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ÄNGLAR FINNS DOM ?

SMÅ SILVERVINGADE ÄNGLAR

SKYDDSÄNGLAR

FÖLJESLAGARE



Så har nog många barn bett i sin aftonbön 
och känt tryggheten och änglabeskydd under 
natten.

I bibeln finns många berättelser om 
människors möten med änglar som Guds 
sändebud, i Nya Testamentet t:ex ängeln 
Gabriels besök hos Maria, ängeln som 
nattetid varnade Josef för Herodes, herdarnas 
änglabesök ute bland fåren.

Men vi som lever nu då? Kan vi möta 
änglar? Vi är säkert många, som kanske oftast 
inte sett men ändå förstått att vi räddats av 
änglar i skiftande situationer, genom varning, 
vägledning eller beskydd, i ofta helt oförklarliga 
ingripanden. Vi har haft flera exempel i vår 
familj under årens lopp. Många gånger har vi 
först senare insett att vi haft änglahjälp.

Jag tror också att det finns människor, 
som går änglars ärenden, att det finns änglar 
i människogestalt. Det gäller att se dem, eller 
snarare förstå att just änglar varit till hjälp, 
i olika händelser, ibland små, enkla, ibland 
livsavgörande. När de behövs är de där! Jag 
tror att varje människa, särskilt barnen, har en 
skyddsängel, som hela tiden följer oss och står i 
förbindelse med Gud.

Mona Alexanderson

”Det går en ängel runt vårt hus
Han bär på två förgyllda ljus
en bok han har uti sin famn
nu somnar vi i Jesu namn.”

Änglar, finns dom?

Änglakoral
Osynlig vid min sida här
en hjälpare så nära är,
jag anar, nästan ser ibland
en ängels blick, en ängels hand.

En tröstare med änglanamn
vill ge mig från en fadersfamn
all himlens glädje, frid och ro,
det är min enkla barnatro.

Så när jag hjälps och tröstas här
av en som inget tack begär
då finns det ingen tvekan, nej,
en ängel ser mig, rör vid mej.

Det minsta jag vill ge som lön
är tacksamt hjärtas tysta bön,
dess lovsång bortom ord och ljud
till alla goda änglars ljud.

Atle Burman
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ÖGON SOM KAN SE
I boken Kristuslegender av Selma Lager-
löf finns berättelsen om Den heliga nat-
ten: Farmor och jag är ensamma hemma, 
alla andra har farit till julottan.

Då berättar farmor om den märk-
värdiga natten, då inget ont kunde ske.  -
”Det var en man,” sa hon, ”som gick ut i 
mörka natten för att låna eld. Han gick 
från stuga till stuga och knackade på. 
”Kära, hjälp mig!”, sade han. ”Min hus-
tru har nyss födt ett barn, och jag måste 
göra upp eld för att värma henne och den 
lille.” Men det var djup natt, 
så att alla människor sofvo. 
Ingen svarade honom.”

I sitt sökande finner man-
nen en gammal vresig herde, 
som sitter och vakar över sina 
får vid en eld. Tre stora hun-
dar vaknar, öppnar sina gap 
som för att skälla –men det 
hörs inte ett ljud.
Så rusar hundarna på honom, Men kä-
karna och tänderna, som hundarna skul-
le bita med, ville inte lyda dem, och man-
nen led ingen den minsta skada. Den 
gamle herden blev rädd, och kastade sin 
långa, spetsiga stav mot mannen. Men 
den vek åt sidan och susade förbi.
”Käre, hjälp mig och låt mig låna litet 
eld!”, ber mannen. ”Min hustru har nyss 
födt ett barn, och jag måste göra upp eld 
för att värma henne och den lille.”

Nu vågade inte den gamle herden an-
nat, så han säger: ”Tag så mycket du be-
höfver!” 
För han såg att mannen inte hade något 
att ta de glödande kolen med. Men man-
nen böjde sig ner och plockade kol ur as-
kan med bara händer och la dom i sin 
mantel, och sen ville han gå.

Men herden undrade för sig: ”Hvad kan 
detta vara för en natt, eftersom hundar-
na inte bita, fåren inte rädas, spjutet inte 
dödar och elden inte bränner?” Och han 
ropade till mannen:
”Hvad är detta för en  natt? Och hvaraf 
kommer det sig, att alla ting visa dig 
barmhärtighet?”Då sa mannen: ”Jag kan 
inte säga dig det, om du inte själf ser 
det.”

