
Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling  > Årgång 61 nummer 2, juni-aug 2019

Vet du varför vi  
firar Pingst?

Pojkarna på  
skolhemmet -  
Vad hände sedan? 

Gudstjänst på  
arabiska

...och mycket mer



Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0122-211 11, 011-28 72 50

www.ostgotabegravning  •  De Wijks väg 13, Finspång

MISSIONs- 
kyrkan

Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling

Gilla oss på Facebook!

VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER
SONSTORP  •  NORSHOLM

011-543 00  •  0122-210 20
Gilla oss på Facebook!

VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER
SONSTORP  •  NORSHOLM

011-543 00  •  0122-210 20

VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER  •  VI SÄLJER MATJORD!

Artiklarna i tidningen uttrycker författarnas egna 
tankar och åsikter

Bilder  
sid  1, 7, 8, 9: ©Göran Hellström
sid 12: ©Anders Ohlsson
 
Övriga är fria eller köpta bilder från Internet

Ansvarig utgivare: Håkan Rydin

Redaktion: Göran Hellström, Anders Ohlsson,  
Monica Göhl, Anders Karlsson,  
Johanna Karlsson, Carl Jamison

Finspångs Missionsförsamling  
Slottsvägen 13, 612 31 Finspång 
Telefon: 0122-10497 
www. finspong.missionskyrkan.se 
Plusgiro: 340451-4
Bankgiro: 642-4329

Ekum. Bönergården: 070-2034955

KONTAKT

Björn Asserhed
Pastor och föreståndare 
med tystnadsplikt 
Tel: 072-0691269
pastor@finspong.missionskyrkan.se

Johanna Karlsson 
Omsorgspastor
med tystnadsplikt 
Tel: 073-9780033
johanna@finspong.missionskyrkan.se

Johanna Ronestjärna
Ungdomsledare
(Föräldraledig från och med juli)

ANSTÄLLDAS SEMESTRAR
Björn vecka 28-32
Johanna K vecka 25-28 och den 31/7-6/8



Pingst - Kraft från höjden

De senaste veckorna hade lärjungarna kas-
tats fram och tillbaka i någon märklig kurra-
gömmalek. Ena dagen var Jesus död för att tre 
dagar senare stå där mitt ibland dem, för att 
sedan några veckor senare försvinna helt och 
hållet igen. Jag kan tänka mig att det här var 
en väldigt omvälvande tid i lärjungarnas liv. En 
tid då de successivt lärde sig att finnas i en ny 
relation som Jesu vän och lärjunge. De hade 
under några års tid levt med Jesus kanske i 
stort sett dag som natt. Hans kraft fanns när-
varande varje dag, han botade sjuka, gjorde 
under, mötte människor som ingen annan och 
talade så att folket blev precis ställda.

Innan han lämnar dem för sista gången ger 
han dem ett löfte. Det är som en nyckel in i 
den nya tid de kommer att leva i. Han säger 
att de ska bli rustade med kraft från höjden. 
Och de får successivt uppleva att samma kraft 
som Jesus hade när han levde mitt ibland dem 
nu finns närvarande i dem. Det sker först på 
ett dramatiskt sätt på Pingstdagen. Det står i 
Apostlagärningarnas andra kapitel att ”tungor 
som av eld fördelade sig och stannade på var 
och en av dem”. Apostlagärningarna är sedan 
en enda lång berättelse om hur den Helige 
Ande fyller lärjungarna med kraft från höjden 
och om allt som då kan hända. Det är därför 
den kristna kyrkan i hela världen fortfarande 
firar Pingst, 50 dagar efter Påsk.

Strax efter Pingstdagens händelse är två av 
Jesu närmaste vänner, Petrus och Johannes, 
vid templet för att be eftermiddagsbön. Där 
möter de en lam man som vill att de ska ge 
honom pengar. Petrus säger då: ”Silver och 
guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag 
dig.” Och i Jesu namn reser sig mannen upp 
och går. Tänk vad överväldigade Petrus och 
Johannes måste ha blivit när de förstod att det 
fortfarande funkade, att Jesu kraft fortfarande 
var levande.

Det är vår i luften och jag går på en sand-
strand och plötsligt förstår jag en viktig sak om 
mitt liv och tårarna börjar rinna. Också jag blir 
överväldigad över att det funkar, att Jesu kraft 
fortfarande är levande. Att han genom den 
Helige Ande än idag kan prata med mig.

