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Att bygga sitt liv på berget
I sommar tillbringade jag en dag i den norska 
skärgården. Det som förvånade mig och min 
kompis var att vi såg flera ensamma hus mitt 
ute i ingenstans uppe på ett berg mitt bland 
alla träd. Vi funderade på hur jobbigt det mås-
te ha varit att bygga de där husen, ibland helt 
utan vägförbindelser. Förmodligen har en hel 
del byggmaterial kånkats upp för hand, burits 
och dragits. Mycket hårt slit ligger säkert bak-
om dessa byggnationer. Det måste också vara 
ganska ensamt att bo där uppe helt själv utan 
någon annan byggnation runt omkring sig. 

Jesus berättade en gång en liknelse om två 
personer som byggde varsitt hus. En på 
berggrunden och en på stranden. Jesus säger: 
”Den som hör dessa mina ord och handlar 
efter dem är som en klok man som byggde 
sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden 
kom, vindarna blåste och kastade sig mot 
huset, men det rasade inte, eftersom det var 
byggt på berggrund...”

Vad innebär det då att bygga sitt liv på ber-
get? Det Jesus har pratat om tidigare i samma 
kapitel har handlat om att inte göra sig några 
bekymmer, om att förlåta sina medmänniskor, 
att älska sin fiende, att vara salt och ljus i den 
här världen, om kärleken till Gud framför kär-
leken till pengar, om att inte döma varandra 
och om att behandla andra som du själv vill 

bli behandlad. Enkla och självklara saker kan 
tyckas men när jag tittar på hur jag själv lever 
mitt liv och hur den här världen ser ut känns 
det inte lika enkelt. När jag till exempel tänker 
på hur mycket vi i det här landet konsumerar 
blir jag mörkrädd. Enligt världsnaturfonden 
är vi bland de femton länder i världen som 
gör störst negativt fotavtryck på vår planet 
per person. Om alla andra på den här jorden 
levde som vi, vilket många skulle önska att de 
gjorde, skulle vi behöva cirka 4 jordklot.

Det finns mycket som drar ner mig i hopplös-
heten och jag tänker på de där husen i Norge, 
vilket slit och släp det förmodligen gick åt för 
att bygga dem, samtidigt var det uppenbar-
ligen möjligt. Jag inser att det krävs en hel 
del slit och släp för att ändra min livsstil men 
jag vill tro att det är möjligt hur ensamt och 
jobbigt det än blir. För ett tag sedan hörde jag 
en berättelse om en person som kommit ur 
ett beroende. Några ord den personen sa har 
etsat sig fast hos mig. Hen sa: ”det är ett mira-
kel” och ”det är möjligt”. Det som bara några 
år tidigare såg helt omöjligt ut hade blivit en 
verklighet och det var ett mirakel. Jag tänker: 
Det är möjligt att bygga sitt liv på en stabil 
grund som håller.   

Johanna Karlsson4
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Ögontröst

Ögontröst är namnet på en oansenlig blom-
ma. Namnet fastnade i mitt minne. 
Ögon - själens spegel. 
Tröst - som med bara ett par omkastade bok-
stäver, kan bli törst. Tröst och törst.

Ögon som ser, ögon som ger, ögon som 
ler, ögon som ber. Något vackert som du ser, 
tröstar dina ögon, när orden tagit slut. Ibland, 
när livet är som tuffast, blir det vackra än mer 
tilldragande. En livlina - förundran.

Sällan hör man ett barn säga: ”trösta mig”, 
men om någon är där och ser, finns trösten 
och närheten. Barnet kan växa i tillit. Undrar 
när vi slutar behöva det?

Människor som drabbats av stor, svår sorg, 
beskriver vad en löprunda eller en lång simtur 
kan betyda. När sorgen sliter och river i kropp 
och själ, kan en kroppslig utmattning lindra 
och ge en natts vila.

Någon kan känna en slags vila med att hug-
ga ved. Förr i tiden skojade man om att det har 
räddat många äktenskap. Vem som högg ved 
då - det vet vi inte.

Maktlöshet är en annan svår känsla att be-
härska eller förhålla sig till, eller är den möjlig 

att överlåta till någon som är mer än 
jag själv, utanför mig själv?

