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Tema Tid



Jag har inte tid! Ett talesätt som ofta används, men är det sant? Knappast! Tiden 
kommer till oss så länge vi lever, 1440 minuter varje dygn. Vi har tid! Frågan är 
vad vi gör med tiden. ”Det är mycket nu” är ett annat vanligt uttryck. En kompis 
till mig kallade sig själv tidsoptimist, ett utryck som jag snabbt anammade – låter 
mycket bättre än att ha dålig planering. Vi är många som behöver bli tidsrealister, 
med god planering. En del av oss behöver dra ner på aktiviteter, andra behöver 
förändra livsstil. 

Vi behöver lära oss att prioritera och använda tiden till det vi verkligen vill göra. 
Hur ser en bra prioriteringslista ut? Samtala gärna med en vän om det! Fundera 
också vilken plats vilan, återhämtningen har i ditt liv. Gud vill vara en del av den 
vilan och fylla på med sinnesro, kraft och kärlek. Några ord från den goda boken: 
”Sök först Guds rike”, ”Ta väl vara på tiden”, ”Allt har sin tid”. 

/Tomas Arvidson, pastor

Tid

Retreat – tid för fördjupning och eftertanke

Retreat betyder att dra sig tillbaka i stillhet för en eller 
flera dagar. Syftet är att deltagarna i tystnad och still-
het ska få tid till fördjupning och eftertanke och kring 
detta har jag samtalat med Hanna Rudebrant, som bor 
här i Ljurhalla och läser till präst. Hanna är med i den 
ekumeniska kommuniteten på nya slottet Bjärka Säby 
i Östergötland utanför Linköping. Det är en lekmanna-
kommunitet, d v s inga nunnor och munkar, utan 
vanliga människor, och har idag ca 200 medlemmar 
från hela Skandinavien. Medlemskapet innebär att 
man avger ett löfte, att följa en Regel vilket innebär att 
be en tidebön om dagen, ta nattvard en gång i veckan 
samt att åka på en retreat om året. Tidebön innebär att 
be på en särskild tid på dagen, till exempel morgon-
bön, middagsbön, kvällsbön och nattbön, vilket här-
stammar från judarnas bönerytm där man bad sju 
gånger om dagen på speciella tider. Jesus bad dessa 
böner och Psaltaren var hans böne-bok. Enligt det 
löfte Hanna har givit väljer man en av tiderna/bönerna, 
det som passar bäst in i dagens schema. Man ber 
Psaltaren där allting finns samlat i en Tidebönsbok 
som man följer, vilket Hanna ser som väldigt 
befriande, att man inte själv behöver hitta på utan kan 
följa en färdig mall. Det blir vilsamt.

För att få ytterligare förståelse och bakgrund för vad 
retreat är går vi i samtalet långt tillbaka i tiden, till 
Gamla Testamentet. Människor har i alla tider haft ett 
behov av att dra sig tillbaka. Sedan 200- och 300-talet 
har kristna män och kvinnor dragit sig undan och sökt 
sig ut i öknen eller till andra avskilda platser i öknen 
för att be och söka Gud och exempel på detta i bibeln 
är Jesus, Moses, Paulus och Johannes Döparen. 
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Detta har sedan fortsatt genom historien - människor 
har sökt sig till ensamhet och tystnad, ofta kring en 
ledare, för att leva efter en Regel. På så vis växte 
klostren fram där man som munk eller nunna fick avge 
klosterlöften, att hålla sig till Regeln: fattigdom, 
lydnad och kyskhet. Världens första kloster växte fram 
under Antonios levnad, en eremit som dragit sig undan 
världen till en grotta i Egyptens öken under 300-talet. 
Här kom flera tusen människor att bo, arbeta och be 
med en ständig ström av gäster på besök.

En modern ökenfader är Matta Al-Miskin, Matteus 
den fattige, som 1949 kläddes i munkdräkt och som 
levde många år i Egyptens öken med lärjungar om-
kring sig. Han skrev mycket om bön och kristen enhet 
efter att i flera år studerat vad de stora andliga 
mästarna skrivit om bön. Hans skrifter spreds och trots 
försök att tysta honom fick han senare i uppdrag att 
förnya livet i Makariosklostret, som skulle bli den 
koptiska kyrkans största och mest blomstrande kloster. 
Efter år av avskildhet och tystnad har människor som 
Matta Al-Miskin något att säga. Människor söker upp 
andliga vägledare som honom för råd och hjälp och 
paradoxen är att ju mer de har dragit sig undan, desto 
mer eftertraktade har de blivit. 