I Missionskyrkan under hösten 2019 och 
våren 2020 kommer vi att följa berättelserna 
i Apostlagärningarna om lärjungarnas nya liv 
tillsammans med Jesus. Det är inte bara en 
berättelse om något som hände då utan också 
något som fortsätter att hända. Den Helige 
Ande finns även i Finspång 2019 och ditt liv 
kan fyllas med kraft från höjden. Jesus själv 
kan genom sin ande prata också med dig! 

Johanna Karlsson



Påsken 2019

Vi brukar firar Påsk på Rättviks Stiftsgård. I 
år var det fjärde året i rad, så vi kan nog säga 
att det har blivit en tradition. Vi delar denna 
tradition med vänner från Finspång, samt 
ytterligare en grupp pensionärer från Väster-
ås stift. Vi är ca 20 personer som deltar i de 
olika aktiviteter och andakter som ordnas på 
Stiftsgården

Något av det allra bästa med vårt påskfi-
rande är att det inte bara är pensionärer på 
gården. 100 livliga och glada konfirmander är 
där på sin första vecka av konfirmationsun-
dervisningen. Många kan tycka att det låter 
jobbigt att vara tillsammans med 100 ungdo-
mar under flera dagar. Men det är just dessa 
ungdomar som berikar vår vistelse i Rättvik.

Vi är inte tillsamman hela tiden, men ge-
menskapen finns under andakter, gudstjäns-
ter, påskpyssel, måltider och spontana samtal. 
Vi är så vana att få höra om unga människor 
som bråkar och ställer till oreda i skolan och i 
samhället. Men här är 100 ungdomar mellan 
14 och 15 år tillsammans under en vecka och 
allt utstrålar glädje och harmoni. 

Skärtorsdagskvällen är det mässa i Rättviks 
kyrka. Vi deltar tillsammans med konfirman-
derna och ortsbefolkningen. Enligt sed skall 
alla ljus och utsmyckning bäras ut från kyr-
kan för att förstärka det tunga och dystra på 
Långfredagen. Allvarliga unga människor bär 
tillsammans med sockenklädda ortsbor ut 
de tunga ljusstakarna och altarklädet under 
trummans dova slag. Kyrkan blir mörk så när 
som på den strimma ljus som kommer in från 
månen utanför kyrkfönstren. Vi går tillsam-
mans med ungdomarna till Stiftsgårdens ka-
pell. Där bärs  också all utsmyckning ut under 

trummans dova slag ackompanjerad av en 
entonig fiol. Allvaret känns påtagligt hos alla 
som är samlade.

Under Långfredagen möts vi till korta an-
dakter i kapellet vid tredje, sjätte och nionde 
timmen. Påskens budskap kommer så nära.

Påskafton, mellandagen, gör vi påskpys-
sel med konfirmanderna. Äter och skrattar 
tillsammans, utbyter tankar om hur livet kan 
vara.

 -Jag vill tala med en icke konfirmand, sa en 
av flickorna till mig. Det blev ett spännande 
samtal om livet för en ung människa idag och 
om hur det var att vara ung för 50 år sedan.

Påskaftonskvällen är det enligt tradition 
Midnattsmässa. Det är mörkt i kyrkan. Så 
kommer några ungdomar rusande uppför 
kyrkogången och ropar: ”Kristus lever!” Det 
går att sorl genom det mörka kyrkorummet. 
En procession kommer uppför altargången. 
Först bärs en liten oljelampa in, från denna 
lampa tänds ljus som konfirmander håller i 
sina händer. Stearinljusen som finns på varje 
bänk tänds.  Kyrkan lyses upp och altarbor-
dets utsmyckning bärs in. Psalmsången är glad 
och vacker med alla unga stämmor.

Från kyrkan går vi sedan i fackeltåg, med 
glada sjungande ungdomar, till Stiftsgårdens 
kapell för att även där ställa iordning för Påsk-
dagen, som redan har hunnit bli några timmar 
gammal. 

Att få fira Påsk tillsammans både unga och 
gamla ger en extra dimension, som betyder 
mycket för mig.

Monica Blomberg



Påsken 2019

Att Gud kan alla språk är något som ofta 
blir tydligt i Missionskyrkan i Finspång. Sedan 
slutet av april har det blivit än mer tydligt då 
det varje tisdag eftermiddag hålls Gudstjänst 
på arabiska. 

Allianskyrkan i Norrköping är en arabisktalan-
de församling som hyr in sig i Immanuelkyrkan 
i Norrköping. Deras vision är att nå fler och fler 
med budskapet om Jesus och nu vänder de sig 
till arabisktalande i Finspång. 

