
  Sommaren 2014  



 

 

 Det känns en aning spännande att som ny ordförande skriva sin  
första ”ledare” i byatidningen. Även om jag sedan tidningens nystart för 5 
år sedan varit redaktör så innebär ordförandeskapet ett utökande av an-
svarsområdet.  
 Vår nya byagård har för oss i styrelsen inneburit nya möjligheter. En 
utökad uthyrning tack var bättre standard än tidigare, ändamålsenligare 
lokaler gör att vi känner oss inspirerade inför framtiden.  
 Framtiden ja. Den ser för sommaren ut som den gjort de senaste 
åren. Palt och våfflor, loppis genom byn, cykeltramp och konsert är stå-
ende inslag. Stöd vårt arbete genom att besöka våra arrangemang men na-
turligtvis också genom att betala den blygsamma medlemsavgiften. 
   Väl mött i sommar! Ingemar Edström. 

Stöd byaföreningens arbete genom att betala medlemsavgifen 
på 150:- Vi har en rik verksamhet som planeras att utökas ytter-
ligare. Besök våra aktiviteter på Kvarnen och på Nya Byagår-
den. 
 

  Byaföreningens styrelse består av : 
 Ingemar Edström      ordf.  tel. 073 8026095                     
 Tore Sundström       vice ordf.  tel. 240613    
 Gun Sundström   kassör  tel. 240613                  
 Margith Ström    sekreterare tel. 0703938265                   
 Leif Strandberg   ledamot  tel. 240291                 
 Roland Dahlberg          ledamot  tel. 241012  
 Inger Eriksson    ledamot  tel. 242030                                     
 Catarina Strandberg suppleant  tel. 240291 
 Anna Öhgren   suppleant  0706819560  
   
 
         Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida   www.roknäs.se  
 Besök vår hemsida  så kan du läsa om det som händer.  



 



 

 

 Öppettider 
Mån-Fre 9.00-20.00 

Lör   9.00-17.00 

Sön.       10.00-17.00 



 

 

     OK  ROKNÄS 
    Välkommen in till oss! 
 
  

 Öppettider:  
Måndag– Fredag  7.00 - 21.00 

     Lördag—Söndag  9.00 - 21.00 
 

  

 
 
 
 
 
 Tel. 0911-240008 

 

 DU HAR VÄL SETT ATT VI HAR 
 MJUKGLASS ! 
 

 Bägare/strut 25:- 
 Strössel   5:- 



 

     Det händer i Roknäs sommaren 2014. 
6/6. Föreningsdag med Ankrace tillsammans med Sjulnäs hembygdsförening. 
På själva nationaldagen går årets ankrace av stapeln. Fjolårets dito regnade ju 
bort så det var motvind både för ankorna och de arrangerade föreningarna, Sjul-
näs Hembygdsförening och Roknäs/Stockbäckens byaförening. Vi hoppas på 
bättre tur i år.  
 Se särskild annons i byabladet. 
. 
14/6 Invigning av Roknäs/Stockbäckens 
nya byagård. Aktiviteter för stora och små. 
Ponnyridning, lotterier, Souvas, underhåll-
ning, fika. Också här, se särskild annons i Pi-
tetidningen. 
START:  kl. 11.00 
 
 
 

17/6 
t.o.m. 12/8. Våfflor på Kalahatten.  
En riktig tradition har gräddningen av våff-
lor blivit uppe på Kalahatten. Inte bara by-
bor utan folk från när och fjärran lockas av 

de innehållsrika våfflorna och det svarta kaf-
fet. Tisdagar 18.30-20.00. 

 
 
 
 
 
 
26/6 t.o.m. 7/8  Paltservering på Roka Kvarn med underhållning. 

Liksom våfflorna är torsdagarnas paltserve-
ring på Roka Kvarn en riktig tradition. 
Från kl. 11.00 till 14.00 serveras maten. 
Mitt på dagen kl. 12.00, bjuds på underhåll-
ning av lokala världsstjärnor. 
 
  
 
 
 

 



 

4/7  Midnattstrampen. Start vid Nya Byagården. 
Cykla över Kalamark, Bodsjön, Svensbyn och till-
baka till Byagården. Anmälan 20.30. Start kl.21.00, 
startavgift 150:-. Gratis för barn. Mat och prisutdel-
ning efter målgång. 
 
 
10/7 Byaloppis. 

