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Vintertid
Vintertid. Adventstid. Nyårstid. Naturen går in i sömn, och vila. Ett
lugn lägger sig över Västervik. Turisterna har åkt hem. Glasskiosken är
stängd. Livet kan kännas tungt och mörkt när hösten och vintern gör sitt
antåg. Det är som hela livet går in på sparlåga. Men, det finns alltid liv i
den lilla lågan som aldrig slocknar. Sparlågan lyser dock ändå i mörkret.
Mörkret tar inte över. Nej, ljuset, hoppets låga brinner alltid än hur mörkt
det blir. Så det blir istället en tid som vi i norr behöver. En tid av vila. Nu
behöver vi vilan inför det nya året. En cirkel är sluten igen. Varje första
Advent blir det ett nytt kyrkoår. Under Advent väntar vi på ankomsten av
vår räddare. Vår frälsare, Jesus Kristus lever även under denna tid med
dig. Du går aldrig ensam. Ljuset lyser alltid. Hoppet finns alltid.
Den tid som har varit nu under hösten har varit händelserik för vår församling. Här i vår lilla värld har jag blivit er nya föreståndare. Jag har
blivit ordinerad till Pastor. Alf har haft sin sista gudstjänst som vår Pastor. Han har gjort sin sista pilgrimsvandring som anställd. Ja, många saker har gjorts för sista gången. Många andra saker har gjorts för första
gången. Varje sak har sin tid. Men, hur mycket som än händer, så kommer hoppets ljus alltid leva. Även om det går in på sparlåga. I den stora
världen händer det mycket. Kriget i Ukraina fortsätter. Ny regering. Priser ökar. Ja, om man bara lyssnar på nyheterna, så kan man tro att världen
är på väg att gå under.
Men, då måste vi komma ihåg Ljuset. Vår Jesus Kristus kommer alltid
att lysa för oss. Hoppets ljus fortsätter att lysa. Vi kristna har det som
kan motverka mörkret. Vi har bränslet till hoppets lilla låga. Den låga
som aldrig kan släckas. Inte ens döden kan släcka det ljuset. Med vårt
evangelium, det som betyder glädjebudskapet. Det är vad vi behöver när
livet känns mörkt och tungt. Glädjen att få höra om vår Frälsares födelse.
Att få höra om herdarna som kom till Jesus vid krubban. Höra om att det
föds ett hopp i våra liv, under den mörkaste perioden under året. Det är
som att Gud tänker att när vi har det som svårast med mörkret, så ger
Gud oss ett hopp. Ett ljus, som vi kan följa genom mörkret.
Vi får ett hopp som aldrig upphör. För ”så länge jorden består skall sådd
och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta” och hoppet kommer alltid att bestå. Jesus Kristus går
med dig genom köld och värme, sommar och vinter, dag och natt. Jesus
Kristus är för evigt. Igår, idag och imorgon.
PASTOR BJÖRN

Nästa nummer av Glimten nr.1 - 2023 har
manusstopp 12 feb. 2023 och utgivningsdag
5 mars 2023
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Glimtar...

om det som varit, det som är och det som kommer
Installation av
Björn Söderberg
Almén
Marieborgskyrkans nya pastor; Björn
Söderberg Almén, installerades som
pastor och församlingsföreståndare under högtidliga former av Region Östs
representant Peter Svanberg söndagen
den 25 september. I installationsakten
deltog också representanter för andra
församlingar i Västervik samt Marieborgskyrkan olika verksamhetsgrenar
med bibelläsning och förbön. Björn har
utbildat sig i mogen ålder efter att tidigare ha arbetat både inom industrin och
vården. Erfarenheter som han nu tar med
sig in i sitt nya jobb.
För musiken svarade Margaretha Gustafsson på orgel och flygel samt Henrik Alf på cello. I sin predikan utgick
Björn ifrån Matt 11:28-30 där Jesus säger ”Kom till mig, så ska ni finna vila
för er själ”. Björn formulerade det som
så att om vi går tillsammans med Jesus
så orkar vi hela vägen. Han uppmanade
oss att studera hur Jesus mötte människor utifrån just deras villkor, ansikte
mot ansikte. Och just så bör vi handla
för att bli mer Kristuslika och därigenom dela Guds kärlek i vittnesbörd och
i en kallelse som ser olika ut för var och
en av oss. Men vi är lika i det att Gud
älskar oss och vi är aldrig ensamma.
I samband med kyrklunchen framfördes
hälsningar och delades presenter från Region Öst av pastor Peter Svanberg, Hagakyrkan av pastor Torbjörn Mannehed,
Svenska Kyrkan av kyrkoherde Matilda
Helg, Pingstkyrkan av Per Bäckström,
Marieborgskyrkan av Alf och Gunvor
Englund, Nils-Erik Alne samt Birgitta
Elvin som riktade några välkomstord
särskilt till Björns hustru Jill.
Avslutningsvis uttalade Björn ett tack
för all kärlek och värme som mött honom under den viktiga första tiden i
Västervik. Han ser med förtröstan fram
emot det fortsatta arbetet för Guds rike
tillsammans med Marieborgskyrkan
medlemmar och kyrkorna i Västervik.

