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SOMMARTIDER

Allt som låg där fruset
i dagar vintergrå
ska löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi gläds åt varandra,
åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid.
Psalm 197:4

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

Gå ut
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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.
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I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den
store Gudens gåvor. Så inleds en av våra kända sommarpsalmer.
Därefter målas i samma psalm de fagra blommornas mängd, fåglarnas sång och säden som växer för skördetid. Vi uppmanas att
gå ut, att se och höra, glädja oss och tacka för Guds godhet.
Kanske är det den långa, kalla vintern som gör oss svenskar till
naturromantiker när våren och sommaren kommer. Då blommar
många av oss upp och vi längtar ut. Ut i naturen och ut i trädgårdar. Bibeln börjar med att Gud skapar ett hem åt människan. En
vacker trädgård med ett myller av liv. Gud lät alla slags träd växa
upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av (1 Mos2:9).
Fylld av både skönhet och funktion/nyttigheter. Sådan är Guds
skapelse. Jag tror att det är något av denna hemkänsla, denna
paradislängtan som vi anar när vi odlar vår trädgård eller vandrar
på Sörmlandsleden (eller i fjällen eller någon annan plats som
ger oss ro och perspektiv). Låt oss ta vara på möjligheter vi har
att gå ut denna sommar. Låt oss öva oss att se, höra, känna dofter och smaka Guds godhet. Att byta miljö och upptäcka ett nytt
landskap kan vara berikande. Men att verkligen upptäcka landskapet närmast oss kan vara minst lika givande. Vi människor ska
inte bara vara produktiva utan vi får njuta av skönheten också.
Gå ut! Det är några av de sista ord Jesus säger till sina lärjungar
(Matt 28: 19, Mark 16:15). I de orden finns inget av utvisning i
meningen att du får inte vara med längre. Tvärtom! Det handlar
om att Jesus räknar med både de lärjungar som då omgav honom och oss som vill följa honom nu. Räknar med oss för att fler
ska få del av de goda nyheterna. Det finns en väg till sant, äkta
och evigt liv. Det finns möjlighet till gemenskap med Gud. Det
finns förlåtelse och nystart. Den korsmärkte Jesus, som stod upp
och gick levande ut ur döden, kan också kalla oss ur döden. Gå
ut i livet! Så lyder hans starka ord som kan förvandla vår framtid.
Nu och för hela evigheten. Det är med detta stora budskap Jesus ber sina vänner att gå ut. Till människor de har nära sig och
till människor som befinner sin långt bort. I den rörelsen har den
kristna kyrkan levt sedan pingstdagen.
Denna sommar kan vi kombinera dessa båda gå ut. Gå en vandring med någon där vi kan dela livet och tron i samtal som får ta
tid. Dela en måltid eller ett fikabord i en trädgård/balkong och
låta samtalet djupna. Berätta varför du är kristen eller hur din
längtan efter en bärande tro ser ut. Det kräver ett mått av mod
att gå under ytan. Att våga gå utanför det invanda och förväntade. Jesus lovade sina vänner att den heliga Anden skulle ges
dem som Hjälparen. Den heliga Anden vill också leda oss denna
sommar. Tänk så meningsfyllt om du och jag får vara med och
bidra till att fler hittar hem till sitt djupaste ursprung hos Gud.
Lisbeth Stigemyr