 
Långloppis efter Roknäsvägen. Från OK upp 
till Stockbäcken. Använd din tomt eller infar-
ten till ditt hus. Paltservering på Kvarnen. 
Start kl. 10.00. Anmäl dig till Catarina 
Strandberg. 240291. 
 
 
 
2/8 PUB-afton på Roka Kvarn. 
 
Kom till en glad kväll i vår mysiga Roka Kvarn. 

Roknäs egen orkester ”Boudrocks” spelar och underhål-
ler. 
 
 
 
 
 
30/8 Bröstfallet-
konsert på Byagår-
den. 
 

Pite visklubb med Sigurd Granström i spetsen gästar Roknäs. 
 
 
 
5/10 Barnteater. ”Leklådan.” 
Teater ”Mila” ger en föreställning för barn mellan 3-6 år. 
Längd ca 40 minuter. Inträde 40:- kr. för alla. 
Byagården kl. 14.00 
 
 



 
 

  Behöver du hjälp  
    med målning av 
   PANELTAK 
    -ring oss! 
 

     Nyttja rotavdraget! 
   Alla tapeter 25% rabatt. 
     Mattläggning av våtrum utföres. 
 
        Öppettider 
    Mån.-Tors. 16.00-19.00 
   Fredag        16.00-18-00     
    



 



 

 

BYGGNATIONSARBETET FORTGÅR PÅ 
SKOGBERGET, ERSTRÄSK OCH STOR-
BLÅLIDEN 

Den 11e mars anlände E-Ship 1 till Piteå hamn, lastat med delar till vind-
kraftverken i Skogbergets vindkraftpark. Skeppet ägs av Enercon och drivs 
delvis av vindkraft, här finns mer att läsa om det unika fartyget: http://
energinytt.se/vindkraft/e-ship-1-till-pitea/ 

På Skogberget är nu 29 verk uppförda och utav dessa är 20 driftsatta. 

Lasten i E-Ship 1 är delar för de kvarstående 7 verken i parken, vilka just 

nu är under uppförande. 

Ersträsk 

Vägbyggnationerna har pågått för fullt i Ersträsk vindkraftpark under vintern och 

våren. Arbetet har varit koncentrerat kring den södra delen av parken, vilken 

avskiljs av väg 543. Enligt planerna ska vindkraftverk kunna börja resas i par-

ken under hösten 2014. 

Stor-Blåliden 

På Stor-Blåliden pågår just nu arbeten med väg och kranplaner för parkens 8 

vindkraftverk. Dessa arbeten beräknas vara klara till sommaren, då fundament 

kommer att börja gjutas. 

 Ovan: Byggnation Stor-Blåliden 
 
T.v.    Lyft på Skogberget. 

http://energinytt.se/vindkraft/e-ship-1-till-pitea/
http://energinytt.se/vindkraft/e-ship-1-till-pitea/


 

 STARTAR CAFÉ I ROKNÄS. 
Lotta Carlsson som driver ”Lottas Catering” 
öppnar café i Sparbankens Nords tomma lokaler. 
En glädjande nyhet för alla vänner av den på se-
nare år uppvaknande cafékulturen. 
 När Byabladet gör ett besök så är anpass-
ningen av lokalen i full gång. Här byggs köks-
och förvaringsutrymmen, toalett och plats för  
personalen. För gästerna blir det en handicapan-

passad toalett och i cafédelen bekväma sittplatser. På min fråga berättar Lotta 
att lokalt producerade grönsaker, fisk, ägg och dessutom hantverk kommer att 
finnas. Kalla luncher och smörgåsar för hungriga gäster. Vidare kommer t.ex. 
lösviktste att finnas på hyllorna. Lotta betonar också att det blir ”riktigt” kok-
kaffe i ”CAFÉ & MER” som Roknäs nya café kommer att heta. 
 Hon berättar också att 2 sommaranställda plus 2 vikarier kommer att få 
jobb. ”Jag måste kunna sköta min catering, den kommer i första hand. Jag hop-
pas på god samverkan med byns föreningar och bybor, och vid arrangemang i 
byn kommer vi att hålla extra öppet.” 
  
  Byaföreningen och byabladet applåderar initiativet. 
 
 
 
  
 

        Styrelsen för 
Roknäs/Stockbäckens  

     Byaförening önskar alla    
  läsare av byabladet en  

   riktigt  
  

     GLAD SOMMAR !    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Roknäsprofilen. 
 
Stig Nilsson betecknar sig själv som före-
ningsmänniska, en som vill vara med där det 
händer. Läs här vad han berättar om sig själv. 
 
