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Marie Ek Lipanovska tecknar karaktären Sötnosen, som har den helige Ande i form av en duva, som bästa vän och som vandrar i Jesu fotspår. Framöver kommer en bok med bilder på Söt-
nosen som tolkar kyrkoåret. FOTO: PRIVAT 

Hon tolkar Bibeln med 
bilder – i stället för ord
Marie Ek Lipanovska hoppas att kalendern om Sötnosen ska leda människor till Gud
En liten flicka som utan ord 
berättar om Guds oändliga 
kärlek. Så kan man samman-
fatta de bilder av karaktären 
Sötnosen som nu kommer ut 
som årskalender på Insta-
gram. Tecknaren bakom heter 
Marie Ek Lipanovska.

Precis som Jesus gjorde när han 
vandrade på jorden, vill även ka-
raktären Sötnosen gärna berätta 
om Guds rike i bilder och liknel-
ser. Tecknaren och författaren 
Marie Ek Lipanovska skapade den 
lilla tofsprydda flickan både för 
sin egen och för andras skull.

– Sötnosen är frukten av Guds 
oändliga kärlek till mig och för 
min hängivna kärlek till Gud, för-
klarar Marie Ek Lipanovska.

Hennes egen pappa var alkoho-
list, något som präglat Marie djupt, 
långt in i vuxenlivet. Det var under 
en svår tid i livet, för ungefär fem 
år sedan, som Sötnosen ”föddes”. 
Marie har i en tidigare intervju 

med Dagen beskrivit det som att 
”Gud höll i pennan” och hon fick, 
med hjälp av papper och färggla-
da tuschpennor, rita ut den kärlek 
som hon upplevde att Gud ville 
visa henne. Det blev som terapi.

Efter att mest ha publicerat bil-
derna på sin egen hemsida, och 
även gett till vänner som kan ha 
behövt en uppmuntran, vill hon 
nu dela med sig till fler genom att 
göra en årskalender. Sötnosens 
årskalender finns på Instagram 
och startade den 28 november, 
samma söndag som det nya kyr-
koåret började.

– Årskalendern följer Svenska 
kyrkans kyrkoår som inleds för-
sta advent och fortsätter ett helt 
år. Det är en bibelvers som hör 
till kyrkoåret, och så finns det en 
teckning som tolkar bibelordet. 
Jag tänker att det kan vara ett ro-
ligt sätt att närma sig Bibeln och 
Guds ord! säger Marie.

På så sätt hoppas hon att Sötno-
sen, och hennes bästa vän Anden 

som alltid finns vid hennes sida, 
ska kunna vara till glädje för fler.

– Jag hoppas att jag med de här 
två vännerna ska kunna sprida 
lite hopp och ljus i en värld som 
ibland kan kännas mörk och dys-
ter, säger Marie.

– Och för dem som inte alls är 
bekanta med Bibeln kanske det 
kan vara till inspiration eller bli en 
smygtitt in bland texter som vi får 
ta del av flera tusen år efter att de 
skrevs.

MARIE LYFTER GÄRNA fram barna-
skapet som finns hos Gud, att vi 
människor får vara så som barn 
och Gud en älskande far. Genom 
enkla, färgglada och tänkvärda 
bilder vill hon klä de gamla bibel-
texterna i barnakläder och på så 
sätt kanske få någon att se dem 
ur ett annat perspektiv. Ett slags 
tecknad bibelparafras.

– Sötnosen visar det som krist-
na mystiker vetat i alla tider, att 
paradiset finns nedlagt i barna-

skapet. Hennes upplevelse och 
stora visshet om att hon är ett äls-
kat Guds barn är för mig otroligt 
trösterik och stark, säger Marie.

– Och att Anden, som är trösta-
ren, hjälparen, kärleken och livgi-
varen – alltid finns vid vår sida.

Så småningom hoppas Marie 
Ek Lipanovska kunna ge ut en bok 
med Sötnosenbilderna. Hon har 
varit i kontakt med förlag som va-
rit intresserade. Men hittills har 
de inte lyckats mötas.

– Det är lätt att vilja kommer-
sialisera Sötnosen och inte se den 
potential hon har att evangelisera. 
Därför har jag valt att avstå sam-
arbete, säger hon.

– Men jag väljer att inte ge upp 
utan ger ut årskalendern så här 
i stället. Kanske det kommer en 
bok i framtiden också, jag hop-
pas det.

Josefin Lilja
josefin.lilja@dagen.se
08-619 24 47

SÖTNOSEN OCH ANDEN

● Skapad av tecknaren och förfat-
taren Marie Ek Lipanovska som 
började rita och teckna som en 
form av terapi under en tuff tid 
i livet.

● Sötnosens årskalender finns på 
Instagram och följer kyrkoåret 
med en bibeltext och en tillhö-
rande bild som tolkar texten.
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