När klockan börjar närma sig fem börjar gäs-
terna från vårt internationella café droppa av 
från kyrktorget och istället fylls kyrksalen med 
liv. Några deltagare från caféet stannar kvar 
och mellan fem och tio personer kommer från 
Allianskyrkan för att leda oss i Gudstjänst. 

Tanken med samlingarna är som sagt att byg-
ga relationer med arabisktalande i Finspång. 
Det märks tydligt på samlingarna. De första 
gångerna fick alla som kom till Gudstjänsten 
presentera sig och pastor Georg försökte förstå 
vilket språk som var gångbart hos de olika del-
tagarna. Det har blivit både arabiska, kurdiska 
och svenska. Samlingarna består sedan av sång 
och musik, en kortare predikan och bön. Ett 
återkommande tema under de tre Gudstjäns-
terna, som i skrivande stund ägt rum, har varit 

att i Guds värld är vi en enda stor familj.
Jag sitter i bänken och funderar på vad det är 

som händer mitt i vår kyrka. Och jag börjar inse 
att det som pågår är en ”basic” kurs i kristen 
tro. När du ska lära dig något helt nytt som 
du inte vet något om sedan tidigare då är det 
nödvändigt att börja från början. Det är precis 
det som Pastor Georg gör. Han vill få besökarna 
att förstå att vi är en Guds familj, att vi hör ihop 
med varandra och med skapelsen. Därifrån blir 
det sedan möjligt att få djupare insikter och 
upplevelser av den kristna tron. 

Pastor Georg avslutar den tredje samlingen 
med att säga att vi tar en bit i taget, vi träffas, 
sen kan vi prata mera, fika tillsammans och till 
slut samtala om olika ämnen. Skapa relation 
för att sedan gå djupare är tankegången bakom 
samlingarna. Och jag tänker där jag sitter i 
min bänk att det är ju det som den kristna 
tron handlar om, att leva i hela relationer med 
varandra för att kunna dela tro och liv tillsam-
mans.

Jag ser med spänning fram emot vad dessa 
samlingar kan leda till när fler människor blir 
en del av Guds familj. Välkommen du också! 
Gud förstår alla språk! 

Johanna Karlsson

Gud kan  
alla språk



Juni
2 söndag Gudstjänstresa  
till Kyrkokonferensen i Jönköping 
Vår pastor Johanna Karlsson ordineras 
OBS! Ingen Gudstänst i  
Missionskyrkan Finspång

4 tisdag 18.30 Vardagsmässa

9 söndag 10.00  
Gudstjänst med nattvard 
”Den Helige Anden” 
Johanna Karlsson

16 söndag 10.00  
Gudstjänst 
”Gud - Fader, Son och Ande” 
Björn Asserhed 
Birgitta Lundin & Camilla Stejsjö

23 söndag 11.00  
Ekumenisk Gudstjänst 
i Sankta Maria Kyrka 
”Den högstes profet”

30 söndag 10.00  
Gemensam Gudstjänst  
i Centrumkyrkan 
”Kallelsen till Guds Rike” 
Björn Asserhed”

Juli
7 söndag  10.00  
Gemensam Gudstjänst med nattvard 
”Förlorad och återfunnen” 
Björn Asserhed 
Sång: Kristina Hedman &  
Magnus Hasselkvist

14 söndag  10.00  
Gemensam Gudstjänst 
i Centrumkyrkan 
Olof Johansson

21 söndag  10.00  
Gemensam Gudstjänst 
”Sänd mig”  
Johanna Karlsson

28 söndag  10.00  
Gemensam Gudstjänst 
i Centrumkyrkan    
Olof Johansson

Augusti 
4 söndag  10.00  
Gemensam Gudstjänst med nattvard 
Julia Forsberg

11 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Att bygga en stabil grund” 
Johanna Karlsson 
Filip Ewertsson m.fl.

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN

Att mista en anhörig eller annan
närstående påverkar livet på olika
sätt. Därför inbjuder vi Dig, som 
stått nära en anhörig som avlidit, till 
en samtalsgrupp i Missionskyrkan, 
med start i höst.

Anmälan och frågor:
Johanna Karlsson, 073-9780033.
Datum för första tillfället kommer i
nästa nummer av tidningen
Missionskyrkan.

Välkommen med!