 
Jag är född och uppvuxen i Blåsmark där jag 
gick i skolan i 7 år. Efter det fick jag möjlighet att fr.o.m. 8:e klass gå i 
Hortlax då den s.k. enhetsskolan tog sin början. 
 Uppväxt i ett kristet EFS-hem blev Fg-Pg gruppen (nuvarande scou-
terna) och annan ungdomsverksamhet en naturlig fritidssysselsättning. Där 
upplevde man många bra saker som man har med sig hela livet. Olika spor-
ter provades på ofta under enkla förhållanden. Vi hade ett litet jordbruk som 
jag trivdes bra med och tanken var nog att en gång bli bonde. Det var tider 
man fick lov att handmjölka några kor innan skolan. Lite snärjigt och 
kanske luktade man lite ”fuse” ibland. 
 Efter avslutad skolgång fick jag jobb på Wallstens Rör i Piteå som låg 
där nuvarande Åhlens ligger. Där fick jag lära mig mycket om rör och rör-
delar och ibland fick jag följa med någon av rörmokarna på olika jobb. I 
mitt jobb ingick att leverera varor till kunder. Det blev en del körande med 
flakmoppe  till busstationen, och till kunder ute i stan. Man blev en fena på 
att köra på två hjul i kurvorna. 
 Kom sedan efter ansökan in på Strömbacka på VVS-linjen, där jag 
utbildades till rörmokare. Efter avslutad skolgång blev det så arbete på bl.a. 
IVAB. 
 1967 i oktober så gifte jag mig med Gerd Nilsson från Roknäs och vi 
har tillsammans 3 barn. Vi byggde hus både på Lillåkern och efter Roknäs-
vägen. Numera bor vi i Gerds föräldrahem på Rokvägen. Samma år –67, 
fick jag anställning på dåvarande ASSI (numera Kappa) som rörmontör/
svetsare, och det blev början på en utveckling inom företaget som jag inte 
kunnat drömma om. Så småningom kompletterade jag min utbildning med 
fackskola till maskiningenjör. Vi var ett helt gäng från ASSI och utbildning-
en skedde på fritiden. Efter examen väntade nya arbetsuppgifter, bl.a. un-
derhållsplanering, transportledning och de sista åren som brandskyddsle-
dare. Fantastiska år på ett bra företag och jag skulle önska alla arbetstagare 
fick uppleva samma sak.  

 Intresserad av föreningsarbete och likaså viljan att vara med där något 
händer har i mitt fall inneburit engagemang i en hel del olika verksamheter. 
Jag är ordförande i EFS Sjulnäs och sedan många år scoutledare inom den-
föreningen. Där har jag haft förmånen att genom åren träffa en mängd ung-
domar från vår bygd och följa deras utveckling. Numera har vi Gerd och 
jag, barnbarn som är med i scouterna. Det är trevligt och en förmån att få 
vara med och i sommar blir det stort läger i Gärdsmark, Skellefteå. Vi kom-
mer att bli en stor grupp från Infjärden. 
 Tidigare har jag och varit med som ledare inom Infjärdens ungdoms-
fotboll. Under åren har också t.ex. hockeybanan, elljusspåret upptagit min 
fritid. Det har blivit en hel del ideella timmar som gjorts. Men som tidigare 
sagts, jag tycker om att vara med när det händer något. Infjärden är ju ett 
område i vår kommun där möjligheter till utveckling finns, och tillsammans 
med andra så kan stora saker bli till.  
 Anläggningen och området på Sandön är ett sådant exempel på vad 
förenade krafter kan åstadkomma. Badplats, kafé, bastubyggnad driv av fri-
villiga krafter genom Sjulnäs hembygdsförening, som inom parentes nu-
mera heter Sjulnäs byaförening. 
 Jag önskar och hoppas att alla som flyttar hit, ungdomar och äldre ska 
få vilja och känsla för att fortsätta att utveckla vår bygd. Vi har många ting 
att vårda och ta hand om. Det finns alltid idéer och projekt för den som vill, 
och människor har också olika kunskaper. Det mesta går att genomföra om 
viljan finns. Bredbandssatsningen kan vara ett sådant exempel. Det vi gör 
tillsammans skapar trivsel och gemenskap, inte minst för våra ungdomar. 
 
  Stig Nilsson. 
 
 
 

 Har du som läsare av Byabladet något förslag på någon 
 person i Infjärdensområdet som du tycker kan passa som 
 Roknäsprofil? Tveka inte utan hör av dig till byabladets       
 redaktör. Tel.nr. och mailadress hittar du på tidningens  
    sista sida.  