Marieborgskyrkan
församling
och
Equmeniakyrkan:

är en kristen
en
del
av

”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.
FOTO: CHRISTER ELVIN

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

CHRISTER ELVIN
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Tjustkonferensen
samlade många
Det största kristna evenemanget i vår del
av Sverige, Tjustkonferensen, som hölls
i månadsskiftet sept/okt samlade ca 110
anmälda. Parallellt hölls en barnkonferens med 40 barn och föräldrar och på
fredagskvällen anslöt en grupp med ca
20 ungdomar från Vimmerby för att delta i kvällsgudstjänsten. En grupp sångare
och musiker ledde lovsången.
De båda talarna, John Derneborg och
Andreas Nielsen, hade som övergripande
tema ”Vårt uppdrag som kristna.”
Andreas betonade vår uppgift som världens salt och att vi kan betrakta oss som
bräckliga lerkärl som har en skatt att förvalta och det gör vi genom att lyssna till
Guds röst, förmedla den vidare och på så
sätt låta saltet ta fram Gudssmaken.
Johns tema var profetisk tjänst och vikten av att ha en personlig relation till den
helige Ande. Det kan vi få genom att dagligen fråga: ”Gud, vad vill du med mig
idag?” Då förlöser Gud Andens gåvor i
oss och vi blir födda på nytt. Befrielse!
John redovisade också flera fall av helande som han upplevt och han betonade att
vi även i Sverige ska vara öppna för att
mirakler kan ske. I båda hans gudstjänster fick vi möjlighet att praktisera bön
för deltagare som hade krämpor av olika
slag. Konferensen avslutades med en
nattvardsgudstjänst på söndagen vilken
inleddes med Lovsångsgruppen under
ledning av Mia och Anders Blomgren.
Barnkonferensen, som hade samlats i
ungdomslokalerna, kom inmarscherande
mittgången fram. De dansade och sjöng
sången Jesusparty innan de gick vidare
till Barnmötet en trappa ner.
Pastor Alf Englund ledde gudstjänsten.
Margaretha Gustafsson var dagens organist. John Derneborg predikade utifrån
temat ”Uppdraget Jesus gav församlingen” och praktiserade en stund av förbön
för sjuka. Nattvard delades ut vid tre stationer under tiden som lovsångsgruppen
ledde lovsång. I samband med nattvardsfirandet fanns även möjlighet att tända
ljus, skriva ner böneämnen och ta del
av personlig förbön. Innan Kyrkkaffet
framförde sammankallande för Tjustkonferensens styrgrupp Alf Englund ett
varmt tack till alla funktionärer samt
gästerna pastor John Derneborg från
Vänersborg och Andreas Nielsen från
Stockholm, lovsångsledarna Mia och
Anders Blomgren från Värnamo samt
Pumba Johansson och Felizia Johansson
från Västra Frölunda som ansvarade för
barnmötena.

Konferensen hade i år en lite annan ton
än vi vant oss vid. Tanken var att även
omfatta barn och unga, vilken jag tycker
att man lyckades med genom Barnkonferensen. Även lovsångsbitarna fick tyngd
genom ledarna. Möjligen kan man som
lite äldre önska en variation i sångvalet
med plats för en och annan mer traditionell lovsång. Det är härligt att samlas,
sjunga lovsång, be, lyssna till Guds ord
och träffas kring fikaborden! Och att se
att vi faktiskt är ganska många som tjänar
för Guds rike i Tjustbygden!!
Nu ser vi fram emot nästa års konferens!!!
CHRISTER ELVIN, ALF ENGLUND

Diakonala rådet bjöd
in Onsdagsträffen

”Klavér, basfiol och flöjt” heter trion
som stod för den musikaliska delen av
programmet, när Marieborgskyrkans
diakonala råd bjöd in Onsdagsträffen.
Nästan 60 personer samlades kring
fikaborden för att lyssna till musik av
Bach, Bellman, Bäck och Beatles framförd
av musikerna Jan Brandel, Margaretha
Gustafsson och Svante Bäck, som också
presenterade det hela på ett lättsamt och
trevligt sätt. Publiken verkade särskilt
uppskatta när Svante Bäck drillade på sina
blockflöjter. Lite allsång blev det också.
Samlingen avslutades med att pastor
Björn Söderberg Almén höll en liten, men
tänkvärd andakt. I stället för att ta betalt
för fikat gjordes en insamling till Ukraina,
vilken inbringade inte mindre än 1600:-.
FOTO O TEXT CHRISTER ELVIN