”Leva-vidare-grupp”



13 tisdag 18.30 Vardagsmässa

18 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Goda förvaltare” 
Björn Asserhed 
Kristina Hedman & Magnus Hasselkvist

25 söndag 10.00 Installationsgudstjänst  
”Nådens gåvor” 
Johanna Karlsson 
Brass-sextett, Liten kör

27 tisdag 18.30 Vardagsmässa

September
1 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard 
”Till jordens yttersta gräns” 
Björn Asserhed

8 söndag 10.00  Gudstjänst 
”Orden träffade dem i hjärtat” 
Anders Ohlsson

10 tisdag 18.30 Vardagsmässa

15 söndag 10.00 Gudstjänst 
”Vägvisaren till livet” 
Björn Asserhed 

Equmenia UNG 
Upehåll under sommaren Start i Augusti

Onsdagar 18.00 -19.30
Scout  och tonårsscout
Aktiviteter inne och ute
för alla 7 - 77 år 
Gruppindelning efter ålder

Lo
to

rp
s 

 M
is

si
on

sh
us

M
is

si
on

sk
yr

ka
n 

 
Fi

ns
på

ng

Fredagar 20.00  
i Missionskyrkan
Ungdomssamling tillsam-
mans med Centrumkyrkan

Söndagar 10.00 
Söndagsskola 3-13 år 
Gruppindelning efter ålder

En söndag i månaden 
Söndagskul 7-12 år 
Aktiviteter inne och ute

Internationellt café
Tisdagar kl 15.00 - 17.00 
Start i höst den 20 Augusti
För dig som vill dela gemenskapen med 
nya vänner från jordens alla hörn över 
en kopp kaffe eller te
• möjlighet att träna svenska språket 
• möjlighet till läxhjälp 
• praktisk gemenskap t.ex. i köket

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00
Start efter sommaruppehållet  
21 Augusti kl 09.00 på Bönergården

Se separat program och annonsering

Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.finspong.missionskyrkan.se.

Loppis
i Missionskyrkan  

den 28/9 kl 10 - 14
Kläder, möbler, husgeråd mm.

Brödbord, Servering

Gudstjänst  
på Arabiska
varje tisdag kl 17.00 

(Inget sommaruppehåll)
Tillsammans med  

Allianskyrkan i Norrköping



Skolhemmet i Rampurwadi som vi startade 
med hjälp av Finspångs MIssionsförsamling 
har haft omkring 168 studenter under dessa 
17 år som det funnits.

Pojkarna som kommer till pojkhemmet är 
oftast från familjer som ständigt måste flytta 
för att kunna försörja sig på tillfälliga arbeten. 
De kan därför inte ordna skolgången åt bar-
nen.  I den här situationen får de här pojkarna 
en bra möjlighet att gå i skola genom att bo i 
vårt skolhem. 

De som gick ut 10:an för 10-12 år sedan 
har nu arbete, egna hem och familjer. Ex-
empel på yrken är instruktörer inom teknik, 
ingenjör, polis, chef i köpcentrum, säkerhets-
vakt, kontorsarbetare i statliga sektorer samt 
skickliga jordbrukare. Några av dem startade 
familjeföretag och någon bidrar till utveckling-
en av jordbruket efter att ha fått examen från 
jordbrukshögskolan.

Ett gott exempel är Suresh Gaikwad som var 
10 år när vi tog hand om honom. Han gick då i 
4: e klass. Hans föräldrar var väldigt fattiga och 
han hade 3 systrar och 3 bröder.

Vad hände  
sedan?

Hans föräldrar hade inte  
råd att låta honom gå i  
skolan och ville att han  
skulle arbeta på fälten.  

Då tog vi hand  om  
honom och  lät honom  

gå i skolan och bo på  
skolhemmet.  

Han studerade  bra med  
hjälp av vår uppmuntran och 

utnyttjade verkligen den  
möjligheten han fått.

Efter grundskolan gick han, 
med skolhemmets stöd, 2 år 
på junior college (Gymnasiet). 

Samtidigt arbetade han som volontär hos 
HCC (Hindustani Covenent Church).  Därefter 
arbetade han väldigt hårt för att klara den 
konkurrensutsatta polisexamen  som genom-
förs en gång om året. Han gick ut med mycket 
bra resultat i ”fysisk träning” och fick jobb 
som polis. 

Han är stark i sin tro på Kristus, trots att 
han kommer från en hinduistisk familj. Han 
är influerad av Kristi ord och den kristna 
etik som han 
upplevde och 
antog under 
sin 9 till 10 års 
vistelse i vårt 
pojkhem.

