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Martin Karlsson 

Stockholmare eller Tärnsjöbo ?.

Källan har haft en pratstund med 
Martin Karlsson som idag arbetar som 
byggprojektledare på konsultföretaget WSP 
i Stockholm. När han flyttade till Stockholm 
var det för att studera på Tekniska högskolan 
och där tog han också sin examen i Väg- och 
vattenbyggnadsteknik. Det han lämnade 
var ett pågående spel i Tärnsjö IF som han 
visserligen fortsatte några år med men det var 
svårt att kombinera studierna med att pendla 
till träning och matcher. 

Du flyttade alltså 1997 och blev Stockholmare 

eller ?
Tärnsjö finns kvar i mitt hjärta och kommer 

alltid att ha en plats där och nu har jag 
skaffat ett fritidshus i Östa. Jag kan på det 
sättet kombinera storstadens liv och puls med 
landsbygdens ro och trygghet och så har jag 
väldigt nära till Älvåsa.

I samband med att Martin besökte Tärnsjö 
med kören VasaGospel, som han är med i, 
passade vi i Källanredaktionen på att ställa 
ett par frågor till honom som han själv fått 
utveckla svaren på.

Hur hamnade du i VasaGospel ?
Jag kom i kontakt med VasaGospel i och 
med mitt engagemang i Älvåsa, då jag fick i 
uppdrag att boka dem till midsommaraftonen 
2003. Under en längre tid hade jag haft en 
längtan efter att sjunga i kör och VasaGospel 
hade något som tilltalade mig. Så jag sökte 
till kören på hösten och blev intagen.
1997 flyttade jag in till Stockholm och 
började studera. Jag har, med några kortare 
avbrott, bott där sedan dess. Då det är relativt 
nära hem till Tärnsjö har jag under den tiden 
dock fortsatt att spendera mycket tid i Tärnsjö 

och på sett och vis bott på två håll, vilket 
både för positiva och negativa konsekvenser 
med sig.
En nackdel kan vara att det tar tid att rota sig 
i en ny stad. Det tog mig ett antal år, men i 
och med möjligheten jag fick att vara med i 
VasaGospel fylldes det behov jag känt sedan 
jag flyttade till Stockholm, nämligen att hitta 
ett andligt hem i storstaden. Jag är otroligt 
tacksam över att jag fått hamna i en så god 
gemenskap med människor att få dela min 
tro på Gud tillsammans med. Det är så lätt 
att hamna vilse och komma i sammanhang 
som inte är bra då man flyttar från sin trygga 
uppväxtmiljö in till storstadens vimmel.



UNGDOM
Juniorscout

Torsdag kl 18.30 i Betelkyrkan
Ålder: Du som går i andra eller tredje klass.

  Gunilla Hillbom 400 01  

Scout
Torsdag kl 18.30 i Missionskyrkan
Ålder: Du som går i skolans mellanstadium.
Upplysningar: Micke Sundin 410 41 
  Torbjörn Svärd 410 95.

Tonår
Varannan fredag kl 20.00 i Missionskyrkan
Ålder: Du som är tonåring
Upplysningar: Carina Svärd 410 95

ningar
Barnsång

Fredagar kl 10.00 i Missionskyrkan  
Ålder:  från 0 år
Upplysningar Elisabeth Helmersson 500 19

Barnkören Glädjefnatt

Söndagar i Betelkyrkan
Ålder: Från 4 år och uppåt
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Jag tror att man som kristen har ett ansvar att 
ta hand om sina kristna vänner. Vi behöver 
varandra för att uppmuntra och inspirera 
varandra i vår relation med Gud. 

Vad har gjort att du har den tro du har

Jag är uppvuxen i ett kristet hem där tron 
på Gud har varit något naturligt. Vore det 
inte för att mina föräldrar är kristna så 
skulle förmodligen också sannolikheten 
att jag skulle vara det minska. Som barn 
påverkas man naturligtvis av sina föräldrar 
och hos båda mina föräldrar fanns ett stort 
engagemang i kyrkan. Kyrkan var en naturlig 
del av livet och jag påverkades av det positiva 
som engagemanget innebar för dem. Sedan 
måste jag väl erkänna att det var väl inte alla 
gånger som det var roligast att vara i kyrkan, 
men jag såg hur viktigt kyrkan var för mina 
föräldrar.

Någonstans under uppväxten och tonåren 
formades min barnatro till en personlig tro. 
Jag kan inte säga ett datum att från den dagen 

beslutade jag att leva mitt liv med Jesus. Det 
har successivt växt fram under inverkan av 
det jag mött i livet. Inte minst tror jag man 
påverkas under tonåren då man börjar grubbla 
över livet.
Jag inser nu när jag blivit äldre hur mycket 
alla läger jag åkt på betytt för mig. Spela 
sjung-läger, scoutläger, skidläger mm. Där 
fick jag träffa andra i samma ålder som 
också var med i kyrkan och hade ledare 
med en seriös tro att se upp mot. Att få dela 
en vecka med lek och bus, men också få ta 
del av vägledande undervisning är väldigt 
bra. Dessa lägerveckor har varit otroligt 
betydelsefulla för mig.

Min tro på Gud tror jag inte är 
färdigutvecklad bara för att jag nu är vuxen. 
Det är något jag ständigt får arbeta med. 
Precis som alla andra relationer jag har i livet.
Jag tror att relationen till Gud påverkas av allt 
man möter i livet. Därför vill jag som kristen 
sträva efter att leva mitt liv så att jag har en 
positiv inverkan på de människor jag möter 
att komma närmre Gud.