Kvinnofrukostar
I höst har vi inbjudit till två frukostar:
17 september berättade OLOF NIMHED
om projektet ”Kyrkogården berättar.”
Vid det andra tillfället, 29 oktober, talade
REEM ALHADDAD om sin resa/flykt
från Syrien till Västervik.
Nästa frukost blir lördag 26 november.
Då får vi lyssna till SANNA HOGMAN
som sjunger och berättar om hur det är att
vara mamma med adhd.
Vi kommer att inbjuda till frukostar även
i vår – välkomna!
Datum för vårens frukostar, då vi firar 25
år, kommer att finnas på Marieborgskyrkans hemsida.
MARGARETHA GUSTAFSSON
FOTON:
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STEFAN NYGREN

Målargrupp

Vill du vara med i vår studiecirkel där
vi provar att måla på olika sätt och med
olika tekniker?
Du är välkommen med i vår grupp oavsett om du är nybörjare eller erfaren
konstnär. Vissa färger och annat material finns. Vi träffas på fredagar mellan
14.00-16.15 på Marieborgskyrkans expedition.
HÖR AV DIG TILL
JILL ALMÉN 070-3864081

Bibelstudiegruppen

Sjukhuskyrkan

Det finns något vilsamt med hösten. De
mjuka färgerna på löven och möjligheten att få njuta av äppelpaj och vaniljsås. Vi kan känna den friska luften när
vi går ut. Samtidigt är det en svår tid för
många människor när mörkret kommer.
Mer än någonsin behöver vi gemenskap
och någon som kan stanna upp en stund.
Ett samtal kan betyda mycket. På sjukhuset pågår verksamheten för fullt med
många samtal om livets smärta och
glädje. Det är en förmån att få lyssna till
människors livsberättelse. Ibland blir det
en serie samtal. Ibland uppstår spontana
möten i kulvertar och på avdelningar. I
höst är jag en av kursledarna för Sjukhuskyrkans kompetensprogram och får
möta kollegor som relativt nyligen börjat
inom Sjukhuskyrkan. Det är spännande
att få följa deras utveckling och dela erfarenheter med varandra.
Tänk på Offerdagen till Sjukhuskyrkan
på Första Advent 27 nov.
JONAS KARLSSON

Internationella
arbetets insamling
Studiegruppen har målet att träffas varannan onsdag, jämna veckor. Det är en
välbesökt grupp som fördjupar sig just
nu i Predikaren. En lite svår text som
väcker många tankar. Vi läser några kapitel till varje gång, och man skriver ner
sina tankar och funderingar som kommer
upp när man läser. Sedan lyfter vi det
som känns bra att dela i gruppen, och då
får vi härliga diskussioner om texten, om
livet och vad texten säger oss idag. Det
känns så härligt när man som Pastor får
hör den fina och ödmjuka diskussionen
deltagare emellan. Det är viktigt att man
har respekt mellan varandra i sina olika
tolkningar, och vad en text gör med den
som läser Bibeln. Tack för fina träffar.
Om du vill hänga med, kontakta Pastor
Björn. Vi håller på till den 14 december
2022. Sedan kör vi igång igen den 11
januari 2023.
PASTOR BJÖRN

Från den 27 november 2022 till den 31
januari 2023 kommer offerinsamlingen
till Equmeniakyrkans internationella arbete att äga rum. Den 8 januari kommer
vi ha en Missionsgudstjänst som kommer
ha som tema det internationella arbetet.
Information om insamlingen finns mer på
Equmeniakyrkans hemsida. Från den 27
november 2022 kommer även att information finnas på anslagstavlan i kyrkan.
”DIN GÅVA OCH FÖRBÖN GÖR
SKILLNAD!
Barn och unga är vår framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen
kaotisk kan kyrkan, klassrummet eller
utflykten bli en skyddad plats där mötet
med trygga vuxna och Jesus Kristus förvandlar.
Missionärer och volontärer som vi sänder
ut är ett konkret uttryck för detta. Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och
bära Guds budskap vidare.
SWISH: 900 32 86 (märk ”internationella”)
BANKGIRO: 900-3286”
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Livsmod
Tema 2023. Nationella diakonalt arbete
genom Sveriges Kristna Råd.
Sofia Camnerin skriver om temat för
det diakonala året på SKR:s hemsida.
”Livsmod är temat för Diakonifokus under 2022-2023. Livsmod rymmer både
de existentiella djupen och det konkreta
handlandet. I materialet som arbetsgruppen för diakoni tagit fram ges material
och verktyg. Detta för att våra församlingar ska få redskap och fördjupning
för att tillsammans möta människors och
samhällets behov.”
Annika Spalde som är diakon och vandringsledare för Pilgrim’s Walk for Future,
skriver: ”Vad är livsmod, på vilket sätt är
det relevant och hur kan man känna livsmod i vår tid? Att tro att man klarar de
problem som kommer i ens väg, och att
man är värd att göra det. Att känna tilllit till människor och världen. Att ha haft
en rädsla – och ändå våga. Att känna att
något håller en uppe och veta att det vänder igen trots upp- och nedgångar. Trots
allt. Så formulerade vi våra första tankar
kring temat när vi skulle ta fram underlag
till det här inspirationsmaterialet. Världshälsoorganisationen (WHO) använder
begreppet mental hälsa och beskriver det
som ett tillstånd av välbefinnande som
uppstår när en individ förstår sina egna
förmågor, kan klara av den normala stressen i livet, kan arbeta produktivt och ha
förmågan att bidra i sitt lokalsamhälle.”
Det är ett fokus som behövs under dessa
tider med högre samhälliga krav, och den
informationsstress många upplever i det
digitala samhället vi har idag. Genom
detta fokus kan man se vikten av att visa
på den underbara motvikt vi som kyrka,
och församling kan vara genom att finnas
som en del av samhället. Här kan man
finna vila, vid Jesus fötter.
PASTOR BJÖRN