Idag är han 
28 år gift och 
har två barn 
och har ett 
välordnat liv. 
Han är all-
tid tacksam 
till ”Finspång-Kyrkan” och medlemmarna i 
församlingen, utan dem hade det inte varit 
möjligt för honom att slutföra sin utbildning. 

Sunita Keskar 
Föreståndare 



Sångaren och låtskrivaren Michael 
Jeff Johnsson besökte Missionskyrkan 
den 2 maj. Besöket i Finspång avlutade 
en turné Michael gjort i landet för att 
lansera sin bok med titeln ”Ditt hjärta 
slår i mig” där han presenterat många 
av sina texter tillsammans med korta 
betraktelser om hur texterna kommit 
till samt ett bibelcitat. 

De runt 50 personer som var med 
den kvällen fick följa Michael på en 
livsnära resa. Michael har skrivit sina 
texter mitt i livet. ”Och där, i blindskä-
ren mellan bolibompa, nattvak och 
vardagslogik har jag överraskats av nya 
ord och toner” skriver Michael i föror-
det till sin bok. Texterna har mitt i det 
lilla tolkat livet i ett större samman-
hang. Eftersom de är personliga och 
beskriver livet med dess frågor, ångest 
och aha-upplevelser har de också ett 
ärende.

 Michael Jeff Jonsson

Från flygeln sjöng Michael sina texter och bör-
jade med ”Du har frälst min själ” där han beskrev 
hur han dragits från mörker och instängdhet till 
kärlek och nåd.

Mellan låtarna berättade Michael om livet som 
började i Virserum där han fanns i en kristen 
gemenskap där livet och tron var självklara. Men 
även om den elvaårige Michael visste hur allt 
hängde ihop kom frågorna och tvivlen längre fram 
i livet.

Musiken blev tidigt viktig för Michael och när 
det gällde att hantera livets kriser blev det den 
som hjälpte honom. Den kristna tron fortsatte att 
vara grunden i Michaels livstolkning och det har 
varit tron som hela tiden givit tonen i låtskrivan-
det.

”Allt fler upptäcker tonen och säger ja till Skapa-
ren och hittar identitet och liv i Gud” sade Michael 
innan han avslutade samlingen i Missionskyrkan 
med den sång som kanske blivit hans viktigaste 
”Han går aldrig förbi dig”. 

Jag ser hur du ensam och modlös satt dig ner  
i en kamp du inte orkar kämpa mer  
Om du inte får falla i Jesu armar  
i vems armar ska du då falla i
Din väg har känts lång och i stormarnas land  
har du famlat efter en skyddande hand  
Om du inte finner ro i Jesu armar  
i vems armar ska du då finna ro
Han går aldrig förbi dig 
Han vill förevigt vara din 
Han går aldrig förbi dig 
Han vill förevigt vara din
En smärta som bränner sönder din kropp  
i din svaghet ser du inget hopp  
Om du inte kan bli hel i Jesu armar  
i vems armar kan du då bli hel
Han går aldrig förbi dig…

Anders Ohlsson



Juni
9 Sönd kl 16   
Invigning av  
sommarsäsongen 
Pastor Johanna Karlsson 

12 Onsd kl 19 
Musikcafé  
Peter Wahlström  
och gruppen Våga

16 Sönd kl 18 
Andrum  
Pastor Björn Asserhed

19 Onsd kl 19 
Musikcafé 

23 Sönd juni kl 18 
Andrum

26 Onsd kl 19 
Musikcafé 
(G)old Rockers

30 Sönd  kl 18 
Andrum 

Juli
3 Onsd  kl 19 
Musikcafé  
Familjen Eksmo

7 Sönd  kl 18 
Andrum 
Pastor Björn Asserhed

10 Onsd kl 19 
Musikcafé  
Team Sonstorp

14 Sönd kl 18  
Andrum  
Emma Dahlberg 
f.d. Ungd ledare i 
Missionskyrkan

17 Onsd kl 19 
Musikcafé 

21 Sönd kl 18 
Andrum 

24 Onsd kl 19 
Musikcafé Allsång  
Kyrkomusiker 
Annika Widerstedt

28 Sönd kl 18 
Andrum  
Eva Ramstedt 
Präst i Sv Kyrkan

31 Onsd  kl 19 
Musikcafé  
Ungdomsteam från 
Missionskyrkan

Augusti
4 Sönd  kl 18 
Andrum  
Pastor Julia Forsberg

7 Onsd kl 19 
Musikcafé 

11 Sönd kl 18 
Andrum 
Pastor Julia Forsberg

14 Onsd kl 19 
Musikcafé 
 
18 Sönd  kl 18 
Säsongsavslutning  
Pastor Julia Forsberg 
Pastor Björn Asserhed 
Husbandet

Välkommen till Bönergården 
Program för sommaren 2019

Ovanstående var klart vid denna tidnings pressläggning.  
Se Bönergårdens program för komplett information om medverkande.



