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Insidan
Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan 
på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag 
är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning 
förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir 
oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där 
ni lyser som stjärnor på himlen (Filipperbrevet 2:12-15).

”Här finns det räddning” är detta nummers tema. Vad är det för räddning vi be-
höver och hur ger Jesus Kristus räddningen? Det finns något vi behöver räddas 
ifrån. Det finns ett mörker som vill förstöra, och föra oss in i mörkret. Bilden 
av detta mörker brukar var Satan, som är ett hebreiskt ord, för anklagaren, eller 
motståndaren. Jesus Kristi ljus blir motsatsen till denna anklagares mörker. Det 
är just detta mörker som kan få människor att göra de hemskaste saker. Men, 
även små, mindre handlingar som skapar en värld som är destruktiv.

En handling som vill riva ner, istället för att bygga upp. För ser man att hand-
lingen man gör kommer ur en självisk tanke, och att den inte bygger upp, så 
är det en mörk handling. En anklagare i sitt öra, som säger att man inte är värd 
någonting, kan ge en självbild som gör att man inte bär på någon respekt för 
sig själv. Genom dålig självrespekt, kan man bli destruktiv i sina handlingar, 
mot sig själv. För tänk hur många du har mött som har retat, mobbat eller sagt 
hårda ord. Jag tror, att ibland kan du fortfarande höra dessa ord. Ekande i ditt 
inre. Du känner dig lika mobbad, utsatt fortfarande, fast dina plågoandar inte 
ens är i närheten. Då säger jag att det är anklagaren, Satan som vet vad som gör 
dig illa, och använder det i kampen mot det goda. Mot det ljusa i livet.

Det vi som kristna behöver göra, är att komma med ljuset in i människors liv. 
För ljuset som hjälper är Jesus Kristus. Jesus visar oss hur vi ska vara med-
människor, och hur vi ska ta hand om varandra. Den ljusa handlingen vi kan 
göra för varandra gör att vi tar upp kampen mot mörkret. Mot Satan. Goda små 
handlingar i vardagen är det som räddar, och för fram Guds rike på jorden. 

Ring en församlingsmedlem. Bjud hem en vän till ditt hem. Tala med dina nära 
och kära om den tro du bär på. Berätta hur din tro på Jesus Kristus har påverkat 
ditt liv. Var ett vittnesbörd för trons kraft. Många kanske tror att livet med Jesus 
är en räkmacka, men nej. Vi står ännu mer utsatta för mörkrets krafter, som 
soldater i frontlinjen i kampen mot ondskan, och mörkret som slår mot oss som 
en våg. Det som vi har som fördel är att vi som har sagt ja till Jesus Kristus, 
har just Jesus med oss i kampen mot mörkret. Med Jesus i vår ringhörna kan vi 
alltid hämta ny kraft till att kämpa mot ondskan. Så kom till Jesus. Kom dit vi 
tränar på att finna ljuset. Se på församlingen som där vi tränar oss att bli starka 
mot mörkrets krafter. Kom, och bli som stjärnor som lyser på himlen. Så män-
niskor kan följa er, när livet blir mörkt
 
                                                                                                     P����� B����

Här finns räddning!



Glimtar...
      om det som varit, det som är och det som kommer
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Marieborgskyrkan är en kristen 
församling och en del av 
Equmeniakyrkan:
”En kyrka för hela livet där mötet 
med Jesus förvandlar mig, dig och 
världen”.
Marieborgskyrkan är människor. 
Här är vi välkomna, här möter vi 
Jesus, och här delar vi livet.
Här samlas människor i alla åldrar till 
undervisning med Bibeln som grund 
och till gemenskap, där söndagens 
gudstjänst har en central plats.
Vår kyrka är en plats där människor 
får erfara kraften i förlåtelsen, känna 
sig upprättade och får påfyllning av 
livskraft och livsglädje.
Detta sker på flera olika sätt:
• gudstjänster
• studiegrupper
• barn- och ungdomsverksamhet
• biståndsarbete
• diakonalt arbete
• och många andra sätt, vilka man kan 
läsa om här i Glimten
Vi är angelägna att vara 
Marieborgskyrkan för Västervik, en 
plats dit alla är välkomna som söker 
meningen med livet. Vi tror att det 
finns en stor befrielse för den som 
följer Kristus!
Varmt välkommen du också! Precis 
som du är!
”Vi är hans verk, skapade genom 
Kristus Jesus till att göra de goda 
gärningar som Gud från början har 
bestämt oss till.”
Ef 2:10

     Julen sjöngs ut

 
 
Gunvor Englund tillsammans med musi-
kerna Ann-Marie och Pär Olofsgård och 
Margaretha Gustafsson höll i program-
met och ledde sången när julen sjöngs ut 
i vår kyrka. 
Inledningsvis höll pastor Björn en betrak-
telse på temat Livets källa, om Jesu upp-
drag i världen och Johannes Döparens 
vittnesbörd om honom. Sedan följde flera 
önskade julsånger och något solo, innan 
det var dags att ta del av ”bordets gåvor”: 
Knytkalas med delar av det egna julfiran-
det. Gott och rikligt!! En liten stund av 
dans kring granen blev det också. Trev-
ligt att sitta ner tillsammans, sjunga och 
äta gott som avslutning på julen! 
Avslutningsvis sjöng vi Guds kärlek är 
som stranden, innan vi tillsammans bad 
om Herrens välsignelse.
                                        
