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Inför skapelsen 
Utdrag ur boken Bön helt enkelt ”Lovsång och klagovisa” 
 
”Oktoberskogen glöder i eftermiddagssolen. Jag pulsar fram i drivor av blodröda 
lönnlöv och björkskrudens avlagda gull. Tystnadens lufthav krusas blott av  
nötväckors muntra samtal i ekhagen. Och av kungsfåglars nålsticksfina pip därborta i 
granbrynet… 
Det kan tyckas som om jag vore ensam med träd och småfåglar. Men ingalunda!  
Under en enda av mina skosulor finns ett helt universum av organismer, kanske 
120 000 maskar, kryp och insekter. Jag hukar över marken, tar upp en näve mull; här 
lever femtusen miljoner(!) bakterier, lika många som det finns människor på hela  
planeten Jorden. Jag kan inte känna dem, inte med mina ögon upptäcka dem.  
Men de ”sänder” till mig på dofternas sensuella språk: Med min näsa begriper jag att 
de finns. 
Jag stannar till vid gamla gärdsgårdseken: Bak-
om den skrovliga barken, från rot till toppskott, 
har minst 500 olika arter sitt hemvist i tillvaron. 
En myllrande livsväv av delaktighet och ömsesi-
digt beroende. 
För inte så längesen satt bladen där som kloro-
fyllgröna solfångare, med uppgift att i varje 
ögonblick hålla trädbjässarna vid liv. I deras 
sockerfabriker – 30 miljoner på en enda kvadrat-
centimeter blad! – förenades mullens salter, luf-
tens kol och ljusenergin från stjärnan Solen. 
Nu spretar trädkronorna naket svarta mot höstens 
skyar. Och nere på marken töms löven på kraft 
och ordnad struktur. Steg för steg bryts de oåter-
kalleligt ned till de enkla elementens  
gestalt.”      
    av Stefan Edman 



 
 
 
 
 
 

Scout  
är satt på paus under hösten, 

kanske blir det nystart i vår 
 

Oktober 

 9 kl 18.00 Kvällsgudstjänst som börjar med mat 
   Predikan av Martina Nordqvist 
23 kl 18.00 Kvällsandakt med Mia Gyllgård, samlingen  

  börjar med mat  

November 

14 kl 10.00 Förmiddagsgudstjänst 
27 kl 18.00 Kvällsandakt med mat 
 

December 

10 kl 15.00 Musikcafé med insamling till Ukrainas folk 
   Lotterier, musikunderhållning  
11 kl 18.00 Kvällsandakt med mat 
24 kl 09.00 Samling kring krubban 
26 kl 10.00 Annandagsgudstjänst i Equmeniakyrkan Furulid 

Puls 
Måndag kl 18.00-19.00             
i Fålehagen 
När värmen byts mot kyla blir det 
gym.pass i Maskinhallen i Östervarv. 
Andakt inleder passet, därefter kommer 
konditionsträning, eller promenad,  
alltefter ork och egen förmåga. 
Vill du vara med?  
Kontakta Emelie 076-221 47 70 

Syträffen  
Vi ses hemma hos varandra följande  
tider, för en stund av samvaro och 
fika, kanske också för att jobba med 
våra händer. VÄL MÖTT! 
Ring Inger P  om du vill veta mer 
070-3513882 

 
4/10 hos Inger Paulsson 
 
25/10 hos Atti Eriksson 
 
15/11 hos Siv-Britt Jensen 
 
6/12 hos Astrid Jansson 

 ”Herre, jag har övat mig i att lyssna 

Inte blott till mänsklighetens svanesång,  

Till larm och katastrofer. 

För mig ljuder nu också en annan sång, 

Vackrare, klarare. 

 Den kommer från markens och vattnens 

 myllrande liv. 

Jag hör hur den viskar i kolatomer och 

vattenmolekyler. 

Den brusar tyst i min egen kropp. 

Herre , jag blir lycklig, 

Ja, hänförd över den sången. 

Det är lovsången över den skapande  

Kärleken, Till dig, skapelsens Gud 

från livet självt  ”                                               
                                       Stefan Edman 

Hösten är min tid Herre. 
Jag älskar septemberkvällars 
mörka, mjuka värme. 
Hösten ger mig ingen oro,  
bara vila. 
Tack för tryggheten  
i mörka kvällar 
Tack för ro mitt i  
storm och regn 
Herre tack för egen växt och 
mognad 
År för år -närmare dig för varje 
år. 
  Stefan Edman 