Förskolan Klippan – en angelägenhet för Hjortensbergskyrkan
Det är tyst – märkvärdigt tyst – när jag kliver
in i förskolan Klippans lokaler intill Hjortensbergskyrkan. En förskola borde sjuda av liv,
med skrik av glädje och bus. I huset finns bara
personal, förskollärare Anna-Carin Johansson
och förskolechefen Kerstin Holm.
Förklaringen till barnbristen visar sig vara att
hela gänget är iväg till återvinningstationen
med veckans skörd av sorterat avfall. Snart är
barnen tillbaka, tillsammans med barnskötarna
Maria Bjöörn och Lydia Franzon, och förskolan
fylls av ljud.
Berätta om förskolan, Kerstin!
”Förskolan startade i oktober 1987 genom
beslut i Hjortensbergskyrkans församling och
verksamheten drivs som en Stiftelse med egen
styrelse och egen ekonomi. I styrelsen finns
representanter från församlingen, personal och
föräldrar. Lokalerna hyrs av församlingen. Vi har
16 barn här och är fyra personal (3,65 tjänster).”
Varför ska församlingen ha en förskola?
”Men det är ju värdefullt. Vi är en viktig del av församlingens
ansikte utåt! Vi har en kristen profil med t.ex. bordsbön, och
morgonsamlingen avslutas alltid med en bön. Så berättar vi
från bibeln på samlingen en gång/ vecka, och sjunger glada
sånger med grunden i den kristna tron. Det är en bra och
allsidig verksamhet. Föräldrarna som har valt vår förskola
får genom sin relation till oss också ibland sin första kontakt
med Hjortensbergskyrkan. Vi har medlemmar i församlingen
som genom sin kontakt med Klippan känt det naturligt att
också gå med i församlingen.”
Mer som är bra?
”Mycket! Vi lagar vår mat från grunden och det gillar både
barnen och föräldrarna. Vi är utomhus i friska luften minst
1½ timme varje dag, året runt, mera på sommarhalvåret. Vi
har ” läsvila” för 4-5 åringar, och sovstund för de minsta. Så
har vi också lärande i språket och enklare matematik. Det
handlar mycket om lärande lekar med roliga ramsor och
fingerlekar. Ett lekfullt lärande – helt enligt läroplanen. Kommunen granskar oss minutiöst varje år, så att vi lever upp
till reglerna, och det har vi klarat mycket bra. Personalen är
välutbildad och mycket duktig”

Vad mycket ni gör! Att ni orkar!
”Ja, vi trivs med vårt jobb och tycker det känns meningsfullt!
Vi arbetar med olika teman och har sagoläsning och fruktstund varje dag, och gymnastiklek varje vecka. Vi går till skogen och har plocka-skräp-dag och följer årstidernas växlingar
med olika aktiviteter och i sång, musik, bild och skapande...
Vi går på teater och ordnar egen maskerad, mm. Så har vi
sommarfest, och i december luciatåg och julfest.
Och barnen trivs?
”Ja, alla är glada och nöjda. Vi har ju bara en barngrupp,
duktig personal med tid för barnen och därför blir det hög
kvalité. En föräldraenkät gjordes förra året. De svar som kom
var mycket positiva och vi har fin respons från föräldrarna.”
Allt låter ju fint. Ekonomin också?
”Ekonomin kämpar vi med hela tiden. Avgifter och inkomster bestäms av Nyköpings kommun. Man kan säga att kommunen köper barnomsorgsverksamhet av oss – till samma
pris som kommunens egen verksamhet kostar. Våra kostnader är ganska många, men de största utgifterna är förstås
lönerna.”
Efter intervjun går vi ut till barnen och får en lektion i hur
man räknar vår ålder med hjälp av fingrarna.
Text: Bengt Persson Bild: Peter Karlsson

En vandring kring Hjortensbergskyrkan

Här följer en kort beskrivning av en vandring som du
själv kan göra i miljön runt Hjortensbergskyrkan.
1. Nedanför Klippans uterum mot öster
Vid denna plats hade en tidigare församlingsmedlem,
Sven Karlsson, ett litet koloniland med potatis, jordgubbar och bärbuskar. Vi har ett ansvar för jorden vi är
satta att förvalta. Jorden i dubbel bemärkelse är också
ett ansvar för oss kristna. Vi bör därför vara rädda om
jorden och göra det vi kan för att minska den negativa
miljöpåverkan i alla odlingsområden. Ordet för denna
plats är Jorden.
2. Björkdungen norr om kyrkentrén
På denna plats arbetade bl a Birger Larsson med att
åstadkomma ett fint lundområde. Här finns det möjlighet att ta en stilla stund i skydd av björkar och lärkträd.
Här påminns vi att även det som människan skapat
i form av skog eller lund är värt att förvalta. Ordet är
Naturen.
3. Blomrabatten vid handikapparkeringen
Bertil Gärdin var över 90 år när han tog initiativ att
anlägga denna rabatt under 2010-talet. Bertil var
trädgårdsmästare och ville att det skulle vara vackert