                                       C������� E����

Den 8 januari kom Sofia Rosén och talade 
med oss om missionen, och hennes resor 
till Grekland. Den flyktingkris som kom-
mer ur att människor vill få ett bättre liv i 
Europa, och alla faror som det betyder att 
fly över Medelhavet. Det som Sofia berät-
tade om hur människorna blir behandlade 
gav en känsla av att vilja hjälpa. Sofia 
hade varit och sett de flyktingläger som 
fanns, och finns på Greklands öar. De lev-
nadsförhållandena är verkligen illa, och 
de som är mest utsatta är just kvinnor, och 
barn. Den flyktingströmmen har inte av-
tagit, under denna tid av krig i Ukraina. 
Så det är viktigt att komma igång att fort-
sätta arbetet och stödet till dessa emigran-
ter från Afrikas kontinent, som med livet 
som insats tar sig över Medelhavet till 
Europa, i små gummiflottar. Många blir 
lurade av människosmugglare, och blir 
övergivna mitt på havet. Vi tackar Sofia 
Rosén för att hon ville komma och berätta 
för oss som var där. Som en insamling 
hade församlingen kyrklunch denna dag 
för att kunna samla in så mycket pengar 
som var möjligt. 
                                          P����� B����

Missionsdagen

Diakoni
Vi besöker våra äldreboenden i kom-
munen. Vi har regelbundna andakter 
på Tjustgården, Gertrudsgården och på 
Korallen. Vi sjunger och spelar och delar 
det kristna budskapet. Därefter delar vi 
gemenskap med de boende med en kaf-
festund. Tack till alla som gör dessa an-
dakter möjliga. 
                                          P����� B����

  foto: Gunvor Englund

         foto: Christer Elvin
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Bön- och insam-
lingsdag nationella 

arbetet
Trots att det är krig i Europa arbetar 
Equmeniakyrkan vidare. Inte minst just 
nu behöver evangelium, hopp och ljus 
delas genom att vara kyrka, erbjuda mö-
ten mellan människor och med Gud själv. 
För detta arbetet behöver vi varandra, vi 
behöver tillsammans ta ansvar för varan-
dra och helheten så att lokala församling-
ar som behöver stöd kan få det. 
Det nationella arbetet inkluderar 
församlingsutveckling
utbildning, musik, migrationsarbete,
evangelisation,församlingsgrundande 
och så mycket mer. 
Med en gåva till Equmeniakyrkans na-
tionella arbete är du med och skapar re-
surser för alla våra församlingar. Oavsett 
hur stor eller liten den är. Varmt tack för 
din gåva. Årets insamling äger rum sön-
dagen 23 april. Offerkuvert kommer att 
finnas i Oktaven.
                                        P�����  B����

Kvinnofrukost 
25-årsjubiléet

Lördagen den 21 januari hälsade Carin 
Gillsjö oss välkomna till 25-årsjubiléet 
för Kvinnofrukostar i Marieborgskyrkan.
Församlingssalen fylldes snabbt i väntan 
på en riktigt god frukost, fin musik och 
gemenskap med nya och gamla vänner. 
Vi bjöds även på en god bakelse dagen 
till ära. Därpå följde ett varierat pro-
gram av ”Klaver, basfiol och flöjt” med 
Margaretha Gustafsson, Jan Brandel och 
Svante Bäck. Svante ledde programmet 
på sitt härliga, informativa och underfun-
diga vis. Han spelade ömsom på tvärflöjt, 
blockflöjt och sin nyinköpta travers-
flöjt. Det blev ett mycket omväxlande 
och trevligt program där vi även fick 
vara med och sjunga allsång och många 
stämde in i sången. En av dagens gäster 
var ingen mindre än Katarina Linderborg 
från Örebro som var den som startade 
”Kvinnofrukostarna” för 25 år sedan när 
hon var diakon här. Hon var imponerad 
och gladdes mycket över att frukostarna 
fortfarande pågick och var välbesökta. 
Vid mitt bord satt bland annat Christina 
Stark som varit med sedan starten. Hon 
har kommit från och till sedan dess. ”Det 
är jättetrevligt vid frukostarna och oftast 
bra föreläsningar med intressanta lokala 
förmågor. Vissa föredrag av kvinnor 
framförs med mer frimodighet, därför att 
det bara är kvinnor här.” Väninnan Gunil-
la Nilsson var med för första gången. Hon 
hade sett inbjudan till dagens samling på 
Facebook och sett att Christina gillat ak-
tiviteten och stämde träff med henne för 
att gå. ”Det här är inte sista gången jag 
kommer!” Stort varmt tack till alla som 
bidrog till Jubiléumsfesten!
Kommittén hälsar oss välkomna till nästa 
Kvinnofrukost den 25/3 kl.9.00 då Roy 
Thellman talar under rubriken ”Den 
blomstertid nu kommer” och ger oss en 
massa nya tankar och idéer inför odlings-
säsongen.                        
                 Bild o Text  G����� E������

Språkkafé

På vårt språkkafé har vi fått många nya 
besökare,som flytt från kriget i Ukraina.
Till de, som  under förra våren kom direkt 
till Västervik, blev det ett tillskott efter 
sommaren av en större grupp från Mari-
annelund, vilka inkvarterades på Väster-
viks Resort och i Ankarsrum. I samarbete 
med Röda Korset och Rädda Barnen in-
ledde vi ett arbete med språkkafé ett par 
dagar i veckan i en lokal på Resorten. 
En dag gjorde vi en rundvandring med 
dem i Västervik, så de lärde sig hitta de 
väsentligaste platserna. Rundvandringen 
avslutades i Marieborgskyrkan, där vi 
bjöds på fika, och från biståndsgruppen i 
vår kyrka fick barnen mjukdjur. Väldigt 
uppskattat! En dag blev vi inbjudna till 
Naturum vid Västerviks Museum med 
mycket spännande saker att titta på. Ut-
flykten avslutades med fika på den när-
liggande restaurangen.
När barnen fick börja skolan, kom vi 
fram till att det var lämpligast att samla 
de vuxna på tisdagsförmiddagar i vår 
kyrka. Varje tisdag kl. 10-12 träffas vi 
för att tala svenska, fika och ha en trevlig 
stund med våra nya vänner. De som pla-
cerats i Ankarsrum ville också komma 
med. Några från Afghanistan och Syrien 
har även hittat tillbaka till vår kyrka. Det 
är så trevligt att få samarbeta i detta ar-
bete med vännerna i Röda Korset och 
Rädda Barnen.
Den 18 december inbjöd Pingstkyrkan 
och Västerviks kommun till en stor 
och festlig julfest i Resortens arena för 
alla ukrainarna och dem som arbetar 
med dem, med ett blandat program av 
svenskar och ukrainare. Feststämningen 
fanns där och våra vänner från Ukraina 
välkomnade oss till bords. Vuxna och 
barn var klädda i vackert broderade 
blusar och blomsterdiadem i håret. Vi 
bjöds på sång, musik, bildspel och dans 
av vuxna och barn med ett starkt och 
utmanande budskap. Se bilden! När det 
blev kaffedags fanns det mycket bakverk 
från de ukrainska vännerna, och de var 
verkligen måna om att vi skulle äta or-
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Under 2022 har vi packat och skickat
165 kartonger med barn- och vuxenklä-
der, 35 babypaket, 17 kartonger lakan, 
43 säckar med varma kläder, filtar och
täcken samt 46 kartonger skor och  
väskor med leksaker. 
Vi skickar till Rumänien och Estland i sam-
arbete med Bistånd Östeuropa och Shalom. 
Färdigställt och packat för transport till 
sjukhus i Kongo finns: 41 babypaket,  
8 kartonger lakan samt 2500 bindor
och 1000 kompresser till förband.

Biståndsgruppen
Jultiden blev en välsignad tid. Med guds-
tjänster, och en midnattsgudstjänst. Vi 
kristna församlingar i Västervik firade 
nyårsbön tillsammans i S:t Petri på ny-
årsaftonen. Jag fick äran att predika i S:t 
Petri. Det blev en välsignad stund för oss 
kristna. När vi får tillsammans visa vår 
gemensamma punkt. Jesus Kristus. Jule-
tiden blev även en välsignelse för Dennis, 
som jag fick döpa på trettondagen så jag 
fick utföra mitt första barndop. Så julens 
tid var fylld med lycka och kärlek. Som 
avslutning vid tjugondedag jul hade vi en 
sångstund. ”Vi sjunger ut Julen”. Då fick 
alla önska innan vad vi skulle sjunga. 
                     
                   B��� � T��� P����� B����

Jultiden  
Nyårsbönen 

 Söndag den 4 december 2022 gick ju-
lens ”Musik i vinterkvällen” av stapeln. 
Det blev en kväll fylld med julsånger och 
underbar musik. De som framförde denna 
ljuvliga kväll, var Helena Sikberg, Maria 
Gustafsson, på piano och Mattias Darlin, 
på saxofon. Kvällen hade insamling till 
Equmeniakyrkans katastroffond som stöd 
till Ukraina. Vi tackar för en trevlig kväll, 
med en stor känsla av julens mening. Tack 
för denna kväll.
                                        
                    B��� � T��� P����� B���� 

Musik i Vinterkväll

Tjustkonferensen 
2023

 
Årets Tjustkonferens blir en endagstill-
ställning i Hagakyrkan under hösten. Da-
tum, tid och innehåll kommer att presen-
teras under sommaren. Håll utsikt efter 
informationen. Under hösten 2024 kom-
mer det att hållas en större konferens. Tack 
Gud för att vi kan göra detta tillsammans. 
                                        P����� B����

dentligt av deras bakverk. Vi orkade inte 
allt, så jag fick ta med mig hem till nästa 
dag. Det var en kväll jag sent kommer att 
glömma.
Språkkaféet leder till många härliga 
skratt. Förutom språkkunskaper, fika och 
frukt har vi även kunnat hjälpa dem med 
kläder, skor, hygienartiklar m.m. m.m. 
Underbart att se deras glada och tacksam-
ma ansikten!
Jag är så tacksam, att jag får vara en li-
ten del i detta arbete, så länge våra kära 
ukrainare finns i vår kommun.
                                      
                 B��� � T��� K���� E��������

”Månadens psalm” från Psalmer 
  för 2000-talet.”

Mars   918   Sjung med glädje

April   947   Gud, du andas genom allt

Maj     925   Se, en gåvoflod går fram

Juni     951   Som ett sandkorn i en öken

Månades psalmer 
2023

Marieborgskyrkan 
fyller 50 år 

Marieborgskyrkan slog upp dörrarna 
1973, den 19 maj. Så nu i denna maj 
kommer vi att ha ett 50-årsjubileum för 
kyrkan som ritades av Lennart Arfwids-
son. Många gudstjänster, och många liter 
kaffe, och soppa har kommit att göras i 
denna fantastiska byggnad. Det var Bap-
tistförsamlingen som byggde kyrkan, då 
de inte kunde ha kvar Tabernaklet som 
låg i kvarteret Paradiset på 1960-talet. 
Sedan 1986 har Missions-, Metodist-, och 
Baptistförsamlingarna varit samma för-
samling. Vi kommer att ha en heldag för 
jubileet den 18 maj 2023. Håll utsikt efter 
anslag på anslagstavlan i kyrkan, och på 
vår hemsida. Alla som vill hjälpa till kan 
kontakta Pastor Björn, eller styrelsen.  