Tid för diakoni 
– tid för omsorg

Diakoni är oftast en uppgift för några speciella men 
samtidigt är det uppgifter för var och en av oss. Jesus 
har gett oss alla uppdraget att vara tjänare, att visa 
varandra omsorg och ordet diakon kommer från 
grekiskans diakonos och betyder just tjänare.

Jag vill ge dig några ord om det som kallas 
diakonins sju bord och där vi kan se exempel på att 
diakonin kan innefatta så många olika områden.

Köksbordet. Flera av diakonins bord kan beskrivas 
som karitativa. Latinets “caritas” kommer från latinet 
och betyder, kärlek, omsorg, barmhärtighet. 
Köksbordet kan beskrivas som vardagens mötesplats.
Parkbänken. Jesus rörde sig ständigt ute bland 
människor i olika miljöer och det ska vi också göra. 
Vi ska möta människorna där de är och som de är.  
 Altaret/Nattvardsbordet. Gudstjänst och diakoni 
hör samman. Vi samlas till gudstjänst och vi sänds ut 
till tjänst när den är slut. Jesus säger både “Kom till 
mig” och “Gå ut”.
Runda bordet. I en dialog möts två eller fler och 
med samtal mellan flera runt ett bord ryms många, 
cirkeln kan vidgas och relationer skapas.
Soffbordet. Detta symboliserar det diakonala 
arbetets själavårdande funktion, det lågmälda 
samtalet. Behov att ha någon att samtala med är stort, 
särskilt när livet brister.
Skrivbordet. Det administrativa arbetet. Planering, 
samverkan med offentlig, ideell och privat sektor 
m.m.
Talarstolen. Det syftar på att stå upp för värdiga 
livsvillkor och mänskliga rättigheter. 

Jag vill också i detta med diakoni lyfta fram ordet 
omsorg som finns med i alla de exempel som nämnts. 
Hur har vi det med vår tid? Hur gör vi med vår tid? 
Hinner vi bry oss om våra medmänniskor och visa 
dem den omsorg de behöver och förtjänar? Du får 
själv svara på frågan och med detta vill jag lyfta 
frågan om diakoni och omsorg och jag hoppas att vi 
alla kan lyfta oss lite från vår bekvämlighet och göra 
det lilla för en av våra medmänniskor och göra det på 
det sätt som passar just dig och mig.

/Håkan Oscarsson, diakon

I Sverige fick retreaten en renässans på 1940-talet av 
bl a metodistpastorn Göte Bergsten, som fått inspira-
tion från katoliker och startade retreatverksamhet. Idag 
är det många människor från olika samfund som åker 
på retreat.

Hanna berättar att hon åker på retreat en gång/år och 
den ska  helst vara två hela dagar och tre nätter för att 
den ska göra nytta. När man åker på retreat går man in 
i en process där allt sker under tystnad, vilket kan 
verka skrämmande för många, men som ger mycket 
tid för eftertanke och stillhet i bön. Man äter kvällsmat 
tillsammans på torsdagskvällen och därefter går man 
in i tystnad fram till söndagsmorgon där man efter 
gudstjänsten vid frukosten börjar prata igen. Mål-
tiderna intas ofta till klassisk musik. Dagen styrs av 
tidebönerna och handledning på morgon och efter-
middag där man får ett bibelord eller en text som man 
ska meditera och reflektera över under dagen. För den 
som önskar finns möjlighet till enskilt samtal. Man 
kan välja att åka på en enskild retreat, men Hanna 
föredrar att åka på en handledd, där dagarna följer ett 
visst mönster och man lättare kommer in en rytm. 
Hanna berättar att hon ofta går promenader och vilar 
mycket under retreaten. Det handlar om att träda ur 
vardagens ekorrhjul och få perspektiv på tillvaron. 
Man släpper alla krav och måsten, all stress för några 
dagar. 

