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Jag läste nyligen om en stor försam-
ling och jag menar en jättestor för-
samling i Kalifornien. Det var en som 
arbetat med ett projekt i den här stora 
församlingen i över tio år. Och en av 
deras slutsatser är att alla i deras för-
samling behöver helande från någon-
ting på ett eller annat sätt.
   Kan det vara sant? tänkte jag. Är det 
verkligen så många som har sår efter 
bakslag i livet, antingen som barn, 
ung eller i det vuxna livet. Missbruk 
av olika slag. Att känna att jag inte 
räcker till eller är bra nog i den jag är. 
Som sliter med självbild och självför-
troende. Människor som inte mäktar 
med livet och alla de motgångar som 
det har med sig.

I vår del av världen
  

När jag tänker efter så stämmer det  
ganska bra i vår del av världen också. 
Är det inte dessa problem och utma-
ningar som hela vårt samhälle sliter 
med? Problem som bara växer och 
växer. Jag behöver inte gå längre än 
till mig själv för att hitta spår av det 

här i mitt liv. Sår som finns där och som 
jag är klar över finns där men som jag 
har förträngt på något sätt. 
   Jag börjar tro att det viktigaste som 
krävs i ett församlingsbyggande arbete 
i den tid vi lever i nu och tiden framö-
ver, blir helande processer för enskilda 
människor och som grupp. Inte så att vi 
skall skapa sår som inte är där, men jag 
undrar hur vi egentligen mår. 

Sund
Hur svarar du när du får den frågan om 
hur du mår? Eller hur svarar du för dig 
själv om du fick den frågan och våg-
ar vara ärlig, först och främst mot dig 
själv? Det här är en viktig fråga som vi 
som församling och gemenskap skall 
kunna hjälpa varandra med.
Jag tror det är ett tecken på om vår för-
samling är sund om vi ser att här kan 
jag vara den jag är och bli respekte-
rad för det, samtidigt som jag möter 
människor som bryr sig om mig och 
vill hjälpa mig att komma i kapp i livet. 
Det är så många saker som kan kasta 
omkull våra liv från den ena dagen till 
den andra, och i det här som vi kallar 
för livet behöver vi varandra.  Hör bara 
vad Bibeln säger:

” 1Bröder, om någon skulle ertappas 
med en överträdelse, då ska ni som 
är andliga människor med mild ande 
upprätta honom. Men se till att inte 
du också blir frestad. 2Bär varandras 
bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3Den 

En ny början



som tycker sig vara något fast han 
ingenting är, han bedrar sig själv. 
4Var och en ska pröva sin egen gär-
ning. Då kan han ha sin stolthet för 
sig själv och inte jämföra sig med an-
dra. 5Var och en ska bära sin egen 
ryggsäck.”

Gal 6:1-5
   Ordet överträdelse som används här 
betyder egentligen inget stort och all-
varligt utan ett litet felsteg som om 
man halkade på isen. Paulus vill med 
dessa ord säga att hade det inte varit 
för Guds nåd kunde det ha varit jag 
som ”halkade”. Därför blir mitt och 
ditt agerande viktigt i mötet med an-
dra människors nöd och längtan, för 
det återspeglar något om hur jag själv 
vill bli mött om jag var i den sitsen 
eller snarare när jag hamnar där. 
   En sund och god gemenskap bygger 
på den viktiga principen att bära var-
andras bördor. Och det är det Gud vill 
med vår gemenskap, antingen den ser 
si eller så ut.

Mer av helande 
Som pastor i Bengtsfors Missionsför-
samling längtar jag efter att se mer av 
helande för sårade själar i vår gemen-
skap, men först och främst i mitt eget 
liv och utifrån mitt liv. Tycker jag att 
vår församling inte är sund? Det har 
jag inte tagit ställning till och det är 
underordnat då det viktigaste är att 
Gud vill och kan hela mig, dig och 
oss. Och han kan ge våra liv en ny di-
mension och ett nytt ljus. 
Inte så att allt endast blir ljust och 

lätt utan motgångar och prövningar. 
Utan snarare att Gud hjälper oss hitta 
de verktyg han ger oss, så vi kan gå 
genom allt det som möter oss med en 
insikt om att jag klarar av det här för 
Jesus går med mig alltid!

Verktyg
Tillbaka till den stora församlingen i 
Kalifornien. Vad var det viktigaste de 
gjorde? De började be över sina sår. 
De började ropa och sucka till Gud i 
sin nöd. Gud svarade på deras böner. 
Jag skriver lite senare i det här bladet 
om vad som händer när vi ber och du 
får läsa om det där. Men bönen är vårt 
viktigaste verktyg. Vågar vi använda 
det i vårt helande? Vågar jag använ-
da det i min helande process? Du får 
svara för dig, men jag vet vad jag vill 
göra!
   Vi är här för att hjälpa varandra och 
bära bördor för varandra. Låt oss bli 
en gemenskap som fortsätter att göra 
det. Gud välsigne dig!

Pastor Åge



Tillhör du riskgruppen för Covid 
-19 och behöver hjälp med att hand-
la eller något annat kan du kontakta 
Missionskyrkan. Vi finns här och kan 
handla åt dig. Antingen levererar vi 
varorna direkt hem till dörren eller 
möter upp utanför affären. Frivillig-
centralen Förgätmigej har också ett 
nätverk med flera frivillga som ställer 
upp och handlar.

Vi hjälper dig att handla

5:- kr5:- kr

Köp våra egna kort i Köp våra egna kort i 
Bengtsfors MissionskyrkaBengtsfors Missionskyrka

Församlingen: 123 502 12 17
Equmenia: 123 647 98 44



Ny Barnens Bibel klar
Det är länge sedan det kom en 
ny Barnens Bibel, men nu har 
det hänt.
I september ger förlaget Votum/Speja 
ut en barnbibel skapad av Sören Da-
levi och illustratören Marcus- Gun-
nar Pettersson.
  ”Det vi har velat göra är en bibel 
som du ska vilja läsa och sjunka in i 
gång på gång. Jag och Marcus-   Gun-
nar har i drygt ett och ett halvt års tid 
bollat material mellan oss. Han har 
låtit texten påverka bilden, och jag 
har låtit bilden påverka texten. Det 
gör att det finns teologiska poänger i 
såväl text som bild”, säger Sören Da-
levi till förlaget.
  Barnbibeln kommer finnas till för-
säljning hos oss för 249 kr. Dessutom 
har förlaget producerat en egen bok 
av julberättelsen som vi också har till 
försäljning. Den kostar 49 kr.

Så ser den ut på framsidan den nya 
barnbibeln som har svensk illustratör.

Boktips!
Linn Lindemans liv var fyllt av ångest, 
droger och självmordsförsök.         I 
september 2017 var hon på väg till 
järnvägsstaionen i Sävsjö för att ta sitt 
liv. Men istället hamnade hon på ett 
möte med Sebastian Stakset och livet 
fick en helomvändning.
Boken om Linn 
Lindeman är 
skriven tillsam-
mans med Joel 
Sjöberg och Se-
bastian Stakset 
har skrivit för-
ordet. Den finns 
i vår bokshop, 
pris 169 kr.



Innanför dörren i kyrkan eller på vår hemsi-
da kan du hämta ut ett blad för en bönepro-
menad i Bengtsfors centrum. Rundan, som 
är cirka en kilometer, kan man gå när man 
själv vill, ensam eller i sällskap med någon. 
På bladet finns texter för sju saker att be för 
längs slingan; hälsovården, kulturen, skolan, 
kommunen, turismen, företag och kyrkorna. 
  Promenaden börjar och slutar vid Missions-
kyrkan.
  Gud hör bön och han har lovat att hjälpa oss.
”Sannerligen, jag säger er: vad ni ber        
Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 
Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. 
Be, och ni skall få, så att er glädje blir full-
komlig.”
                                             Matt 16:23b-24

Bönepromenad i centrum

Så här går bönerundan.

Hemgångna:Hemgångna:

Margit AbrahamssonMargit Abrahamsson
Tore CarlsonTore Carlson
Lisa LeanderLisa Leander



Sedan i mars, då coronapandemin för-
hindrade ordinarie gudstjänster, har 
Missionskyrkan varit öppen mellan 
kl. 10 och 14 söndag, tisdag, onsdag 
och fredag.
   Från och med i september är det ing-
en Öppen kyrka på söndagar, istället 
visas gudstjänsten på storbildskäm kl 
11 i kyrksalen. 
  Under Öppen kyrka finns möjlighet 
att komma in och sitta en stund, tän-
da ljus och skriva ner böneämnen och 
lägga i bönekorgen. Vi ber för de olika 
ämnena i gudstjänsten och bönesam-
lingen. I entrén finns också böcker 
och vykort till försäljning.

Öppen kyrka och storbild

Den som vill kan skriva ner böneäm-
nen och lägga i korgen eller asken.

I kyrkans entré finns böcker 
och kort till försäljning

tisdag, onsdag och fredagtisdag, onsdag och fredag
kl 10-14kl 10-14

söndag kl 11 Digital gudstjänst söndag kl 11 Digital gudstjänst 
på storskärmpå storskärm

Öppen kyrkaÖppen kyrka
Bengtsfors MissionskyrkaBengtsfors Missionskyrka

är öppen för bön, ljuständning
 och enskild andakt

Gudstjänst
 på hemsidan
 varje vecka

www.bengtsforsmissionskyrka.se



Kolla regnbågen! Det är något spe-
ciellt med den färggranna bågen. Jag 
tror alla blir fascinerade och upprym-
da när regnbågen dyker upp i skyn. Vi 
vill gärna visa för någon annan och 
försöker ta en fin bild med kameran. 
Den vackra bågen med sju färger syns 
som bekant när det regnat och solljuset 
bryts genom vattendropparna.

Noa
Kanske griper synen av regnbågen tag 
i oss extra för att det ligger något mer 
bakom. Den förekommer såväl i Bi-
belns första bok som i den sista boken. 
Första gången regnbågen dyker upp är 

i berättelsen om Noa och arken, en 
berättelse som de flesta känner till. 
Gud ville förgöra människorna på 
grund av att deras ondska blivit så 
stor. Han ångrade att han hade skapat 
människan. Alla utom Noa och hans 
familj som hade fått nåd och levde i 
gemenskap med Gud. När Gud bad 
Noa bygga en stor ark lydde han trots 
att människor skrattade och hånade 
honom. När arken var klar och Noa 
och hans familj och djuren, två av 
varje art, gått ombord, kom den väl-
diga floden och förgjorde resten.
   När  allt vatten sedan hade sjunkit 

Guds färgrika mäktiga båge

undan syntes regnbågen i skyn. Gud 
sa:
   Min båge sätter jag i skyn. Den 
skall vara tecknet för förbundet mel-
lan mig och jorden. 1 Mose 9:13.
  Gud visade nåd och lovade att någon 
syndaflod aldrig mer skulle komma. 
Den vackra bågen minner oss om det, 
Guds mäktiga regnbåge med sju fär-
ger eftersom talet sju är Herrens eget 
tal - rött, orange, gult, grönt, blått, in-
digo och violett. 
  I sista boken, Uppenbarelseboken, är 
regnbågen tecknet på Guds trofasta 
vilja att rädda människan undan syn-
dens makt att vilseleda.

Britt-Marie



Under en längre tid har miljörörel-
sen varnat oss om att tiden går mot 
ett slut. De använder uttryck som att 
det kommer bli katastrof och att det 
är kris. För 50 år sedan var det kyr-
kan som profeterade om världens un-
dergång, men då sades det att det var 
skrämselpropaganda. 
   Det är många i dag som tänker på det 
som vi utifrån Bibeln kallar för den 
yttersta tiden. Jag utger mig inte för 
att vara någon profet men det är ef-
ter min syn klart, utifrån tidens teck-
en och de profetior i vår Bibel som 
har gått i uppfyllelse, att det närmar 
sig den stora dagen med hastiga steg. 
Stunden då Jesus ropar sina hem.

Närmar sig
Om vi skall se lite på vilka känne-
tecken som visar att det närmar sig, 
är det intressant att läsa i Matt 24:29-
44. Här står det nämnt flera saker om 
den här tiden. Bland annat står det 
det som är rubriken för det jag skri-
ver här. ”Så som det var under Noas 
dagar, så ska det vara när Människo-
sonen kommer.”(Matt 24:37) 
   Vad var det som var kännetecknet 
under Noas dagar? Går vi in och läser 
ser vi att det rörde sig om en mängd 
synder som begicks av människorna. 
Vi känner till uttryck som Sodoma 
och Gomorra där livet var fyllt av 
synd och syndiga handlingar. 
   Men om vi skall summera och ge ett 
enkelt men sanningsenligt svar blir 

Så som det var i Noas dagar…
det ganska enkelt, synden hade fått så 
stor plats att det inte var plats till Gud 
längre i människornas liv. Ondskan 
blev en drivkraft i livet genom tankar 
och handlingar. 

Stannar inte där
Och är det inte det vi ser i vår tid? 
Människor som söker till det onda, till 
hatet och låter de mörka krafterna få 
råda i deras liv, men det stannar inte 
där. För det är något med dessa krafter 
som bara vill ut och förstöra och öde-
lägga. När jag skriver det här flödar 
nyhetsbilden över av hatfulla yttringar 
i ord och handling. Samtidigt som syn-
den och syndiga handlingar försvaras, 
bagatelliseras och oskadliggörs även 
från personer högt upp i vårt samhälle. 
   När Johannes hörde i synen på Pat-
mos att Jesus sa: Se jag kommer snart, 
så ljuder det ännu mer tydligt och med 
ännu större kraft i vår värld och i vår 
tid. Det börjar att hårdna till. 

Brände sig fast
För nästan 40 år sedan hörde jag en 
predikant hemma som predikade om 
den yttersta tiden på ett sätt så det 
brände sig fast i en ung pojke på 12-13 
år. Inte så att jag blev skrämd av det 
utan jag fylldes med en frid i mitt hjär-
ta. Jag kommer ihåg att han sa att på 
Guds klocka finns det en lång visare 
och en kort visare. Den korta pekar på 
profetiorna som går i uppfyllelse med 
Guds eget folk, judarna och Israel. Och 



         

den visaren pekar nu rakt upp på tolv 
sa han i början av 1980-talet.
   Den långa visaren som sveper runt 
om hela världen är alla profetiorna 
om att evangeliet skall nå alla folk 
ock stammar och andra profetior som 
handlar om oss hedningar, alltså inte 
judar. Då säger Gerhard Fjelde, som 
den här evangelisten heter: Jag tro vi 
är på övertid!
 

Skall inte skrämma
Det kan verka som att alla profetior är 
fullbordade nu om de var det då. Ti-
den för när vi skall ryckas upp i skyn 
närmar sig och det skall inte skräm-
ma oss som tror. Och det behöver inte 
skrämma dig heller då det handlar om 
en enkel fråga från Guds sida: Vill du 
ta emot Jesus i ditt liv?... Svarar du ja 
på den här frågan så har du en himmel 
att se fram emot. En evighet där allt är 
fullkomlig gott. Svårt att fatta? Ja, det 
kan jag hålla med om men jag väljer 
att tro det för Guds ord säger så.

Privatsak
En sak till slut. I min ungdomstid hör-
de jag ofta talas om att vi kristna var 
kristna endast på söndag när vi var i 
kyrkan. Annars såg det ut som att vi 
glömde bort det eller gömde bort det. 
Jag tror det här också är ett känneteck-
en på hur det var på Noas tid. Vi har 
gjort tron på Jesus till en privatsak 
som vi inte har med oss i vardagen. 
  Inte skall vi väl evangelisera och pre-
dika på vår arbetsplats                            eller 
i alla sammanhang tänker du kanske. 

Nej, det är inte det jag säger. Men tron 
är inte en privatsak. Tron är ett liv som 
vi har fått i gåva. Den ger oss en ny 
syn på världen när vi möter människor, 
antingen det är på arbetsplatsen eller 
andra ställen. Vad är du med på? Vad 
stödjer du? Vågar du säga till när an-
dra blir orättvist behandlade? Vågar 
du stå upp för det som är rätt? 

Via vänner
Det finns en välsignelse med att stå 
upp för vad Gud lär oss. Inte för att 
vi behöver försvara Gud, utan för att 
visa vad vi tror på. De allra flesta som 
tar emot Jesus och tror i dag gör det 
inte via väckelsemöte utan via vänner 
som lever ett kristet liv. Inte utan fel, 
men ett liv i nådens uppriktighet och 
möjlighet.

Gud, låt oss leva det liv
som du kallar oss till.

Låt oss vara de vittnen
som du kallar oss till.

Låt oss i gemenskap
stärka varandra

 och uppmuntra varandra
med hopp och nya möjligheter!

           Åge



Samtidigt som världen hamnat upp 
och ner i och med coronapandemin, 
känns det som en befrielse för kyrkans 
del. Det öppnas så många möjligheter. 
Kyrkan har så länge varit fast i tradi-
tioner, organisation, planering och pre-
station att det inte funnits riktigt plats 
för Gud att verka. Men nu ligger allt 
öppet, ingen vet vad som händer och 
det går inte att planera som tidigare. 
Församlingarna får tid att reflektera 
och se vad som fungerar och inte fung-
erar.
   Det blir en nystart där Gud får ta tä-
ten. En tid att hela, återupprätta och gå 
”back to basic” och upptäcka Ordet på 
nytt.
   Tänk så många människor som ”hal-
kat” in på alla digitala gudstjänster som 
nu sänds runt om i landet. Tröskeln är 
låg och det går att se sändningarna på 
youtube när som helst på dygnet.

   Många har kanske tidigare varit ak-
tiva eller haft svårt att ta sig till kyr-
kan, och nu hittat tron igen, utan att 
fördenskull behöva vara medlemmar. 
Sedan finns det de som upptäckt tron 
för första gången.
   Vi ser det i vår kyrka där vi har i snitt 
200 visningar på de digitala gudstjäns-
ter, vilket är mer än dubbelt så många 
som på en ordinarie gudstjänst. Det 
är också fler engagerade i sången och 
musiken vilket ger variation. Kollek-
ten har ökat och hälften av allt som 
kommer in är från icke medlemmar. 
Många, som inte är medlemmar, följer 
Åges digitala ”Kvällstankar” och vi 
har flera hundra följare på facebook.
  Vi kan inte träffas i stora samlingar 
just nu på grund av pandemin men is-
tället kan vi träffas i mindre grupper. 

Britt-Marie

Covid-19 öppnar för nystart



En bra beskrivning på frågan i rubri-
ken har Torsten Åhman när han skri-
ver: ”Det kristna livet handlar om att 
stå på det godas sida mot alla nedbry-
tande krafter. Det vill säga att vara på 
Skaparens sida mot allt som vill för-
störa hans skapelse och livet här.”
    Förstörelse har, som bekant, funnits 
i världen alltsedan de första människ-
orna valde att gå sin egen väg, bort 
från Gud. Allt kom i obalans och 
människan har sedan i alla genera-
tioner fått kämpa mot nedbrytande 
krafter. Vi drömmer nog alla om en 
värld med rättvisa och fred, en natur 
i balans och att vi ska kunna utveck-
las utan att brytas ner. Men trots god 
politik, tekniska framsteg och mer ut-
bildning kommer det inte att gå.

Inte glömt

Däremot är allt möjligt för Gud. Han 
har tack och lov inte glömt sin ska-
pelse och vill återupprätta den till vad 
han tänkt från början. Och han kom-
mer att göra det. Gud har en agenda 
och den är inte slutförd än, den pågår 
för fullt.
   En del i den var att sända sin son Je-
sus för att vi skulle få en väg tillbaka 
och kunna starta om. Om vi vill stå 
på det godas sida, på Skaparens sida 
mot allt destruktivt, är det naturligt att 
också välkomna Jesus i sitt hjärta. Då 
är vi med på resan mot en ny värld. 
En spännande resa med många ut-

Kristen - vad är det egentligen?  
maningar och tuffa passager men där 
Gud har allt under kontroll.  
   Bibelord som talar om en förändrad 
värld är bland annat Uppenbarelsebo-
ken 21:1-5:

  Och jag såg en ny himmel och en 
ny jord. Ty den första himlen och 
den första jorden var borta, och ha-
vet fanns inte mer. Och jag såg den 
heliga staden, det nya Jerusalem, 
komma ner ur himlen, från Gud, 
redo som en brud som är smyckad 
för sin man.
Och från tronen hörde jag en stark 
röst som sade: ”Se, Guds tält står 
bland människorna, och han skall 
bo ibland dem, och de skall vara 
hans folk, och Gud skall vara hos 
dem, och han skall torka alla tårar 
från deras ögon. Döden skall inte 
finnas mer, och ingen sorg och ing-
en klagan och ingen smärta skall 
finnas mer. Ty det som en gång var 
är borta”. Och han som satt på tro-
nen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” 
Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord 
är trovärdiga och sanna.”

Britt-Marie

                                                                                         



Att be det är att bjuda Jesus in i vårt 
hjärta och vårt liv. Av det så förstår vi 
att be är någonting mycket viktigt för 
en kristen. Inte som ett krav eller ett 
måste utan som en naturlig del av en 
relation med Jesus.  
   När jag vill ha en relation med någon 
måste jag på något sätt ha kontakt med 
den personen. Vi måste prata tillsam-
mans och vara tillsammans och lära 
känna varandra. Utan det blir det ing-
en relation som varar. Att be handlar 
om att bygga relation med   Jesus vår 
Fräsare och Gud. 

Vi rör vid Guds hjärta
Det som händer när vi ber är att vi rör 
vid Guds hjärta. Och Gud har lovat att 
ge svar på våra böner. När någon rör 
vid Guds hjärta ger det respons genom 
svar. Det har vi Guds löften på. Den 
som ber han får står det i Matt 7:7-11. 
Vad som händer är inte beroende av 
vem som ber eller hur vi ber utan av 
Guds handling och Guds svar.  

Enkel bön

Jag tänker på tullindrivaren i templet 
som vi läser om i Luk 18:9-14. Han 
orkade inte ens lyfta blicken upp mot 
himlen. Han såg ned i golvet. Inte hade 
han en välformulerad bön som var ge-
nomarbetat och utprövad. Nej, en en-
kel bön: Gud, förlåt en syndare som 
mig. Den bönen rörde vi Guds hjärta 
och svaret blev att den här tullindri-
varen gick rättfärdiggjord hem. Det 

händer någonting när vi ber! 

Se vad som händer

Har du varit arg eller irriterad på nå-
gon någon gång? Nästa gång det blir 
så vill jag utmana dig att vara med på 
ett enkelt försök. Börja att be för den 
eller de som irriterar dig och se vad 
som händer. Jag tror att du kommer 
bli förvånad. Gud hör nämligen våra 
böner. Ja, dina böner rör vid Guds 
hjärta. 

   
  

Det är inte så att Gud endast hör på de 
stora bönerna om stora mirakel. Var-
je dag pratar jag med min fru. Det är 
nödvändigt men ännu viktigare är att 
jag älskar att göra det. Inte så att jag 
varje dag pratar med henne om sto-
ra omvälvande och revolutionerande 
saker. Nej, det blir som oftast vanliga 
vardagliga saker. Och vi svarar varan-
dra på dessa mer eller mindre enkla 
saker. Kommunikation heter det visst.  

Vad händer när vi ber? 



Mission är igång igen
Torsdagskvällar i höst är det                       
ungdomskvällar igen mellan kl. 
18 och 20. 
Ungdomar från 13 år och uppåt är väl-
komna och det kommer att bli olika 
aktiviteter, spel och lekar, filmvisning, 
fika och andakt. Under Mission i vå-
ras blev det bland annat lerduveskytte, 
bowling, grillkväll, tårtbakartävling 
och lekar både ute och inne. 
  Återstår att se vad Kevin Larsson, 
Emil Abrahamsson och Emanuel Za-
deh hittar på den här gången. De är 

huvudledare för kvällarna och ser fram 
emot en rolig höst.

Se våra digitala sändningar på:
www.bengtsforsmissionskyrka.se

Gud svarar på de böner som vi tyck-
er är små också. Han lyssnar och han 
bryr sig. Ja, dessa enkla ord som du 
ber rör vid Guds hjärta. Och då kan 
stora och oväntade saker hända.  
   Så vad händer när vi ber? Du rör vid 
Guds hjärta och allt kan hända. Jag 

gläder mig till att boken som jag har 
beställt kommer. ”Och Gud ändrade 
sig – för hans folk vågade aav Broder 
Andrew. Så blir kanske frågan inte vad 
som händer när vi ber utan vågar du 
och jag att be? 

Åge

Tårtbakartävling var en kul aktivitet i 
våras.



Gatukyrkan har startat
Nya tider ger möjligheter till nya in-
itiativ. Med Gatukyrkan kan vi möta 
människor där de är. Vi satte upp vårt 
partytält och nya banderoller på Ny-
gårdstorget i Bengtsfors lördagen 5 
september. Vi fick prata med flera per-

Uppmuntrande kort och häften... ...samt böcker finns också på plats.

Ny syn på Nygårdstorget.

soner och dela ut uppmuntrande kort 
och häften till de som ville ha. På grund 
av rådande omständigheter med coro-
napandemin kan vi inte annonsera om 
Gatukyrkan utan det kommer att bli 
spontana nerslag i centrum.



Så inleder Sofia sin bok ”När larmet 
tystnar hörs tonen”, en bok om att leva 
med sin tro, med Gud som den stora 
och självklara tryggheten i livet, en 
bok om tvivel och tillit, obeskrivlig 
livsglädje och bottenlös ångest.
En bok om att leva med barn med 
dubbla neuropsykiatriska diagnoser.
Sofia är pastor i Equmeniakyrkan och 
har varit biträdande kyrkoledare.
I sitt skrivande har Sofia ett språk och 
en ton som hela tiden genomsyras av 
den totala tilliten att vara buren av 
Gud.

Försoning
Bokens genomsyande tema är för-
soning, där hon i denna bok tagit av-
stamp i sina erfarenheter av att ha ett 
barn med diagnoser, som hon i boken 
kallar ”sitt underbara barn”.
  Hur får man vardagen att fungera, då 
ens barn skapar ständig oro, rädsla att 
något ska hända, en evig kamp för att 

få skoldagen att fungera, ständiga mö-
ten med BUP och lärare – och samti-
digt se till att övriga syskon och make, 
får den uppmärksamhet dom behöver.

Tvingas
Hur orkar man landa i att som föräld-
er tvingas ta beslutet att ens underbara 
barn inte längre kan bo hemma, för det 
fungerar inte, vare sej för familjen el-
ler barnet…Hur finner man friden när 
livet rasar samman?
   Men mest är detta en bok om att för-
sonas, vad är försoning, hur vilar jag 
i försoningen. Det är en bok om att 
komma dit hän, att man hör tonen, då 
larmet tystnat, något som Sofia verkli-
gen gjort.
  För att helt komma in i boken rekom-
menderar jag att du först läser hennes 
förra bok ” När livet stramas åt skärps 
blicken”.

Iréne Nygren

När larmet tystnar hörs tonen
  av Sofia Camnerin

”Vem är du som omsluter våra 
Oroliga hjärtan och kan lätta 
Tyngden i vårt bröst, som lugnar
magoro och hjälper oss tillbaka när
ångesten har ristat hål i vår själ”



Vill Du vara med och bi-
dra till Hoppets verksam-
het kan Du swisha till:

123 241 95 21
Märk: Hoppet

I somras läste jag en bok med stort 
intresse. Boken är inte ny utan det 
är nio år sedan den kom ut för första 
gången men ändå en aktuell bok. Det 
är Carl-Gustav Severin som har skri-
vit den här boken som berör ett så all-
varligt och viktigt tema. Boken heter 
”Det är aldrig fel att vara helnykter”.

Öppnat upp
Jag tror inte det diskuteras så ofta 
längre, inte i kyrkan i alla fall. Man 
har öppnat upp för ett mer och mer li-
beralt bemötande till den här frågan. 
Det hade varit okej om det fanns goda 
argument för varför man skulle göra 
så, men det finns tyvärr inga goda ar-
gument så långt jag kan se. Snarare 
tvärtom. Det finns många goda och 
allvarliga argument för att leva ett hel-
nyktert liv.

Samhällsfiende
Alkoholen är en fiende till vårt sam-
hälle fast vi inte vågar erkänna det. 
Redan 1865, när äktaparet Catheri-
ne och William Booth bildade Fräls-
ningsarmén, var detta ett stort och känt 
problem. ”Har det inte blivit bättre?” 
säger du. Inga studier visar att det går 

åt rätt håll. Alkoholen är fortfarande en 
samhällsfiende. Därför blir Catherine 
Booth’s ord rannsakande för oss än i 
dag.
  Alkoholen har: Utgjutit mer blod, 
hängt mer sorgflor, ödelagt fler hem, 
gjort fler människor bankrutt, beväpnat 
fler banditer, mördat fler barn, brutit 
fler vigselringar, skändat fler oskulder, 
förblindat fler ögon, avsatt mer förnuft, 
besudlat mer manlighet, vanärat fler 
kvinnor, krossat fler hjärtan, ödelagt 
fler liv, drivit fler till självmord, grävt 
fler gravar än något annat gissel som 
världen varit förbannad med. Den dö-
dar fler människor än alla krig på jor-
den. Den är djävulen i flytande form. 
(Severin, 2011)

Ingen anledning
Efter att ha arbetat med Hoppet här i 
Bengtsfors kommun de senaste åren  
känner jag starkt att det inte finns nå-
gon anledning att inte leva ett helnyk-
tert liv! Du får gärna inte hålla med 
mig men då anbefaller jag dig att läsa 
den här boken så kan vi prata sen.

Åge/
        Hoppet

Helnykter



Israelkännaren KG Larsson:

- Det här sker framför våra ögon
Bibelns profetior fullföljs i rask 
takt i vår tid. Israelkännaren KG 
Larsson pekar på framföralt tre 
profetior som vittnar om att det 
närmar sig Jesus återkomst.
- För det första ska, enligt Bibeln, det 
judiska folket återvända hem och idag 
är majoriteten av dem tillbaka hemma 
i sitt land och det på grund av antise-
mitismen i världen, säger KG Larsson.
   - Det andra är att när de är hemma ska 
det judiska folket få Den Helige Ande, 
vilket de inte haft tidigare. Den Messi-
anska väckelsen startade 2013 och på 
de sju åren har en miljon judar sett och 
tagit emot Jesus.

Tempel
- Det tredje är att det måste upp ett tem-
pel i Jerusalem. Orsaken är att Antikrist 
ska sitta i templet. Alla förberedelser 
för att resa upp templet är klara.  Det 
här sker precis framför våra ögon.

  Ty först måste avfallet ske och laglös-
hetens människa uppenbaras, under-
gångens son, motståndaren, han som 
förhäver sig över allt som kallas gud 
eller heligt och sätter sig i Guds tem-
pel och utger sig för att vara Gud. 2 
Tess. 2:3-4.

Röd kviga
För att templet ska kunna tas i bruk be-
hövs en reningsprocess och till det är 

det nödvändigt med en röd kviga. En 
sådan reningsprocess har inte kunnat 
genomföras på 2000 år men nu tror 
man ha hittat det som krävs.
  - Det måste vara en felfri kviga och nu 
har man hittat två röda kvigor som under-
söks noga strå för strå. Det får inte vara 
något hår med en annan färg.

 Detta är en lagstadga som Her-
ren har befallt: Säg till Israels barn 
att de skaffar fram åt dig en röd kviga 
som är felfri och inte har något lyte 
och som inte har burit något ok. 4 
Mos 19:2.

  Antikrist är, som namnet visar, mot-
ståndare till Kristus, han hatar Kristus 
och kommer att förfölja Israel. Många 
tror att han kommer från de katolska 
länderna men KG Larsson däremot 
anser det mest troligt att han kommer 
från Mellanöstern.
  - Jag tror mer på att Antikrist kommer 
från det geografiska området Grekland 
- Turkiet - Libanon - Israel- Egypten - 
Syrien - Iran - Irak.

”Planera inga mer resor”
KG Larsson har gjort otaliga resor 
till Israel genom åren, ibland tre-fyra 
gånger om året och haft en rad före-
läsningar om Israel, Mellanöstern och 
profetior i den sista tiden. Men på 



grund av coronapandemin har han haft 
det mycket lugnt det gångna året.
   - Jag är tacksam för att Herren sa 
till mig för 1,5 år sedan att planera 
inga mer resor till Israel nu. Det är ju 
mycket förberedelser inför en resa och 
det ska bokas ett halvår innan.
  KG Larsson har inte heller haft några 
föreläsningar sedan Covid -19 bröt ut 
vilket gett honom mycket tid att läsa 
Bibeln. Han följer det oroliga världslä-

get och menar att ett tredje världskrig 
kan starta när som helst och nämner 
bland annat konflikten mellan Grek-
land och Turkiet som trappats upp.
  - Enligt Bibeln är de aktiva länderna i 
nästa krig Turkiet och Syrien.

Britt-Marie

Gud har inte glömt dig, han sover 
aldrig,
han vakar över dig, även när du inte 
tror det.
Även om natten är kall leder han 
steg på steg på steg för steg
igenom dödsskuggans land

Kom, du som känner dig
bortglömd
Kom, med ditt brustna hopp
Jesus älskar dig, 
så mycket att han dog för dig
När han tog emot slag efter slag,
då tänkte han på dig.

Livet blir inte alltid som vi tänkt 
oss, vi kan inget ta för givet
En sak, vet jag alldeles säkert,
det finns en frid som övervinner 
allt,en frid som Jesus ger.

Gud har inte glömt dig
Det är sent i denna sena timma,
men ännu inte för sent, att ta emot
en utsträckt hand,
från himlen som väntar på dig,
kanske är dagen här för dig
att säga ja och ta emot,
att säga ja och ta emot
säga ja och ta emot…

Livet blir inte alltid som vi tänkt 
oss, ibland blir det bättre
En sak vet jag alldeles säkert,
det finns en nåd som överglänser 
allt, en nåd som Jesus ger.

låt av Andreas Ericsson
 i gruppen Tillsammans
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Expeditionen är öppen onsdagar 9.00-10.00

Med reservation för vissa ändringar.
Se även annons i Dalslänningen

Bengtsfors Missionskyrka

Centrumvägen 6
666 30 Bengtsfors

Öppen kyrka
tisdag, onsdag och fredag

kl. 10-14

Välkommen!