                                         P����� B����

Vår församling har varit på äldreboen-
dena Gertrudsgården, Tjustgården och 
nu senast på Korallen/Nätet och haft 
Sångandakter. De har varit mycket upp-
skattade och de närvarande hoppas att 
vi kommer tillbaka snart igen. Äntligen 
är vi i gång igen på riktigt efter Coro-
natiden och numera bjuds vi alla på fika 
efteråt och hinner samtala med de som 
kommit. Det har kommit mellan 25 - 50 
besökare och det är bra många fler än 
tidigare. Sorlet, glädjen och applåderna 
när vi möts talar sitt tydliga språk från 
våra gäster och de som arbetar där! 
            T���:G����� E������  
            F���:M����� S���� E������n 

Äntligen!
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Träffpunkt

Bön före varje Gudstjänst  9.30-9.50

Mars
Söndag 12  3. sönd i fastan
Kampen mot ondskan
1 Kung 18:26-29,36-39, Upp 3:14-19
Mark 19:14-32, Ps 25:12-22
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Margaretha Gustafsson 
Christer Gyllenstrand 
Söndagsskola 
Offerdag till pastorers och 
diakoners utbildning 
Kyrkkaffe grp 6

18.30 Innebandy

Tisdag 14
10.00 Språkkafé
18.00 Scout

Onsdag 16
14.00 Dagträff 

Ewa Grönwall 
Sång, musik, quiz, 
servering

Fredag 18
14.00 Målargrupp
19.00 Tonår

Söndag 19  Midfastosöndagen
Livets bröd
Ords 1:9-6, 1 Kor 10:1-6
Joh 6:48-59, Ps 107:1-9
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Anne-Marie Olofsgård 
Lennart Arfwidsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 7

18.30 Innebandy

Tisdag 21
10.00 Språkkafé
18.00 Scout
19.00 Gemensam bön 

i Pingstkyrkan

Onsdag 22
14.00 Bibelstudium
19.00 Bibelstudium digitalt

Torsdag 23
14.00 Symöte
Fredag 24
14.00 Målargrupp
19.00 Tonår

Lördag 25
9.00 Kvinnofrukost 

Den blomstertid nu 
kommer 
Roy Thellman 
Frukostbuffé

Söndag 26  Jungfru Marie 
bebådelsedag
Guds mäktiga verk
1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20
Luk 1:26-38, 46-55, Ps 147:7-15
10.00 Gudstjänst 

Lennart Tildemyr 
Ralph Engstrand 
Annie Rosendahl 
Lovsångsgruppen 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 8

18.30 Innebandy

Måndag 27
18.00 Stickcafé
Tisdag 28
10.00 Språkkafé
18.00 Scout
Fredag 31
14.00 Målargrupp
19.00 Tonår

April
Lördag 1
9-13    MBU:s Loppisdag
18.00 Lovsångskväll 

Lovsångsgruppen

Söndag 2  Palmsöndagen
Vägen till korset
Sak 2:10-13, Fil 2:5-11
Joh 12:1-16, Ps 118:19-29
10.00 Nattvardsgudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Lennart Arfwidsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 9

18.30 Innebandy

Tisdag 4
10.00 Språkkafé
18.00 Scout

Onsdag 5
14.00 Bibelstudium
19.00 Bibelstudium digitalt
Torsdag 6
18.00 Getsemanestund 

i Pingstkyrkan

Fredag 7  Långfredagen
Korset
11.00 Gudstjänst 

på Frälsningsarmèn

Söndag 9  Påskdagen
Kristus är uppstånden
Jona2:1-10, Apg 13:32-37,  
Joh 20:1-18, Ps 118:15-24
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Carin Gillsjö 
Margaretha Gustafsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 1

Måndag 10 Annandag påsk
Möte med den uppståndne
17.00 Gemensam gudstjänst 

i S:t Petri

Tisdag 11
10.00 Språkkafé
18.30 Styrelsemöte
Fredag 14
14.00 Målargrupp
19.00 Tonår

Söndag 16  2. sönd i påsktiden
Påskens vittnen
Sak 8:6-8, 1 Petr 1:3-9
Joh 20:24-31, Ps 145:1-7
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Anne-Marie Olofsgård 
Lennart Arfwidsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 2

18.30 Innebandy
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Måndag 17
18.00 Stickcafé
Tisdag 18
10.00 Språkkafé
18.00 Scout
19.00 Gemensam bön 

i Marieborgskyrkan

Onsdag 19
14.00 Bibelstudium
19.00 Bibelstudium digitalt

Torsdag 20
14.00 Symöte
Fredag 21
14.00 Målargrupp
19.00 Tonår

Söndag 23  3. sönd i påsktiden
Den gode herden
Jer 23:3-8, 1 Petr 5:1-4
Joh 10:22-30, Ps 23:1-6
10.00 Gudstjänst 

Rickard Svensson 
Carin Gillsjö 
Margaretha Gustafsson 
Lovsångsgruppen 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 3

18.30 Innebandy

Tisdag 25
10.00 Språkkafé
18.00 Scout

Fredag 28
14.00 Målargrupp
19.00 Tonår

Söndag 30  4. sönd i påsktiden
Vägen till liet
2 Mos 13:20-22, 1 Tess 5:9-11
Joh 13:31-35, Ps 147:1-6
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Lennart Arfwidsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 4

18.00 MBU:s Valborgsfirande 
Knytkalas

Maj
Tisdag 2
10.00 Språkkafé
18.00 Scout

Onsdag 3
14.00 Bibelstudium
19.00 Bibelstudium digitalt

Torsdag 4
14.00 Symöte

Fredag 5
19.00 Tonår

Söndag 7  5. sönd i påsktiden
Att växa i tro
Jes 57:15-16, Gal 5:13-18
Joh 17:9-17, Ps 98:1-8
10.00 MBU-Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Annie Rosendahl 
Lovsångsgruppen 
Kyrkkaffe grp 5

