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Ställa fram och tillbaka...
Så kom äntligen den vita Snön. Som vanligt med benämningen 
kaos. Vid den här tiden varje år bryter detta kaos ut. Vi glöm
mer tydligen fort. Så är det det här med tidsomställningen som 
också spökar varje år. Och detta tjat om att ”ställa tillbaka grillen” 
i förrådet. Själva i vår familj nöjer vi oss med att ställa tillbaka 
trädgårdsmöblerna. Grillen blir kvar där ute under hela vintern 
och stunderna är många och uppskattade när vi grillar korv 
med fötterna i djup snö.

Tänt vare här… och där. När det långa mörkret infaller börjar de 
levande ljusen tändas. Gator och hus får med all uppfinnings
rikedom ny belysning. Om november är en lite svårare månad 
att ”tämja” så blir december desto mer händelserik med en 
 levande pånyttfödd stad varje helg. Och så har vi ju Lucia, Jul
afton och Nyåret. December är en bra månad. Men inte för alla ! 
Det är kontrasternas tid där rikedom och familjelycka möter 
fattigdom och ensamhet. Därför tar vi på ALLA FORMAT initia
tiv till en insamling här i Vadstena till stöd för MUSIKHJÄLPEN. 
Se nedan!

vi inleder ockSå en Serie av intervjuer med personligheter verksamma i Vadstena. Vad vore inte bättre än 
med en andlig början, Tomas Wettermark, pilgrimspräst vid Pilgrimscentrum i Vadstena.

Med stugvärme från en gammal vedspis och lukt av nybakat bröd möter jag pastor Tomas och diakonis
san Ewa Lund. Vi sätter oss vid de enkla, men robusta träbänkarna med en kopp nybryggt kaffe. Stäm
ningen är bra och lite uppslupen. Tomas är ingen kyrklig neandertalare utan en glad och öppen pastor. 
Det här ska bli intressant.
Tomas, du är en uttolkare av Guds tro. Vad är tro för dig, idag år 2016 ?

– Bra fråga och enkel, svarar Tomas lite skrattande, och fortsätter:
– Tro? Att svara kort på en sån fråga är kanske i första hand en visshet om en trygghet om någon som ser

och förstår och som jag kan vända mig till. Det är i första hand ingen intellektuell kunskap eller att övertyga 
andra med intellektuella termer. För mig är det en erfarenhet av att inte vara utelämnad, eller mot slum
pen. Gud är förenad med mig.

Jag går över till att fråga om Pilgrimscentrum och frågar om den verksamhet man bedriver.
– Vi har en öppen verksamhet som människor kan komma in till. Precis som när du kom till vårt café med värme i lokalen och

doften av nybakt bröd. Mest bekant är kanske vandringar som kan vara en timme, en dag eller t o m en vecka. 
– Vår längsta vandringsled går mellan Söderköping och Vadstena. Det är 14 mil som avverkas på en vecka, där vi övernattar i kyr

kor på vägen. Om du är intresserad att delta i våra vandringar…
Tomas höjer rösten för att uppmärksamma himlens aktiva konkurrent, Internet:
– Gå in på www.pilgrimscentrum.se!

Detta är bara början på intervjun. Du kan läsa om vad en pilgrim egentligen är, mer om Pilgrimscentrums breda verksamhet 
och om Tomas Wettermarks syn på såväl historia som nutid på www.allaformat.se.

Musikhjälpen – Alla Format Vadstena
”Barn i krig har rätt att gå i Skolan”. Det är årets tema för Musikhjälpen. Örebro är platsen där ”fångarna i glasburen” leder 
 insamlingsarbetet 24 timmar om dygnet mellan 12 och 18 december. Vi på ALLA FORMAT startar en BUDKAVEL via SMS som ska 
leda till att ägare och anställda vid över 400 vadstenaföretag stöder Musikhjälpen via vår digitala insamlingsbössa. Håll utikick efter 
just ditt SMS. Eller – gå direkt in på vår insamlingsbössa som du hittar på www.allaformat.se.

After work med musikquiz 
när du får detta Brev i din  hand är det bara timmar kvar till vårt After Work med musikquiz fredagen den 25 november. Baren öpp
nar kl 17.00. Klockan kl 18.00 startar ett musikquiz varvat med liveinslag från Vadstena nyaste konstellation ”The Tryckförband” . 
(Till en början önskade vi föranmälan, men om du fattar ett sent beslut och känner suget efter gemenskap och skön musik, 
så bara kom!)

Birgittas väg 4
592 31 Vadstena
0143-311 11
johan@allaformat.se
allaformat.se

Ställa fram och ställa tillbaka. Grillen kan vara en bra påminnare om 
hur du ska justera klockan mellan sommar- och vinter (normal-) tid. 
Om du nu ställer tillbaka den...

Stöd Musikhjälpen 2016

Johan Liljefors