 

 
 

Körresa till 
Uleåborg 2-
4 maj 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fredag morgon 2 
maj samlades 

Infjärdens mellanstadie- och ungdomskör för att åka på körresa till Uleåborg. Ett utbyte 
med barn-och ungdomskören i Pyhän Tuomaan kirkko (Tomaskyrkan). De var här och 
sjöng tillsammans med oss i november förra året. 

19 sångare, 1 körledare, några medföljande föräldrar och syskon och en 
busschaufför – sammanlagt 32 personer styrde så kosan mot Finland. Väl framme in-
stallerade vi oss i våra rum på en lägergård som ägs av Domkyrkoförsamlingen i Uleå-
borg. Kören hade en timmas repetition under tiden som föräldrarna värmde varmkorv. 
Efter intagande av korv och bröd  gick vi till Eden badhotell för äventyrsbad och mid-
dagsbuffé. Kvällen avslutades på lägergården med ”fredagsmys” innan det var dags att 
sova. 

Efter frukost på lördagen gick vi in till Uleåborgs centrum – en ca 2 km 
lång promenad över 2 broar och en ö. Vädret visade sig precis som igår från sin bästa 
sida med strålande sol. Det blev en del shopping innan det var dags att gå tillbaka till 
lägergården. På eftermiddagen övade vi  i kyrkan. Först våra egna sånger och sedan 
tillsammans med de andra. Innan det var dags för konsert åt vi middag tillsammans. Till 
en av våra sånger hade vi teckenspråk och så avslutade vi med Euphoria.  Efter kon-
serten hade finländarna ordnat med aktiviteter för körsångare och föräldrar. Vi grillade 
korv, lekte lekar och umgicks. Trots vissa språkliga problem gick det bra 

På söndagen sjöng vi på gudstjänsten och kyrkkaffet  innan det var dags 
att åka tillbaka till Sverige. På hemvägen gjorde vi stopp i Haparanda för att äta middag 
och shoppa. En trevlig och minnesvärd helg var detta för oss alla som var med. Ett sär-
skilt tack till Infjärdens Rödakors-krets som gav ess ett bidrag till resan. 

 
 
Ewa Edström,  körledare. 
 
 
 



 



 

För medlemsskap kontakta  Robert Öhrwall 
      tel. 073 8413762 



 

 

   FREDAGEN DEN 6 JUNI  

 
        HÄNDER DET! 
 

Sjulnäs Hembygdsförening och Roknäs/Stockbäckens 
 

 Föreningsdag med Ankrace. 
 
 Start kl. 12.00  på Infjärdentorget  vid OK. 
 
 
 Försäljning av ankor och sedan ”anksläpp” från bron över 
 Lillpiteälven. 
 
 Följ den dramatiska kampen om segern mellan de två byar-
 nas representationsankor och alla andra deltagande ankor. 
 
        Efter målgång bli det 
 Kaffe, våfflor, wokade grönsaker, underhållning, prisutdel-
 ning nere på Sandön.  
 
 

      VÄLKOMNA !  
 
Sjulnäs Hembygdsförening och Roknäs/
Stockbäckens 
          Byaförening. 



 

www.svenskakyrkan.se/pitea 

pitea.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Café Syrenbersån 

 

En mötesplats på Kyrkcenter i Piteå med andakt, fika, sång och musik.  Onsdagar kl. 13.00 – 15.00.  25 

juni, Sång och musik av Musik- och dansskolan. 2 juli, Visor i sommartid med Sigurd Granström. 9 juli, 

Från mygg- och myrmark. Sommartankar med Helén Lundberg och Rainer Lind.  

 

Välkommen till Öjeby kyrkstad 

Välkommen 27 juni – 8 augusti, öppet med guidning mån-fre 12.00 – 19.00. Kyrkstadscaféet är  öppet 9 juli 

– 8 augusti, onsdag och fredag kl. 12.00 – 15.00. Våffelservering kl. 12.00 – 15.00. Onsdagar med Norrbot-

tens hemslöjdsförening och Paltbitarna. 

 

Välkommen till Piteå kyrka    

Välkommen 27 juni – 8 augusti mån-fre 12.00 – 19.00 Besök en av övre Norrlands äldsta träkyrkor, Piteå 

kyrka, mitt i centrala Piteå. Ta en paus i shoppingturen och sitt ner en stund. 