18.30 Innebandy

Måndag 8
18.00 Stickcafé
Tisdag 9
10.00 Språkkafé
18.00 Scout
Fredag 12
19.00 Tonår

Söndag 14  Bönsöndagen
Bönen
1 Kung 3:5-14, Rom 8:24-27
Matt 6:5-8, Ps 13:1-6
10.00 Nattvardsgudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Nils-Erik Alne 
Margaretha Gustafsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 6

18.30 Innebandy

Tisdag 16
10.00 Språkkafé
18.00 Scout

Onsdag 17
14.00 Bibelstudium
19.00 Bibelstudium digitalt

Torsdag 18  Kristi Himmelsfärd
Herre över allting
10.00 Marieborgskyrkan 50 år 

Se kommande program!
Fredag 19
19.00 Tonår

Söndag 21  Sönd före pingst
Hjälparen kommer
1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14
Joh 16:12-15, Ps 33:18-22
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Anne-Marie Olofsgård 
Lennart Arfwidsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 7

Tisdag 23
10.00 Språkkafé
Fredag 26
19.00 Tonår avslutning

Söndag 28  Pingstdagen
Den heliga Anden
Jes 12:1-6, Apg 2:1-11, Ef 2:17-22
Joh 7:37-39, Ps 104:27-31
10.00 Gudstjänst 

Ralph Engstrand 
Margaretha Gustafsson 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe grp 8

Måndag 29
18.00 Stickcafé
Onsdag 31
14.00 Bibelstudium
19.00 Bibelstudium digitalt

Juni
Söndag 4  Heliga trefaldighet
Gud - Fader, Son och Ande
1 Mos 18:1-8, Apg 4:5-12
Joh 11:18-27, Ps 113:1-6
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Anne-Marie Olofsgård 
Lennart Arfwidsson 
Kyrkkaffe grp 9

Söndag 11  1 sönd e trefaldighet
Vårt dop
1 Mos 7:11-23, Apg 8:26-37
Matt 3:11-12, Ps 66:5-12
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Anne-Marie Olofsgård 
Margaretha Gustafsson 
Kyrkkaffe grp 1

Söndag 18  2 sönd e trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
1Dom 6:7-16, 1 Kor 1:26-31
Mark 2:13-17, Ps 65:2-5
10.00 Gudstjänst 

Björn Söderberg Almén 
Carin Gillsjö 
Margaretha Gustafsson 
Kyrkkaffe grp 2
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Städ-/fikagrupp
Gruppen ansvarar för kyrkfika. Se över 
samt städa i kyrkans lokaler vid behov!

vecka        vecka
 10  grupp 6       18  grupp 5
 11  grupp 7       19  grupp 6
 12  grupp 8       20  grupp 7
 13  grupp 9       21  grupp 8
 14  grupp 1       22  grupp 9
 15  grupp 2       23  grupp 1
 16  grupp 3       24  grupp 2
 17  grupp 4       25  grupp 3
Må Gud välsigna och glädja er i arbetet!

Nattvardstjänare
April Hanna Hanouch
 Maria Karlsson

Maj Lars Molin
 Åke Halling

Juni Karin Engstrand
 Ralph Engstrand
 Sverker Thorén

Kyrkvärdar
vecka
10, 16, 22 Karin Rehn 
 Barbro Samuelsson
11, 17, 23 Hanna Hanouch 
 Sisilia Hanouch
12, 18, 24 Simon Rosendahl 
 Rickard Svensson
13, 19, 25 Joachim Bergström 
  
14, 20, 26 Fam. Carin Gillsjö
15, 21, 27 Karin Ahnve 
 Björn Danielsson

Högtidsdagar
15 mars Krister Samuelsson 70 år
24 mars Anne-Marie Olofsgård 70 år 
25 mars Anna Erixson Tegby 70 år
  7 maj Åke Halling 70 år
11 maj Yvonne Palm 80 år
19 maj Maj-Lis Nyman 70 år
25 maj Anna-Karin Hedin 70 år
26 maj Åke Sommevåg 93 år
27 maj Ove Ohlin 90 år
30 maj Katarina Carlzon 60 år
  4 juni Simon Rosendahl 40 år 
 
Ge gärna en födelsedagsgåva till 
församlingens Högtidsfond!

 

Gun Wilén
född 30 april 1938

död 30 december 2022
Douglas Ramström

född 9 juli 1933
död 1 januari 2023

I tacksamhet minns vi våra 
trosyskon och lyser frid 

över deras minne!

Städdagar Rutsberg
Inför sommaren behöver vårt sommar-
hem Rutsberg städas och snyggas till 
både inne och ute. Vårens städning äger 
rum v 19, 8-13 maj. 
Kontakta Stefan Nygren eller Roger  
Olsson om vad du kan göra.

Telefon 18075
Marieborgskyrkans telefonnummer 
18075 kommer att  försvinna 1 maj .
Nytt nummer kommer att presenteras  

1 april.

  Testamentera 

Kom ihåg att du kan testamentera 
till Marieborgskyrkans församling.  
De pengar som församlingen får in ge-
nom gåvor, offer, och genom testamen-
ten, är det som håller kyrkan vid liv. 
Alla gåvor som kommer in är det som 
gör att församlingen kan bibehålla lo-
kaler, och aktiviteter som för ut Jesu 
Kristi budskap. Dina gåvor är det som 
gör att Marieborgskyrkan kan finnas för  
Västervik