Träffpunkt
November
Söndag 27 1. sönd i advent
Ett nådens år
Sak 9:9-10, Upp 5:1-5
Luk 4:16-23, Ps 24:1-10
10.00
Gudstjänst
Björn Söderberg Almén
Carin Gillsjö
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Offer till Sjukhuskyrkan
Kyrkkaffe grp 9
Måndag 28
18.00
Stickcafé
Tisdag 29
10-12
Språkcafé
Onsdag 30
14.00
Bibelstudium
19.00
Bibelstudium digitalt

December
Fredag 2
14.00
Målargrupp
Söndag 4 2. sönd i advent
Guds rike är nära
Jer 33:14-16, Heb 10:32-39
Mark 1:14-15, Ps 85:9-14
10.00
Nattvardsgudstjänst
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Lovsångsgruppen
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 1
18.00
Konsert i vinterkväll
Helena Sikberg
Maria Gustafsson
Camilla Franzén
Torsdag 8
18.30
Styrelsemöte

Söndag 11 3. sönd i advent
Bana väg för Herren
Jes 40:1-8, Gal 3:21-29
Luk 3:1-15, Ps 146:6-9
10.00
Gudstjänst
Rickard Svensson
Ralph Engstrand
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 2
Tisdag 13
19.00
Gemensam bön
i Pingstkyrkan
Onsdag 14
14.00
Bibelstudium
terminsavslutning
19.00
Bibelstudium digitalt
terminsavslutning
Fredag 16
14.00
Målargrupp
Söndag 18 4. sönd i advent
Herrens moder
Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22
Luk 1:39-45, Ps 145:8-13
10.00
Gudstjänst
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 3
Måndag 19
18.00
Stickcafé
Lördag 24 Julafton
23:00
Julnattsgudstjänst
Björn Söderberg Almén
Margaretha Gustafsson
Servering grp 4
Lördag 31 Nyårsafton
18:00
Gemensam Nyårsbön
i S:t Petri

Fredag 9
14.00
Målargrupp

Gott nytt år 2023
Januari
Söndag 1 Nyårsdagen
I Jesu namn
Klagov 3:22-26, Apg 10:42-43
Joh 2:23-25, Ps 121:1-8
16.00
Förnyelsegudstjänst
med nattvard
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Kyrkkaffe grp 5
Söndag 8 1. sönd e trettondedagen
Jesu dop
Jes 43:1-4, Apg 8:14-17
Mark 1:9-11, Ps 89:20-29
10.00
Missionsgudstjänst
Sofia Rosén
Carin Gillsjö
Margaretha Gustafsson
Kyrklunch grp 6
Anmälan
Onsdag 11
14.00
Bibelstudium
19.00
Bibelstudium digitalt
Fredag 13
14.00
Målargrupp
Söndag 15
15.00
MBU Julgransplundring
Andakt
Fredag 20
14.00
Målargrupp
Söndag 22 3. sönd e trettondedagen
Jesus skapar tro
2 Kon 5:1-4,9-15, 2 Kor 1:3-7
Joh 4:46-54, Ps 36:6-10
10.00
Gudstjänst
Björn Söderberg Almén
Annie Rosendahl
Lovsångsgruppen
Kyrkkaffe grp 7
Måndag 23
18.00
Stickcafé

Bön före varje Gudstjänst 9.30-9.50
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Onsdag 25
14.00
Bibelstudium
19.00
Bibelstudium digitalt
Torsdag 26
14.00
Symöte
Fredag 27
14.00
Målargrupp
Söndag 29 4. sönd e trettondedagen
Jesus är vårt hopp
1 Kon 17:1-6, 2 Tim 1:7-10
Matt 14:22-33, Ps 107:28-32
Gudstjänst
10.00
Nils-Henrik Sikström
Nils-Erik Alne
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 8

Februari

Måndag 13
18.00
Stickcafé

Måndag 6
18.00
Stickcafé

Fredag 17
14.00
Målargrupp

Onsdag 8
14.00
Bibelstudium
19.00
Bibelstudium digitalt

Söndag 19 Fastlagssöndgen
Kärlekens väg
Höga v 8:6-7, 2 Kor 5:14-21
Mark 10:32-45, Ps 86:5-11
Gudstjänst
10.00
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 2
Onsdag 22
14.00
Bibelstudium
19.00
Bibelstudium digitalt
Torsdag 23
Symöte
14.00

