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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Se på liljorna, hur de växer. De varken 
arbetar eller spinner.

lukas 12:27© Foto: Elisabeth Hedin



I skrivande stund är det lite gråkallt ute, men samtidigt är det ett 
faktum att vi är på väg mot sommaren och allt det härliga som 
sommaren kan erbjuda oss.

Men hur kom det sig att vi har olika årstider, vinter, vår, sommar, 
höst och åter vinter, vår, sommar osv.? Den den största enskilda 
detaljen är jordaxelns lutning (ca 23°) i relation till solen. Att jorden 
kan behålla sin lutning gentemot solen har vi månen att tacka för. 
Månen visar alltid samma ansikte mot jorden. Årstidernas 
variation uppstår när jorden vandrar kring solen (se illustrationer). 
När vi har vinter på 
norra delen av 
jordklotet pekar den 
bort från solen. 
Under sommaren 
är det tvärtom. 
Södra delen av 
jordklotet pekar 
bort från solen. 

Samtidigt som jorden vandrar kring solen under en tidperiod av ett 
år roterar månen runt jorden 12 gånger under samma tidperiod 
(dock inte exakt). 

När solens position på himmelen sammanfaller med jordens 
ekvator har vi antingen vårdagjämning (20 mars ) eller 
höstdagjämning (22/23 september, i år 22 september).

Årstider



 Månens bana kring jorden "går" längs jordens ekvator. Denna 
relation mellan 
jorden och månen 
gör att månen 
stabiliserar jordens 
rotationsaxel. Utan 
månen skulle jorden 
"wobbla" på sin bana 
runt solen som i sin 
tur skulle betyda att 
vi inte skulle ha 
årstider och vi människor skulle inte kunna bo på vår jordplanet. 

Hur denna unika organisation uppstod kan bäst förklaras med 
Bibelns skapelseberättelse. Gud skapade jorden som en beboelig 
planet (se Jes. 45:18). Utöver att månen lyser under nattetid har 
den en avgörande betydelse för att bestämma årstider. I Ps 
104:19  läser vi: "Du (Gud) gjorde månen, som visar årets tider." 
Månen "bestämmer" t.ex. när påsken faller. Påsken, som vi snart 
ska fira, är kanske den viktigaste tiden i den kristna kyrkans 
historia. Jesus dog under påsken för att ge sitt liv som lösen för 
människans synd. Av detta ser vi att hela skapelsen är med under 
påskdramat. Solen förmörkas. Månen är den tidmarkör som pekar 
på den årstid Jesus skulle dö. På korset hänger Jesus Guds Son, 
Sonen som en gång hade skapat alla människor och alla träd 
också.

Jag har skrivit dessa rader för att vi alla skulle komma ihåg 
skapelsens vittnesbörd - inte bara om Guds storhet - men också 
om hans kärlek till oss människor.  
Vesa



Finansminister Magdalena Andersson uttrycker i media att vi 
samhällsmedborgare "måste vara överens om grundläggande 
gemensamma fakta." Socialdemokraterna har därför tagit initiativ 
till ett "handlingsprogram mot faktaresistens" och man riktar sig 
främst till ungdomar. Man vill att myndigheter ska "bli ännu bättre 
på att sprida fakta." Detta i en tid då fler och fler utsätts för 
myndighetsmissbruk och vi dessutom ofta nås av nyheter om 
myndighetschefer som missbrukar sitt 
förtroende, ljuger och stjäl och dessutom 
belönas för det!

Man vill försäkra sig om att 
ungdomar "tycker rätt". Att 
"tycka rätt" är detsamma som att 
dela de för tillfället politiskt 
korrekta åsikterna, vilka man ska 
tvingas anamma som varandes 
fakta. Fakta kan inte handla om vad 
man tycker. Fakta är inte åsikter; fakta är 
sanningen och den är inte diskuterbar.

Vi ser idag en skrämmande utveckling där det ena ordet efter det 
andra töms på sin innebörd och ofta ges en annan mening. Detta 
för att kunna slingra sig förbi exempelvis formuleringar i lagtexter 
och även få utrymme att tolka ord på olika sätt, beroende av vem 
som använder dem. Vissa grupper i samhället blir då väldigt 
viktiga att lyssna på, medan andra antingen nonchaleras eller 
tystas ned.