Och så gick mannen, och herden följ-
de efter. Och när han fick se det nyfödda 

barnet liggande i en berg-
grotta, då tog han fram ett 
mjukt och vitt fårskinn ur 
sin ränsel och gav till man-
nen.

I samma ögonblick, 
öppnades hans ögon och 
han såg hvad han inte för-
ut hade kunnat se och 
hörde hvad han inte förut 

hade kunnat höra. –Han såg, att runtom-
kring honom stod en tät ring av små sil-
vervingade änglar. Ja inte bara där, utan 
han såg änglar överallt!
När farmor kommit så långt i sin berät-
telse, suckade hon och sa: ”Men hvad 
den herden såg, det kunde vi också se, ty 
änglarna flyga under himmelen hvarje 
julnatt, om vi blott förmådde urskilja 
dem.” Och så lade farmor sin hand på 
mitt hufvud och sade: ”Detta skall du 
komma ihåg, ty det är så sant, som att 
jag ser dig och du ser mig. Det är inte på 
ljus och lampor, som det kommer an, 
och det ligger inte vikt vid måne och sol, 
utan det, som är nödvändigt, det är att vi 
äga sådana ögon, som kunna se Guds 
härlighet.”

Lena Sollerman

I sommar ska jag åka till Israel/Pales-
tina och jobba som ekumenisk följesla-
gare. Jag ska vara borta i tre månader 
och kommer hem i slutat av juli. 

Det är inte riktigt klart än var på 
Västbanken jag blir placerad, 
Kommer jag till Hebron är 
uppgiften att följa palestin-
ska barn till skolan och se 
till så att de inte blir 
utsatta för stenkast-
ning och trakasserier 
från bosättare. Kom-
mer jag till en liten by i norr 
som heter Yanoun kan ar-
betsuppgiften bli att följa 
fåraherdar ut till betes-
marker och på så sätt 
förhindra dem att bli utsatta 
för våld av bosättarna som bor runt den 
lilla byn. Den lilla byn har varit bero-
ende av internationell närvaro sedan 
hösten 2002 för att kunna existera utan 
ständiga trakasserier från bosättarna.

Andra placeringar är Betlehem, 
Tulkarem och Jayyous. I de städerna 
fungerar man som ett medborgarvittne 
vid gränsövergångar (checkpoints) till 
Israel. Följeslagaren får en lugnande 
effekt på de ofta unga soldater som ska 
kontrollera att papperen stämmer. Vid 
placeringen i Jerusalem stöttar man 
bland annat den israeliska fredsrörelsen.

Det ekumeniska följeslagarpro-
grammet är internationellt och adminis-
treras av Kyrkornas Världsråd som sva-
rade på en vädjan från lokala kyrkole-
dare om internationell närvaro för att 
minska våldet. Det ekumeniska följesla-
garprogrammet i Israel och Palestina 

vill stödja de som arbetar 
för fred och rättvisa i 

området, främja res-
pekten för folkrätten 

och genom  praktiskt 
arbete stödja utsatta 
grupper. I Sverige står så 
gott som alla kyrkor bak-
om programmet genom 

SKR (Sveriges Kristna 
Råd) 

Jag kommer att skicka 
hem rapporter om vad jag är med om 
med e-post.  Meddela mig din adress 
(conny@nylen.org) så tar jag med den i 
sändningslistan. Vi ska skicka hem två 
rapporter i månaden. Jag kommer ock-
så att lägga ut en lista i Missionskyrkan 
där man kan anteckna sig

Hemsidor: www.skr.org - ekume-
niska följeslagarprogrammet i israel och 
palestina (leta efter symbolen som finns 
på den här sidan) eller den internatio-
nella sidan: www.eappi.org

Conny Nylén

Följeslagare i Israel 
och Palestina



KALENDARIUM
Återkommande varje vecka

Onsdagar 9.00
Morgonstund har guld i mund
Kort pilgrimsmässa

Torsdagar 19.00
En stilla timma
Pilgrimskväll

MARS

1 lördag  16.00  
Våffelmarknad   
Lotterier servering

2 söndag 17.00 
Midfastosöndagen Söndagkväll i 
Skutan Anita Sporre om arbetet på ett 
sjukhus i Kongo-Kinshasa 
 
7-9  
Retreat på Wettershus
Låt livet...!
Retreatledare: Lena Sollerman
    
9 söndag 11.00Jungfru Marie 
bebådelsedag Gudstjänst  Offerdag 
för pastorsutbildningen  Jenny 
Olsson Teologiska Högskolan OMG 
gitarrkvartett Tommy Tillander