även på området runt kyrkan. Han kom hit flera gångar
i vecken för att sköta rabatten med rosor och andra
blommor ända till sin död, 97 år gammal. Med Bertil
som förebild kan vi ta till oss hans framtidstro. Ordet är
Framtidstro.
4. Eken
Eken här planterades under 1990-talet. Samtidigt
planterades en annan ek intill vår vänförsamlings kyrka
i Riddala, Estland.Tidigare pastorn Börje Hjalmarsson
(numera Skagerö), var drivande i denna fråga tillsammans med pastor Aare Tamm (betyder ek på estniska)
från Riddala. Vi tänker på vår vänförsamling och andra
kontakter vi har i världen. Ordet är Gemenskap.
5. Korset
Korset är den största kristna symbolen. Den vänder sig
här mot kullen så att alla kan se att vi är vid en kyrka.
Men den vänder sig också mot världen (Hjortensbergsbadet) för att föra ut budskapet om att Kristus är
uppstånden. Ordet är Korset.
Text: Hasse Nilsson
Foto: Lisbeth Stigemyr

Alpha i höst
För dig som är nyfiken på kristen tro och livets stora frågor.
Alphakursen innehåller 10 tisdagskvällar och en lördag. Varje
kväll rymmer kvällsmat, föredrag och samtalsgrupper.
Start tisdag 6 sep 18.30 med en prova på kväll.
Mer info finns på hemsidan eller kontakta Lennart Forss 070666 91 11, Andreas Holm andreas@hjortensbergskyrkan.se

Mångkulturell fest på Sommarhemmet
Lördagen den 13 augusti kl 15.00

Ett tillfälle att umgås och smaka mat från olika delar av
världen, gemensamma aktiviteter för stora och små.
Begränsat antal platser.
Anmälan senast 5/8 till Kristin Björndahl 076-000 23 38.
Kostnad 50kr/person.

Välkommen till ett avslappnat, trevligt och
spännande sätt att utforska den kristna tron!

Ny konfirmationsgrupp startar hösten 2016

Höstupptakt

För dig som går i åk 8-9 och inte tidigare gått konfa. Året
innehåller veckoträffar, övernattning, studiebesök, resa mm.

När ungdomarna har sin upptaktshelg 21 augusti förlägger vi
gudstjänsten till Sommarhemmet. (vid regn i kyrkan) Då börjar
vi 11.00 igen (efter att ha haft 10.00 under sommaren fr.o.m.
12 juni). Ta med fika/matsäck!

Infoträff september 2016. Avslutning augusti 2017.
Anmälan och frågor :
Andreas Holm. andreas@hjortensbergskyrkan.se
Linnea Linder linnea@hjortensbergskyrkan.se

Söndagen därpå 28 augusti har vi höstupptaktsgudstjänst för
alla åldrar. Då använder vi formen från påskdagen att alla är
tillsammans ca 45 minuter och sedan startar Äventyret med
fest under predikan. Under sommaren är barnen med i början
av gudstjänsterna och har sedan en enkel samling som vi kallar
Sommarkul.

Öppen Gård på Sommarhemmet

Konsert med Ola Karlsson

Lena och Robert Delaplane kommer även denna sommar att
finnas på Sommarhemmet under veckorna 28-30 (12 -30 juli)
och erbjuda enkel servering och gemenskap (ej söndagar
och måndagar). Det går naturligtvis också att ta med eget
fika/matsäck och åka till Sommarhemmet. Vid ihållande
regn är det inte öppet, förutom för annonserade program
(se programsidorna).
Vill du vara säker på att det är öppet en viss dag kan du kontakta Lena på 076-133 38 99.
Vecka 27 är det Dagkollo för barn på Sommarhemmet under
Anna Ingemarssons ledning.

cellosolist i Radiosymfonikerna och huvudansvarig för
cellistutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm,
söndag 25 september 17.00
(i samband med att Sigvard Karlsson fyller 90 år). Mer om den
konserten i nästa nummer av Kontakt.

Församlingsdag 24 september
på Åsa Folkhögskola
Program för alla åldrar, inspiration, tid för samtal, Gudstjänst,
gemenskap, roliga aktiviteter och god mat.
Gäst Britta Bolmenäs.
Möjlighet för familjer att bo kvar till söndagen.
Anmälan till expeditionen senast 5 september
Mer information i folder.