Ögon som ser vad som behöver 
göras, men man är bakbunden eller 
bara inte har kraften, att genomföra 
det som egentligen behövs, men inte 
blir. Maktlöshet.

Så står man där vid vägskälet och 
läser på skyltarna. Den ena: ”ge 
upp” och den andra: ”det finns mer, 
fortsätt häråt”. Den ena visar på ett 
förlorat hopp, den andra leder med 
nyfikenhet till ...vad..?

Du vet känslan, när gnistan 
slocknat i dina - eller din väns ögon. 
Modlösheten som stjäl all den energi 
som fanns. 

Någon som kämpade med ett svårt liv sa: 
”Tänk om någon kommit med den förlösan-
de frågan!”

Ibland behövs det så lite. Finns det en 
större glädje än att få se ljuset tändas i nå-
gons ögon som kämpat i mörkret länge?

Barn har särskild nytta av att lära tre ord: 
Hjälp, Förlåt, Tack.

Egentligen är det väl det som livet går ut 
på. Ingen människa är en ö.  
Vi behöver hjälp. 
Förlåt, kan öppna dörrar som slagit igen 
med låsta reglar. 
Tack, som vänder mina ögon mot någon och 
ut från mig själv.

När livet svajar med det ena och det an-
dra och det tredje. Du står - till känslan - på 
ett gungfly - vet då att;

”Det enda som bär när allting annat 
vacklar, det är Guds nåd och Guds  barmhär-
tighet.” (Ps 828 av Lydia Lithell)

Därför är jag trygg!

Ewa Ramlöw
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A, ba, uba, tuba, stuba, astuba,  
bastuba!

Så lät det i Mohed utanför Söderhamn när 
3000 scouter samlades till lägerbål på lägret 
Prisma. Lägrets deltagare kom från hela 
Sverige och satte upp sina tält och kök på 
lägerområdet, ett flygfält utanför Mohed. 
Scoutkårerna delades upp i byar med namn 
efter olika färger som hade aktiviteter som 
lägerbål och andakter tillsammans. Fin-
spångs 10 deltagare, 6 ledare och 4 tonårs-
scouter, hamnade i den gröna byn där vi låg 
grannar med Skedas scoutkår.

   Lägerområdet var också ett vattenskydds-
område vilket anspelade på lägrets tema om 
hållbarhet. Det gjorde att man var tvungen 
att hälla allt använt vatten i slaskvattentan-
kar i stället för att, som vanligt, gräva slask-
gropar. Något annat lägret gjorde för att visa 
sitt hållbarhetsinitiativ var att servera mat 
som ofta var vegetarisk och även när den 
inte var det var köttet närproducerat.

   När man varken lagade eller åt mat fanns 
det olika aktiviteter att delta i. På en av ak-
tiviteterna skulle alla deltagare göra var sitt 
eget prisma i form av en glasbit med ståltråd 
att sätta upp i en kristallkrona varefter kåren 

A, ba, uba, tuba, 
stuba, astuba, 

bastuba!

skulle göra en gemensam lykta av en glasburk 
och färgade glasbitar. Namnet Prisma kom från 
att varje scout ska vara ett prisma som sprider 
vidare Guds ljus. På en annan av aktiviteterna 
skulle man prata om olika viktiga om än något 
obekväma samtalsämnen och på den sista 
byggde vi en mycket skev skottkärra, som ändå 
rullade.

   Det fanns också spontanaktiviteter man 
fick gå till när som helst när de var öppna. 
De alternativ Finspångs scouter deltog i var 
volleyboll och en escape cube. Det var ett 
mörkt rum där man skulle lösa chiffer som 
var skrivna på väggarna för att få koder till tre 
kombinationslås som satt på en lucka. Förut-
om det fanns det många fler saker att göra, 
som en klättervägg och ett utegym.

   Lägret hade så klart också en spårning som 
Finspång deltog i. Denna spårning ägde rum 
i Söderhamn och inte i en skog, som man 
kan förvänta sig. En park var utgångspunkten 
för en stjärnspårning, vilket innebär att man 
återkommer till utgångspunkten efter varje 
kontroll. Det fanns också en nattspårning på 
lägret där deltagarna tog rollen av spioner 
som skulle smuggla elektronisk utrustning. 
Spårningen var bra planerad och rolig att vara 
med på, trots att Finspångs patrull lyckades 
tappa bort sig själv i mörkret. Trots motgångar 
på nattspårningen kom Finspångs scouter hem 
från lägret, nöjda och glada, om än lite trötta.