Enligt Hanna finns det för alla människor, oavsett tro, 
ett mänskligt behov av att dra sig undan med en viss 
regelbundenhet för att få perspektiv på tillvaron. Vi 
lever i en oerhört bullersam och stressig tid där det kan 
vara svårt att lyssna in Gud och sig själv. Att åka på 
retreat handlar om att komma in i en rytm och att ta 
sig tid, och ge av sin tid för sin Gudsrelation och för 
sig själv. Då kan man upptäcka att ”tiden kommer” 
istället för att ”den går”. Befriande!
                                                           /Lisa Thunberg
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Vi är några som träffas i en hemgrupp varannan vecka. Vi 
samtalar med varandra om enkla eller ibland lite svårare 
händelser som sker runt omkring oss. Vi fick frågan om vad 
TID betyder för oss och det gav oss en lång diskussion där 
vi hittade mycket att fundera på och att glädjas över.

TID i perspektiv
Tid i ett historiskt perspektiv kan vara tusentals år, likaväl 
som ett decennium bort. Hur som helst är det kanske inte så 
vi tänker på tid i första hand. ”Förändringarnas tid” är ett 
välkänt begrepp och kanske är det så vi måste tänka 
historiskt? Vår slutsats blev att ju längre fram i historien vi 
kommit desto snabbare och snabbare rullar tiden och 
utvecklingen.

Gunnar, som är en av deltagarna i vår hemgrupp, hans 
farmor är 105 år gammal och hon har följt utvecklingen 
under alla år som hon levt. Hon tycker att tiden går så 
mycket snabbare nu. Förr var det långt mellan helg och 
helg, men nu är det bara en vecka!

Perspektiv på TID
Tid betyder olika för vilken situation i livet man befinner sig 
i, det var vi alla rörande överens om. För ett barn kan en dag 
vara oerhört lång och en vecka är en evighet bort. 
Barnfamiljen känner stress över att inte hinna med det som 
måste hinnas med och samtidigt få tid över till annat. 
Medelåldern med utflugna barn, den tid i livet vi sett fram 
emot att få ”egentid” fylls av mycket som vi måste och vill 
göra, egentiden får inte tid.

Ju mer vi har att göra desto snabbare går tiden. Men varför 
går tiden alltid långsammare om det vi gör är något som vi 
inte tycker är roligt? Det var en fråga som vi inte kunde hitta 
svar på, trots att vi kunde slå fast att det är härligt att få det 
gjort, det som behöver göras.

Tid i olika perspektiv

8 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Håkan Oscarsson 
Servering 

10 Tisdag 18.30 Alpha- och Betakurs

14 Lördag 18.00 Grötfest
Tomas Arvidson 
Ingvar Holmberg
Servering

15 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tomas Arvidson 
Nårungakören

18 Onsdag 9.00 Ekumenisk bön

20 Fredag 19.00 Ekumenisk gudstjänst 
Lena Kyrka
Carl-Erik Sahlberg m.fl.

21 Lördag 19.00 Ekumenisk gudstjänst 
Equmeniakyrkan Vårgårda
Carl-Erik Sahlberg m.fl.

22 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
Nårunga kyrka
Carl-Erik Sahlberg
Nårungakören

27-28 Fredag - Lördag
Livgivande Gemenskapshelg på 
Mullsjö Folkhögskola

        Mer info kommer på hemsida 
        och i kyrkan. Anmälan till Håkan 
       Oscarsson senast 10 januari

29 Söndag Gudstjänst för alla åldrar
Tomas Arvidson
Musiklinjen SVF 
(Södra Vätterbygdens Folkhögskola)
Servering 

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, 
scout, ungdomskör och fredagscafé startar igen 
under januari/februari. Se mer information om 
verksamheten på www.ljurhalla.se där vårens 
program kommer att publiceras.
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Januari

Hemgruppen samlade för samtal. 



Februari
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En av oss berättade att han såg fram emot en lång oplanerad 
semester, bara för att koppla av. Det var den längsta och 
minst givande semester han upplevt. En annan av oss 
berättade om att man som pensionär har möjlighet att göra 
vad man vill av sin tid. Man har möjlighet att planera och 
prioritera det man har lust eller ork att göra, det är en förmån 
med tiden som pensionär. Att få planera så att tiden räcker 
till det mesta som behöver göras. 