 Ungdomsglimtar
          Marieborgskyrkans Ungdom
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MBU:s Årsmöte
Den 8 februari 2023 kl. 18 var det årsmöte. 
Anette Danielsson blev omvald som ord-
förande. Två nya namn finns med i MBU:
s styrelse från årsmötet. Annie Rosendahl 
och Jill Almén är ett välsignat tillskott 
i styrelsen. MBU:s gedigna verksamhet 
bestå av Söndagsskolan, Scout, Inneban-
dy, Stickcafé och numera Tonår. Gunvor 
Englund och Clara Ljunggren avtackades. 
Gunvor var närvarande och kunde ta emot 
en gåva av MBU. Efter avslutade förhand-
lingar bjöd MBU på pizza. Det blev en 
trevlig kväll med mycket framtidstro. Tack 
Jesus för att vi får komma med hoppet till 
barn och ungdomar. 
                                          
                                             P����� B����

MBU:s  
Valborgsfirande 

Söndagen den 30/4 är det traditionsenligt 
Valborgsfirande. Vi samlas kl. 18 för ett 
knytkalas med förtäring. Till kl. 20 rör de 
som vill sig ner till Fiskartorget. Där är 
det tillställning med majbrasa och musik. 
Det kommer att finnas möjlighet att stan-
na kvar i kyrkan. Välkomna till en nykter 
sista april! 
                                           P����� B����

Den 1 april är det dags för MBU:s 
Loppisdag, med våffelservering. De 
som vill hyra bord för att sälja sina 
saker kontaktar Pastor Björn på 076-
7788140, eller skickar en e-post, för 
att boka ett bord. Alla intäkter går 
till MBU:s verksamhet. Välkomna! 
                                      
                                     P����� B����

MBU:s Loppisdag  

MBU Tonår möts på fredagar mellan 
19-21. Det är för dig som är tonåring, ca 
13 år och uppåt. Vi möts i Marieborgs-
kyrkan i ungdomsvåningen. Ingång mot 
skolan. Vi hittar på aktiviteter som kan 
fungera utifrån gruppen.  Vi har spelat 
brädspel, och frågesport på Kahoot. Du 
som känner dig kallad till att kanske bli 
en Tonårs mormor, eller Morfar är väl-
komna att kontakta Björn SA för vidare 
information. Välkomna!

                                   P����� B����

Söndagar kl. 10 söndagsskola  
t.o.m. 26 maj. 
Tisdagar kl. 18.00 Scout t.o.m. 26 maj.
Fredagar kl. 19.00 Tonår t.o.m. 26 maj.
               Varmt Välkomna!

” Nu har vi börjat med scouter igen ef-
ter juluppehållet och en kväll pratade vi 
om olika eldar och vad man behöver för 
att kunna elda. Vi täljde spåner att tända 
med och barkbåtar” 
 
                     B��� �T���  A��� A��� 

Scout start

MBU

         Foton: Lennart Arfwidsson

Barnens ljus
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Årets första Porträtt handlar om en man, 
vars ryggtavla vid orgeln vi är vana att se 
samtidigt som preludiets smekande toner 
skall förbereda oss för dagens gudstjänst. 
Namnet är Lennart Arfwidsson.
Lennart är prästson från Mortorp, som 
ligger ett par mil utanför Kalmar, men är 
född i Nybro 23 juli 1937.  Både pappa 
och morfar var präster och Lennart har 
varit fängslad av orgeln sedan barnsben. 
Började spela på gehör på mormors gam-
la piano när han var 5-6 år. Så skulle or-
geln hemma byggas ut i Mortorps kyrka, 
orgelbyggarna kom från Danmark och 
bodde i deras hem i prästgården, så Len-
nart fick vara med och bygga på den. En 
kontrollant från grannsocknen Arby som 
hette Gotthard Arnér, blev sedan berömd 
professor i Stockholm och organist i Stor-
kyrkan, lärde Lennart orgelspelets grun-
der. Lennarts pappa var kyrkoherde och 
kontraktsprost i Mortorp. Lennart följde 
med sin far som hade söndagsgudstjäns-
ter ute i byarna i socknen, i skolorna som 
man hade på den tiden, och spelade på 
tramporgeln. Fick också ibland en liten 
slant för detta. 
Mamman var utbildad skolkökslärarinna 
men som prästfru fick hon inte utöva 
sitt yrke. Hon var hemma och servade 
församlingen. Såg till att det fanns kaffe 
när det kom folk, t ex kom man med kyr-
kobokföringen, vilket kunde ske en lör-
dag- eller söndagskväll. Hon hade många 
arbetsuppgifter att fylla. Lennart har två 
syskon: en storebror och en yngre syster 
men ingen av dem är engagerad i kyrkan.
Skolgången var i Kalmar. Lennart ”körde” 
i studenten, vilket ju hände på den tiden, 
trots att han var godkänd på förhören. Pga  
en ”för låg kuggningsprocent” som, enligt 
censorerna skulle vara 3%, tog man ut tre 
blivande studenter på slutet och Lennart 
var en av dem. Kändes naturligtvis inget 

