
Våren 2021
Jag är upp ståndel sen och li vet. Den som tror 
på mig skall le va om han än dör och den 
som le ver och tror på mig skall ald rig någon
sin dö

Joh 11:2526
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Svaret på det är enkelt, det fungerar alldeles 
umärkt! Guds rike är alltid ett parallellt rike med 
den värld som vi ser med våra fysiska ögon - i 
den värld som vi dagligen lever i!

Men du kanske ändå undrar, då det nu ser ut 
som det gör omkring oss!
Låt mig förklara, Guds rike består inte i hus och 
stora samlingar. Nej den består av gemenskap 
med Gud och i gemenskap med varandra, 
troende till troende. 

När vi möts, så är det enligt Bibeln, när två 
eller tre samlas i Jesu namn, när det sker då är 
Jesus även där! I detta har vi som tror en total 
upplevelse av. När tiden sedan går i våra liv så 
upplever vi att detta blir mer och mer sant.
Det är som när man tror på kärleken i ett förhål-
lande, den syns inte alltid å utsidan men kärle-
ken finns ändå där!

Så i vår tid sover verkligen inte Gud, i detta nu 
är Gud inte overksam, nej med full kraft arbetar 
han med att fullgöra uppdraget som han gav 
lärjungarna - det uppdrag som vi nu ser går i 
uppfyllelse i vår tid. Tiden som startade vid Jesu 
himmelsfärd, den gavs då namnet ”nådens tid”. 

Före Jesus var det fyratusen år av expansion av 
människor, föröka er sa Gud till Adam och Eva, 
att människan skulle uppfylla jorden, det var ett 
av människans uppdrag, ett uppdrag som nu 
verkar vara klart!

Under dessa första fyra tusen år ville Gud även 
sprida kunskapen om att han är en Gud som har 
synpunkter på vårt sätt att leva, därför ger han 
oss levnadsreglerna tio Guds bud som i stort sett 
är grunden för vår lagstiftning i västvärlden. Un-
der dessa första fyra tusen år är mänskligheten 
uppdelad i två grupper av människor.  Den ena 
folkgruppen är vi, som Gud i Bibeln kallar för 
hedningar och den andra folkgruppen är Guds 
utvalda folk, Israels folk. 

Detta förhållande förändras efter att Jesus kom 
till jorden, där han föds, lever och dör. I döden 
besegrar han dödens grepp, som finns som ett 
resultat av att Adam och Eva syndar mot Gud. 
På grund av Jesu syndfrihet så uppstår Han från 
det döda - då det var våra synder han bar i sin 
kropp, medan han inte hade gjort någon synd. 

Nu får den som vill fritt tillträde in i Guds rike, 
in i hans familj – om man vill, om den fria viljan 
kopplas till beslutet, att vara ett Guds barn. 

I detta Källan-nummer ser du ett resultat av att 
vi lever i Guds tid! Under hösten tar vi i vår för-
samling, utifrån en signal från Gud, beslutet att 
stödja det nya kristna kvinnohemmet Barmhär-
tighetens hus i Östervåla, som just nu är under 
uppbyggnad i gamla Gästis.

Efter detta sammanfogar så Gud detta med 
fler kristna i Tärnsjö som ansluter och vill sprida 
kunskap om detta arbete, så att bredden och 
välsignelsen av det blir än större!

Människor i nöd ligger starkt på Guds folks hjär-
tan, att få vara med och understödja och bära 
de svaga och de utsatta är en del av det DNA 
vi fått, som vi får av Gud när vi blir hans barn!

Vi hoppas att bygden med glädje känner med 
oss, att det är viktigt att rädda kvinnor som 
behöver komma på fötter och att de gör det 
med en tro på Jesus. Det är vårt mål med vårt 
engagemang!

Läs och gläds med oss över den gratistidning 
som du håller i din hand.
Boken som bifogas är en gåva till dig, som är 
berättelsen om Sebbe Staxx! Den visar på vad 
Jesu försoning och förlåtelse gör med honom 
och att Gud framåt nu får hålla i livets roder!
Efter sitt möte med Jesus, går han nu under 
namnet Sebastian Stakset. Det hjälparbete som 
beskrivs i denna tidning gör han med ett team 
av erfarna ledare, detta sker i hjälporganisa-
tionen Heart of Evangelism.

Allt han nu gör efter att han lämnade Kartellens 
samhällsomstörtande verksamhet är att hjälpa 
människor på fötter.