TID - stress
Tid och stress är förknippat, men måste det vara så? Vi 
samtalade och kom fram till att det beror till stor del på 
person. En del är mer ”stresståliga” än andra. Men vi sa 
också att stress kan vara förlamande på tiden vi har att utföra 
något på. Det ligger mycket i uttrycket, ”Stressa inte, ta det 
lugnt, då hinner du mer”.

FramTID
Vi kom även in på framtiden och hur vi kan tycka om den, vi 
oroar oss över världsläget. Vi funderar givetvis också över 
vår egen framtid. Men, att bekännande kristna har förmånen 
att få vila hos vår Gud. Den tron ger oss möjligheten att få se 
framåt med trygghet och vi tror att Gud som leder dag för 
dag.

Vi får lita på och vila i orden som Lina Sandell skrev i en av 
de mest sjungna psalmerna i vår psalmbok, ”Blott en dag ett 
ögonblick  i sänder.”

/Maria Utter-Fredin

5 Söndag 10.00 Gudstjänst
Josef Marklund
Tomas Fredin
Servering

7 Tisdag 18.30 Alpha- och Betakurs

11 Lördag 10.15 Andakt Vårgården
11.00 Andakt Kullingshemmet

12 Söndag 10.00 Årsmöte
Tomas Arvidson
Alice och Jonathan Marinder
Nattvard, Servering

15 Onsdag 15.00 Eftermiddagsträff i 
Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga
Goa gubbar

19 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Linda Danielsson
Daniel Eliasson
Servering

21 Tisdag 18.30 Alpha- och Betakurs

26 Söndag 10:00 Gudstjänst 
Tomas Arvidson
Nårungakören
Servering
11.45 Mitt i Livet

28 Tisdag 14.00 Andakt Trevnaden

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i januari/februari.  
Se mer information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där vårens program 
kommer att publiceras.
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"Hos Kullbergs, 
där hemgruppen 
träffas, ser det ut 
så här. Annas 
föräldrar bor i 
Japan och hennes 
systers familj i 
Bolivia. Det är 
bland annat bra 
när man ringer 
varandra.”



Under hösten har det hänt spännande grejer i Equmenia 
Ljurhalla. Emma Forsberg, som är en klippa i vår verk-
samhet och som lägger mer tid än hon borde hinna med 
på scout, fredagscafé, Jennyz och ungdomsrådet, blev 
under hösten nominerad till och vann utmärkelsen Årets 
Eldsjäl 2016 på Equmeniagalan i Tibro som hölls den 12 
november.

Nomineringar skickades in av equmenia-föreningar över 
hela Sverige och bland alla dessa nomineringar så stack 
Emma ut. Knappt två veckor innan utdelningen kom 
Equmenias grafiska formgivare ner från Stockholm för 
att inför galan spela in en film med Emma och mig själv 
– ungdomsledar-Mikaela – och du kan se den på vår 
hemsida. Det som Equmenia vill uppmärksamma lite 
extra och som gjorde att de valde Emma är allt arbete hon 
gör som inte syns, alla timmar hon lägger på att föra 
närvarostatistik i vårt digitala system, lägga upp inlägg på 
våra sociala medier m m. Sådant som bara märks när det 
inte blir gjort. 

Nomineringen i sin helhet
”Detta är en person som lägger ner många timmar varje 
vecka som scoutledare och kårchef, ledare för ungdoms-
kören och som sitter med i styrelsen. Utöver det så kan 
hon inte låta bli att engagera sig i vårt fredagscafé (tonår) 
med jämna mellanrum, där hon inte är ledare för att tiden 
inte räcker till. Hon är även vår klippa när det gäller det 
administrativa arbetet så som att fylla i Repet, fylla i 
medlemsregister, skicka ut sms, mail och brev till alla 
deltagare och föräldrar och uppdaterar regelbundet vårt 
instagram- och facebookflöde. Allt detta lyckas denna 
22-åring hinna med utanför sina högskolestudier. I mina 
ögon kommer hon alltid att vara en eldsjäl utan dess 
like!”

