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Vem är han - eller hon 
den robusta ungen  
naken och glad  
åt sin egen styrka  
 

springer i språnget 
ner i det våta kalla  
 

hoppet i balans  
mellan solens hetta 
och vattnets kyla  
 

utan en tanke på  
poäng eller  
bekräftelse 
 

barnets kroppsglädje 
intakt med hjärnans 
alla upplevelsevärldar  
och funktioner  
 

i naturlig kontakt  
med vad alla sinnen 
tar in som en helhet 
en självbild  
 

en liten stor 
människa   
löper sin utveckling  
mäter sina steg 
i ett självklart 
hopp  

 

i överensstämmelse med  
tidens vågor  
 

det hopp där materians  
motstånd eggar att  

ytterligare spänna  
muskler och sinnen  
 

som när en fisk  
trycker ifrån med sin 
fena mot vatten 
 

fågeln med sin vinge 
mot vind 
 

inte ett uns 
självömkan 
 

barnet behöver  
inte offerkoftor och 
trånga föreställningar 
 

barnet längst in i oss 
att relatera till 
med kraft 
förstånd och respekt 
 

barnet  
hoppet om  
mänskligheten 

Vem 

 

Vad väcker hopp 
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Hoppet är en inre bild, 

ett klimat en stämning, 

en tolkning av det som är  

och ska komma, 

en bild, 

målad av vår egen  

dyrköpta fantasi, 

matad med erfarenhet,  

påverkad av allt och alla,  

som vi medvetet  

eller omedvetet valt  

och värderat,  
 

komprimerad 

till ett enda motiv  

av laddad innerlig önskan 

och beredskap 

på stadig värderund, 
 

det som får min identitet  

att mogna, 

mitt språk  

och mina handlingar 

att sträcka sig in  

emot det framtida goda, 

som om det redan vore här 
 

Hoppet driver och påverkar  

min omgivning, 

Hoppet är frukten  

av omgivningens  

påverkan på mig, 
 

Hoppet är jagets dialog  

med omvärlden,  

en kärleksrelation  

och samtidigt  

en kamp om herravälde 
 

Hoppet ger sig hän 

och integrerar  

allt som är jag 

Hoppet 
Vem väcker hopp 

i en grundinställning 

en livshållning,  

ett förvånansvärt 

stabilt redskap 

att vässa och använda 

med såväl intellekt som känsla 

och som lever sitt eget liv,  

talar och övertalar 

med sitt eget språk 
 

om överlevnad och livsutbrott, 

genombrott av ett överraskande 

annorlunda perspektiv, 

som samtidigt är igenkännbart 

från andra bortglömda 

självklarheter,  
 

som myten om trädgården,  
 

myten om gryningen, 
 

myten om den dansande gudinnan, 
 

myten om den segrande hjälten, 
 

myten om den gudomliga musiken 

och uppenbarelsen,  
 

myten om  

antihjälten, 

 

att överraskas  

av sin egen potential  

av vördnad  
 

som står fri   

som ett eget  

verksamt väsen  

på distans 

inom mig  
 

som min  
hedervärda tvilling   Min hedervärda  

tvilling  
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 Vad har vi hoppet till? 

Vad har vi molntäcket till 

att sova under? 

nej till att spricka upp 

  
vad har vi solen till 

att bränna oss på? 

nej till att ge värme 

  
vad har vi regnet till 

att bli kalla och nerkylda? 

nej till att ge svalka 

  
vad har vi vinden till 

att få oss på fall? 

nej till att lära oss stå stadigt 

  
vad har vi hoppet till 

att fly från verkligheten? 

nej till att omforma den 

  
Gud allsmäktig 

är inte alls mäktig 

men varje kedjas  

sköraste länk 

tänk utan den  

skulle allt falla isär 

utan den vore  

vi inte här   

”Hoppet” är så starkt  

förenat med ”kärleken” att 

det snarast förefaller vara en 

av sidorna av just kärleken. 

”Hoppet” blir för mig en  

längtan och förhoppning om 

att vara del av ett kärleksfullt 

större och den som hoppas 

älskar och den som älskar 

hoppas. 

Jag lever i karantän. Jag  

saknar mina vänner. De är min 

familj. Jag älskar dem.  