Berättelsen om miraklet i hans liv, om vad som 
sker när Jesus flyttar in och blir Herre i hans liv är 
mycket läsvärt! 
Det griper tag i var och en, detta är ett av 
många bevis på att Guds kraft - i att hjälpa och 
rädda människor, är så mycket större än den 
kraft som är verksam i världen!
Mvh, Kurt Ulander, ledare i Betel

Hur fungerar Guds rike i corona-tider
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Tankar från Elisabeth Ulander
I Ef 2:10-11 i vår bibel står det att; "Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds Gåva 
är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sej. Vi är hans Verk som är skapade i 
Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem."
Han, Jesus, ser vår längtan för att få allt att fungera 
Han, Jesus, ser vårt pusslande för att få kunna planera in hans närvaro i vårt pusslande 
Han Jesus välsignar oss för han ser hur vi strävar för att få ihop det som kallas vardagslivet…. 
Han, Jesus, vill vara med i vårt pusslande. 
Jesus Säger Förtrösta/Lita på mej Det är inte fel att ha planer, Jesus kallar oss att vandra med honom 
och Lita helt på honom i Helig Förtröstan. 
Helig Betyder Avskild för Gudomligt bruk 
Sök Guds Ansikte, när du tycker att livet går för fort, du tycker att du inte hinner med dina planer. 
Sök Jesus först! Andas In hans Frid på nytt. 
Förtrösta/Lita på att han ger dej Lugn och Frid! Glädje Tålamod 
Öppna upp dina sinnen för Jesu Kärlek. Dragningskraften i Jesu kärlek kommer att ge dej den Styrka 
du behöver för att stå emot Lockelsen i det som inte är hans vilja för dej i livet. 
Om du gör det blir du Fri. 
Du är hans Verk Född pånytt till att göra Goda gärningar som han förberett till att gå på vägar som 
han Banat väg för 
Det är så vi lever det Goda Livet som han/Jesus förberett för dej och mej! 
Vandra i ljuset såsom han är i ljuset. 
Var inte Rädd att Stanna upp och bara vara Tyst i hans närhet. Jesus älskar när vi söker honom. Han 
ger den Frid som så många söker. Pröva och Se att hans Nåd räcker. 
NÅDEN: Amnesti, Guds Godhet, Syndaförlåtelse, Välvilja 

KURSANSVARIGA   

NÄR OCH VAR:

KURS:

TID OCH DATUM:

PLATS:

ÖVRIGT:

ALPHAKURSEN

LIVET  

är värt att 
UTFORSKA
sverige.alpha.org

Alphakurs planeras i Missionsförsamlingen 
Anmäl ditt intresse.

Vi önskar Glad Påsk genom att dela ut denna bok
Vi båda församlingar på Kapellåsen i Tärnsjö 
delar ut Sebastian Staksets bok som en gåva-
till dig som bor i Tärnsjö och Nora socken till 
påskhelgen. 
I boken så berättar Stakset sin dramatiska 
livshistoria. Han är gangsterrapparen som håller 
på att gå under genom det hårda liv han lever. 
Boken är en självbiografi. I mötet med Jesus så 
förvandlas hans liv radikalt: från mörker till ljus, 
från hat till kärlek, från hämnd till försoning. 
I påskens glädje så firar vi att Jesus är sanner-
ligen uppstånden. Han är inte död utan vi tror 
att han lever idag och förvandlar liv gång på 
gång. 
Vi delar ut boken för att vi vill förmedla hopp 
och tro i en tid som på många sätt är oviss. 
Vi startar alphakurs dvs grundkurs i kristen tro så 
snart vi har tillräckligt många intresseanmälnin-
gar och det är möjligt att mötas utifrån rådande 
restriktioner.
Välkommen att kontakta oss i församlingarna! 
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Sebastian Stakset syns allt oftare i Östervåla. Sebastian är känd som sångare och ett 
förflutet som kriminell. Nu är han en av initiativtagarna till organisationen Heart of evan-
gelism som köpte f d Gästis i Östervåla. Jag ser verkligen fram emot att få intervjua 
Sebbe som han brukar kallas. En man som jag hört mycket om och som jag vet har fått 
ett förvandlat liv genom att han kommit till tro. Dagen då vi hörs på telefon och jag får 
intervjun, så förstår jag att det är många som vill prata honom. I uppstartsskedet av 
omsorgsboendet Barmhärtighetens hus så har han fått 100-tals sms om dagen. Jag är 
självklart väldigt nyfiken att få höra varför Sebbe valt att satsa just i Östervåla.