 

Rönnskärsdagen  

Söndag 6 juli kl. 11.00 hålls gudstjänst i Rönnskärs kapell med Helén Lundberg och Maria Gustafsson. 

Ulrika Stenlund, sång. Efter gudstjänsten: Sångstund vid fyren kl. 12.00 med Dagledigkören från S:t Örjans 

församling. 

 

Kyrkmarknad i Öjeby kyrkstad 

27 juni – 29 juni. På kyrktorget finns hamburgare, kaffe och fika finns till försäljning. Behållningen går till 

Svenska kyrkans internationella arbete. 

 

 

Piteå  summer games 

27 juni – 29 juni är det dags för fotbollsfesten Piteå Summer Games, som i år firar 25 år. Svenska kyrkan 

är med som en av många arrangörer med bland annat bolljongleringstävling och teatern ”Vatten till allt”, en 

dramatisering om vattnets betydelse. Piteå Summer Games fortsätter även i år initiativet för det som 

många tar för givet – rent vatten. 

 

Piteå dansar och ler 

24 – 27 juli är det folkfest i Piteå då den årliga festivalen Piteå dansar och ler äger rum. Välkommen att 

besöka Piteå kyrka som håller öppet under festivalhelgen.  

 

Sommar i Havsbadskyrkan 

Havsbadskyrkan är öppen mellan 25 juni – 3 augusti kl. 15.00 – 22.00. Program onsdag-söndag kl 19.00.  

Servering alla dagar. Välkommen till en populär turistkyrka! 

 

 

 

Sommar 



 

 

 Lottas Catering 

 
Matglädje & Baktankar från Roknäs 
Hällgrensvägen 7, Roknäs    -   Tel: 070-5090484 
( Eva-Lottas Catering har bytt namn & bolagform, till  

L.Carlssons catering & Handel i Roknäs, kort å gott: Lottas Catering.) 

 
Sommaren närmar sig och förberedelser pågår för fullt inför öppnande av 
Café & mer i Roknäs. 
Caféet kommer att vara i fd. bankens lokaler mittemot ICA Sigvards. Exakt 
datum för öppnandet är inte klart men det blir i slutet av juni, så snart allt är 
klart. Så håll utkik! 
 
Cafe & mer kommer att erbjuda bl.a.: 
Kok-kaffe, Te, Läsk 
Fikabröd, Smörgåsar 
Sallad, smörgåstårta & lätta luncher ibland 
Lösvikts-te 
Lokalproducerade grönsaker 
"Hantverksskåp" med lite hantverk från "kvinnor med rötter i norr" 
Vintagekort från Annas idéer 
& annat smått & gott 
 
  Sommarhälsningar Lotta 
 
 Varmt välkomna till Cafe & mer i sommar! 
 Kringtorpsvägen 1 i Roknäs. Tel: 0911-271 273, 070-5090484. 
 
E-post: info@lottascatering.se    -    Hemsida: www.lottascatering.se 

 
 

Välkommen med din beställning! / Lotta 



 



 

 
Hästen är  ett av våra vanligaste husdjur  och 
i boken ”Stilblommor och Grodor” finns roliga 
uppsatser om allehanda ting. Innehållet är upp-
gifter och krior av elever i skiftande åldrar.   
Samlat och skriven av Albert Holmkvist. Så här 
beskrivs hästen av en elev. 
 Av alla djur känner  jag mig mest dra-
gen av hästen, varför en sådan skall skildras av mig, som inte är sparkelak. 
 Hästen är stor och stark och har fyra ben, två framtill och två på ömse si-
dor om svansen. De nedersta delarna kallas hovar, som stavas med o. Om de 
stavas med å, används de vid fiske, fast jag själv blott begagnar metspö. 
 Beklädnaden är dels hår, dels tagel. Det sista användes till madrasser och 
till foder åt kostymer, varför man kan skoja och draga ut tagel på en person och 
säga: ”Sådant tjockt hår farbror har.” 
 Hästen är målad i olika färger, men vackrast är den då den inte har någon 
kulör alls, utan blott en vit fläck i pannan. Hästen äter mest havre, men försmår 
ej mindre saker som den får av snälla barn och jungfrur, som äro förlovade med 
kusken. 
 Hästen av outslitliga skor av järn, som ofta falla av och bringa lycka utom 
för hästen, vilken blir skodd med svordomar och hårda ord i smedjan. Den 
väger flera hundra kilo, varför det inte är sant då tjocka damer på cirkus sägs 
vara tyngst av alla djur. På cirkus springa hästar runt i sågspån och stå på två 
ben och fnysa med flera konster. Släkt med cirkushästarna äro militärhästarna, 
som har likadana ryttare. Då det är parad, kan man få se en häst stegra sig med 
sabeln tätt tryckt till skuldran. . Han tror då att det är cirkusföreställning. 
 På senare tid har hästar blivit sällsynta, emedan folk inte längre föder upp 
sådana, utan i stället bilar. Likväl måste man hoppas att hästen inte blir alldeles 
handikappad av bilen, som luktar sämre än hästen utan att som denna efter-
lämna den så nyttiga spillningen. 
I en annan kria heter det: Hästen består av leder, revben, tyglar och hovar. 
Utan dessa skulle det graciösa djuret icke kunna leva. Hästen är lika stor som en 
man av medelålder. 
 En ung dam avslutade sin uppsats om hästen med dessa ord: Hästens kött 
ätes av människor efter döden. 
 