Förvissningen om att kunna 

träffas igen ”på riktigt” är  

mitt hopp som blir till ett  

privilegium när många andra 

kanske känner sig nedstämda 

och bortryckta ur sammanhang 

och det vanliga livet. 
 

Per A Jönsson 

Schack matt 

När gudar och gudinnor  

kämpar om makt 

Kristus vinner i schack 

löparen löper snett 

tornet kommenderar attack  

hästen fastnar i att räkna rätt 

bonden är van vid slakt  

inte ens kungen har kontroll  

när märren äntligen tar sitt 

sjusteg på allvar  

ljuder från helt annat håll  

ord som skiljer stolt ifrån feg 

och tystar hånfulla skratt  

schack matt 

från en nyförlöst drottning 

som kämpat i närkamp 

i inre brottning 

jag är Kristus i kris  

bedömd med ros eller ris 

genom törne jag tagit mig hit 

för att vinna 

när du är svart är jag vit 

är du man är jag kvinna 

är du vit är jag svart 

har du hjälm har jag hatt 

men hat leder ingen vart 

schack matt 

Vem väcker hopp 
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Herden 

Den goda herden 

ropar samman 

får och lamm 
 

visar på samband 

mellan skuld 

och skam 
 

rädslan att hamna  

utanför 

hör samman  

med vilken väg  

vi valde  

vilken ideologi  

vi svalde 

vilket program  

vi genomför 
 

vilka ideal  

vi vill skända 

hur vi då mår inuti 
 

vad vi tror ska hända  

när vi dör 
 

Kristus själv bär  

Bilden för ditt hopp 

lämnar dig aldrig uppgiven 

den är självskriven  

förankrad i din kropp 

”Gud beslöt att låta all  

fullhet bo i Kristus  

och att genom hans blod 

på korset stifta fred  

och försona allt med sig 

genom honom och till  

honom, allt på jorden  

och allt i himlen.” 
 

Kol 1:19-20 

Vem väcker hopp 

jordklotet tungt 

men utan sten på bördor 
 

lyfter i sin egen död 

lugnt och stilla 

med korset som spade   

de smakrika grödor  

ur jordens mull  

råg och vete 

korn och havre 

mantelfliken full 

av räddade gestalter 

med gott samvete 

bland nedtecknade rader 

håglösa bylten  

och palter 
 

han följer djurens stigar 

böjer sig ner  

”Tron är grunden för det vi 

hoppas på; den ger oss visshet 

om det vi inte kan se.” 
 

Heb 11:1 

Träsnidare  

Som snickarlärling  

dog Gud på trä 

men lever  

på hoppet från  

fruktträdets gren 

Dålig smak 

Uppgivenheten är en glidare 

den smakar ingen vidare 

med sitt klara anlete 

mot insekter och ser 

myrors arbete  

små spår av sniglar  
 

söker frukt och bär 

utan att förvilla 

eller förlora  

avsikten 
 

ser det stora  

i det lilla  

gläds och stärker  

hoppets glöd 

i varje kryp i nöd 

där såren värker 
 

fårens gröna bete 

växer här i överflöd 
  

där verkligheten 

överträffar dikten 
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G udstjänster och program  

 

 

Under Coronakrisens första tid har vi försökt undvika större samlingar  

inomhus såsom gudstjänster och konserter i våra kyrkor. Nu under  

lugnare förhållanden öppnar vi upp försiktigt i och med att en kallare  

årstid inträder. Men om radikala försämringar i smittoläget kommer måste 

vi i omtanke om våra medmänniskor banta ner kontaktytorna.   
 

Flens kyrka (öppen 10.00-12.30 varje söndag)  

11.00 varje söndag enkel gudstjänst i Flens kyrka med högst  

20 personer. Vid behaglig väderlek firar vi utomhus. 

Blir det ändringar informerar vi. 
 