- Jag har burit drömmen och längtan under lång tid att få starta ett boende för att 
hjälpa trasiga kvinnor. Jag har mött så många genom åren. Det finns boenden för 
män, men för kvinnor är det mycket svårare att få plats på boenden. För det finns 
inte så många boenden för kvinnor. Och jag har känt sån stark längtan att göra 
det, så jag har bett bönen ”jag gör vad som helst” för att det ska få ske. Du vet 
det är en bön som Gud älskar...när vi ber så. 
Jag bor i Märsta med min familj. I mina drömmar om att starta ett boende så hade jag 
bett att det skulle vara nånstans på en ort som jag skulle kunna åka till på en 1 timme. 
Så kom erbjudandet – och jag åkte till Gästis och kollade på husen. När jag åkte dit 
så bad jag Gud om ett tecken. 

De första Sebbe mötte när han kom dit var familjen Ahlezon. Familjen kände han 
sen tidigare. Så det gjorde honom positivt förväntansfull, för Sebbe 
upplevde när han mötte Ahlezons, att de var tecknet som han bett 
om från Gud. När han sen kom in och gick igenom husen och 
såg att där fanns 12 rum som man skulle kunna göra till rum 
för kvinnorna att bo i, så tänkte han:

- Lärjungarna var ju 12 som följde Jesus. Wow, tänk 
att få vara här på Gästis och bo och få vara tillsam-
mans med Jesus och få stöd och hjälp med livet.
Så blev det, de budade på Gästis. Men då för-
lorade de lånelöftet från banken...och plötsligt 
såg det ut som att det inte skulle bli nånting. 

Men då skedde ett mirakel, 3 personer hörde 
av sig och hjälpte oss att köpa Gästis! Sen 
hörde missionären Carl-Gustaf Severin av sig 
och erbjöd sig att ta ansvar för renoveringen 
av rummen. En elfirma från södra Sverige 
hörde också av sig och erbjöd sig att kom-
ma upp och dra om all el. De kom upp 8 
personer och fixade det. Helt fantastiskt!!
För Sebbe var det också jätteviktigt vem 
som skulle få ansvaret för verksamheten 
som föreståndare. 

- Ingen behöver utbilda mig i missbruk. 
Jag vet att personalen är jätteviktig och det 
fanns bara en enda människa som jag kom 
att tänka på som skulle kunna vara föreståndare. 
Men jag visste också att den personen hade ett 
jättebra jobb på statlig institution. När jag ändå 
frågade henne, så svarade hon nej. Hon var inte 

Stakset startar omsorgsboende på Gästis i Östervåla
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intresserad. Men en månad senare så hörde hon av sig igen och sa: Gud har talat till mig, 
så jag tackar ja till att bli föreståndare!

Boendet är ett omsorgsboende med stödinsatser för kvinnor. Det är alltså inget behandlingshem. 
Men även fast Barmhärtighetens hus inte har samma krav eller får statliga bidrag som om det 

vore ett behandlingshem, så är verksamheten helt öppen för IVO:s insyn. IVO är inspektionen för 
vård och omsorg. Boendet har personal som jobbar dygnet runt.

- Det är viktigt för oss att det är fi nt här. De som bor här ska känna att det är fi nt för deras skull. 
Vi ska t ex installera en fontän här inne på gården.

Boken som Sebbe skrivit ”Bara ljuset kan besegra mörkret” berättar om livet innan 
han kom till tro och hur han möter Jesus och den förvandling som sker. Vad är 
det då som Sebbe själv känner att han bidrar med utifrån erfarenheten av att 
själv varit där och kämpat med att ta sig ur mörkret:
- Ja, men det är jättestor skillnad att vara akademiker och förstå miss-
bruket ur ett teoretiskt logiskt perspektiv än att ha varit i det och upplevt 
det själv. Alla som tagit sig ur missbruket, gör det för att de fått något 
att tro på och någon som tror på dem.

Vad är då den främsta drivkraften för dig att starta det här boendet? Vad 
är det du bär med dig från tiden då du levde i missbruk som känns enskilt 
viktigast i det? Sebbe svarar blixtsnabbt utan att tveka:
- Det är smärtan. Att man inte kan se sig själv i spegeln. Föraktet man 
känner för sig själv. Nu känner jag att jag själv fått så mycket nåd och 
hjälp att jag bara måste ge vidare....det fi nns så många som kämpar 
därute och jag vill vara med och hjälpa dem ut i ljuset.