Fredag 3
14.00
Målargrupp

Fredag 24
14.00
Målargrupp

Söndag 5 Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mika 7:7-8, Apg 2:42-46
Matt 13:31-33, Ps 138
10.00
Nattvardsgudstjänst
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 9

Söndag 26 1. sönd i fastan
Prövningens stund
1 Mos 3:1-13, Hebr 5:7-10
Mark 1:12-13, Ps 31:2-6
Gudstjänst
10.00
Rickard Svensson
Carin Gillsjö
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 3

Onsdag 8
18.00
MBU:s årsmöte

Mars

Torsdag 9
14.00
Symöte

Fredag 3
14.00
Målargrupp

Fredag 10
14.00
Målargrupp

Lördag 4
16.00
Församlingens årsmöte
Förhandlingar
Servering grupp 4

Söndag 12 Sexagesima
Det levande ordet
Jer 23:23-29, Hebr 4:12-13
Joh 6:60-69, Ps 33:4-9
Gudstjänst
10.00
Björn Söderberg Almén
Anne-Marie Olofsgård
Annie Rosendahl
Lovsånggruppen
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 1

Söndag 5 2. sönd i fastan
Den kämpande tron
Jes 61:1-3, Hebr 11:23-27
Mark 14:3-9, Ps 130:1-8
10.00
Nattvardsgudstjänst
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 5
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Torsdag 9
14.00
Symöte
Fredag 10
14.00
Målargrupp
Söndag 12 3. sönd i fastan
Kampen mot ondskan
1 Kon 18:26-29,36-39, Upp 3:14-19
Mark 9:14-32, Ps 25:12-22
Gudstjänst
10.00
Björn Söderberg Almén
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Offerdag till pastorers och
diakoners utbildning
Kyrkkaffe grp 6

Församlingsnytt
Städ-/ﬁkagrupp
Högtidsdagar
2 dec
1 jan
5 jan
7 jan
9 jan
16 febr
11 mars
25 mars

Johanna Lindsköld
Mikael Malmström
Inger Gortzak
Marie Naaman
Rusom Tesfazghi
Sören Ydreborg
Mia Dalqvist
Anna Erixon Tegby

50 år
60 år
85 år
91 år
70 år
90 år
50 år
70 år

Ge gärna en födelsedagsgåva till
församlingens Högtidsfond!

Ny adressbok
Inom kort kommer en ny adressbok för
Marieborgskyrkans församling.
Den kommer att delas ut till medlemmar
i samband med gudstjänster.
Om du inte kan gå till kyrkan, men ändå
vill ha en adressbok, är du välkommen att
höra av dig till expeditionen, 180 75, så
ska vi se till att den kommer till dig.

Gruppen ansvarar för kyrkfika. Se över
samt städa i kyrkans lokaler vid behov!

Margaretha Gustafsson, e-post:
margareta.gustafsson20@gmail.com

vecka
47 grupp 9
48 grupp 1
49 grupp 2
50 grupp 3
51 grupp 4
52 grupp 5
1 grupp 6
3 grupp 7

Alf Englund, e-post:
alf.englund@telia.com

vecka
4 grupp 8
5 grupp 9
6 grupp 1
7 grupp 2
8 grupp 3
9 grupp 5
10 grupp 6
11 grupp 7

Må Gud välsigna och glädja er i arbetet!

Nattvardstjänare
December, Karin Engstrand
Mars
Ralph Engstrand
Sverker Thorén
Januari
Hanna Hanouch
Maria Karlsson
Februari Lars Molin
Åke Halling

CHRISTER ELVIN

TACK!

Kyrkvärdar

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till
alla som deltog och medverkade i samband med min avtackningsgudstjänst och
efterföljande fest. Tack för sång, musik,
servering, tal, gåvor och omtanke. Jag ser
fram emot att få kvittera ut församlingens present till mig: Pilgrimsteologiskt
seminarium 26-28 april 2023 i Vadstena.
PAX ET BONUM!
ALF ENGLUND

Nya adresser

vecka
47, 1, 7
48, 2, 8
49, 3, 9
50, 4, 10
51, 5, 11
52, 6, 12

Joachim Bergström
Jonny Nilsson
Fam. Carin Gillsjö
Karin Ahnve
Björn Danielsson
Karin Rehn
Barbro Samuelsson
Hanna Hanouch
Sisilia Hanouch
Simon Rosendahl
Rickard Svensson
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Patrik och Lisbet Skog
har ny adress
Blekhem, Bygget, 59396 Västervik

Församlingens
årsmöte
Lördag den 4 mars kl. 16.00.
Förhandlingar o Servering

Ungdomsglimtar
Marieborgskyrkans Ungdom

MBU-Gudstjänst

Innebandy

MBU Loppisdag.

Vi träffas på söndagskvällar i gymnasiets idrottshall. Det har varit mellan 6
och 17 st. spelare och åldern är från 12
år. Syftet är att spela och ha kul.