Filip och Gabriel Slottner
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September
1 söndag 10:00 
Gudstjänst med nattvard 
”Till jordens yttersta gräns” 
Björn Asserhed 
Sång: ”Herrarna”

8 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Orden träffade dem i hjärtat” 
Anders Ohlsson 
Sång: Sophia Andersson

10 tisdag 18:30 Vardagsmässa

15 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Vägvisaren till livet” 
Björn Asserhed  
Sång: Ungdomsteam

19 torsdag 19:00 Cafékväll 
”Till jordens yttersta gräns” -  
en berättelse om en missionsresa  
till Equador 
Ann-Christin Olsson och Eric Tholén

22 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört” 
Malena Andersson  
Sång: Filip Ewertsson m.fl.

24 tisdag 18:30 Vardagsmässa  

28 lördag 10:00 - 14.00  
Loppis   
Kläder, möbler,  
husgeråd mm. 
Brödbord, Servering

29 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Att dö med blicken mot himlen” 
Johanna Karlsson  
Sång: Magnus Hasselqvist &  
Kristina Hedman

 Oktober

5 lördag 9:00 Kvinnofrukost 
”Kvinnoföreningar i Sri Lanka” 
Arunthathy Puvaneswaralingam  
(se artikel sid 8)

6 söndag 10:00  
Gudstjänst med nattvard 
”På rätt plats vid rätt tid” 
Björn Asserhed 
Finspong Brass

8 tisdag 18:30 Vardagsmässa

12 -13 Lördag - Söndag  
Ekumenisk Möteshelg 
med Annahita Parsan 
präst i Hammarby- 
kyrkan
Lördag 12 Okt 
15.00 Möte på Persiska i Missionskyrkan 
           Fika 
19.00 Möte på Svenska i Missionskyrkan 
            Fika

Söndag 13 Okt 
10.00 Ekumenisk Gudstjänst  
           i Missionskyrkan

20 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Från mördare till predikant”  
Björn Asserhed  
Sång: Ungdomsteam

22 tisdag 18:30 Vardagsmässa  

27 söndag 10:00 Missionsgudstjänst  
”Från oss till alla” 
Johanna Karlsson 
Sångare från Frälsningararmén

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN
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November 
2 lördag 10:00 
Nattvardsgudstjänst i Allhelgonatid 
Johanna Karlsson

3 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Kliv ut ur fängelset”  
Malena Andersson 
Sång: Magnus Hasselqvist &  
Kristina Hedman

5 tisdag 18:30 Vardagsmässa

10 söndag 10:00  
Gudstjänst med Workshop  
”Kan alla tro på Jesus?”  
Björn Asserhed  
Körsång

16 lördag 09:00 Frukost för alla  
”Sorg, förlust och vägen vidare”  
Larsåke W Persson 
(se artikel sid 8)

17 söndag 10:00 Gudstjänst 
”Konflikt”  
Håkan Rydin  
Sång: Ungdomsteam

19 tisdag 18:30 Vardagsmässa    

24 söndag 10:00 Gudstjänst  
”Mod att korsa gränser”  
Björn Asserhed  
Sång: Filip Ewertsson m. fl.

December
1 söndag 10:00 Adventsgudstjänst 
Björn Asserhed  
Brass-sextett, körsång

3 tisdag 18:30 Vardagsmässa

7  lördag 11.00 Julstuga 
Försäljning av julpynt 
hantverk, julsaker mm 
Lotterier 
Gröt & Kaffeservering

Equmenia UNG 

Onsdagar 18.00 -19.30
Scout  och tonårsscout
Aktiviteter inne och ute
för alla 7 - 77 år 
Gruppindelning efter ålder
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Fredagar 20.00 
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

Sygrupp
Måndagar 19.00 ojämna veckor
Välkommen med och sy i 
Missionskyrkan

Internationellt café
Tisdagar kl 15.00 - 17.00 
För dig som vill dela gemenskapen med 
nya vänner från jordens alla hörn över 
en kopp kaffe eller te

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00
Se separat program och annonsering
Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.finspong.missionskyrkan.se.

