Nahas bodde i
staden Tartous i Syrien tills de tvingades
fly. I mars anlände de till flyktingförläggningen Marsviken. Under sommaren har
de flyttat till en vanlig hyresrätt i
Oxelösund.
Vid Marsviken hörde de av andra syrier
talas om Hjortensbergskyrkan.

– Vi fick höra att det varje söndag kom
bilar och hämtade dem som ville åka till
kyrkan, berättar Hala.

Tony och hon bestämde sig för att testa.

– Vi mötte trevliga människor och det
var fika efteråt.

Det var bara första gången som Hala
och Tony inte förstod något av gudstjänsten. Sedan har olika människor suttit bredvid dem och försökt översätta.
– Och nu finns det hörlurar. Det är lättare för oss som kan engelska. En del
syrier talar bara arabiska.

Översättningen av böner och bibeltexter
gör att Hala och Tony känner igen sig och
kan känna att ”det här är vår kyrka”.
Ibland får de skjuts ända från Oxelösund,
annars tar de buss och plockas upp vid
Nyköpings busstation.

I Syrien var de med i en ortodox församling. Tony brukade även gå till en
protestantisk kyrka, eftersom han hade en
vän där.
– Här är vi främlingar, hemma kände vi
alla. Men folk är väldigt snälla och vi känner oss mycket välkomna, säger Hala.
Kyrkorummet är väldigt annorlunda, de
kan sakna de många ikonerna.
En stor skillnad är sången och musiken.

– Vi är inte alls vana vid musik i kyrkan.
Så det känns ovant, men vi tycker om det.
Hala upplever det mycket positivt att
man i gudstjänsten kan ta upp olika slags
problem, som alla är med och ber för.

– I Syrien ber vi mer allmänt i kyrkan.
Men om det är något särskilt kan man
skriva en lapp och lämna till prästen.
Prästen, ja. Det har tagit ett tag att vänja
sig vid att en kvinna kan vara präst (pastor).
– Vi trodde att hon var prästens fru och
blev förvånade när vi förstod att hon själv
var prästen! berättar Hala.
– Precis som det tagit tid att vänja sig
vid att kvinnor är busschaufförer och lokförare, jämför Tony.
I Syrien är barnen med under hela gudstjänsten. Om de har svårt att sitta stilla, är

det ok att de rör sig i kyrkan. Söndagsskola
har man, men inte på gudstjänsttid.

Hala och Tony är vana vid nattvard
varje vecka. Före utdelandet går prästen
runt med brödet och vinet och man tänder
rökelse.
Fikat efter gudstjänsten i Hjortensbergskyrkan betyder mycket socialt.

– Då kan vi prata med både nya människor och dem vi träffat tidigare, säger
Tony.

Han upplever att de fått vänner i
Hjortensbergskyrkan. De har varit hemma
hos en rad personer, och flera har besökt
honom och Hala. Några har hjälpt dem
med möbler, köksgrejer och även cyklar.

De har ett mycket gott intryck av
svenskarna.
– I ett nytt land är man rädd att människor inte ska gilla oss. Men alla har
varit mycket snälla – i kyrkan, på arbetsförmedlingen och SFI (Svenska för
invandrare). Det är mest dit vi går.

När Hala var på lasarettet fick hon till
och med träffa en läkare som talade arabiska.
Att de tog sig just till Sverige berodde
på att Hala har en kusin, som flydde hit
före dem.
– Han uppmuntrade mig. Vår bild av
Sverige var ett lugnt land som behandlar
flyktingar väl.
I somras började de på SFI.

– Jag vill verkligen lära mig svenska,
säger Tony.

Text och foto: Karin Reibring

Det har tagit lite tid för Hala Shahin
och Tony Nahas att vänja sig vid att kvinnor kan vara pastorer, präster, lokförare
och busschaufförer.