Terminsstart våren
2023

Rasmus, Gabriel, Leo, Matteo och Greta
fick märken. Greta blev även invigd som
scout. Efter gudstjänsten sålde scouterna
insektshotell som de hade gjort

Scout 24/1 kl. 18:00
Söndagsskolan 29/1 i samband med
gudstjänsten
Innebandy 29/1 gymnasiets idrottshall
kl. 18:30
Stickcafé startar 23/1.

JOHANNA

Lördagen den 15 oktober gick MBU:s
loppisdag av stapeln. Det blev 6 säljare
på plats, och en strid ström av människor som kom för att avnjuta våfflor med
grädde och sylt. Det var lite regn, men
äggförsäljningen kunde flytta in under
tak, så de höll sig torra. De som stod
inne, stod i oktaven, som gjorde att alla
som kom in kunde beskåda de olika saker
som fanns till försäljning. Allt ifrån leksaker, stickade tröjor och vackra glasfat
fanns att köpa.
Det blev en fin dag, då jag fick visa upp
kyrksalen för många av besökarna som
hade varit i kyrkan som barn och unga. En
god dag med många möten och fina samtal om vad kyrkan har betytt för många.
Kanske det vaknade en längtan tillbaka.
Tack till alla som gjorde denna dag möjlig! Så ska vi göra en ny dag snart igen.
Så vill du hjälpa till hör av dig till
PASTOR BJÖRN

MBU:s årsmöte
Onsdagen den
8 februari kl 18.00

Foton: Anna Alne
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Porträttet

Till PORTRÄTTET den här gången har
jag bett Siv Mörk berätta lite om sitt liv
tillsammans med maken och pastorn
Arne Mörk, som gick bort 2019. Vi träffas i hennes trevliga radhus på Mörtgränd
en solig oktoberdag.
Siv är född och uppvuxen på Ribbingsbergs herrgård nära Vårgårda i Älvsborgs
län. Sivs pappa, var utbildad polis i Borås men var trött på yrket och ville köpa
en gård. Men så kom det ”dåliga 30-talet”
och familjen fick gå ifrån gården. Kom
till Ribbingsberg och blev förman på en
stor ladugård med 400 djur och fyra anställda. Pappan åkte också omkring och
hjälpte storbönderna med deras djur när
det behövdes. På gården fanns en krögare
som hade bott i ett tegelhus och godsägaren frågade Sivs pappa , som han förstod
var kristen, om han inte tyckte att en så
stor gård behöver ett kapell. Jo, det hade
ju pappan inget emot. Han renoverade
huset och det kom att kallas Lergöken
och gjordes om till ett litet kapell. Evangelister och pastorer kom dit tillfälligt och
hade gudstjänster.
I 9-10 årsåldern var Siv lite avog mot
pastorer och kristenheten. De som hade
gudstjänst bodde ju också i hemmet och
frågade henne hela tiden ”Är Siv frälst?”
Hon tyckte inte om att de frågade för hon
var ju ett barn som tillhör Guds Rike.
Blev lite ”anti” då men omvänd och fick
en annan syn på livet senare.
Första mötet med blivande maken Arne
var när Siv var 13 år gammal. Arne, som
då var 18 år, kom som predikant och
knackade på i Sivs föräldrahem. Hon
tyckte att han såg gammal ut så hon neg
för honom. Sedan under åren har Arne
skojat om att det är den enda gången hon
nigit för honom. Han återkom en gång i
veckan en tid och hade möten på kvällen.
När ljuset tändes i Lergöken visste alla att
det var möte där med predikan, sång och
musik. Arne fortsatte att besöka kapellet,
med lite uppehåll emellan, och när Siv
var 18 år förlovade de sig. Giftermål blev
det 1953 och snart föddes lille Roger. Det
skulle komma två barn till, Roland och
Ann-Kristin. Alla födda i Lidköping där
familjen bodde då.