Helgesta kyrka (kyrkan öppen vid gudstjänst kl.13.00-15.30) 

Enkel gudstjänst kl.14.00, högst 20 personer, kaffe  

30 augusti 

13 september 

27 september 

11 oktober 

25 oktober   

8  november   

22 november   

6  december 
 

Hyltinge kyrka (kyrkan öppen  

vid gudstjänst kl.13.00-15.30) 

Enkel gudstjänst kl.14.00,  

högst 20 personer, kaffe 

6 september 

20 september  

4  oktober  

18 oktober 

15 november   

29 november   

 

Vad väcker hopp 

Fredag 30/10 

Hyltinge kapell öppet 

kl.12.00-16.00. 

Enkel kaffeservering. 
 

Alla Helgons Dag 31/10 

Kyrkogårdsdag öppet 

kl.10.00-15.00. 

Flens kyrka, Helgesta kyrka,  

Hyltinge kapell.  

Enkel kaffeservering. 

Kl.11.00 Flens kyrka  

enkel gudstjänst 
 

Söndag 1/11 kl.11.00  

Hyltinge kyrka enkel  

gudstjänst  

Jesus går omkring på jorden 

med trovärdighet 

handlingarna och orden 

beskriver samma verklighet 

Jesus tog sina steg på marken 

odlade sina lustgårdar  

öppnade den himmelska parken 

där han sin kyrkas välgång vårdar  

Jesusverser 
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Jesus såg att mänskligheten 

var mer förtjust i att dyrka 

utan kontakt med verkligheten 

än att bygga en trovärdig kyrka  

och säkra upp planeten 

Vad väcker hopp 

”Allt skapat har lagts  

under tomhetens välde 

(…) med hopp om att 

också skapelsen skall  

befrias ur sitt slaveri  

under förgängelsen (…)  

Vi vet att hela skapelsen 

ännu ropar som i  

födslovåndor.”  
 

Rom 8:19-23 

Jesus ger aldrig upp 

när motstånd är som störst 

sätter han ondskan  

under lupp 

men med kärleken först  

 

Jesu liv är poesi 

allting vävs samman i  

samma livsmelodi  

Jesus var hoppets  

vidöppna fönster  

allt han sa och gjorde 

följde samma mönster  

Jesus är en källa  

som ger levande vatten 

som blir en källa  

som ger levande vatten 

som blir en källa  

med levande vatten  

att ge till den törstiga 

som blir en utgivande 

källa med levande  

vatten som tillförs  

den törstiga  

men är redan i den 

stunden en egen inre 

källa som möter all törst 

med det inre källvatten 

som släcker allas törst  

en gåva att förvalta  

som ett inre flöde som 

bara blir mer av att  

utges och åtnjutas 

Ingen är profet  

ingen håller i tömmen  

ingen vet  
 

att rida in  

framtidens hemlighet  
 

ingen enda är vis  

men hoppet  

sträcker sig mot alla  
 

i det vi vill kalla  

drömmen  

om lustgårdens  

paradis  

Jesusverser 

Bottennapp  

sa fiskaren  

den token 

som hängde 

slapp 

på den egna  

metkroken 
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Livsmod tillbaka 

Hopplös är ingen 

alla kan fylla sin korg 

med äpplen  

redan på väg 

till butiken 
 

besviken  

är bara den 

som sålde sitt hopp 

och sin fantasi 

för en förenklad 

ideologi  

 Ett minne för livet 

Jag var tillsammans  

med Jägarskolan  
 

på en militärövning  

uppe vid riksgränsen. 
 

fjällen  

inga ljus  

endast månsken 
 

ett altare  

byggt av snö 
 

norrskensflammorna  

jagade varann 

på himlavalvet  

Hovpredikant  

Hans Åkerhjelm  

talade  
 

om livet  

och närheten  

till Gud 
 

som då kändes nära 
 

en cellos  

spröda toner  

ljöd 
 

och vi sjöng  

Närmare Gud till dig 
 

Samtal med  

förhoppningsfulla barn o 

ungdomar. 

Samtal med en god vän, 

som känner mig väl. 

Naturen, skogen, sjön o 

öppna fält. 
 

UllaBritt o Göran Lindberg 

Vad väcker hopp 

Jag ger mig själv hopp. 

Alla vanliga goa mänskor kanske.. 

Filosofisk fråga.....värme, närvaro. 

Nära och kära. 

Att få göra roliga saker nu och i 

framtiden och få ha roligt med  

människor jag gillar. 

