
Information & Tips 
 

Så välsignat om den här vandringen kan få sprida hopp och tröst inte 
bara i Stenberga, mitt i Smålands Trädgård, utan på många platser! 

Materialet får användas fritt och spridas på valfritt sätt. Texterna är 
från olika bibelöversättningar och tankarna har inspirerats från flera 
håll. Bilderna är från Hagablänket i Stenberga där den första rundan 
sattes upp utmed en vacker skogsväg vid sjön Saljen i november 2020. 

Skriv ut valfri pdf-fil. Den ena är med bilder och den andra bara text. 
Ändra i välkomstbladen så att det stämmer med era förutsättningar, 
vägbeskrivningar och kontaktuppgifter. Skriv ut.                               
Komplettera med pilar och andra skyltar där det behövs. 

Klipp av hörnen på pappersarken innan ni laminerar dem.                            
Gör hål i hörnen och fäst med snöre runt träd/stolpar eller fäst med 
häftklammer/nubb i plasthörnen så inte vatten tränger in och förstör 
texten. Har ni inte tillgång till att laminera så skriv ut på laserskrivare 
som håller någorlunda för väta och använd vanliga plastfickor. 

Sätt upp i bifogad ordning men känn er fria att ändra. Passerar rundan 
något vatten så passar ”Släck din törst” ”En växtprocess” eller ”Tröst” 
att sätta på den platsen. Låt det vara en bit mellan varje station så det 
finns utrymme för reflektion. Kanske passar det bättre att dela upp 
texterna till två rundor, då kan den ena avslutas med Ps.139. Glöm 
inte inbjuda via hemsida, Facebook, anslag m.m. och be för dem som 
kommer att gå rundan. Självklart går texterna att sprida även via         
e-post eller kanske använda i hemgrupper på något sätt. Tänk fritt! 

Förstasidan finns i ett extra exemplar som kan sättas upp på t.ex. en 
anslagstavla eller kanske delas ut personligen.  

Har ni frågor, vill veta mer eller vill kunna redigera i dokumentet går det bra  
via vår facebooksida Hagablänket eller till kontakt@hagablanket.se   

Allt gott och Guds rika välsignelse! 

Lenette Ahnstedt, Stenberga Missionsförsamling 