  
 
  



 

  Sommaren är kort. 
 
 
Sommaren är kort det mesta regnar bort, så sjunger Tomas Ledin. Det är en trevlig sång 
som spelas i radion mest hela sommaren. Men den är lite pessimistisk, i det att han tycker 
att den svenska sommaren bjuder mest på regn. Vi får väl hoppas att hans bild av som-
maren 2014 blir annorlunda. Jag hoppas på många soliga dagar, med härliga båtturer i 
vår vackra skärgård. 
Jag letade på Wikipedia efter namnet Sabina som vår båt heter. Då fick jag se att Sabina 
var ett helgon i den Romersk-katolska kyrkan. Sankta Sabina led martyrdöden den 29 
augusti år 120. För mig känns det plötsligt som om att det kommer att blir lite trevligare, 
att åka runt med henne i sommar, när man vet att namnet har anor in i den första kristna 
tiden. 
Martyrkyrkans vänner har gjort beräkningar att aldrig förr har vi haft så många martyrer i 
vår värld. Men samtidigt vet vi att aldrig förr har den kristna kyrkan haft sådan framgång 
som ljust nu. Medan du läst detta korta stycke har minst två stycken personer kommit till 
tro på Jesus Kristus. Man beräknar att ca två personer per sekund kommer till tro. Det är 
väckelserna i Kina, i Asien och Afrika som de största väckelserna drar fram just nu. 
För att återvända till Tomas Ledins sång om, ”att det mesta regnar bort”. Visst kan vi väl 
känna det ibland att när regnet aldrig vill ta slut att vi kan känna oss som martyrer. Vi 
tycker synd om oss själva och då kan semestern bli en lång, tråkig, kamp mot depressiva 
tankar. Det är ju så synd om oss att vi inte får sola nog mycket. Om sådana dagar kom-
mer kanske vi skulle ägna en stunds tanke till de riktiga martyrerna och deras livssituat-
ion, lite regn, spelar då inte så stor roll. 
För min egen del så menar jag, att om solen skiner, eller det regnar, jag får ändå en un-
derbar sommar i min båt. Regnar det fäller vi bara upp kapellet och startar kupévärmaren 
så blir det bara mysigt att höra regnet slå mot kapellduken. 
När Jesus led döden för oss, regnade eller haglade det svordomar, spott och glåpord över 
honom, men istället för att svara med samma mynt ropade han i sin nöd till sin Fader. Då 
de grova spikarna drevs genom hans händer och fötter, stänktes de Romerska soldaterna 
ner av hans blod. Mitt i denna ångestfyllda situation, ropar han, ”Fader förlåt dem, de vet 
inte vad de gör.” Tänk en sådan Gud har vi. En Gud som i tårar och ångest ropar ut förlå-
telse ord mitt i detta hemska. De första lärjungarna fick uppleva martyrskapets fasor men 
det står ändå att de var glada över att få lida för Jesu namns skull. Sabina upplät sitt hus 
för att de kristna skulle kunna samlas, trots den väldiga förföljelsen i Rom. Hon var en 
modig kvinna och en Jesu lärjunge. Tänk om vi skulle lära oss att tänka positivt denna 
sommar, även om, ”det mesta regnar bort.” Att tänka positivt om våra medmänniskor 
även om de talar negativt, så kan vi möta dem med positiva tankar och ord. Det mesta 
regnar inte bort, utan den största delen av livet är fyllt av små underbara pärlor i vår var-
dag. Jesus går där vid vår sida för att lära oss vad förnöjsamhet och glädje är. 
En skön sommar önskar jag dig. 
 
 Gösta Degerman 
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