Att solen går upp som vanligt, att 
människor fortfarande delar sin 
glädje med andra, att fåglarna 
sjunger och äppelträden bär frukt. 
 
Carina Sundin 

Hopp är den gnista som tänds, när 

själen förmörkas av oförmågan att 

själv klara ut problemen. Brist på 

hopp leder till stagnation, som i sin 

tur leder till att man förtvinar. Tron 

att ingenting är omöjligt skapar 

hopp, så tro leder till hopp! 
 

Lars Franzén  

då kändes  

himmelriket  

så stort och mäktigt 

 

Kerstin Mattsson  

i soppköket 
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Från trädets topp 

Genom motstånd 

förmedlas förstånd 
 

mothugg  

är näst medgång 

bästa tilltugg 

från menyn 
 

en underbar gåva  

manna direkt ifrån skyn 
 

kan du lova 

med huvet på skaft 
 

att dina tänder 

druckit vatten 

hellre än saft 
 

fått vila på natten 

efter slit och knog 
 

och sova 

sig starka nog 

att tugga  

det dina händer 

om dagen har lagat 
 

och hjärnan fått plugga 

och tankar fått dugga fritt  

i tankeskugga 
 

när andra bara har klagat 

över lagom och genomsnitt  
 

och inte kan skilja  

på mitt och ditt 
 

då blir din hjärna slitstark 

att löpa sitt eget lopp 
 

ta sin chans 

träda fram  
 

klättra i glans  

till klarsyn och färg 

från trädets topp 
 

som bärs och närs 

av ett bergfast hopp 

i hjärnstam 

ryggmärg  

och hjärnbark 

Doppa 

han tar ett 

dopp 

i sömnen  

om natten 

i hopp om  

att hans kropp 

ska lyftas opp 

i drömmen  

av vatten 

Vad väcker hopp 

...Hoppsan 

sa han 

och försvann... 
Erase and rewind... 

Hopp 

Ögonen öppnas  

och livet strömmar in 

Att få leva i årstiderna och dagens nu 

I mörkret veta att ljuset kommer  

När man öppnar handen  

och någon annan är där 

Att kunna skrika utan att någon hör  

men ibland gör 

Tillit berör och hoppet förför 
 

Magnus Svensson 

Ingen visste  

att han var  

Guds son 

när han gick  

här på jorden  

och plockade spån 
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Är det slut? 

Han satt alldeles stilla.  

Han hörde att någon pratade med 

honom.  
 

Vem var det som pratade? 

Han hörde inte vad som sas.  

Som om han hade fått vatten i 

bägge öronen. Det lät så konstigt. 

Men någon pratade med honom.  

Vad var det man ville säga?  

Han förstod inte. Det kunde väl 

inte gälla honom?  
 

Cancer, sa rösten. Vadå cancer? 

Han hade väl ingen cancer?  

Det var bara gamla människor som 

fick det. Han hade ju just fyllt 50 

och de hade haft massor med folk 

på födelsedagsfesten. Det hade  

varit hur roligt som helst och inte 

hade han märkt att det var något 

särskilt med honom. Lite hes i  

halsen, det var allt. 
 

När han kom hem gick han in i  

sovrummet och stängde dörren.  

Plötsligt gick det upp för honom. 

Han hade faktiskt fått cancer och 

doktorn hade sagt att det var  

allvarligt. Han la sig på sängen  

”I hoppet är vi räddade –  

ett hopp som man ser uppfyllt 

är inte något hopp, vem  

hoppas på det han redan ser?  
 

Men om vi hoppas på det vi 

inte ser, då väntar vi  

uthålligt.”  

Rom 8:24-26 

Vad väcker hopp 

och grät. Kanske skulle han 

snart dö. 
 

Nu följde en tid av många  

sjukhusbesök med strålning  

och cellgift. Om man nu sätter  

in så här många och svåra  

behandlingar så finns det  

kanske hopp.  
 

De trodde tydligen att det var  

möjligt att bota honom. Han 

kända att hoppet växte. Han 

kämpade igenom smärta,  

illamående och huvudvärk den 

ena månaden efter den andra, 

samtidigt som sköterskor och  

läkare uppmuntrade honom.  
 

Så upphörde behandlingarna. 