Ungdomssamlingar varje fredag i sommar
Även om Open Doors gör sommaruppehåll kommer det bli
någon form av samling 19.00 varje fredag (utom midsommarafton).
Oftast är samlingsplatsen vid kyrkan. För aktuell info se
www.facebook.com/opendoorsnykpg/

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER
Juni
5 Sö 11.00 Alla åldrars
Gudstjänst och HKU:s sommarfest Andreas Holm, Anna
Ingemarsson, Musikteam
Mikael Ingemarsson, Kyrkkaffe
med happenings!
6 Må 8.00 Nationaldagsbön
vid S:t Nicolai kyrka. Lars Viper m.fl. Ta med kaffekorg
7 Ti 12.30 Sillunch på Sommarhemmet Anmälan senast
dagen före till Lena Delaplane
076-133 38 99
12 Sö 10.00 Gudstjänst
med nattvard Andreas Holm,
musikteam Johanna Holm,
Sommarkul för barn, kyrkkaffe
i hemmen – mer info kommer!
Obs tiden!
16 To 19.00 Besök av Missionsbåten Shalom i hamnen.
Sångprogram och fika.
18 Lö 15.00 Nattvardsandakt Lisbeth Stigemyr m.fl.
Besöksgruppen inbjuder till
kaffe efteråt
19 Sö 10.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, utgångskollekt till Gideoniterna, Sommarkul för barn, enkelt kyrkkaffe. Församlingsmöte direkt
efter gudstjänsten
24 Fr Midsommarfirande på
Sommarhemmet
14.00 Vi klär midsommarstången
15.00 Dans och lekar, servering
17.00 Sommarandakt Lisbeth
Stigemyr, Lena Wadskog m.fl.

26 Sö 10.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Sommarkul
för barn, enkelt kyrkkaffe

till Filippinerna och Kina. Alf
Nordmark, insamling till församlingens mission, servering

28 Ti 14.00 Dagträff på sommarhemmet, RPG inbjuder till
gemenskap och fika

31 Sö 10.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Johanna
Holms musikteam, Sommarkul
för barn, enkelt kyrkkaffe

Juli
2 Lö 18.00 Sommarkväll på
Sommarhemmet Prat och
Piano med Tony Larsson,
servering
3 Sö 10.00 Gudstjänst med
nattvard Bo Carlsson, Tony
Larssons musikteam, Sommarkul för barn, enkelt kyrkkaffe
10 Sö 10.00 Gudstjänst, Stig
Alesand, Sommarkul för barn,
enkelt kyrkkaffe
ÖPPEN GÅRD på Sommarhemmet veckorna 28-30.
Då finns möjlighet till enkelt
fika. (ej söndag o måndag.
Lena och Robert Delaplane
ansvarar. Dagar med ihållande
regn är det inte öppet, förutom för de annonserade programmen. Info kontakta Lena
Delaplane 076-133 38 99.
12 Ti 14.00 Dagträff på sommarhemmet, RPG inbjuder till
gemenskap och fika
16 Lö 18.00 Sommarkväll på
Sommarhemmet Colombia
i fokus Lasse Andersson, servering. Insamling till Colombiaarbetet.
17 Sö 10.00 Gudstjänst,
Gunnar Vingren, Tony Larssons musikteam, Sommarkul
för barn, enkelt kyrkkaffe
24 Sö 10.00 Gudstjänst
Sommarkul för barn, enkelt
kyrkkaffe
26 Ti 14.00 Dagträff på sommarhemmet, RPG inbjuder till
gemenskap och fika
30 Lö 18.00 Sommarkväll på
Sommarhemmet
Glimtar från Missionsresa

Aug
7 Sö 10.00 Gudstjänst med
nattvard Lisbeth Stigemyr,
Mikael Ingemarssons musikteam, Sommarkul för barn,
enkelt kyrkkaffe
9 Ti 14.00 Dagträff på Sommarhemmet, RPG inbjuder till
gemenskap och fika
13 Lö 15.00 Mångkulturell
fest på Sommarhemmet
Anmälan senast 5/8 tel. 076000 23 38
14 Sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Holm, Mats Järpehags musikteam, Sommarkul
för barn, enkelt kyrkkaffe
19 – 21 aug Ungdomarnas
upptaktshelg på Sommarhemmet.
21 Sö 11.00 Gudstjänst på
Sommarhemmet Andreas
Wetche och ungdomar, ta
med egen lunch- el fikakorg
.
28 Sö 11.00 Gudstjänst med
höstupptakt för alla åldrar
Lisbeth Stigemyr, Andreas
Holm m.fl. Johanna Holms
musikteam, Kyrkkaffe
30 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Bilder från Colombia, Lasse Andersson

