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Nipfjället 7, står det på en skylt in i skogen, på vägen mellan Idre och 
stugan vi hyrde härom helgen. Vi har en halv dags härlig fjällvandring 
bakom oss och efter lite vila får vi nu plötsligen lust att uppleva mer av na-
turen och ta vara på det sista dagsljuset. - Vi åker till Nipfjället, säger Pelle.
Vägen går uppåt i den mörka granskogen. Till slut anar vi en öppning 
längre fram. Träden upphör och vi kör ut på kalfjället. Fortsätter ett par 
km på grusvägen som alltjämt går uppför men nu genom en ödslig dal 
med väldiga långsträckta bergsmassiv på båda sidor. 
Så tar vägen tvärt slut. Vi stannar vid en parkeringsplats där en storslagen 
utsikt breder ut sig framför oss med vidder, myrar och fjäll. Det är ganska 
mörkt nu. Vi ser oss runt åt alla håll, men upptäcker inga tecken till bebyg-
gelse eller mänsklig närvaro. En mäktig vy, om än ödslig.
Där står vi i skymningen och det är ganska kyligt, då plötsligt ett litet men 
kraftfullt ljus tänds borta vid horisonten. Häpna, och först utan att förstå 
vad vi ser, får vi sedan följa månens väg upp över fjällkanten. Snart fullt 
synlig fortsätter det oranga klotet att stiga på kvällshimlen med ett varmt 
sken, och ödsligheten är inte alls lika ödslig längre. 
Jag tänker på texten i Jesaja 9:1-7 om ett ljus i mörkret. 700 år efter Jesajas 
hoppfulla löfte blir ljuset i horisonten påtagligt genom Jesu liv och verk-
samhet. Han själv beskriver sin roll i världen med orden Jag är världens 
ljus. (Joh 7:37). Tvåtusen år senare präglas också vår tid av ångest och 
kaos. Men Jesajas ”Dock” påminner mig om att Gud själv har sista ordet.

Dock, natt skall inte förbliva 
där nu ångest råder .. 

.. det folk som vandrar i mörkret 
skall se ett stort ljus

... och hans namn skall vara: Underbar i råd, 
Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Jesaja 9:1-7 (1917 års översättn.)

Berit Wall



från 10 år, fredags-
kvällar kl 18.30 - 21
Höststart 4 oktober

med Tacokväll!!
Anmälan senast 

onsdag 2/10
till Henric

08 555 425 30

        

        

        

Lördag 5 Kl 10 - 16 Rötter, Rytm o Rastplatser, M Ahlriksson

Söndag 6 Kl 10 Gudstjänst i Sjövikskyrkan med predikan av  
  Maria Ahlriksson, Jönköping. Söndagsskola

  
Lördag 12 Kl 18 Gemenskapskväll med kaffe/the och macka,  
  bön och lovsång

  
Söndag 13 Kl 15.30 Musikcafé i Sjövikskyrkan. Konsert med  
  sånggruppen Sylviidae. Servering från kl 15

  
Söndag 20 Kl 11 Ekumenisk gudstjänst i Renströmmen, Nkp
  För samåkning från Sjövikskyrkan kl 10 ring 
  Katrin tel 0731-411562

Måndag 21 Kl 19 Föreläsning och samtal med Sverker   
  Wadstein (se annons)

Söndag 27 Kl 10 Gudstjänst i Sjövikskyrkan med predikan av  
	 	 Curt	Ajdert.	Nattvardsfirande.	Söndagsskola
  Kl 18 Kvällsmöte med pastorer fr Karnataka, Indien
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Lite av det som händer i november
3 nov  Kl 10 Allhelgonagudstjänst, Beo Mellergård, kören
10 nov Kl 15 Cafémöte med L Eriksson, Hoppets stjärna
16 nov Kl 09 Kvinnofrukost med Eva Lindberg
17 nov  Kl 10 Gudstjänst med Eva Lindberg, Open Doors 
24	nov	 Kl	10	Gudstjänst	med	Curt	Ajdert,	nattvardsfirande
  Kl 12 Sjövikskyrkans församlingsmöte
1 dec  Kl 17 Adventscafé med kören i Missionshuset

Bön för 
Kolmården 

varje onsdag 
kl 18 - 19
i  Sjöviks-

kyrkan.
Körövning

efter bönen 
16 och 30/10

"Stort tack för dagarna hos er! 
Det var fantastiskt få mötas - och att även mina 
barn	fick	komma	med!!	Hälsa	till	hela	församlingen	
och alla som tog emot oss i sina hem, och ställde 
upp för oss på olika sätt dessa dagar!!"
Guntis Engelis med familj, Aizpute, Lettland

Sverker Wadstein
föreläser utifrån sin bok 

”Konsten att vara vuxen”

Offer, räddare och förövare 
- vem är du och vilka har du omkring 

dig? Och går det att bryta invanda mönster?
Vänta dig igenkännande leenden och nya lärdomar!

Fritt inträde, enkel smörgås 
till självkostnadspris. Välkommen!

Sjövikskyrkan i samarbete med studieförbundet

Torsdags-
sången

för daglediga
udda torsdagar

kl 10-12
i Missionshuset

Vill du vara med?
Ring Annika 

0722-280609

Kreativa
gruppen i

Missionshuset
udda torsdagar

kl 18.30 
Välkommen!
Ring Solveig 
073-9770453

Måndag 21/10 kl 19
i Sjövikskyrkan

>SPACE<