Stort grattis till Emma, Årets Eldsjäl 2016!

                                                           /Mikaela Johansson, 
                                                                   ungdomsledare

 Mars
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Årets eldsjäl!
5 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst

för alla åldrar i Nårunga kyrka
Utdelning av barnens bibel
Jennyz

7 Tisdag 18.30 Alpha- och Betakurs

12 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Tomas Arvidson 
Marie Forsberg

19 Söndag 10.00 Gudstjänst
Jonathan Svensk
Evelina Karlsson & Marcus Filipsson 

 Servering

21 Tisdag 18.30 Alpha- och Betakurs

26 Söndag 10.00 Gudstjänst
Insamling till Equmeniakyrkans 
mission i Sverige
Tomas Arvidson
Nårungakören
Servering
11.45 Mitt i livet

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i januari/februari.  
Se mer information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där vårens program 
kommer att publiceras
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Skogsbygdens Missionskyrka
 

Januari
6 Trettondedag jul kl.16.00  Jul- och grötfest
14 Lördag       kl.16.00  Lördagscafé, Kjell Sandblom
26 Torsdag kl.16.30  Årsmöte

Februari
12 Söndag kl.15.00 Gudstjänst, Anne-Marie och Sören Haglund 

Mars
6 Måndag kl.15.00 Symöte
12 Söndag kl.15.00 Gudstjänst, Sören Magnusson
19 Söndag kl.15.00 Gudstjänst, Alf Kjällström med fru
20 Måndag kl.15.00 Symöte

I ett samhälle där allting går fortare och fortare har 
vilan gått från att vara det första, det som ger kraft 
till arbete och ansvar, till att hamna sist. Vilan har 
blivit en kompensation, en snabbladdning, istället 
för att vara en del av själva livet. Tomas Sjödin är 
författare, pastor, föreläsare och en av Göteborgs-
Postens regelbundna krönikörer. Återkommande 
ämnen i Tomas böcker är kärlek, tid och tro.

Ur boken Det händer när du vilar:

”Det finns en hemlighet i vilan. Det som inte 
händer så länge man försöker, just det inträffar 
så snart man ger upp. I det vardagliga kan det 
visa sig när man inte kan komma på ett namn. 
Efter att ha prövat allt, gått igenom alfabetet, 
släpper man försöket med en suck. Då kommer 
man på det! Råd som sov på saken eller lägg det 
åt sidan en stund pekar åt samma håll: 
Någonting händer när ingenting händer. Onyttan 
är allt annat än onyttig.”

”Vad är vila? Mer än att inte arbeta? Vilka värden 
värnar vilan? Hur hanterar jag vilan i relation till 
känslan av att inte riktigt räcka till? Hur värnar jag 
rätten att få vara trött? Och inte minst, hur 
handskas jag med vilans ärkefiender Oro, Leda 
och Rastlöshet?”

.

Se även annons och predikoturer i 
Alingsås Tidning.
 
Vid förfrågning om symöte 
ring Birgitta Eriksson telefon 91048 
eller Ulla Johansson telefon 91023. 

Nästa nummer av Inblick kommer i juli. Där emellan 
kommer programbladet för april, maj och juni.

Equmeniakyrkan Ljurhalla finns nu på Facebook. 
Gå med i gruppen Equmeniakyrkan Ljurhalla för 
att få mer information om vad som händer i kyrkan.

Boktips – böcker om tid

I boken Det är mycket man inte måste skriver Tomas:

”Om du vill göra en människa lycklig, ge henne då 
inga rikedomar, men ta några önskningar från 
henne, skrev Euripides. Att avstå, säga nej, sovra 
bland önskningarna är att ge rymd och växtplats för 
något större. Önskningarna är goda men när de 
kommer i flock är det klokt att vara lite sträng. Där 
några önskningar får möta ett vänligt nej strömmar 
inte sällan en oväntad glädje in. Det är mycket man 
inte måste, eller ens behöver ...”

Lyssna även på Tomas Sjödins vinterprat i P1 från 
2014/15 på www.sr.se/vinter.