Sep
4 Sö 11.00 Gudstjänst med
nattvard
Andreas Holm, Tony Larssons
musikteam, Äventyret och XL,
enkelt kyrkkaffe
6 Ti 18.30 Alphakursen
startar

OCH SAMLINGAR

HKU

8 To RPG:s storsamling på
Hjälmargården Mika Jurrikivi,
Korsbandet från Örebro.

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

10 Lö 9.00 Tjejfrukost
11 Sö 11.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, Soul Children
m.fl. Äventyret och XL enkelt
kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte
13 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Att vara nämndeman,
Barbro Pettersson

Every Sunday Service we
offer translation into English.

18 Sö 11.00 Gudstjänst
Bengt Sjöberg, Äventyret och
XL, Kyrkkaffe

RPG promenadgrupp. Måndagar med start 5 sep. Samling
10.00 vid Hjortensbergskyrkan.
Vandringen avslutas med fika i
Mariagården. Info Arne Strid
0155-210598

24 Församlingsdag på Åsa
Folkhögskola
Britta Bolmenäs medverkar.
Särskild info/anmälningsfolder

Dansgruppen Himlastegen
Måndagar jämna veckor 18.00.
Info Kerstin Nordmark 070-622
81 72.

25 Sö 11.00 Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr, enkelt kyrkkaffe

Bön i kyrkan onsdagar kl
10.00. (Uppehåll juli månad)
Välkommen de gånger du kan
vara med!

17.00 Konsert Ola Karlsson,
violoncell och Valeria Resjan,
piano
HJORTENSBERGSKYRKAN
HJÄLPER
PlusGiro 17 03 16-4

Kultur och Studieverksamhet
i samarbete 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 skjuts. Telefonnummer till veckans chaufför står i
fredagsannonsen i Södermanlands Nyheter.
Ewa Hedin på kyrkans exp.
0155-28 84 16 kan också ge
information.
Andakter Mariebergsgården
Fredagar 14.00 Hjortensbergskyrkan ansvarar 10/6, 5/8 och
2/9 (8/7 ingen andakt) Svenska
kyrkan ansvarar 24/6, 22/7,
19/8 och 16/9.
Reservation för eventuella ändringar.
Se annons ”Frikyrkorna” fredagar i
Södermanlands Nyheter.

Tack!
Vi vill säga ett stort tack för den här terminen, till alla barn, ungdomar, ledare och
föräldrar.
Vi önskar er en välsignad sommar och
hoppas ni kan passa på att njuta av sommarens goda!
Häng gärna på några av våra läger och
övriga aktiviteter som vi ordnar under
sommaren.
Sommarkul: Varje söndag kl. 10:00 för alla
barn under gudstjänsttid.
Ungdomshäng: Varje fredag fr.o.m. 17/6
blir det ungdomshäng kl 19:00. Info på
”Open Doors Nyköping” sida på facebook.
(Ej midsommarafton)
LÄGER!
29 juni-3 juli , Smajl läger på Hjälmargården. För barn födda år 2008-2003. Info
Anna Ingemarsson
4 – 8 juli, Dagkollo på sommarhemmet
Stjärnholm, för barn från åk. 3 till åk. 6. Är
du intresserad, kontakt och anmälan till
barnledare Anna Ingemarsson senast 9 juni.
4 – 10 juli, Hampeveckan, tonårsläger
13-19 år. Info Linnea Linder eller www.
hampeveckan.nu
31 juli – 4 aug, Scoutläger, Skräddartorp
utanför Ludvika. För upptäckare och Äventyrare/Utmanarscouter. Info Erland Strandås
19-21 aug, Upptaktshelg med Open
Doors för ungdomarna på sommarhemmet
Stjärnholm, från åk. 7 och uppåt. Anmälan
och mer info Linnea Linder
27-28 aug, Soul Children Gathering i
Örebro. Info Anna Ingemarson
TERMINSSTARTER HT-16:
Fr 19 aug kl.19:00 – Open Doors ungdomssamlingar.
On 31 aug kl.18:00 – Scouter, spårare/upptäckare.
Sö 4 sep kl.16:00 – Scouter, Äventyrare/
Utmanare
To 1 sep kl.17:00 – Soul Children
Fr 2 sep kl. 10:00 – Öppet hus

