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Som hjorten längtar  
efter vattenbäckar...
- Psaltaren 42:2



a

x

x

I detta nummer:

xxx

 
Equmeniakyrkan Hestra
Byvägen 5, 335 71 Hestra 
tel. Kök: 0370-33 53 53 
www.missionskyrkanhestra.se 
e-mail: info@missionskyrkanhestra.se

Församlingsföreståndare: 
Lars Gunther 
mobil: 070-873 63 45 
e-mail: gunther@keryx.se

Vice församlingsföreståndare: 
Sven-arne Sveningsson 
mobil: 070-369 52 95

diakon m. inriktning ungdomar/familj: 
ulrika axelsson 
mobil: 070-531 72 75

Ordförande: 
elisabet torstensson 
mobil: 073-641 77 86

PlusGiro församlingen: 2 86 98-9 
Bankgiro: 123-0234 
Swish: 1230 56 26 52

 
Missionskyrkan Grimsås
Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås

Pastor: 
Göran undevall 
mobil: 070-585 61 51 
e-mail: g.undevall@telia.com

Plusgiro församlingen: 53 39 42-9 
Swish: 123 668  61 74

 
equmenia Hestra/Grimsås 
www.missionskyrkanhestra.se

Ordförande: 
mattias Palmquist  
mobil: 073-275 24 82

PlusGiro equmenia: 22 65 26-2 
Swish: 123 653 72 86

 
Församlingsbladet
Werner Holgersson 
mobil: 070-543 95 52 
e-mail: werner.holgersson@gmail.com

Hanna F. Bylund, markus Lewintus, 
Conny Palmquist  
ansvarig utgivare: elisabet torstensson

I samarbete med:  

4

Sc
ou

t x
 4

Fo
ku

s 
på

  
sk

ap
el

se
ns

 
lo

vs
ån

g 

14

12

Var är Gud  
i pandemin?

6

 3 Pastorn har ordet
 4 equmenia
 6 Var är Gud i Pandemin?
 8 equmeniakyrkan på nätet
 9 ulrika: Oroa er inte 
 10 Grimsås 
 11 Flyktingfond
 12 Per: tryggheten i Gud
 14 möten i naturen med anton

Per: Tryggheten i Gud

Fo
to

: S
id

1,
 s

id
2 

(t
jä

de
r)

, s
id

 1
4-

15
 - 

An
to

n 
St

åh
l



a

La
rs

 G
un

th
er

3

Som schack utan drottning
Som att spela schack utan drottningen, 
så känns det att vara församling just nu. 
Jag använder ordet församling, inte kyr-
ka, även om de betyder samma sak, men 
många tänker att en kyrka är en byggnad. 
Men just nu har vi inte så mycket som 
sker i vår byggnad. Equmenia har scout 
och tonår, men Puma slutade terminen 
i förtid och Söndax har vi inte heller när 
det inte är ordinarie gudstjänster. Kyrko-
byggnaden står alltså ganska tom, och 
hur är man då församling? Det som  
utmanar oss är inte bara vår interna 
gemenskap, utan också frågan hur vi kan 
vara en positiv kraft i Hestra samhälle, 
med omnejd? Som vi vill vara.

Vi är vana vid att kunna använda vår lokal 
och att samla människor i den, trogna del-
tagare och nya bekantskaper. den har varit 
för oss som drottningen i schack. en stark 
lättanvänd pjäs. Problemet är att man lätt för-
söker göra allt med drottningen. det vet alla 
som spelat nybörjarschack. På schackklub-
bar kan det hända att ledarna låter nybörjare 
spela utan dam, så att de tvingas tänka på 
de andra pjäserna. där är vi nu. Och frågan 
jag ställer mig som pastor i församlingen 
är inte hur vi ska komma tillbaka till var vi 
var före pandemin, utan hur kan vi vara en 
församling som när vi får tillbaka vår ”dam” 
kan stå ännu bättre rustade att vara en kraft 
som gör vår omvärld bättre, som stödjer de 
svaga, som når de ensamma och ger hopp 
till de modfällda, och som till dess gör vad  
vi kan idag.

Här kommer alltså inte vår planeringskalen-
der. Vi har fått repetera ett ord från Jakobs 
brev i Bibeln:

Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi 
fara till den eller den staden och stanna där 
ett år och göra goda affärer«, ni vet inte hur 
ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som 
syns en kort stund och sedan försvinner.  
Ni borde säga: »Om Herren vill får vi leva 
och göra det eller det.« (Jak 4:13-15)

ett par generationer tillbaka i tiden fanns 
ofta förkortningen OGV, om Gud vill, bredvid 
varje utannonserad samling i kyrkorna.  
tanken med dessa versar och detta uttryck 
var inte att vara fatalistisk, som om Gud 
nyckfullt detaljstyrde vore liv. de handlar om 
att det finns så mycket vi aldrig kan kontrol-
lera. Sådan är vår tillvaro och det har också 
sina fördelar. det bästa som händer oss i 
livet kan dyka upp oväntat och alltför rigida 
planer gör att vi kanske missar det.

ett programblad som detta får lätt fokus på 
att bjuda in till aktiviteter och samlingar i kyr-
kan (lokalen), men den har egentligen alltid 
varit underordnad. Vi bjuder alltid in till det 
som är ännu viktigare, med aposteln Johan-
nes ord: 

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för 
att också ni skall vara med i vår gemenskap, 
som är en gemenskap med Fadern och hans 
son Jesus Kristus. (1 Joh 1:3).

Välkommen med!
Lars Gunther 

Pastor/föreståndare
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Scouterna i Grimsås  
Vi har samlats under hela våren. 
de flesta av scouterna har fortsatt 
att komma trots coronan och vi har 
för det mesta varit utomhus. under 
maj månad har vi paddlat kanot i 
ambjörnarp och som avslutning på 
terminen grillade vi vid kyrkan. I juni 
åker vi på en korthajk till Ljungsarp.

Upptäckarscout Hestra 
efter en härlig vårtermin avslutade 
vi med att göra barkbåtar som vi 
sedan tävlade med i ett race  
i Sandbäcken. därefter var det  
gott med glass!

Spårarscout Hestra 
Vi avslutade terminen med att  
till fots ta oss upp på Isaberg till  
Stackebo. där gjorde vi upp eld  
och åt mat och lekte olika lekar 
innan vi begav oss hemåt igen. 

Äventyrarscout Hestra 
Som äventyrare vill man ju avsluta 
med stil. det blev en härlig scout-
kväll deLuxe. en spårning som tog 
oss upp på Bjärsveds klint. Vi hade 
många kontroller på vägen och väl 
uppe på klinten serverades god 
mat. Vädret var bra och utsikten 
fantastisk.
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Var är Gud I PandemIn?

År 2020 blir ett år som troligen kommer att nämnas av 
historiker om hundra år. Ingen annan pandemi har stängt 
ner världen så snabbt. Här sker något unikt, även om 
dödstalen är långt ifrån gamla tiders farsoter av smitt-
koppor, kolera och pest. detta borde skaka om oss och 
få oss att ställa viktiga frågor. Paralyserande rädsla är 
inte bra och den slår ut vår förmåga att se klart på vår 
omvärld, men att vara oberörd av allt som sker är heller 
ingen bra väg framåt. därför vill jag tänka på nytt på de 
viktigaste frågorna.

en sådan fråga är var Gud finns i en tid av sjukdom och 
oro? en riksdagsledamot tackar Gud och människor som 
bett för honom för sitt tillfrisknande, och det provocerar 
ledarskribenter och även självaste aBBa-Björn. Varför 
be till den Gud som är själva orsaken till detta elände, 
frågade han sig? men vem gör det, undrar jag? Visst 
finns det många olika åsikter bland ett par miljarder i 
världen som kallar sig kristna eller har en annan gudstro, 
men för mig som kristen gäller den bild av Gud som visat 
sitt ansikte i Jesus Kristus. är det en gud som sänder 
pandemier, lite hur som helst?

det Jesus sa och gjorde kretsade runt ett enda ämne, 
Guds rike. utgångspunkten var att världen inte är som 
den ska, att Guds vilja inte sker, att ondska, lidande och 
död har ett spelrum som strider mot vad Gud vill. Ska-
pelsen imponerar med sin storslagenhet och skönhet 
och när vi vårdar den och delar dess rikedom får vi alla 
det vi behöver. På så sätt vittnar den om Gud. men den 
är också trasig och saknar den harmoni som Gud tänkt. 
Bibeln går så långt att den säger att världen är i den 
ondes våld.

Ställer du dig frågan vad Gud menar med coronapande-
min, är svaret ingenting. den är i sig utan mening. undrar 
du varför det finns svält, förtryck, krig och olyckor är det 

bibliska svaret för att Guds vilja inte sker. men Jesus 
gjorde något åt detta. Jesus demonstrerade med sina 
handlingar vad framtiden innebär. Svaga lyftes, sjuka bo-
tades, utstötta hedrades, fångna befriades. med sin död 
och uppståndelse så klippte Jesus av näringstillförseln 
för det onda. den har förlorat och dess slut är garanterat, 
även om den fortfarande märks av. Och den sista tiden 
– tiden mellan Jesu uppståndelse och återkomst – säger 
Bibeln ska bli svår, inte lätt och bekväm.

några hundra år senare skulle kristenheten tyvärr kom-
ma att förändras. I stället för att leva från berättelsen om 
hur Gud i Jesus räddar världen och hur denna räddnings-
aktion ska fullbordas i framtiden började teologer och 
filosofer se världen som ett statiskt system i vilket allt 
som sker är Guds vilja. målet var inte framtiden, utan ett 
kristet imperium i samtiden.

där kristna tidigare talat om att Gud kan vända det onda 
till något gott och ge det meningslösa en mening, sam-
tidigt som Gud bekämpar ondskan, började nu teologer 
som Boethius (480 – 524) tala om att Gud styr allt som 
sker i världen, dvs. att Gud sänder det onda.

det finns kompletterande perspektiv att ge om detta. det 
får bli en annan gång. Svaret på frågan om var Gud är i 
pandemin är att Gud är den som ytterst står som inspira-
tör till varje handling som lindrar och hjälper, oavsett om 
det erkänns eller inte. Gud är den som verkar helande 
och lindring, genom sin skapelses alla läkande förmågor, 
medicin och mänskliga händer. Gud är den som genom 
sin andes gåvor botar, lindrar och ger kraft. Gud är den 
som delar vår smärta. Gud känner med oss i vår utsatt-
het och svaghet. Gud är den som en dag kommer att 
upprätta sin skapelse och avskaffa till och med döden.

där är Gud – som alltid!

covid-19

covid-19

?

Text: Lars Gunther



7

 

En bön i tidEr av smära och oro
Psaltaren har många böner där oro, vrede, smärta 
och rädsla uttrycks. Ja, också exempel på böner 
som utslungas som anklagelser av Gud själv. En 
psalm som kan bli underlag för bön i en tid som 
den här är den trettonde. Du kan göra den till din.
 
För körledaren. en psalm av david.

 
Hur länge skall du glömma mig, Herre?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

Hur länge skall tankarna mala,

mitt hjärta ängslas dag efter dag?

Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon,

låt mig inte somna in i döden,

låt inte min fiende säga att han besegrat mig,

mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet,

mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära,

ty han är god mot mig.

 
© Svenska Bibelsällskapet

 

På Youtube finns en video  
där vår pastor Lars talar om 
den här psalmen. Lyssna och 
titta gärna på den: 

https://tinyurl.com/ps13-hestra
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EqumEniakyrkan hEstra på intErnEt

När vi inte kan träffas som vanligt har vår  
församling ökat sin närvaro på Internet.  
Här kommer några platser där vi finns.
 
 
        Vår vanliga webbsida

Här finns information om samlingar som faktiskt blir av, 
oavsett om de planerats in sedan tidigare eller om de 
arrangeras med kort varsel. Här finns också länkar till det 
mesta vi gör i övrigt på Internet.

http://www.equmeniakyrkanhestra.se/ 
 
 
           YouTube
 
Vi har en kanal på Youtube. där lägger vi upp hälsningar 
från de anställda, klipp från sådant vi gör, predikningar 
och livesända minigudstjänster. Länken är förenklad 
så att du lätt ska kunna skriva in dem i en webbläsare. 
du kan också söka efter ”equmeniakyrkan Hestra” på 
Youtube. Prenumerera gärna.

https://tinyurl.com/hestratube 
 
 
            Podd med predikningar
 
Vill du lyssna på våra predikningar via webben så finns 
de på adressen www.sondaghelaveckan.se/?o=18325

du kan klistra in länken i det program du använder  
på din telefon för att lyssna på poddar.

Speciellt rekommenderar vi denna, med rubriken  
”Hopp i coronatider”

https://www.sondaghelaveckan.se/?m=29083 

 
          Facebook
 
det finns en grupp på Facebook som är till för att dela 
gemenskap, snarare än att kommunicera brett. Vill 
du vara med i den kan du skicka ett meddelande på 
messenger till vår pastor, Lars Gunther, eller söka på 
”Equmeniakyrkan Hestra”.
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OrOa er inte

En hälsning från Ulrika Axelsson 
- Diakon i Equmeniakyrkan Hestra
 
”Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och 
fråga honom om hjälp. tala om för honom vad ni 
behöver och tacka honom ständigt. då ska Gud ge 
er av sin frid, som är djupare än vad vi någonsin kan 
förstå.” Fil 4:6–7.  
 
Oroa er inte för någonting, utan lägg allt i Jesu 
händer. Oroa er inte för någonting - visst vore det 
skönt att kunna släppa allt. Jag kan själv känna en 
viss oro av vad som ska komma efter denna kon-
stiga vår. Kommer det en sommar med lika många 
frågetecken om hur vi ska umgås? Hur ser hösten 
ut? Kommer vi att leva som främlingar för varandra 
när vi får mötas igen?  när får mina barn träffa far-
mor, farfar och mormor igen? när kan jag få träffa 
vännerna igen så som vi gjorde förut?  
 
när FÅr VI FIra GudStJänSt? när kommer 
gemenskapen som vi alla längtar efter? när kan  
vi träffas till kyrkkaffe? Ja frågorna blir fler för varje 
dag som går.  
 
men jag tror på att vi kommer att hitta tillbaka till det 
vi kallar för normalt igen. Frågan är bara när? un-
der tiden får vi ha förtröstan på att Gud är med oss. 
det Gud lovar oss att “Han är med oss alla dagar till 
tidens slut.”  
matteus 28:20.  
 
Längtan om att finna glädje i att ses, att få umgås 
har väl aldrig tidigare varit så stort som just nu. att 
få vistas utomhus i alla väder nu gör att jag kan se 

Guds stora fantastiska verk i ett nytt perspektiv. att 
jag kan vara ute och leka och umgås. detta är något 
som jag kan göra i mitt arbete med barn och tonår-
ingar. Och det gör också att jag ser en ny sida av 
både barn och tonåringar i ett sökande av gemen-
skap med Gud. I frågorna som dessa ungdomar 
ställer till mig om skapelsen och förundran om hur 
allt hänger ihop. detta är helt fantastiskt.  
 
Jag lånar ett par textrader av Stefan Jämtbäcks 
sång Hoppet är det sista (Som överger människan). 
 
När jag drömde om framtiden 
var det aldrig så här som jag tänkte mig den,  
med tuffa tider, täta snår  
och lyckan som kommer och går. 
 
Av dom tankar om framtiden  
som jag hade finns få som jag känner igen  
bland orosmoln och fasligt sjå,  
men jag njuter av livet ändå.  
För vi har varann  
och vi gör så gott som vi kan 
Hoppet är det sista som överger människan.
 
Ja hoppet är det sista som 
överger oss. men jag ser också 
att det är hoppet som bär oss. 
Hoppet om att vi ska få ses 
igen, hoppet om att vi ska få en 
framtid ihop. Guds närvaro gör 
att jag känner stor tillit till att det 
kommer en tid då vi med glädje 
får mötas i Guds hus igen.

Ulrika Axelsson
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det FInnS HOPP

de senaste månaderna har vi alla kunnat ta del av me-
dias information om det världsvida ”Coronautbrottet”. Vi 
upplever just nu en väldigt speciell tid. Som församling i 
den uppkomna situationen känner vi också ett stort an-
svar att förmedla hopp och trygghet i en tid där många 
upplever oro och ovisshet inför framtiden. därför vill vi 
inte släcka ned all verksamhet utan där det är möjligt 
vill vi istället ställa om. därför kommer vi i sommar att 
inbjuda till en friluftsgudstjänst per månad i Kyrkparken 
vid Grimsås kyrka. det blir söndagarna den 14 juni, 
26 juli och 16 augusti. medtag egen stol eller filt att 
sitta på. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och sitter 
bredvid varandra på trygghetsavstånd. medtag egen 
kaffekorg till kyrkkaffet. Känn er välkomna att fira guds-
tjänst på ett lite annorlunda sätt i sommar! För dessa 
”sommargudstjänster” gäller: ”Kläder efter väder!”

I dessa tider av oro får vi lita på att Gud är med oss och 
vi får hämta styrka och kraft hos Herren. I Bibeln skriver 
profeten Jesaja så här till oss i kapitel 41 och vers 10: 
”Frukta inte ty jag är med dig, var ej modfälld ty jag är 
din Gud. Jag styrker dig, jag håller dig uppe med min 
rättfärdighets högra hand.”

Jesus vill att vi i alla livets situationer ska fyllas av hans 
frid och att inte känna oro och tappa modet i den situa-
tion som vi just nu befinner oss i. Så här säger han till 
oss i Joh. 14:27 ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger 
jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen 
oro och tappa inte modet.”

avslutningsvis ett ord från Jeremia 29:11 som andas 
hopp och framtidstro: ”Jag vet väl vilka avsikter jag har 
för er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge 
er en framtid och ett hopp.”

Juni
14	 Söndag	10.00	Sommargudstjänst 
 Göran Undevall utomhus medtag kaffekorg

Juli
26		 Söndag	10.00 Sommargudstjänst 
 Göran Undevall utomhus medtag kaffekorg

Augusti
16		 Söndag	10.00 Sommargudstjänst 
 Göran Undevall utomhus medtag kaffekorg

27		 Torsdag	9-13 Böndag medtag eget kaffe

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling
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Vår flyktingfond
Equmeniakyrkan Hestra fortsätter att 
hjälpa de som sökt sig till oss för skydd 
av olika slag. Vi hjälper efter förmåga. 

Det inkluderar hjälp med boende, hjälp att 
integreras i det svenska samhället och rätts-
hjälp. Vi hjälper också familjemedlemmar till 
våra flyktingar som tvingats fly från dödshot 
i sitt hemland, men inte kan ta sig till resten 
av familjen här. Och vi får mycket tillbaka! 
Med en kyrklig glosa, detta är ett välsignat 
arbete.

Vi får ibland frågan om man kan hjälpa till. 
Den bistra sanningen är att detta också kos-
tar pengar. Därför har vi en separat flykting-
fond dit man kan ge enstaka gåvor eller 
regelbundet. Det är samma Swishnummer 
och giro som vanligt, men om du märker din 
gåva ”flyktingfonden” går allt det du skänkt 
oavkortat till detta arbete.

PlusGiro församlingen: 2 86 98-9 
Bankgiro: 123-0234 
Swish: 1230 56 26 52

Hoppets sång
Kan du se att natten börjar ljusna,
att solen finns där bakom bergen,
att hoppet som vi har, är en sanndröm?
Kan du känna strålarna som värmer,
att de smälter allt det frusna,
att de ger jorden liv, och fyller våra  
kroppar med kärlek?
Kan du höra hur det sjunger,
att sången alltid levat
och lever nånstans inom oss alla
som ett frö gömt i jorden?
Vi är nära, vi är i varandra,
vi är havet, vinden, himlen och jorden
Vi kan börja gå på vägen,
vi är inte längre vilsna
Vi vet riktningen,
vi är nära...

Text och musik: Åke Edvinsson

Hope is the bird that  
sings in the morning,  
while it still is dark
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TryggheTen i gud - TroTs allT 
 

Jag heter Per Torstensson och bor här i Hestra.  
Är född och uppvuxen i Skeppshult på en lantgård 
och har bott i Göteborg och Tranås. Fyller år en gång 
om året som alla andra, och nu har det varit den 
75:e gången.   
 
under livets gång får man vara med om och uppleva 
mycket. man får även gå igenom saker, som man inte 
väljer själv, och just nu är det tider med stor oro, ovisshet 
och kanske en känsla av maktlöshet – inte minst med 
tanke på Corona-pandemin.  
 
även jag har under åren fått gå igenom en del, som jag 
inte valt själv. min yngsta dotter, Linda, hade en allvarlig 
muskelsjukdom från födseln. detta gjorde att hon aldrig 
kunde lära sig gå. en morgon våren 1990 låg hon död 
i sängen, och då var hon 13 år gammal. Storasystern 
Jenny ringde mig på jobbet och sa att hon inte kunde 
väcka lillasyster. diagnosen var inte sådan, så detta kom 
som en total överraskning. I ett sånt läge kunde jag bara 
vända mej till Gud och be om kraft, tröst och ledning. 
Och det fick vi, jag och min dåvarande fru.  
 
Sedan, på våren 1998, avled min fru i cancer. det var 
bröstcancer som spridit sig till levern. detta var inte lika 
överraskande som när dottern dog, då min fru hade 
haft den allvarliga cancern i ett halvår. men det är ändå 
dramatiskt när det händer. Jag upplevde aldrig att hon 
kände sig orolig och rädd. Hon sa till en väninna, bara 
några dagar innan hon dog, att ”det ska bli spännande att 
se vad Gud har ordnat för mej.” 

när en nära anhörig avlider är det svårt att ta det tills sig. 
men vad gör man i en sådan situation. Jo, jag kunde bara 
vända mej till Gud och be - som förra gången.  

det är svårt att förklara hur man känner och mår i ett så-
dant läge. Och hur får man må? det är svårt att fatta att 
jag i denna situation kunde känna ett lugn och en förtrös-
tan på Gud. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att 
jag då var buren av Gud och av förbön från vänner och 
församling. Jag kunde bara tacka Gud för det.  
 
ett bibelord som burit mej igenom mycket har varit  
Fil 4:4-7. där skriver Paulus: ”Gläd er alltid i Herren……” 
(läs detta). Kan man glädja sig i sådana lägen. Jaa! Jag 
vill påstå det. när man inte har något annat att glädja sig 
åt, så kan man glädja sig i Herren. För som det står i 7:e 
versen, ”För då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, 
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”. Jag 
känner mej inte arg eller bitter på Gud efter allt detta. Jag 
känner istället att jag kommit närmare Gud, min tro har 
stärkts och blivit djupare och jag vill gå till tryggheten i 
Honom.  - Vart skulle jag annars gå ?  
 
Jag kände och upplevde sen, att jag inte ville leva en-
sam. min fru sa också till mej innan hon dog att jag 
var för ung för att leva ensam. Jag bad till Gud många 
gånger att han skulle visa mej en ny livskamrat. Jag var 
också med i en bönegrupp, där jag nämnde detta men 
bara en gång, då jag inte ville vara tjatig, för jag vet ju att 
Gud hör även då. På märkliga vägar och utan att jag be-
hövde söka har jag fått en underbar fru som jag nu varit 
gift med i 20 år. Jag är så tacksam till Gud att jag saknar 
ord för det.  
 
Kan också nämna att för 5-6 år sedan fick jag ont i 
ryggen. mycket ont och det hade jag aldrig haft innan. 
Kunde knappt komma ur sängen. Jag fick hålla mej i 
väggarna och ha stöd när jag gick över golvet. Smärtstil-
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lande tabletter och besök hos kiropraktor hjälpte ingen-
ting. efter påstötningar togs blodprov i maj för 5 år sedan.  
 
några dagar före läkarbesöket, vaknade min fru sent på 
natten och fick ett ord till sig mycket tydligt: ”Denna sjuk-
dom skall inte sluta med döden.”  detta ord bara kom till 
henne. Hon nämnde detta också till sin chef. Chefen sa 
då, att det var ett gott bibelord att ha som huvudkudde. 
min fru hade inte varit medveten om att det var ett bibel-
ord, men detta står i Joh 11:4-5, och det är Jesus  
som säger det i samband med att Han uppväcker  
Lasarus. - detta tog jag till mej.  
 
Vid läkarbesöket, någon dag senare, talade läkaren om 
för mej att jag hade blodcancer och den var kopplad 
till benmärgen och kallas myelom. det märkliga var, att 
detta besked kom nästan som en befrielse för mej och 
inte som en chock. Jag kände att det var bra att få veta 
vad det var, för då kunde ju behandling sättas in. Läkaren 
talade om detta tre gånger för mej, för hon trodde inte att 
jag fattade, eftersom det inte kom någon reaktion från 
mej. Svårt att förklara, men trots allt kände jag mej så 
trygg i Gud och det tilltal som jag tror Han gav till min fru.  
 
Fem dagar senare påbörjades cellgiftbehandlingar och 
jag fick mycket smärtstillande morfin. Jag ska inte fördju-
pa mej i medicinska detaljer. men jag genomgick fjorton  
cellgiftbehandlingar och sen en stamcellstransplantation 
i Linköping. allt gick förunderligt bra, och jag har sedan 
april 2016 mått väldigt bra. Jag har känt mig buren ge-
nom allt detta av Gud och alla förböner samt naturligtvis 
av insatserna från vår fantastiska sjukvård.  
 
 

Jag går på kontroller med jämna mellanrum, och idag 
är det 4 år sedan alla värden och blodvärden blev helt 
normala, och jag äter inte heller någon medicin. Jag är 
så tacksam till Gud av hela mitt hjärta, för att jag får må 
så här idag. det är ingen egen förtjänst utan bara Guds 
nåd och välsignelse, och jag är så tacksam för varje dag 
jag får. Jag vill sluta med att citera nils F nygrens sång: 
”Gör något Herre, med resten av mitt liv….”. 
(Lyssna gärna på den.)  
 
Jag upplever att som en fast grund igenom allt detta, har 
jag haft förmånen att ha en Gudstro, och en tro på att Je-
sus hjälper och verkar idag  -  och varje dag. För det har 
Han lovat, och det fungerar och ger en sådan trygghet, 
och det är jag oändligt tacksam för. Jesus säger själv i  
Joh 14:1, ”Känn ingen oro, tappa inte modet. Tro på Gud 
och tro på mej.” 
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Fokus på 
    skapelsens lovsång

Prisa Herren från jorden, 
ni havsdjur och alla djup, eld 
och hagel, snö och dimma, 
du stormvind som utför hans 
befallning, ni berg och alla höjder, ni 
fruktträd och alla cedrar, ni vilda 
djur och all boskap, ni kräldjur 
och bevingade fåglar, ni jordens 
kungar och alla folk, ni furstar 
och alla domare på jorden, ni 
ynglingar och flickor,  
ni gamla med de unga. 
  
De ska prisa Herrens namn, för 
endast hans namn är högt, hans 
majestät når över jord  
och himmel.

Psaltaren 148:7-13 SFB15

Anton StåHl



Möten i naturen fångade 
av anton Ståhl 
 

Hur utvecklades ditt fotointresse?  
 

det var i tonåren jag köpte min första ka-
mera och de första motiven var fåglarna 
utanför fönstret. Sen har jag alltid gillat 
djur och fåglar så det blev en naturlig 
utveckling. under småbarnsåren har 
hobbyn legat på is så det fanns ett stort 
uppdämt behov.  
 
Fotograferar du alla typer av motiv?  
 

det blir nästan bara djur och fåglar. tar 
jag en bild på ett landskap eller blomma 
så tycker jag alltid att det fattas något liv 
i bilden. då tar jag hellre en bild på en fin 
blomma där det står ett rådjur bredvid! 
de flesta motiven hittar jag i Hestra med 
omnejd.  
 

Berätta om någon speciell upplevele.  
 

mitt första möte med tjädertuppen! Jag 
följde upp ett tips om en tupp som vak-
tade en liten skogsväg utanför Åsenhöga.  
Jag blev helt paff när jag hittade honom 
på vägen väntandes på mig. Jag lade 
mig på mage på vägen och började fota 
medan han kom närmare och närmare. 
när jag backade undan bilen jagade 
han mig springandes och flygandes 
flera hundra meter. det var hög puls och 
mycket adrenalin samtidigt som jag fick 
fantastiska bilder. Han är inte rädd för nåt.  
 
Vad betyder fotograferandet för dig?  
 

det är en annan värld att fly till där allt 
annat blir oviktigt. en chans att komma 
nära naturen på ett sätt man aldrig gör 
annars. att hitta arter man aldrig lagt 
märke till tidigare. Jag ser det även som 
ett sätt att visa upp för andra vilken 

fantastisk skapelse vi lever i och vilken 
Gudagåva det är. en chans för betrak-
taren av bilden att känna det som att 
man står öga mot öga med tjädern mitt 
i skogen. Jag brukar tänka på alla ljud 
och dofter när jag sitter i skogen, som en 
skapelsens lovsång som det står om  
i Psalm 148.  
 
Hur ofta får du möjlighet att fotografera?  
 

Jag är ofta ute tidigt lediga dagar för att 
inte störa familjelivet för mycket. Ibland 
har inte familjen märkt att jag varit ute 
när de vaknar, då har jag lyckats med 
livspusslet! denna vår med permittering 
och social isolering har varit en unik möj-
lighet för mig att vara ännu mer ute  
i Guds sköna natur.  
 
Jag vill se fler bilder - hur gör jag?  
 

det bästa är att följa mig på Instagram.
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www.missionskyrkanhestra.sewww.equmeniakyrkanhestra.se

HÅLL UTKIK! 
 
På vår hemsida kommer det löpande  
information om sommarens utomhus-
aktiviteter/samlingar anpassade efter 
rådande läge. Samma information ges 
på anslagstavlorna vid kyrkan och torget.

VI fInns för dIg!
det dröjde 200 år från Jesu död och 
uppståndelse innan den kristna försam-
lingen hade en speciell kyrkobyggnad. 
Innan dess träffades man i hemmen, 
i föreläsningssalar, i stenbrott (god 
akustik) eller var helst man kunde. att 
vara församling är så mycket mer än att 
bedriva programverksamhet.

under de här dagarna vill vi vara en del 
av civilsamhället och hjälpa dem vi kan 
i Hestra och runtomkring att klara sin 
tillvaro så bra som möjligt. Vi gör det 
tillsammans! 

Några saker vi speciellt vill nämna är:

● Möjligheten till personligt samtal  
 med någon av våra anställda,  
 Lars eller Ulrika.

● Möjlighet att få praktisk hjälp.

● Möjlighet att få förbön.

Vilket det än gäller, hör av dig till ulrika 
eller Lars, så kan de samordna detta.  
 
när de har semester, för också den som 
jobbar i kyrkan behöver vila, så hänvisar 
vi till vår webbplats för information om 
vem som kan kontaktas.