”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 
Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker 
och en gudsvind svepte fram över vattnet”. Sedan 
talade Gud. Klangen är kraftfull i denna existentiella 
och universella ouvertyr. Skapelse i tid och rum. Och 
allt var mycket gott. Gamla testamentets första 
kapitel berättar om det vi ännu ser och förundras 
över. Darrgräs och nattvioler, lodjur och rådjur, 
abborrar, koltrastar, domherrar. En sedan länge 
åldrad ek, som skänker mig sin skugga den där 
varma, heta sommardagen. Bäcken som har vatten 
till både mig och det frodigt gröna gräset, en dag när 
livet verkar vara stilla, fastän allting ändå rör sig – i 
tiden och i rummet. Ett levande och för våra sinnen 
dramatiskt virrvarr. En skapelse där allting hör till 
och allting hör samman.  

Evangelisten Johannes har alltid fascinerat mig, den 
lite annorlunda berättaren. Han skriver i sitt första 
kapitel om Ordet som fanns i begynnelsen och att 
genom det blev allting till. Ordet var Gud. Liv och ett 
sant ljus. Ordet blev människa och bodde bland oss. 
Nåd och sanning kom till alla genom Jesus Kristus. 

I midvinterns mörker kommer ibland evigheten nästan 
nära under snötyngda vinterträd. Då är det bara jag och 
galaxerna. Vågor av ljus från så obegripligt många 
stjärnor, som lyktor i natten. Budskap om skapelse, om 
evig tid. Natthimlen ter sig som ett praktfullt och 
oändligt, gränslöst hav. Över vattnet vid detta hav 
förnimmer jag, i strandkanten, understundom ett nästan 
hisnande tilltal, ett bud om en värld utan förgängelse. 
Från Gud som blev människa, som alltid är beredd att 
lyssna till min undran, min längtan. Som känner mig.

Den 28 oktober 2016 träffar jag Torsten Åhman efter 
gudstjänsten i Equmeniakyrkan Ljurhalla. Torsten har 
predikat, bl.a. om förlåtelse. Vi ska tala en stund om tid 
och rum. ”Vi människor är fångna i tiden, vi tvingas att 
följa tiden bit för bit”. Torsten säger att på samma sätt 
är det med rummet. Vi kan inte vara på två platser 
samtidigt. 
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Och – för förflytting krävs det tid. Det är också ett 
slags fångenskap. Ibland tänker vi att Gud finns 
någonstans i universum. Men – universum finns i Gud, 
menar Torsten. ”Det är i honom vi lever och rör oss 
och är till”. Gud är inte bunden till tiden och rummet. 
Gud lever i ett ständigt nu. Dock – Torsten värjer sig 
eftertryckligt för tanken på att allt är förutbestämt.

Detta med Guds evighet, det ligger kanske utanför vår 
radie på något sätt, att kunna förstå. Naturligtvis har 
Gud menat att vi ska använda förståndet han gett oss, 
säger Torsten och tillägger: ”Den människa som förstår 
att jag kan inte förstå allt, den människan har ju 
kommit en bit på väg, har insett förståndets 
begränsningar”. Vi talar också om att i Bibelns texter 
är budskapet det viktiga, inte kronologin. Evangeliet är 
viktigare än tidsramen. 

Platsen var en gång Betlehem. ”Medan de befann sig 
där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin 
son, den förstfödde”. Det var en dramatisk natt. Några 
herdar mötte en ängel och Herrens härlighet lyste 
omkring dem. De blev rädda, men fick bud om att en 
frälsare var född. Plötsligt fanns där en stor himmelsk 
här som prisade Gud. Herdarna besökte strax därefter 
Maria, Josef och det nyfödda barnet, lindat i en krubba. 
Herdarna berättade vad de hade sett och upplevt.

En gång för flera år sedan hörde jag i juletid en man 
från Donsö berätta om ett ögonblick ute på Nordsjön. 
Han var på fiske. Havet var stilla. Himlen fanns där 
ovanför havet, men i ett nu var horisonten borta. Hav 
och himmel möttes i ett jublande crescendo. För 
honom blev det en mäktig bild för det som hände i 
Betlehem. Ordet som blev människa och bodde bland 
oss människor.

                                                                /Bertil Jonsson