Bara prover togs ett par gånger  

i veckan. Hoppet växte för varje 

provsvar. En dag sa läkaren att 

alla prov visar att sjukdomen är 

hävd.  
 

Han hade inte gett upp. Han 

hade inte slutat hoppas. Han var 

cancerfri! 
 

Nils Erik Jacobsson 

Allt vi dricker dricker vi  

i minnet av allas vår Moder 

som dansade fram flödande  

materia i födelsens morgon  

hon lärde oss konsten att dricka  

henne skändar vi eller hedrar  

i valet av dryck  

den som dricker har inte  

förlorat hoppet 
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Vad väcker hopp 

Per e-post 

Se hur världen blivit  

märkbart liten 

vi sitter i samma farkost 

utan relevanta reglage 
 

ser i samma skärmbild 

Jorden sliten 

och tuggar  

på samma frukost 

långt bort från  

trygghet och garage 
 

hotfullt nära är 

hungern och riten 

i rymden finns 

bara råkost 

den fromme 

saknar sin fromage 
 

alla som vill räknas  

till eliten 

får sköta kärlek 

per e-post 

för leendet 

blev en grimas 
 

våga ändå   

svara på inviten 

trots kalla nätter 

med rimfrost 

tabletter plåster 

och bandage 
 

hoppet är den 

enda dynamiten 

som ändrar riktning 

rensar rost 

och lagar 

utslitet kablage 

 

Det vackra namn 

Jesus — namnet betyder   

Herren frälser och räddar 
 

Jesus — ett vackert namn  

för somliga slitstarkt 

för andra ganska utslitet 

ligger lika naturligt   

i en lovsång som i en nidvisa 
 

Jesus — för många en  

beundransvärd person  

med mod att i sin tid  

stärka människovärdet 

lyfta fram barn, kvinnor  

och folk med dåligt rykte. 
 

Jesus — för andra en  

excentrisk healer med  

orimliga anspråk  

och orealistisk människosyn 
 

Jesus — för några  

en kärleksfull  

människokännare 
 

Jesus — för andra hoppets 

broder och förebild i radikal 

tro på alltings upprättelse  

Där Jesus går fram 

blommar livets trädgård 
 

träden står resliga  

med djupa rötter  

saftiga frukter   
 

när han lyfter 

levande vatten  

upp ur brunnen 

till mognad i dopet 

växer orden han talar  

till djupast tänkbara  
läkedom 
 

Älskad Värderad Respekterad  
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 0157-157 49 kyrkorådets ordförande Magnus Henriksson 

 magnus.r.henriksson@svenskakyrkan.se 

 

 070-737 90 85 Lovisa Rundqvist 

 lovisa.rundqvist@svenskakyrkan.se 
 

 

 

 0157-157 46 Mats Blomqvist 

 mats.blomqvist@svenskakyrkan.se 

 0157-157 34 Petter Wingren 

 petter.wingren@svenskakyrkan.se 

 
 0157-157 33 Tuula Fäldt  

 tuula.faldt@svenskakyrkan.se 

 0157-308 06 Roger Larsson  

 roger.h.larsson@svenskakyrkan.se 

 0157-302 19 Thomas Myhre 

 thomas.myhre@svenskakyrkan.se 

 0157-157 43 lagbas Conny Ericsson  

 conny.ericsson@svenskakyrkan.se 
 

 

 

 0157-157 35 Tommy Karlsson 

 tommy.s.karlsson@svenskakyrkan.se 

 0157-306 66 AnnCathrine Wingren 

 anncathrine.h.wingren@svenskakyrkan.se 

 
 

 

 

 0157-157 30 Anette Jüring      
 Församlingsexpeditionen öppen  

 måndag — fredag kl.10.00 — 12.00 

 anette.juring@svenskakyrkan.se    

 0157-157 42 Anna Eriksson 

 anna.e.eriksson@svenskakyrkan.se 

 0157-157 32 Johan Torstensson 

 johan.torstensson@svenskakyrkan.se 

 

 

   

 

Vi samarbetar med 

Se hur världen blivit  

märkbart liten 

vi sitter i samma farkost 

Exp 

mailto:johan.torstensson@svenskakyrkan.se