En dag när Arne arbetade med att serva
en bil på bensinstationen i Lidköping,
kom chefen och sa: ”Vet du vems bil
du servar nu?” Nej, det visste inte Arne.
”Det är baptistpastorn i Lidköping”.
Arne hälsade på honom och pastorn
frågade om de inte skulle vilja ha en
lägenhet inne i Lidköping? Det fanns
en vaktmästarbostad som de kunde få.
Jo, det kunde ju vara trevligt att flytta
in till stan. Så det blev flytt och Arne
jobbade som vaktmästare i kyrkan, ordnade med sånggrupper mm. Under hela
äktenskapet har Siv och Arne alltid haft
människor att ta hand om, haft ett öppet
och välkomnande hem. När Arne senare
var kallad till Härnösand började de arbeta med A-lagarna, vilket kom att bli
mycket betydelsefullt.
Men 1956 fick Arne en kallelse till
Trollhättan och blev ungdomspastor
där. Det bar sig dock inte bättre än att
Baptistkyrkan i Lidköping blivit utan
pastor. Så Siv och Arne som åkt iväg
som vaktmästarpar blev kallade tillbaka
som pastorspar till Lidköping. Detta var
ungefär 1958 och det blev, allt som allt,
11 år där.
Därefter fick Arne en kallelse som pastor till Skorped i Ångermanland. Han
kände att familjen skulle flytta dit. Det
var en kristen bygd, ett stort baptistkapell med 140 medlemmar och mycket
fin gemenskap. Där var de i fem år men
pojkarna hade blivit stora och skulle
börja gymnasiet och de skulle få långt
till skolan med buss. Så fick de en kallelse till Härnösand och en fin lägenhet
centralt i stan. Där blev familjen i sex
år. Men att komma från en kristen bygd
i Skorped till Härnösand med en liten
församling kändes först inte så bra. Till
deras första årsmöte kom bara 10 personer. En dam i församlingen startade upp
en sk Thomashörna, för att ta hand om
A-lagare. Hon fick höra att Arne spelade
dragspel och ville att han skulle hjälpa
henne. Så Arne, sonen Roland och en
kompis var där och spelade trummor bl
a, på lördagkvällarna. Men för Siv och
Arne innebar också detta att A-lagarna
knackade på deras fönster om natten, de
bodde på bottenvåningen, så de fick ta
hand om en hel del.
Siv har, förutom att ta hand om
sin egen familj, också engagerat sig i barn med funktionshinder.
Var bekant med vårdchefen i Landstinget som ordnade en lägenhet så att
Siv kunde ta emot barnen, sex stycken,
varje förmiddag. Bland barnen var
det en 6-årig pojke med Downs Syndrom som blev väldigt förtjust i Arne.
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På en gata låg de olika kyrkorna på rad och
när de var ute på promenad skulle pojken
absolut gå till Arnes kyrka.
Under åren i Härnösand skulle Arne
egentligen åka på en konferens till Visby
men kunde inte detta och skickade sonen
Roger istället. På konferensen fanns också
Ingrid…..och tack vare henne blev det deras nästa, och sista, flytt till Västervik. Siv
och Arne blev bjudna till Ingrids föräldrar
i Snötomta i Ukna och Ingrids pappa ville
visa dem Västervik och den nybyggda
Marieborgskyrkan. Arne kände att ”här
ska vi vara” så år 1975 flyttade så familjen
Mörk hit.
Arne startade kurser i kyrkan: matlagning,
bygga nyckelharpa, porslinsmålning, vävning, halmslöjd mm Det var kurser i vartenda rum, enligt Siv.
Så småningom ville Arne att Baptist-, Metodist- och Missionskyrkan skulle gå samman. ”Varför ska man sitta i varsin kyrka
när vi kan vara tillsammans? Vi läser ju
samma bibel, ber till samma Gud så varför
ska vi inte kunna gå ihop?”Så blev det och
det var för alla att börja om på nytt.
När de kommit till Västervik lämnade Siv
in sina betyg både till sjukhuset och till
Gertrudsgården. Efter bara några dagar
ringde en dam och frågade om Siv möjligen kunde ta ett vikariat på Annagården?
Det vikariatet varade ett år. Sedan blev
det Rosavilla och arbete i köket samt ta
hand om de boende. Siv hade en 80%-ig
tjänst där och arbetstiderna varierade mellan 7-20. Hon trivdes mycket bra och hade
trevliga arbetskamrater. På den tiden var
pojkarna utflugna och det var bara AnnKristin hemma.
Siv har naturligtvis också stöttat sin man
i hans arbete och varit till stor hjälp i de
församlingar de tjänat. Lagat mat, bakat
mm.
Hon har begåvats med tre barn, 7 barnbarn
och 14 barnbarnsbarn som alla betyder
väldigt mycket för henne.
Tack, Siv, för det du delat med dig. Mycket annat har du också berättat men det tar
vi en annan gång!
CECILIA MOLIN

Att glädjas över
• det stora deltagandet i Tjustkonfe
rensen, särskilt barnkonferensen
• tacksamhet över Alf Englunds tid
hos oss
• att gudstjänstlivet hämtat sig efter
pandemin
• vår lilla lovsångsgrupp
• den fina presentationen av pastor
Björn i VT 26 okt

Avtackning av
Alf Englund

Att be för
• den helige Andes ledning i våra liv
• vänner som upplevt förändringar
i livet
• situationen i Ukraina
• vårt språkcafé
• arbetet med våra verksamhetsplaner

På styrelsens bord
• Verksamhetsplan
• Vaktmästare
• Församlingslivet
• Fastighetsfrågor