Internationell Föräldragrupp
Fredagar kl 13.00
Gemenskap för föräldrar och barn från 
hela världen 
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Frukost i kyrkan
I höst kommer vi ha två olika frukostar i kyr-
kan. I oktober blir det en kvinnofrukost. Du 
som varit på våra kvinnofrukostar tidigare vet 
att förutom mycket god frukost varvas förmid-
dagen med ett föredrag av en gäst någonstans 
ifrån. Den här gången ville vi inte bjuda in en 
långväga gäst. Vår tanke var att det finns så 
många människor i Finspång som har intres-
santa berättelser. 

Så blev det, den 5 oktober blir det kvinnofru-
kost med Arunthathy Puvaneswaralingam. 
Hon kommer att berätta om sin mammas 
arbete med kvinnoföreningar i norra Sri Lanka. 
I 40 års tid har hon arbetat i den by där hon 
själv växte upp. Där hjälper hon kvinnor till 

ett självständigt liv. Trots att hon själv är 87 år 
gammal fortsätter hon arbetet. Hennes motto 
är att behandla andra som hon själv vill bli 
behandlad och hon tror att Gud alltid är med 
henne. Hennes egen uppväxt var inte enkel. 
När hon var 12 år förlorade hon sin pappa och 
när hon var 16 år förlorade hon sin mamma. 
Trots det har hon alltid försökt hitta vägar 
fram i livet. Arunthathy säger: ”Hon är min 
idol, om hon kan leva varför inte jag”.

Tänk vad många spännande levnadsöden det 
finns i vår närhet. Välkommen den 5 oktober 
att ta del av Arunthathys berättelse och kan-

ske dela fler berättelser vid frukostbordet.

Den 16 november 
blir det ytterligare 
en frukost, denna 
gång gemensam 
för både kvinnor 
och män. Temat 
är: ”Sorg, förlust 
och vägen vidare.” 
Själavårdaren, pas-
torn och författaren 
Lars Åke W Persson 
blir vår gäst. 

Så här beskriver 
han själv temat: ”Sorg, förlust och vägen vida-
re”, är sådant som vi alla får möta förr eller se-
nare i livet. Hur kan det komma sig att vissa tar 
sig igenom det svåra, ja, som till och med växer 
som människor, medan andra bryts ner och går 
under.  Ofta försvinner dessa från sina med-
människors uppmärksamhet — ibland också i 
en kristen församling. Hur kan det bli så olika 
för oss? Om detta vill jag tala på frukostmötet, 
och särskilt stanna vid ett ord som jag tror kan 
hjälpa oss vidare på livsvägen — om vi bara 
kan uttala det helhjärtat och insiktsfullt. Det 
är ordet ”hoppsan!”  — inte så lättsinnigt som 
det kanske låter, med tanke på ämnets allvar. 
Men om vi tänker oss att ordet ”hopp-san” är 
en kombination av orden ”hopp” och ”sanning” 
kan vi upptäcka en viktig princip, nämligen att 
om vi håller oss till sanningen i krisens stund så 
växer hoppet om att komma vidare. Om vi dä-
remot förtränger och försöker glömma det som 
hänt, och inte känns vid vår egen besvikelse, då 
riskerar istället hopplösheten att öka.”

Välkommen att lyssna till fortsättningen av 
dessa tankar lördagen den 16 november. 

Johanna Karlsson
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Loppmarknad i  
Missionskyrkan

Den 28 september möts vi till loppmarknad i 
Missionskyrkan mellan  kl 10 och 14. Många av 
oss har mycket i förråden som känns för bra att 
slänga men vi vet inte vad vi ska ha det till. Då 
kan Missionskyrkans loppmarknad vara ett bra 
alternativ.

Finspångs Missionsförsamling har ett om-
fattande arbete i möte med människor i olika 
åldrar, scouting, tonårsaktiviteter, mötesplatser 
för daglediga och pensionärer, språkkafé, guds-
tjänster, samtal, ja listan kan göras lång.

För att utgöra ett nav i verksamheten finns 
två pastorer och en ungdomsledare anställda.

Som den fasta mötesplatsen finns Missions-
kyrkan som också den kräver sitt underhåll.

Allt detta arbete bygger på frivilliga gåvor 
från församlingens medlemmar och vänner.

Till varje jul brukar vi ha en julstuga då vi säl-
jer skänkt julpynt, bakverk lotter mm. Julstugan 
är en fin och stämningsfull dag som även ger 

ett ekonomiskt bidrag till församlingsarbetet.
Nu tänker vi att den 28 september ska få bli 

en sådan där trivsam dag i Missionskyrkan då 
vi möts, köper och säljer i en glad och trivsam 
atmosfär.

Tanken är att man den 26 och 27 septem-
ber mellan kl 16 och 20 kan lämna in kläder, 
möbler, husgeråd och andra prylar som man 
kan tänka sig att avvara. Behöver du hjälp med 
transport går det bra att ringa tel 0122-10497.

På lördagen möts vi och köper det andra läm-
nat in som jag själv tycker kan vara bra att ha. 
Det som är skräp för någon är ju värdefullt för 
någon annan. 

Kära ”finspångare” låt oss hjälpas åt att göra 
den 28 september till en köpfest i Missions-
kyrkan. Naturligtvis kommer det även serveras 
kaffe med tilltugg.

Anders Ohlsson

Vi  inbjuder dig, som 
mist någon i din 
närhet, till en samtals-
grupp.  
Första träffen är den 
26/9 i Missionskyrkan 
kl. 17.00.  
Ingen föranmälan 

krävs. Kom till första 
träffen och få mer 
info. 
Har du frågor, kontak-
ta Johanna  Karlsson  
073-9780033.

Välkommen! 

Leva-vidare-grupp
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En kurs för alla som 
tillsammans vill  
upptäcka mer av den 
kristna tron.  
Tisdagar med start 
Tisdag 10/9 kl 19.00.
  

Materialet i  
kursen är på både 
persiska och svenska. 
Har du frågor, kontak-
ta Johanna  Karlsson  
073-9780033.

Välkommen!

Vägen, sanningen och livet



Jag heter Carl och är 20 år gammal. I en 
tidigare artikel beskrev jag min tid i Indien 
där jag bodde i 5 månader och jobbade i en 
svensk-indisk musikaffär. Den artikeln hand-
lade om min upplevelse av det indiska sättet 
att planera. Denna artikel kommer istället att 
handla om några av de möten som jag gjorde 
med olika människor under min tid i Indien.

Jag bodde i en stad som hette Gulbarga och 
där fanns ingen som jag kände sedan tidi-
gare vilket gjorde att jag fick träffa många 
nya människor. Bland de första jag mötte var 
ungdomarna i kyrkan där jag bodde under min 
vistelse. Jag kände mig väldigt välkomnad av 
dem och de tog mycket väl hand om mig. De 
sa alltid saker som “hur är det med dig Carl?”, 
“behöver du hjälp med något”?, “säg till om 
du någonsin känner dig uttråkad så är det bara 
att du ringer så kommer vi”! Det hände att de 
kom med frukost och mat till mitt rum. 

Under min första vecka i Gulbarga fick jag åka 
och hälsa på i en skola, där mötte jag  
bl.a fyra svenska kvinnor som kom från 
Södertälje. Efter så många intryck av Indien 
var det väldigt skönt att träffa några svenska 
människor och prata svenska. 

När jag var ute och gick mötte jag många 
nyfikna indier eftersom jag var den enda vita 
människan i staden där jag bodde. Många 
undrade var jag kom från. De flesta trodde att 
jag var amerikan, en man frågade ifall jag var 
från Nigeria. En man jag mötte jobbade på ett 

koreanskt företag. Han trodde att jag var kor-
ean. De undrade vad jag gjorde i Indien och 
när jag berättade att jag var musiklärare lät de 
förvånade. Det hände också ibland att jag fick 
ställa upp på bild. 

Shanth Raj är namnet på mannen som jag 
jobbade med i musikaffären. Han såg alltid till 
att jag hade det bra hjälpte mig mycket och vi 
hade väldigt roligt tillsammans. Han blev lite 
som en förälder till mig samt en väldigt nära 
vän. Jag är väldigt tacksam över att han lät 
mig jobba i sin musikaffär. 

Jag blev ofta hembjuden på middag till olika 
familjer från kyrkan där jag bodde. Det var 
väldig speciellt. Jag behövde inte lyfta ett 
finger förutom när jag åt min mat. De gav mig 
en plats att sitta, frågade om maten var ok, 
om det var för starkt, frågade ifall jag behövde 
någonting,  lade en duk i mitt knä, hämtade 
vatten till mig. Jag kände mig så bortskämd 
men de sa ofta, “we should treat guests as 
God”. 