13 torsdag 16.00 
Dagledigträff  
Härligt, gammaldags kaffekalas!
Kulturskolans gitarrelever underhåller 
med sång och musik

15 lördag 11 - 14 
Pilgrimsvandring på Björkö.
Samling nedanför Missionskyrkan 
– bra kläder och matsäck!
Tema: Kärlekens väg

16 söndag 11.00 
Palmsöndag Gudstjänst: Öppna 
hjärtat för Gud! Lena Sollerman och 
ungdomarna i krets 6

  
Passionsandakter i 
Stilla Veckan 19.00
musik och meditation

17 måndag i Missionskyrkan  
18 tisdag i Björkö kyrka  
19 onsdag i Missionskyrkan  

20 Skärtorsdag 19.00 
Getsemaneafton Lotta Alexanderson 
Evelyn Svenninghed 
Christer Sollerman m fl
  
21 Långfredag 11.00
Gudstjänst Lena Sollerman
Paul Peeters

    
23 Påskdagen 11.00 
Uppståndelsegudstjänst Lena 
Sollerman sångare blåsare

30 Söndag 17.00 
Söndagkväll i Skutan Psalmtoppen! 
Vi lyssnar, sjunger och röstar fram de 
tio bästa sångerna.
Lena Sollerman Evelyn Svenninghed 
Sångare, musiker  

APRIL

2 onsdag  20 - 21 
Coaching för tonåringar Vad är civil 
olydnad, egentligen?
Gäst: Per Herngren, fredsaktivist

6-10 
Retreat på Wettershus
Den inre vägens bön, och kroppens
Retreatledare: Lena Sollerman

6 söndag 11.00 
Gudstjänst Lars Falkfors 
Evelyn Svenninghed
Lotta Alexanderson   

13 söndag 10.00 
Bön i andaktsrummet
11.00
Vi vill växa! Lena Sollerman Nationell 
bön- och offerdag för mission i 
Sverige Gudstjänst med små
och stora barnkörerna scout OMG

20 söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard Lena 
Sollerman 
Nya medlemmar hälsas välkomna!

27 söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan Vad är 
bön, egentligen? Lena Sollerman 
ungdomskretsen Tommy Tillander 
gitarrkvartett    

30 onsdag 19.00
Valborgsmässoafton!
Vårsånger vårtal servering i Skutan
Manskören Menmändå ledn. Maria 
Larsson

MAJ

1 torsdag 7.30 
Kristi himmelsfärds dag 
Christer Holmer Gökotta med 
kaffekorg! (Vid regn i Missionskyrkan.)

4 söndag 11.00 
Gudstjänst Ann-Louise Dahlberg  
    
11 Pingstdagen 11.00
Gudstjänst Sana Mansouri 

14 onsdag 20 - 21
Coaching för tonåringar

17 lördag 15 - 17
Fest för konfirmander och inbjudna

18 söndag 11.00
Konfirmationshögtid  Lena Sollerman 
Tommy Tillander OMG sång

25 söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard Lena 
Sollerman Ulrika Jakob Christer 
Sollerman

29 torsdag 19.00
Bön för öarna

31 lördag 11 - 14
Pilgrimsvandring på Björkö
Samling nedanför Missionskyrkan
– bra kläder matsäck
Tema: Gå till dig själv

5-8 juni Kyrkokonferensen

Göteborgsmötet 08

8 juni söndag  
Gemensam gudstjänst i Svenska 
mässan
se separat program



Har du sett 

änglar ?
Ann-Louise Dahlberg, studerande, 
sommarpastor på Björkö

– Ja, jag har sett änglar. Inga 
himlaänglar, men änglar i form av 
människor som hjälpt och skyddat mig.
Jag tror varje människa har en 
skyddsängel som finns där och som 
hjälper när det behövs.

På TV säger Ohpra Winfrey: Gud talar 
inte till oss genom brinnande buskar 
längre - han sänder sina änglar och 
budbärare genom andra människor

Ingemar Alexanderson, fiskare

– Jag har inte sett några änglar men jag 
har haft änglavakt många gånger.
När jag var liten ramlade jag i vattnet i 
Skarvik, vid den gamla träbryggan. Jag 
hade en röd tröja på mig och höll mig fast 
i en påle.

En båt från Hönö som hade varit vid 
slipern som fanns på Björkö då, ropade 
till folk på kajen, att det ligger något rött 
under bryggan.
En man som hette John Andréasson klätt-
rade ner under bryggan och tog upp mig. 

Jag hade änglavakt.