Liv med böcker
Vill man sammanfatta Carl Löwendahls
69-åriga liv kan man använda ett enda ord:
böcker
Efter en långt yrkesliv som bland annat
bibliotekarie på universitetet i Norrköping,
driver han nu Nyköpings enda antikvariat.
Carl Löwendahl växte upp i Nyköping på 50- och 60-talet.
Han var enda barnet i en kristen familj. Föräldrarna var med
i Filadelfia och Carl kom tidigt med i församlingen.
Ungdomsåren präglades av livet i kyrkan. Helgerna var
som regel fulltecknade med möten - både lördagskvällar,
söndag förmiddag och kväll. Till detta kom bönemöten och
väckelsekampanjer.
Något särskilt ungdomsarbete för tonåringar fanns inte.
Men församlingen hade ett rikt musikliv och det dröjde inte
länge innan Carl kom med i blåsorkestern som leddes av
Gideon Larsson.
- Jag fick en trombon i julklapp av mina föräldrar. Eller
dragbasun som den också kallas.
Carl började även i Nyköpings musikskola. Där mötte han
en lärare som satte oförglömliga spår.
- Han hade en fantastisk förmåga att uppmuntra oss. Vi var
viktiga. Det var den bästa ledare jag någonsin mött - jag
tänker ofta på honom.
- Sedan fick jag för mig att jag skulle spela fiol - och det
håller jag jag fortfarande på med, berättar han.
Efter studenten flyttade Carl till Stockholm och började
på konstskola. Sedan fortsatte studier i konstvetenskap,
etnologi, arkeologi och historia i Stockholm och senare
Uppsala. Där gifte han sig med Gun 1972. Vigselförrättare
var prästen Tore Littmarck, känd sång- och psalmdiktare.
Den unga familjen flyttade så småningom vidare till Borås där
Carl började studera på bibliotekshögskolan. Senare följde
jobb i Falköping, Linköping och Norrköping och fyra barn
bosatta från Härnösand i norr till Göteborg i söder.
Sista jobbet innan pensioneringen var på
universitetsbiblioteket i Norrköping, där Carl bland
annat undervisade studenter och doktorander i
informationssökning.
2002 slöts cirkeln. Efter mer än 30 år kom Carl tillbaka till
barndomsstaden Nyköping.
- Gun fick jobb som distriktssköterska i Oxelösund. Vi hade
bott i Åby utanför Norrköping i många år och kände att det
var dags att flytta på oss. Så Nyköping var ett naturligt val,
berättar Carl.
Lika naturligt var det att bli medlemmar i
Hjortensbergskyrkan. Här återfann han även många av de

gamla barndomsvännerna. Det dröjde inte länge innan både
Gun och Carl blev engagerade i församlingens verksamhet.
Carl utsågs snabbt till arkivarie och fick även damma av fiolen
i församlingsmusiken.
- Det är viktigt att vara med i en församling. Jag har ju en
kristen tro och i församlingen får man både undervisning och
gemenskap med andra kristna, menar Carl.
Men det är inte bara församlingslivet som fyller Carls tid.
Sedan flera år driver han antikvariatet Boksamlaren, i en
mycket personlig och charmig lokal på Fruängsgatan 3 i
Nyköping. Här hittar man böckerna som för länge sedan
försvunnit från bokhandlarnas diskar. Och är man inte
intresserad av böcker kan man titta på gamla kameror och
modelljärnvägar…
- Jag har hållit på med böcker i hela mitt liv. Det ger inga
stora pengar utan jag glad om jag får ihop till hyran. Men det
är en trevlig sysselsättning.
Men det allra bästa Carl vet är att måla. Han
använderhuvudsakligen olja och målar med stilistiska inslag
av surrealism. Under åren har det blivit hundratals verk och
utställningar på Östgöta konstförening, Sörmlandssalongen
och Culturum i Nyköping, för att ta några exempel.
- Jag har målat sedan jag var 15 år. Jag målar ständigt. Det
är det bästa som finns, slutar han.
Text och foto: Dag Lindgren