vidare när man hade föräldrarna på skol-
gården och brodern tyckte att han skämt 
ut familjen. På frågan varför han blivit 
kuggad, kallades det ”allmän svaghet”. 
Så Lennart gick om ett år och höjde alla 
betygen. Detta innebar också att han får 
vara med på två studentjubileer, då de 
gamla kompisarna bjuder in honom.
Efter studenten 1957 och militärtjänst-
göring kom han in direkt på Chalmers i 
Göteborg. Detta tack vare sina högre stu-
dentbetyg och han tog arkitektexamen 
1962. Senare blev det också studier på 
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 
som ledde till ytterligare en arkitektexa-
men 1973.
Den utbildningen gick han samtidigt 
med att han arbetade här i Västervik, 
kombinerade arbete med studier. Måste 
varit yrkesverksam i 10 år innan man 
kom in. Där var det framför allt restau-
reringskonsten som intresserade honom 
och det har han i huvudsak sysslat med 
sedan dess.
Efter arkitektstudierna och arbete på 
Atrio-kontoret i Kalmar 1962, kom ett 
erbjudande om att flytta till Västervik 
för att fungera som platschef på Atrio-
kontoret här. Han var inte så sugen på att 
flytta till Västervik, kunde dock tänka 
sig något år. Men tyckte mycket om sta-
den, trakten och människorna och blev 
kvar. Snart blev han också VD på Atrio 
Arkitekter, en post han hade fram till 
1995. Därefter är han ”arbetande styrel-
seordförande” med numera cirka 25% 
deltidstjänst.
Lennart har satt avtryck på många bygg-
nader i Västervik och på över 50 kyr-
kor i stora delar av södra Sverige. Från 
Hällestad i norra Östergötland till Lund 
i södra Skåne har Atrio, med Lennart 
som huvudansvarig arkitekt, under åren 
arbetat med över 220 kyrkliga projekt. 
Ledstjärnan har alltid varit att först söka 
kyrkans personlighet. Kyrkliga projekt i 
Västervik som Atrio arbetat med är ka-
pellen: S:t Johannes, S:t Andreas, S:ta 
Maria, S:t Nikolai samt Marieborgskyr-
kan. Ombyggnad av Pingstkyrkan och fd 
Missionskyrkan samt restaurering av S:
ta Gertruds kyrka och S:t Lukas kapell 
och Jenny kapell, numera S:ta Teresas 
kapell för Katolska församlingen i Väs-
tervik. Dessutom Hagakyrkan i Gamleby 
och ytterligare 17 nya småkyrkor i Lin-
köpings, Växjö, Lunds och Skara stift.
Förutom de kyrkliga projekten har han 
varit ansvarig för ett antal byggnader vid 
Västerviks sjukhus, sex skolor i kom-
munen samt bostäder. Då ofta i samar-
bete med lokala konsulter, bl a Lars-Åke 
Lindbom, Marieborgskyrkans skicklige 

ventilations- och VVS-konstruktör.
Särskilt förtjust är Lennart i gamla träkyr-
kor och den rundare formen som bl a gam-
la försvarskyrkor har. Det är något man 
kan se i flera av de många kyrkor han själv 
varit med att uppföra, samt bevarandet av 
det gamla. Inspirationen till just guds-
tjänstlokalerna är hämtad från naturen. 
Den perfekta predikolokalen är naturen, 
där man sitter i en ring under ett träd och 
solens strålar letar sig ner till marken. Han 
har gjort en uträkning att det inte bör vara 
mer än tolv meter från talare till åhörare 
för då tappar man engagemanget efter ett 
tag. Just den runda formen och närheten 
går tillbaka till ursprungets predikningar, 
något som är viktigt för Lennart själv.
Inom Rotary har Lennart haft flera tunga 
poster, även internationellt där han, som 
ledamot i Rotarys internationella styrelse 
varit med i arbetet att utrota polio.  Var 
president i Västerviks Rotaryklubb 1977 
bl a Lennart var också under 40 år engage-
rad i Andreasbrevet som startades av Åke 
Skiöld. Det första brevet kom till i februa-
ri 1977.  Hemma i sitt arbetsrum hade han 
färdigställt det allra första Andreasbrevet, 
åkte till Ekblads Tryckeri och fick tryckt 
3000 ex av ett 4-sidigt blad. Bladet var 
först tänkt som ett informationsblad för 
befolkningen kring den nybyggda Andre-
asgården men efterfrågan ökade efterhand, 
även från andra stadsdelar. 1980 beslutade 
Kyrkorådet att det skulle delas ut till alla 
hushåll i församlingen, vilket det gjordes 
till 2017, då ”Andrum” kom till för hela 
det nya södra Tjust pastorat.
Vi i Marieborgskyrkan är ju vana att få 
höra Lennart vid orgeln lite då och då. Han 
har utbildat sig i Oskarshamn och sedan, 
under åtta års tid, privat för en orgellärare 
från samma skola. Dessutom gick Len-
nart, sommaren 2004, en orgelspelarkurs 
på Oskarshamns Folkhögskola och fick ett 
orgelspelarbevis. Så nu är hans skicklighet 
i detta satt på pränt.
Förutom orgel så spelar Lennart också 
dragspel. Tidigare ibland tillsammans 
med musiker som Berth Andersson, Arne 
Mörk, Åke Sommevåg och Björn Daniels-
son (fem dragspel, klarinett, gitarr, bas 
och trummor) i Ekumeniska dragspels-
gruppen.
Lennarts familj består av hustrun och 
arbetskollegan AnnMari samt döttrarna 
Kim, Mia, Sara och Madde, samtliga för-
äldralösa ”hittebarn” från Korea. Kim fick 
dock cancer vid 34 år ålder och gick bort 
1998. Även en bonusdotter, Ida 32 år, hör 
till familjen
Fritidsintressen är, förutom musiken och 
tidigare segling, också fotografering bl a. 

 Porträtt
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Att glädjas över 

Att be för

På styrelsens bord

• den helige Andes ledning i våra liv

• situationen i Ukraina

• vårt språkcafé

• människor i vår närhet som förlorat 

  vän eller släkting    

• Miciurin och hela Moldavien

• att gudstjänstlivet hämtat sig efter 

  pandemin

• ökat antal deltagare i våra  
   bibelstudiegrupper

• vårt biståndsarbete

• den varma gemenskapen i vår kyrka

Har också ett smultronställe på Öland.
Men kyrkan har spelat och spelar allt-
jämt en viktig roll för Lennart. Är aktiv 
i Svenska Kyrkan och sitter med i kyrko-
fullmäktige sedan 40 år, känner sig lite 
som ”kloka gubben”…. Har varit ordfö-
rande i kyrkorådet och fullmäktige i Väs-
terviks församling samt i stiftsfullmäktige 
i Linköpings stift. Efter att under en man-
datperiod varit Linköpings stifts delegat 
i Sveriges kristna råd, som omfattar 28 
kristna samfund från Pingstkyrkan till Sy-
risk-ortodoxa kyrkan engagerade han sig 
lokalt i Västerviks Ekumeniska Råd.
Tack, Lennart, för att vi fått ta del av en 
del av ditt liv, av alla uppdrag och enga-
gemang. Och tack för musiken i Marie-
borgskyrkan.
Till sist: Favoritmat: Ölandskroppkakor 
samt hustruns grönsakssoppa!