Tel/fax: 0122-130 00
Mobil: 070-550 91 96

www.dnsmaleri.se
Vallonvägen 19, 612 30 Finspång

Vi sätter färg på din tillvaro!

DN:s Måleri AB

VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...
 Grävningsarbeten              Transporter med traktor
 Fastighetsskötsel             Sopning, sandupptagning
 Snöröjning, sandning        Uthyrning av containerlådor

 0122-174 32
 Lars 070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

Vad behöver du hjälp med? 
Ring för kostnadsfri offert!

Johan Bergling 070-628 10 72    0122-174 32    www.byggochrep.se

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

Risingegården är ett utrednings-  
och behandlingshem för tonårsflickor,  
med psykosocial/neuropsykiatrisk  
problematik, självskadebeteende,  
övergreppsproblematik och riskbeteenden 
mot missbruk, våld och kriminalitet. 

Läs mer på www.risingegården.se

Sankta Marias väg 93, Finspång   •  0122-210 50  •  www.risingegarden.se

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

Linda Thomas Lina Emma

Ödmans Finspång

0122-187 50            
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Till slut fick Björn drömjobbet. Sedan ett 
halvt år tillbaka jobbar han som kyrkvaktmäs-
tare med inre tjänst i Finspångs församling. Ett 
jobb som han trivs med.

”Jobbet är omväxlande. Man jobbar själv-
ständigt och har inte en chef som hela tiden 
talar om vad man ska göra, det är frihet under 
ansvar. Jag tycker också om att förbereda och 
ställa iordning för olika samlingar. Det är också 
roligt att möta många olika människor” säger 
Björn.

Björn sköter ljud, ljuständning, klockringning 
mm. under gudstjänster och samlingar. Övrig 
arbetstid går åt till att städa och hålla ordning 
på kyrkans utrustning.

Vägen till jobbet har inte varit rak.  Direkt efter 
gymnasiet blev det industrijobb som upphörde 
på grund av arbetsbrist. Sedan hittade Björn ett 
deltidsjobb på ett städföretag. Det sista jobbet 
innan Björn började i kyrkan var att sälja glass 
för Hemglass. Under åren har det också varit 
perioder av arbetslöshet. 

Björn har genom åren varit på många anställ-
ningsintervjuer. Många gånger har förväntan 
varit stor. Flera gånger har han sagt: ”Efter den 
här intervjun har jag nog ett jobb”. Efteråt har 
Björn fått frågan: ”Hur gick intervjun”? Svaret 
har alltid varit: ”Den gick bra men de hade inget 
behov just nu”. Björn har aldrig tappat modet 

Björn ger aldrig upp

utan satsat på nästa jobb, nästa mål.

Parallellt med sitt jobbsökande har Björn alltid 
varit aktiv. I högstadieåldern började han hjälpa 
till på ett ljudföretag där det handlade om att 
bära och ställa iordning utrustning för olika 
event. Under två år jobbade Björn med ljud och 
ljus i nyårsrevyerna i Finspång.

På lördagskvällar och ibland nätter finns Björn 
fortfarande på Hugos och ordnar med ljus och 
ljud.

Björn har också under flera år hjälpt till med 
transporter för en begravningsbyrå.

Björn som är uppvuxen på en gård utanför Fin-
spång hittade tidigt en gemenskap i Finspångs 
Missionsförsamling. Intresset för ljud gjorde att 
Björn blev ljudtekniker i församlingen.  

Varannan tisdag är Björn ledig för att han ska  
jobba kommande helg och då passar han på 
att delta i ”tisdagsgruppen” som ordnar med 
vaktmästerisysslor i Missionskyrkan.

På fritiden har det också blivit mycket scouting 
med Missionsförsamlingens scoutkår. ”Jag gillar 
att vara ute i skog och mark” säger Björn.

I de sammanhang Björn finns med sprider han 
en positiv atmosfär genom sitt engagemang och 
optimistiska sätt.

Anders Ohlsson