Fakta och Sanning

FAKTA

SANNING



Vårt land har slagit in på en oerhört farlig väg, där sanning och 
rätt får en alltmer osynlig plats. Sanningen, som ju personifieras i 
vår Herre Jesus Kristus, vill man mota ifrån sig, samtidigt som 
man ändå vill behålla ett visst mått av sanning; en tillrättalagd och 
politiskt korrekt variant. Men då tömmer man ordet på sin 
innebörd; sin kraft.

Låt oss därför be och tro att vi som känner Sanningen ska få 
möjlighet att förmedla hopp till de människor vi möter och som har 
kvar sin fungerande "inre kompass", nedlagd av vår Skapare. Må 
Gud välsigna oss alla i den uppgiften med frimodighet, kärlek och 
iver!

Marita

Jag är vägen, sanningen och 
livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig.

Jesus i Johannes 14:6



1. Nära relationer är en komplicerad sak. De kräver en bra 
kontakt för att fungera. Denna kontakt måste vårdas och 
underhållas för att inte tappa sin ledningsförmåga.

2. Låt inte vardagens sysslor tvinga er för långt isär, då det 
lätt leder till att en spänning byggs upp. 

3. Om inte denna spänning kan kontrolleras kommer en 
urladdning oundvikligen att ske. 

4. Vid denna urladdning kan förödande gnistbildning lätt 
uppstå. Ju större avstånd mellan er, desto större gnistor 
kommer att visa sig.

5. Tillåts gnistorna bli för stora kommer kontaktytorna att 
förstöras och relationen slutar fungera.

6. För att undvika detta bör ESD-skydd alltid användas. 
(ESD=ElectroStatic Discharge, eller Emotional 
SafetyDevice). 

Tomas

Relationsfysik



Missa inte!

Vad är samvetsfrihet?
Har samhället rätt att begränsa 
individens samvetsfrihet t.ex. 

inom vården, skolan etc.?

Per Bauhn
prof. i praktisk 
filosofi vid 
Linnéuniversitetet

Vesa Annala
teolog och 
författare

Onsdag den 19 april kl. 19
Tillfälle för frågor. Fika. Fri entré.

Välkommen!

Ett samtal om

samvetet
mellan

Gud, ett hjärnspöke eller grunden 
till all existens?

Christer Sturmark och Vesa Annala
Författare, förläggare, 
debattör och tidigare
IT -entreprenör. 
Ordförande för
förbundet 
Humanisterna.

Teolog, författare och 
f d ateist. Utbildning 
från Uppsala och 
Lunds universitet med 
livsåskådningar i 
fokus.

Söndag 23 april kl 16. Plats meddelas senare.

Moderator: Tommy Dahlman

Välkommen!



Jenny Nyströms Gränd 10, 392 33  KALMAR
Församlingen är nu utan pastor, men du är
välkommen att kontakta oss via någon av 

kontaktvägarna här till höger eller kom och 
möt oss vid någon av våra samlingar!

Telefon: 0480-196 33
kalmaradventkyrka.se
Aila Annala: 0705-53 61 47
Vesa Annala: 0705-76 53 19
T&M Sandberg: 0485-342 36
Redaktörer och webbansvariga: 
Tomas & Marita Sandberg 
ctomas@telia.com

Lördagar kl 16 har vi bibelstudium

Vi studerar för närvarande Romarbrevet.

Ibland följer predikan eller andra inslag efter bibelstudiet och 
sedan fortsätter gemenskapen kring fikabordet.

Vi har en öppen gemenskap där vi strävar efter att alla ska 
känna sig delaktiga och välkomna att dela med sig av vad 
Herren lägger på våra hjärtan. Det kan vara en sång, en 

bibelvers, ett vittnesbörd, ett tröstens ord, en uppmuntran...

Varmt välkommen!
Med reservation för ändringar.

© Kalmar Adventkyrka

På tisdagar studerar vi just nu 
Matteus evangelium.

Vi samlas klockan 18, läser, 
diskuterar och fikar tillsammans.

Välkommen du också!
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