Under mina månader i Indien mötte jag även 
gamla vänner som varit i Finspång och som jag 
tidigare mött i Indien. Det är alltid speciellt att 
träffa dem igen. Det är nästan som man aldrig 
varit ifrån varandra.

Efter många intressanta möten, tack och hej-
då Indien! Vi ses igen… 

Carl Jamison

Möten i Indien
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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            
www.colorama.se      
      Gilla oss på Facebook!

Anders
Pelle

Tove
Mats

Välkommen 
till oss på 
Colorama Ödmans!

0122-210 00
info@familjehemscenter.se
www.familjehemscenter.se

Vi erbjuder konsulentstödd
familjehemsvård 
dygnet runt.

Kvalitet, professionalitet och trygghet

Projektering bostäder    Ritningar    Bygglovshandlingar    Kontrollansvarig

www.talenten.se • eric.paulsson@telia.com • Eric: 0706-771740
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Ingegerd Andersson är en av Finspångs Mis-
sionsförsamlings äldsta medlemmar. Ingegerd 
finns med i många olika sammanhang, trots att 
hon passerat 90.

Jag möter Ingegerd i Missionskyrkan en halv 
timma före gudstjänsten söndagen den 18 
augusti då kyrkoårets tema är ”Förvaltarskap”.
Ingegerd har varit på plats tidigt eftersom hon 
ingår i gruppen som har ansvar för kyrkkaffet 
denna söndag. Hon och övriga i gruppen har 
bryggt kaffe och dukat med koppar. När vi möts 
är det arbetet avklarat.

Ingegerd berättar att hon levde sina tre första 
år i Börgöl. Familjen flyttade sedan till Byle där 
de bodde tills hon var 17 år. Föräldrarna hade 
ett stort engagemang i de små Missionshusen 
på platserna där de bodde. Ingegerd minns att 
de bodde nära Betel i Byle där pappan hade 
ansvar i församlingen. I Betel gick Ingegerd och 
hennes två yngre syskon i söndagsskola.

Förutom jordbruket och engagemanget i Mis-
sionshuset körde pappan Byle taxi så familjen 
hade gengasbil under hela krigstiden.

1945 gick flytten till Gammalstorp som ligger 
vid väg 51 några km utanför Finspång. Familjen 
hade där fått en större gård på arrende.  
Ingegerd bodde hemma och arbetade med 

Ingegerd en 
aktiv  
församlings-
medlem

jordbruk, kor och hästar. 

Närheten till Finspång 
gjorde att Finspångs 
Missionsförsamling 
blev familjens andliga 
hemvist. Ingegerd fann 
snabbt sin plats i för-
samlingen som söndags-
skollärare. Hon minns 
att det fanns många 
barn i området runt 
gamla Missionskyrkan 
på 50-talet och utbudet 
av aktiviteter var inte så 
stort så barnen sam-
lades troget i kyrkan. 
Senare blev hon scoutle-

dare och nyingledare. Att arbeta med barn var 
något som Ingegerd tyckte om. Arbetet med 
barnen fortsatte Ingegerd med långt efter sin 
pensionering.

I församlingen fanns en omfattande verksam-
het med strängmusik och kör där Ingegerds 
plats var given.

I slutet av 50-talet avslutades arrendet vid 
Gammalstorp och familjen köpte villa i Fin-
spång där fadern fått arbete vid industrin.

Ingegerd fick arbete som vårdbiträde och 
senare undersköterska på Finspångs lasarett. 
Hon minns att personalen hade stor respekt 
för läkarna, något som hon uppfattar ser an-
norlunda ut idag.

Sjukvården var inget självklart alternativ ef-
tersom Ingegerd hade svårt för att se blod. En 
rädsla som arbetet fick henne att komma över.

Efter ett långt liv i församlingen ser Ingegerd 
idag gemenskapen som en viktig del av vad 
församlingen kan erbjuda.

När Ingegerd och jag pratat färdigt går vi in 
i Missionskyrkans kyrksal och firar gudstjänst 
tillsammans med församlingen.

Anders Ohlsson
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