Foto: Krister S.
På gudstjänsten den 23/10 höll Alf E sin
sista predikan som anställd och i samband med kyrklunchen efteråt överlämnades en tackgåva och tal hölls. Temat
för söndagens texter var Trons kraft, Alf
E valde att inte helt följa detta tema, utan
valde istället ett tema som skulle kunna
beskrivas som att ta på ledarskjortan
eller att vara ledstjärna. Dessa rubriker
återkom flera gånger under predikan
med olika konkreta, exemplifieringar
från Alfs liv & pastorsgärning.
Alfs farfar var borstbindare, tidigare ett
vanligt blind-/synskadeyrke. När han
skulle sälja sina borstar fick Alfs pappa
ta på en vit skjorta och cykla före sin
far på grusvägarna, för att visa fadern,
hur han skulle gå. Detta exemplifierades av en vit skjorta som hängde vid
predikstolen. Alf talade om hur Jesus
vill leda oss, visa oss vägar att vandra
i livet. Vi kan också visa vägar för varandra, Alf E talade om hur han upplevt
sin farfars, sin fars och sin mors tro;
hur de lett till hans tro.Fortsatta exempel på ledstjärnor; Bibeln han fick
som gåva från söndagsskolan, konfirmationsundervisningen med en präst
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som uppmanade ungdomarna att tänka;
”Be inte ut i tomma luften! Det är någon
som lyssnar!” Ett läger på Skeppsgården
1972 blev ett annat viktigt avstamp i livet
som troende. Under gymnasiestudierna
i Jönköping, fanns så mycket på fritiden
att Alf lite glömde kyrkans ungdomsgrupp. Den ledare som tog kontakt med
Alf, sade att han var saknad, var också
en ledstjärna, en som visade omsorg. En
pastor, Folke Johansson, i Mönsterås, tog
kontakt med Alf, såg honom som ett ledarämne & undrade om han inte ville jobba
som ’ett-åring’; dvs att för mat&husrum
& lite fickpengar satsa ett år av arbete i en
församling; oftast med ungdomsarbetet.
Folke J blev småningom en ledstjärna/en
förebild för pastorsuppdraget.
Kom till mig, ni alla som arbetar & är betungade; är en av Alfs favorittexter i Bibeln; och användes med bilder på trafikskyltar första gången Alf predikade. Då
var bilderna en sorts ledstjärnor; för att
hålla ihop tankarna i predikan. Pilgrimshatten plockades fram som ett tecken
på ledarskap, att ta täten, att gå före, att
leda; i bön, i vandring och i tystnad. Åren
med arbete på Equmeniakyrkans kansli
symboliserades av stolan med samfundets emblem; en annan sorts uppdrag i
ledarskap. Mot slutet av predikan återgav
Alf mångas undran om vad som varit bäst
i pastorslivet. Han svarade med att det
inte varit någon speciell period; snarare
speciella stunder; att dela ut nattvard på
Lundegårds stora camping, att fira mässa
med en klient på fängelset, tiden då han
mötte människor med munskydd & ansiktsmask – betydelsefullt på olika sätt.
Att ha ledarskjortan/pastorskjortan på,
kan vara att gå före eller vid sidan av; att
visa att andra är älskade av Gud.
Jesus, kom in, rena mitt sinn.
Kom in i mitt hjärta, Jesus
Kom in, bo kvar, min styrka var
Kom in i mitt hjärta, Jesus
Juniorens bön
CARIN GILLSJÖ

En Glimt till Dig:

Till sist ...
Fredsljuset från Betlehem
Fredsljusbudskapet 2022
Det finns så många kloka ord som redan är skrivna. Dessutom är vi många som har använt
dem och har goda minnen av dem. Jag har några favoriter. Tänk på ett lägerbål efter en dag
full av aktiviteter. Kamratskap och sammanhållning har hjälpt oss att klara av nya och kanske
svåra uppgifter.
Skymning rår över skogar och vatten, snart har dagen nått sitt slut.
Inom kort härskar mörkret och natten, och vår lägereld dör ut.
Låt oss värmas ännu av dess lågor,
låt vår sång gå fram som havets vågor.
Skymning rår över skogar och vatten, snart har dagen nått sitt slut.
Sedan förra året har vi kommit nära det obegripliga som krig innebär. Mer än någonsin
behöver vi hjälpas åt att bevara fredsljuset.
Uti världen är sorgerna många. Mera glädje, Gud, oss giv!
Mellan hjärtan är vägarna långa. Skänk gemenskap med vårt liv!
Låt oss fatta fast varandras händer,
låt oss bygga broar mellan länder!
Uti världen är sorgerna många. Mera glädje, Gud, oss giv.
När vi möter varandra övar vi oss i samarbete, att lösa uppgifter tillsammans och skydda
fredsljuset.
Herre, visa den väg vi ska vandra, giv oss kraft och villigt sinn’,
lär oss leva för dig och för andra, skriv din lag i hjärtat in!
Lär oss kämpa ärligt för ditt rike,
och i varje mänska se vår like!
Herre, visa den väg vi ska vandra, giv oss kraft och villigt sinn’!
Min önskan är att Fredsljuset från Betlehem ska hjälpa oss att bevara tron på det goda, hoppet
inför framtiden och kärleken till vår omgivning.
Dagen dör,
skymning rår
över skog, över berg, över hav.
Allt är ro,
vila trygg.
Gud är här.
LENA WALDERFELT, KAPLAN SVENSKA KYRKAN I ÖSTERÅKER
(DIKTEN AV TORE LITTMARCK SAMT TAPTO)