Equmenia- 
kyrkan riks

Kallelsedagar den 25–26 mars 2023 på 
Campus Bromma. Diakon, missionär, 
pastor, församlingsmusiker eller försam-
lingsgrundare – har du ibland funderat i 
den riktningen? Har du utmanats av kal-
lelsen och undrar hur man förstår sig på 
den? Eller vill du bara veta mer om hur 
kallelsen och studier går ihop på Equme-
niakyrkans skolor? Då är du välkommen 
att delta i våra Kallelsedagar 25–26 mars 
på Campus Bromma.

Varmt välkommen till Musikkonferensen 
2023 17–19 mars 2023 i Betlehemskyr-
kan, Göteborg. Vi ser fram emot att möta 
dig som på olika sätt är engagerad i sång- 
och musikarbetet i din församling. Kan-
ske är du musiker, sångare, lovsångsle-
dare, medlem i musikrådet, gudstjänstle-
dare, pastor, diakon eller ungdomsledare. 
Musikkonferensen blir en mötesplats för 
alla oss som längtar efter mer inspiration 
och att få utrustas för sången och musi-
ken i Guds tjänst. Det blir en innehållsrik 
helg med storseminarier, valbara semina-
rier samt gudstjänster och konserter.

Musikkonferensen 
2023

KURSDAG MY LIFE 
WORKSHOP

3 maj 2023, Jönköping
My Life Workshop introducerar kristen 
tro på ett sätt som en sekulär person kan 
relatera till.
I stället för att börja med Gud börjar kur-
sen med att vi reflekterar över våra egna 
liv. Region Öst arrangerar en kursdag för 
dig som vill utbilda dig till kurshandle-
dare och hålla kurser utifrån din försam-
ling.
Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögsko-
la, Jönköping
Tid: 3 maj kl. 9.30-15.00
Anmälan senast 23 april.

                                          C������ M����

* Andligt ledarskap

* Ny stor tavla till kyrkan - nej tack

* Nytt telefonabonnemang

* Kyrkans årsmöte

* Fastigheten

* Verksamheten



        Till sist ...
       En Glimt till Dig:

                                    Här finns räddning
Finns det räddning för mitt liv, var finns den i så fall? För mej är svaret enkelt – ja det finns räddning, och 
den finns hos Jesus Kristus!
I en sång lyder refrängen; ” Jesus han är svaret för vår värld idag, han har makt att göra under än i dag…
”(Andrae Crouch)
Visst kan vi minnas, hur vi frimodigt och trosvisst sjöng de orden – då, när vår tro var ny, när vi sa vårt ja 
till Jesus, och för evigt brännmärkta av hans kärlek började vår vandring med honom. 
Jag vet inte om det är åldern, men allt oftare ställer jag mej frågan – vad blev det av den där ivern, fri-
modigheten och modet att vittna om min tro?
Jesus använde ofta liknelser, låt mej göra det samma. 
Om vi ser en människa som håller på att drunkna, då gör vi allt för att rädda personen, eller hur? Finns där 
en räddningsboj kastar vi den till den nödställde. 
Om vi möter människor i vår vardag, som säger sig sakna mening i sitt liv, borde det inte vara självklart 
för oss att berätta för människor var räddningen finns, att frälsarkransen (livbojen) heter Jesus Kristus.
Många människor idag lever i en svajig tillvaro, ekonomisk oro, psykisk ohälsa och ensamhet. Så mycket i 
vår värld, vårt land just nu fyller människor med oro och rädsla – också mej.
Borde då inte vi, som funnit tron, frälsningen, räddningen, med frimodighet kasta ut frälsarkransen till 
människor vi möter?!
Att vara en kristen betyder dock inte att livet blir alldeles lätt och enkelt, men med Jesus i mitt liv så har 
jag någon som leder och bär. Frälsningen är inget lyckopiller, men att ta emot Jesus i sitt liv är att få en 
inre frid, en frid som bär också de dagar då livet skaver och gör ont. 
Att säga Ja till Jesus betyder inte att allt plötsligt ordnar sej, livet har upp- och nedförsbackar, men du 
går aldrig ensam.
Jesus är svaret – vågar vi möta människors frågor?  Det är du och jag som fått uppdraget, vi som har 
mött och tagit emot honom, att berätta för människor var källan finns, källan med det levande vattnet som 
släcker själens törst.
Tänk om vi kunde bli lite frimodigare, vågade samtala med dom vi möter om vår tro, att Jesus Kristus är 
den som dog och uppstod för allas vår skull.
Min bön och önskan är att du och jag får vara en Kristusdoft bland de människor vi möter.
Jesus säger: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Tag på er mitt ok 
och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk av hjärtat. Så skall ni finna ro för era själar, ty mitt ok är 
milt och min börda är lätt.” Matt 11: 28-30
Är du en av dom som går och bär på frågan om Jesus är svaret, om frälsningen är till för dig. Kom till vår 
kyrka, här finns plats för dig och allt det som är ditt liv. Till Marieborgskyrkan är du alltid välkommen!
Så glad jag blev, vilket förtroende det är – att få skriva orden ”Till sist….”
                                                                                                                                                      I���� N�����, B���������


