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Vad ryms i en psalm?
av Per Jennervall, pastor

Undrar hur Jesus sångröst lät?
Om han nu avsade sig all gudomlig härlighet för att
bli människa fullt ut, så innebar kanske det att han
var en ”brummare”, alltså skrovlig röst och osäker
på intervallen mellan tonerna?
Ingen som kom i hans närhet behövde känna sig
underlägsen på grund av bristande musikalitet. Ja,
ja, jag bara fantiserar.

J

Alla psalmer i Psaltaren sjöngs nog inte utan
reciterades eller användes som läsestycken
för meditation och eftertanke. Precis som
våra psalmer har använts genom tiderna. Vi
har kanske känt att de egna orden haft för
kort räckvidd och då har psalmtexter blivit
oss till hjälp.

esus växte upp med mor Marias nynnande, vaggvisor och nedärvda sångskatt.
Och vid pappa Josefs arbetsplats var det
förmodligen andra sånger som ackompanjerade hyveldragen.
Men när de deltog i synagogans gudstjänst
sjöngs det framför allt ur Psaltaren. Den är
Bibelns bön- och psalmbok. Den spänner
innehållsmässigt över det mesta som livet
består oss med. Allt är inte så ”gudfruktigt”,
men här ges plats för det som är autentiskt.
Även våra mindre vackra drag tillåts komma
till uttryck: hämndbegär, hat, avundsjuka
etc. Men, förstås, också lovsång, tillbedjan,
innerlig bön.
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Till en del är det förståeligt. Psalmer med
ålderdomligt språk och släpiga melodier får
stryka på foten för innerliga, känslostarka
texter till musik av karaktären ”andlig pop”.
I den kraftmätningen förlorar ofta psalmboken.

Nu finns det, i likhet med Psaltaren, sånger
med tro och tvivel, ensamhet och längtan,
krig och fred, uppgivenhet och protest i våra
psalmböcker. Men det tar tid och krävs nyfikenhet att införliva denna sångskatt i kyrkans och våra liv.

Men då bortser man ifrån att nya psalmer
skapas kontinuerligt. I vår kyrkas psalmbok har vi 868 psalmer + de 166 som finns
i ”Psalmer i 2000-talet”. Alltså över tusen
psalmer av skiftande karaktär och tidsprägel!

När jag har varit predikoledig har jag ändå
velat delta i någon gudstjänst – hemma eller
i andra kyrkor. Jag måste tillstå att det inte
är i första hand för att få lyssna till predikan
– utan för att få sjunga psalmer! Det finns så
mycket god teologi inom psalmbokens pärmar, som ju i hög grad saknas i det som idag
går under namnet ”lovsång”.

Innan vi fick tillskott av nya psalmer, så
präglades de befintliga av ett individualistiskt perspektiv. Det var den enskilda människans frälsning som stod i fokus. Mänsklig
solidaritet, förvaltarskap av miljö och klimat,
krig och fred var ytterst sparsamt förekommande teman. ”Frälsning” förstods sällan
som Guds läkande och upprättande av hela
skapelsen.

I vår kyrka har psalmsången aldrig rollen
som utfyllning. Den är en del av gudstjänstens röda tråd. Den förkunnar, skapar öppenhet, gör plats för bön, vänder våra liv till
Gud, ger ord åt våra frågor, skapar gemenskap. Så sluta aldrig att sjunga! Det finns en
sång/psalm för varje läge i livet. ■

Det gäller nog främst den äldre generationen. Idag tror jag att de unga är obekanta
med större delen av kyrkans psalmbok.
Förklaringen är dels att allt färre ungdomar
har deltagit i kyrkors barn- och ungdomsarbete, dels att de som har gjort det har ratat
psalmerna för den genre, som benämns
”lovsång”.
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Psalmer som berör
Vi längtar och vi strävar efter det goda livet, efter kärleken,
sanningen, freden och friden. Vi vill hoppas och vi vill tro att det
är möjligt. Ibland upplever vi ett kolsvart mörker och framtiden
hånler med sin osynlighet. Ibland lyser allt upp och vi bärs som
på små lätta moln. På olika sätt uttrycker vi oss om mötet med
livet. Ofta, kanske till och med oftast, sker det genom sång och
musik. Olika uttryckssätt och olika stilar, hårdrock och visa,
klassiskt och modernt, dansband och negro spirituals… men
med samma mål; att uttrycka livets ve och väl.
Psalmer är ett av kyrkornas sätt att uttrycka detta. Allt från död
till liv, från lovsång till kampsång, från läsarsånger till tonsatta
moderna dikter. Rakt in i livet med Guds närvaro! I det här
numret vill vi lyfta fram några personliga tankar i ”Psalmer som
berör" eller "Psalmen som betytt eller betyder något speciellt
för mig!"
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Psalm 38
För att du inte
tog det gudomliga
dig till en krona,
för att du valde
smälek och fattigdom,
vet vi vem Gud är.
För att du lydde
fram till det yttersta döden på korset,
vet vi vad seger,
vet vi vad väldighet,
vet vi vad Gud är.

Ingvar Almrot

Under åren 1971 – 2009 fanns i Norrköpingskretsens församlingar bl a tre kyrkor som
upprätthöll gudstjänster varje söndag: Immanuelskyrkan, Vidablickskyrkan och Åby
Missionskyrka/Åbylundskyrkan. Det skapade
behov av och möjligheter för flera lekmannapredikanter. Jag minns att jag under 30 år
regelbundet predikade i våra tre kyrkor.

För att du nedsteg
hit till de plågade,
hit till de dömda,
vet vi att ingen
ensamhet finnes mer,
vet vi var Gud är.

Jag utgick alltid ifrån kyrkoårets texter, då det
var utmanande att möta och försöka förmedla
nya texter och nya psalmer. I min yrkesroll
inom socialnämndens verksamhet och i mitt
engagemang i arbetet inom folkrörelse, kändes det naturligt att hämta bilder både i förkunnelsen och sångerna från de mest utsatta:
barnen, de ensamma och utslagna.

Därför skall alla
sargade, döende,
alla de dömda,
säga med alla
heliga, saliga:
Jesus är Herre.

En psalm som jag gärna ville ha med var Olof
Hartmans ”För att du inte tog det gudomliga”.
Den förmedlar en gudsbild, som inte är upphöjd, utan som väljer att dela vår sargade tillvaro av smälek, utsatthet och fattigdom, men
också av ett hopp om att Guds kärlek når alla,
ja hela mänskligheten till slut.

Därför skall alla
världar och varelser,
allt som har varit,
är och skall komma,
en dag bekänna det:
Jesus är Herre.
tema: Psalmer som berör

tema: Psalmer som berör

4

5

tema: Psalmer som berör

tema: Psalmer som berör

Psalm 841

Psalm 249

När livet inte blir som vi har tänkt oss,
vad gör vi med vår bitterhet och skam?
Om hoppets Gud får bära oss igenom
kan trots allt något nytt få växa fram.
Vi ska springa fram mot nya möten
och bli lurade minst en gång till.
Men tilliten som Kristus vunnit åt oss
är större än all makt och ondska vill.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

På blodig jord ska träden lövas åter
utan försyn för våldets grymma grin.
Men när tyrannerna sitt slut begråter
står skogen kvar i höstens guld och vin.
Vi ska springa fram mot nya möten
och bli lurade minst en gång till.
Men tilliten som Kristus vunnit åt oss
är större än all makt och ondska vill.

Jag har en hemlig kärlek till många
av de traditionella koralmelodierna.
Det har nog med kopplingen till min
barndom att göra. De gör gott i mig
att bara höra.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft och vara",
detta löfte gav han mig.

Det finns ett hopp som aldrig ska gå över
trots alla ärr av bitterhet och sorg,
ett hopp som ej de mäktiga behöver
men barnen hemma på sitt eget torg.
De ska springa fram mot nya möten
och bli lurade minst en gång till.
Men tilliten som Gud har skapat i dem
är större än all makt och ondska vill.

Men nu vill jag välja en nyare psalm,
nr 841, "När livet inte blir som vi har
tänkt oss". Den målar livet som det
verkligen är, utan att försköna. Samtidigt förmedlar den en gudsbild som
försäkrar oss, att hur illa det än går,
så finns det skäl att behålla tilliten till
Kristus.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Gun Jennervall

Marianne Nilsson

Blott en dag, nr 249, är den
psalm som på det allra bästa sättet inger förtröstan och trygghet,
och som innehåller allt det jag
längtar efter.
Skulle jag nämna en till, så blir
det min pappas älsklingspsalm,
nr 261, "Tack, min Gud, för vad
som varit".

"Blott en dag" är av de mest älskada och välkända psalmerna av poeten, teologen, författaren och
psalmförfattaren Lina Sandell (1832-1903). Utöver "Blott en dag" har hon bl.a. skrivit nr 190, "Bred
dina vida vingar", nr 248, "Tryggare kan ingen vara" och nr 260, "Jag kan icke räkna dem alla". Hon
är en av våra mest betydande psalmförfattare med 30 talet psalmer i vår nuvarande psalmbok.

tema: Psalmer som berör

tema: Psalmer som berör

6

7

tema: Psalmer som berör

tema: Psalmer som berör

Psalm 261 v 1

Psalm 289 v 1

Tack min Gud, för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för frihet i mitt bröst!

Guds kärlek är
som stranden och som gräset,
är vind och vidd
och ett oändligt hem.
Vi frihet fick
att bo där, gå och komma,
att säga "ja" till Gud
och säga "nej".
Guds kärlek är
som stranden och som gräset,
är vind och vidd
och ett oändligt hem.

Ingrid;

När jag summerar livet och tänker
tillbaka på allt som varit fylls jag av
tacksamhet. Visst har det varit lite
si och så ibland men när man fått
var med i 90 år och får vara så pass
frisk så fylls man av tacksamhet.
Psalmen nr 261, "Tack min Gud, för
vad som varit", uttrycker precis det
jag känner.
Bertil;

Jag kommer på mig själv att jag ofta
går och gnolar på psalm nr 336 "Jag
vill ge dig, o Herre, min lovsång".
Psalmen har en bra text och är också lättsjungen. Jag minns att när vi
var på Kanarieöarna en gång så
gick jag omkring och sjöng på den
hela tiden.

Mona Krook

Bertil o Ingrid Jonsson

Psalm 336 v 1
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös
jag vill tacka för allt gott du gjort.
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
där var ton skall en hyllning till dig bära
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.

En psalm jag tycker om är nr 289 "Guds kärlek är som stranden och som gräset".

gräset som böjer sig för vinden; "vind och
vidd och ett oändligt hem."

Jag jobbade många år på Brevik. Lars-Åke
Lundberg var konfirmationspräst där 1968,
1969 och 1979.

Lars-Åke berättade senare att när han gick
upp till stugan för att skriva ner melodin var
han rädd att möta någon som han skulle
vara tvungen att prata med. Som vi alla vet
gick det ju bra.

En dag, sommaren 1968, satt Lars-Åke vid
badet och fick en musikslinga i huvudet till
Anders Frostenssons dikt. Det är inte svårt
att få melodier i huvudet när man sitter vid
en strand och lyssnar på vågorna och ser

Ja, jag tycker mycket om den psalmen och
det är det ju många som gör eftersom vi
sjunger den så ofta.
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Psalm 548

Psalm 18 v 1

Ingen stund är såsom denna,
kvällens sista, tysta timma.
Inga sorger längre bränna,
inga stämmor mera stimma.

Allena Gud i himmelrik
må lov och pris tillhöra
för all den nåd han kärleksrik
med oss har velat göra.
Han jorden skänkt
stor fröjd och frid.
Så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.

Tag då nu i dina händer
denna dagen som förflutit.
Visst jag vet: i gott du vänder
vad jag hållit eller brutit.
Ont jag tänker, ont jag handlar,
men du läker allt och renar.
Mina dagar du förvandlar
så från grus till ädla stenar.

Helena Malmesjö

Du får lyfta, du får bära,
jag kan bara allting lämna.
Tag mig, led mig, var mig nära!
Ske mig vad du sen må ämna!

Psalm 548 "Ingen stund är som denna" är
en av mina favoritpsalmer. Texten är Karin
Boyes och den har funnits med mig sen jag
läste mycket dikter i tonåren. När jag sen hittade den tonsatt i Psalmer och sånger blev
den verkligen min psalm och något av min
aftonbön.
Psalmen har under alla år gett mig ett lugn
och en tacksamhet i det faktum att jag verkligen kan få lämna dagen som varit och tro
på att jag får nya chanser kommande dagar.
Jag vill ge psalmen till alla som känner sig
lite splittrade.

Bengt-Göran Sköld

Då måste jag nämna nr 18, "Allena Gud i
himmelrik", som följt mig hela livet och som
jag alltid älskat.

Psalm 165 v 1
Vår blick mot helga berget går,
där, Jesus, du förklarad står
i glans så ren som solens sken
och pris av Fadern får.
Med fäderna från löftets tid
du talar om din din död, din strid,
då du ditt kall fullborda skall
och oss förvärva frid.
Du styrker här de dinas tro
med försmak av en salig ro,
en helgad fröjd från himlens höjd,
där dina frälsta bo.

Men det finns ändå en annan, som jag anser som den förnämsta, nämligen 165, "Vår
blick mot helga berget går!"
Någon frågade kompositören Otto Olsson
hur han gjorde för att skapa en sån underbar melodi. ”Sån gör man inte, sån får man”,
lär han ha svarat.
Den sjungs sällan men förtjänar att användas ofta. Dessutom är det en östgöte,
Edvard Evers, kyrkoherde i Matteus församling 1892, som skrivit den fina texten.

Läs eller sjung den!
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Först tänkte jag på några passionspsalmer,
men vid närmare eftertanke så fastnar jag
för två nyare psalmer.

Psalm 217
Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.
Läk mitt öga, att jag ser
hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig
är du allra närmast mig.
Och om jag ej mer förmår
gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand
steg för steg mot livets land.

Kerstin Jannesson

Välja favoritpsalm… EN??!!

När min tanke, tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid inneslut den i din frid.

Psalmboken är ju en djupdykning i fantastisk
poesi, framlyft av, för det mesta, vackra och
fängslande melodier.
Just i dag föll valet på nr 217, "Gud för dig
är allting klart".

All din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.

Tvivlande, osedd och vandrande i mörker är
tillstånd jag kan känna igen mig i och som
jag får uttrycka i psalmen. Det stannar inte
där. Gud ser mig i dunklet, tar min hand och
leder mig, erbjuder nåd och frid.

Frid – Ett tillstånd som infinner sig alltför sällan i mitt liv, tycker jag. De gånger det gör
det föregås det ofta av viss uppgivenhet och
trötthet.

Bönen i vers fyra känns ofta angelägen:
”När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid – inneslut den i din frid.”

Psalm 836 v 1
Tro, att Jesus lever,
tro, att Han är här,
allt varom du beder
mer än världen är:
fröjd uti ditt sinne
Betlehem till minne.
Tro, att Jesus lever nu och här!

836, "Tro att Jesus lever," av Bo Setterlind
och Roland Forsberg. Där formuleras tron
”i ett nötskal”. I tre verser finns såväl Betlehem, Golgata som uppståndelsen med!

Psalm 288 v 1 o 4
Gud, från ditt hus,
vår tillflykt, du oss kallar
ut i en värld
där stora risker väntar.
Ett med din värld,
så vill du vi skall leva.
Gud gör oss djärva!
Människors krav
skall pressa oss, och tvivel,
oro och jäkt
skall tynga våra sinnen.
Låt oss då känna
att din kärlek bär oss
Gud, gör oss glada!

Gunnel Jonsson

Ska jag nämna ytterligare en psalm, så är
det 288, "Gud från ditt hus". Jag fylls av en
sån glädje och inspiration, när de olika verserna utropar:
Gud, gör oss djärva, fria, kloka och glada!

Är det kanske att ”ge upp” som är själva
nyckeln?
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Notiser inför sommaren
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Psalm 562
Låt mig växa stilla
som ett träd i skogen.
Gör mig i det lilla
för det stora mogen.
Låt en strimma skina
från en evig vår
stilla över mina
dunkla levnadsår.

GETSJÖTORP I SOMMAR
Lö 11 juni kl. 18.00

Programkväll

Led mig in i friden
vid din starka hand
när likt böljan tiden
lagts till ro vid strand.

Lö 2 juli kl. 18.00

Jordgubbsfest

Karin Nordin

Den psalmen har följt mig hela livet – från
tonårstiden och fortfarande. Jag har sjungit
den som solo i tonåren och sedan oräkneliga gånger genom livet i stämmor, tillsammans med andra som haft samma bön och
önskan.

I ungdomen och i vuxenlivet var det främst
första och andra versens texter som var
mest relevanta. Nu känns den tredje versens text också angelägen.

Sö 10 juli – Lö 16 juli

SAMVERKAN MED CENTRUMKYRKAN
Vi kommer även i år att samarbeta med
Centrumkyrkan under 8 sommarveckor.
Mellan 12 juni och 31 juli firar vi gudstjänst
växelvis i kyrkorna, med start i Immanuelskyrkan.

Föreningsvecka
kom och var på gården när du vill som medlem.
Lö 6 augusti kl. 18

Viskväll
med Lasse Siggelin,
lärare, sångare och
visdiktare från Jönköping.

Följ gärna annonseringen i NT, då planeringen inte är riktigt klar vid pressläget.

Lö 20 augusti kl. 18.00

Psalm 566

Appropå "Psalmer som (be)rör"...

Rör vid mig, Kristus.
Låt mig få känna din hand
i min ångests rum.
Din Ande nära mitt hjärta
är befrielsens grund.

Församlingens musiker och körledare
under många år fram till 1990, Stellan
Jonsson, tonsatte 1978 Arne H Lindgrens text; "Rör vid mig Kristus" som
finns med som nr 566 i vår psalmbok.

Föreningsfest.
Mat och program med aktivitet och föredrag. Anmälan mail evenemang@getsjotorp.se senast 17 augusti.

EXPEDITIONEN STÄNGD I SOMMAR
Från 9 juni till 11 augusti är expeditionen
stängd i sommar.

Sö 21augusti kl. 11.00

Vi kontakt under den tiden hänvisas till
ordf Ingvar Almrot tel 070 - 313 22 44
eller till
pastor Per Jennervall 070 - 674 01 74

Getsjötorpsmötet
Karin Åkesson (fd Hjalmarsson).
Sång Vida-Åbykören.

tema: Psalmer som berör
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JUNI
sö 05 13.00 Gudstjänst
Pingstdagen
"Den heliga anden"
Per Jennervall. Orgelmusik.
Lö 11 18.00 Programkväll på Getsjötorp
sö 12 13.00 Gudstjänst tillsammans med
Centrumkyrkan.
Heliga Trefaldighets dag		
"Gud - Fader, Son och Ande"		
Göran Bjarnegård.			
sö 19 11.00 Gudstjänst på Centrumkyrkans innergård.
1:e efter Trefaldighet
"Vårt dop"
Lisa Danell. Gårdsfest .
sö 26 13.00 Gudstjänst tillsammans med
Centrumkyrkan.
Johannes Döparens dag		
"Den Högstes profet"
Eva Gudmundson. Lena Lindström,
blockflöjt.

sö 17 11.00 Gudstjänst på Centrumkyrkans innergård.
Apostladagen
"Sänd mig"
Christer Sjöström.
sö 24 11.00 Gudstjänst tillsammans med
Centrumkyrkan.
6:e söndagen efterTrefaldighet		
"Efterföljelse"
Per Jennervall. Monica Larsson, 		
sång.			
sö 31 11.00 Gudstjänst på Centrumkyrkans innergård.
Kristi Förklarings dag
"Jesus förhärligad"
Per Rikardson.
AUGUSTI
lö 06 18.00 Programkväll på Getsjötorp
Lasse Siggelin, vissångare.
sö 07 13.00 Gudstjänst
8:e söndagen efter Trefaldighet		
"Sanningens ande"
sö 14 13.00 Gudstjänst
9:e söndagen efter Trefaldighet
"Goda förvaltare"
sö 21 11.00 Getsjötorpsmötet
10:e söndagen efter Trefaldighet
"Nådens gåvor.
Karin Åkesson.
sö 28 13.00 Gudstjänst
11:e söndagen efter Trefaldighet
"Tro och Liv"
Per Jennervall.

JULI
lö 02 18.00 Jordgubbsfest på Getsjötorp.
sö 03 11.00 Nattvardsgudstjänst på Väsby
Sommarhem.
3:e söndagen efter Trefaldighet		
"Förlorad och återfunnen"
Jonas Rova.
sö 10 11.00 Gudstjänst tillsammans med
Centrumkyrkan.
4:e söndagen efter Trefaldighet
"Att inte döma"		
Anton Fagerstedt. Clara Jonsson,
sång.

Vanligtvis är det servering
efter gudstjänsten.
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SEPTEMBER
sö 04 13.00 Nattvardsgudstjänst.
12:e söndagen efter Trefaldighet		
"Friheten i Kristus"
Per Jennervall.

sö 11 13.00 Gudstjänst
13:e s e Trefaldighet
"Medmänniskan"			
Per Jennervall.
Församlingsmöte.

INFORMATION OM FÖSAMLINGENS FRAMTID
vid församlingsmöte 11 september och det
andra slutgiltiga beslutet vid årsmötet 11
mars 2023.
Fram till dess ska vi tillsammans bygga vidare på de positiva upplevelser vi bär med
oss från Immanuelskyrkans församling. De
får forma den avslutande delen där gemenskapen bär oss ända fram till övergången till
Centrumkyrkan och de andra valda alternativen.

Vid församlingsmötet den 29 maj informerade ordföranden om reaktioner och resultat
som kommit på brevet angående församlingens avveckling. Av församlingens ca 145
medlemmar har över 100 st. svarat via enkäten, telefonsamtal eller personlig kontakt.
Genomgående har kontakten varit positiv
och förstående, men speglar samtidigt ett
stort vemod. Brevet och samtalen väcker
minnen om en fin och värdefull uppväxt,
samt speglar en viktig tillhörighet i en öppen
och varm gemenskap.

Ett konkret sätt att hålla samman under
året är insamlingen av vår- och höstgåva.
Budget för hela året omfattar 90 tkr, vilket
innebär att vi ännu inte nått upp till halva beloppet. Insamlat till dagens datum är ca 30
tkr. Vi hoppas att det, som vanligt, kommer
ytterligare belopp under försommaren.

Idag har ca 40 % svarat att man vill följa
med till Centrumkyrkan, ca 25 % väljer en
annan församling, ca 30 % väljer att avsluta
sitt församlingsmedlemskap och några har
ännu inte bestämt sig.
Samtalen fortsätter till det planerade första
beslutet om upplösningen av församlingen

Ordförande Ingvar Almrot informerade
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KYRKOKONFERENS
I år ligger Kyrkokonferensen 10 - 14
augusti. 10-12 sker konferensen digitalt i
VoteIT och fortsätter den 12 - 14 augusti i
Vårgårda.

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING
IMMANUELSKYRKAN
Södra Promenaden 106
602 31 Norrköping

SJUKHUSKYRKAN i Norrköping
Eva Gudmundson, Sjukhuspastor
011 - 24 11 55

011 - 12 15 50

TEMA OCH MANUSSTOPP
”Uppbrott”
….. är det tema som får vara den röda tråden i nästa nummer. Då kan många vara med och
dela sina tanker? Vi skulle värdesätta funderingar från våra läsare!
Manusstopp är 19 augusti

Expeditionstid torsdag 10 - 12
stängt 9 juni - 11 aug.
E-post: immanuelskyrkan@telia.com
Hemsida: www.immanuelnorrkoping.se
PASTOR / FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

Per Jennervall
070 - 674 01 74
jennervallper@hotmail.com
ORGANIST
Bengt-Göran Sköld
076 - 167 78 27
bengtgskold@gmail.com
ORDFÖRANDE

Ingvar Almrot
070 - 313 22 44
ingvar.almrot@telia.com
KASSÖR
Gunnel Hertnäs
070 - 978 91 52
gunnelh@gmail.com
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IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING
Bankgiro 5592 - 0409
Swish 123 218 41 41
GETSJÖTORPS FRILUFTSGÅRD
Plusgiro 79 26 75 - 1
www.getsjotorp.se

Immanuelskyrkan en del av
Equmeniakyrkan
och vi samarbetar med:

Studieförbundet Bilda
för kyrka och samhälle

sista sidan...
FJÄRDE PSALMEN
När jag ropar, så svara mig,
Du min barndoms Gud,
Du som skall befria mig
ur mitt koncentrationsläger.
Makthavare, hur länge skall ni förbliva
i er förblindelse?
När skall ni upphöra
att strö slagord omkring er
och att tröska era propagandafraser?
Många säger:
”Vem skall befria oss från deras atomvapen?”
Men upplyft Du över deras bomber
Ditt ansiktes ljus, o Herre.
Du giver mig större glädje i hjärtat
än vinet de dricker på sina fester.
I frid vill jag somna in, när jag går till vila,
mardrömmar och sömnlöshet plågar mig icke
och jag hyser ingen skräck för mina offers vålnader.
Lugnande medel brukar jag icke,
ty Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

ur Ernesto Cardenals Latinamerikanska psalmer