Avslutningsvis så berättar jag för Sebbe att vi ska dela ut hans bok som en 
gåva till påskhelgen till alla som bor i Tärnsjö samhälle och i Nora 
socken. Varför tycker du att man ska läsa din bok? Återigen svarar han 
blixtsnabbt:

- Därför att boken berättar om att hur hopplöst och mörkt det än 
har varit – så kan livet ändå bli bra!
Jag tackar Sebbe för att han tagit sig tid med intervjun mitt i alla för-

beredelser inför uppstarten av boendet. Så ber jag om Guds välsignelser 
över honom och hans familj och Barmhärtighetens hus. Vi tror att en spän-
nande fortsättning följer.

Ingalill Norgren

Stakset startar omsorgsboende på Gästis i Östervåla
”jag gör vad som helst” för 
att det ska få ske. Du vet det 
är en bön som Gud älskar...
när vi ber så.
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Jag går in i ett hus. I hallen finns två stängda dörrar, bakom första dörren finns ett odjur och 
bakom den andra dörren skiner ett starkt ljus. Plötsligt är jag mitt i en strid, en andlig strid och 
en kamp om vem jag ska tillhöra. Ljusets ande vinner, jag sätter mig i en fåtölj och en him-
melsk frid omsluter mig. För två och ett halvt år sedan hade jag den här drömmen. Mitt i en 
tid då min vardag mest bestod av läkarbesök, undersökningar och stark oro. 

1990 när jag var 16 år gammal blev jag kristen. En härlig tid tillsammans med underbara 
vänner. Med tiden splittrades vi, en del drog i väg på utbildningar, andra fick jobb och själv 
blev jag inkallad till värnplikt.  
Vi kom ifrån varandra och jag kom även ifrån kyrkan. Tron fanns inte där längre. 2018 var 
året då jag hittade tillbaka. 

Allt började på Previa. Som lokförare tvingas man genomgå kontinuerliga hälsoundersöknin-
gar. Det här året gjordes samma saker som alla andra gånger. En sköterska kollar blodtryck, 
syn, hörsel, blodsocker och EKG. Efter det är gjort så går man igenom alla resultat med en 
läkare. När hon tar upp EKG på skärmen stannar hon till och säger: Nu har nog syster kop-
plat fel. 

Tillbaka till EKG-rummet och under läkarens kontroll görs ett nytt EKG. När det är gjort säger 
hon åt mig att genast kontakta vårdcentral, vilket jag gjorde. Nya undersökningar och remiss 
till hjärtmottagning på Akademiska sjukhuset med nya undersökningar och läkartider. Att som 
44-åring utredas för hjärtfel var ingen höjdare. Det påverkade mycket hur jag mådde, både 
fysiskt och psykiskt, men mitt i allt kaos fanns min fru Emelie där som stöd. 

Många kvällar läste hon bibeln och bad för mig. Det som förvånade mig var vilken hjälp det 
var. Lugnet kom genast till mig när hon gjorde det och inte en enda natt låg jag sömnlös. Min 

Ligger du sömnlös?
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sedan länge ateistiska syn på världen fick sig vid den här tiden en rejäl utmaning, även om 
jag fortfarande kämpade emot. 

En kväll när jag lagt mig för att sova i yngste sonens säng tar jag mod till mig och med ett 
öppet hjärta i nöd ber jag till Gud om ett tecken på hans existens. Resultatet är drömmen jag 
beskrev i textens början. 

Plötsligt vaknar jag ur drömmen, alldeles klarvaken känner jag hur starkt drömmen påverkat 
mig. Med en hand sträcker jag mig efter telefonen för att titta vad klockan är. Jag trycker till 
på knappen och det som displayen visar är 3:16. Samtidigt ropar en röst inom mig: Johan-
nesevangeliet. 
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska 
gå under utan ha evigt liv”.  Johannesevangeliet 3:16
 Dagen efter kontaktade jag Ingalill Nor-

gren och anmälde mig till en Alpha-kurs. 

Hur gick det med mitt hjärta? Den första 
augusti 2018 konstaterades att jag hade 
ett förstorat hjärta med frekventa extraslag 
och nedsatt kapacitet på vänster kammare. 
Idag två och ett halvt år senare är hjärtat 
åter normalstort, extraslagen är borta och 
kapaciteten på kammaren är åter normal. 
Tack Gud för det. 

Jan-Erik Johansson 
Bor: Tärnsjö Familj: Gift med Emelie och 
vi har två grabbar.
Engagemang i missionsförsamlingen: 
Ledamot i församlingens styrelse. Filmar 
våra digitala gudstjänster och är bild-
tekniker i gudstjänsterna i kyrkan. 
Yrke: Lokförare

Hemsidor:
Betelkyrkan: www.beteltarnsjo.com
Missionskyrkan: www.equmeniakyrkan.se/
noratarnsjo
Instagram: instagram.com/tarnsjomf
Youtube Nora-Tärnsjö Missionsförsamling

Missionskyrkans och Betelkyrkans program
Nu kommer ytterligare ett nummer av Källan 
utan program men det har sin upprinnelse 
i den pandemi som pågår och har medfört 
stränga restriktioner.  
Vi i Betel och Missionskyrkan kommer att 
fortsätta med digitala sändningar av gud-
stjänster. Om någon förändring kommer att 
ske i restriktionerna som gäller så kommer 
vi att anpassa gudstjänstverksamheten efter 
dessa.  
 
För att få den senaste informationer om plan-
erna för de båda församlingarna hänvisar vi 
till respektive hemsida.
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Sida 1

Vinst Volvo Standard Äga Ordning

Positiva Hyra Apple System Inte vilda Ort Namn Urmoder Båt Dryck

Bär

Per-Olov

Tysk kopp

Kallt Avgud Förnamn

Information Böjbara Skidort Jakobs bror Vanlig

Rytm

Bråttom Finner väg Påskmat Nedbryter

Vila Finns på lie Plats

Först Arg

Gör Läder Nyhetsbyrå @

Strand

Farligt gods Vattenhål Förmår Styra

Jesus är 
Guds

Finns i 
skogen

Har fejat 
-------------  

Har 
återuppstått

Ger mjölk  
------------ 

NaCL
I Valfisken 

-------------- 
Rest 

tillsammans

Sommar 
gård

Kyrko 
organisation

Jesu mor 
------------- 

Riksidrotts    
förbundet

Om arbetsmiljö 
-------------- 

Träd

Träffade 
Jakob

Början 
--------------- 

Först

Marocko 
domän

På Ratt 
--------------- 

På isen

              
---------------- 

Är påskens 
fredag

Ytbelägg 
ningen

Blomma 
-------------- 
På Mallorca

Blommor 
utan vatten

Slås med 
hammare

Rämnade på 
påsken

Uppriktig 
plats

Räcker 
-------------- 

Korsplats

Spray 
------------ 

Till tåg

Kort 
meddelande

Där flödar 
vatten

Dom 
---------- 

Djur

Mindre 
kyrka

Blodsugare 
-------------- 

Flod

Inte vår 
-------------- 
Pappersbit

Leder 
vatten

Fisk 
---------------- 

Rymdorgan

Slarvig 
-------------- 

Säga

Kan man 
springa

Hemlig man 
med Trazan

Källans påskkorsord

Var med och lös vårt påskkorsord och tävla om priser skänkta från Tärnsjö- företagare!
1:a pris Presentkort på Blomsterlunden 300kr
2:a pris Presentkort på Faster Veras Café 150kr
3:e pris Grytunderlägg i form av en EU-pall av Stefan Eriksson

För ner siffrorna i rutor ovan. Skicka in meningen som du får fram till:
gunnar.norgren@gmail.com eller ett SMS till 070-385 7117
alternativt lägg en lapp i Missionskyrkans postlåda på Kapellvägen
svar senast söndag 18 April 2021.
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Riksidrotts    
förbundet

Om arbetsmiljö 
-------------- 

Träd

Träffade 
Jakob

Början 
--------------- 

Först

Marocko 
domän

På Ratt 
--------------- 

På isen

              
---------------- 

Är påskens 
fredag

Ytbelägg 
ningen

Blomma 
-------------- 
På Mallorca

Blommor 
utan vatten

Slår med 
hammare

Rämnade på 
påsken

Uppriktig 
plats

Räcker 
-------------- 

Korsplats

Spray 
------------ 

Till tåg

Kort 
meddelande

Där flödar 
vatten

Mindre 
kyrka

Blodsugare 
-------------- 

Flod

Inte vår 
-------------- 
Pappersbit

Leder 
vatten

Fisk 
---------------- 

Rymdorgan

Slarvig 
-------------- 

Säga

Kan man 
springa

Hemlig man 
med Trazan
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