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sin kallelse att uttrycka 
sig kreativt. Ett av hennes 
konstprojekt är att  väva 
mantlar inspirerade av 
bibeltexter.
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• LEDARE •

DET ÄR NÅGOT MED förbönen som är expansivt, gränsöverskridande och 
produktivt. I bönen ledd av Anden ber vi också för andra än oss själva.  
Vi sträcker oss ut i engagemang som hämtar sin kraft i det engagemang 
som drev Jesus till korset. När vi ber med förståndet kan vi utmanas att 
be med större perspektiv och vi korsar gränser, men det är när vi ber med 
hjärtat det riktigt stora händer. Upp till Guds eget hjärta den bedjandes suckar 
når, sjunger vi i en bönepsalm. Vår enkla bön kopplad med allsmäktig 
Gud kan innebära förvandlade liv.

Genom förbönen blir vi förenade med Guds sändande av oss till värl-
den och det ger en god frukt. Vi är inte källan för flödet men vi är hel-
ler inte som en planka som flyter ovanpå strömmen utan vi blir en del 
av Guds ström, för att använda ett resonemang av CS Lewis. Förbönen 
stimulerar kyrkan att vara en del i den djupa strömmen av nåd som kom-
mer folk till del när vi ber.

JAG HAR KÄNT ATT vi ska göra en bönesatsning nu i mars månad där vi 
uppmanar hela den svenska pingströrelsen att vara med. Detta är något 
som är förankrat i min referensgrupp och lanserat på våra nationella da-
gar med Pingst Pastor. Satsningen heter Mer bön för folket och nu hop-
pas jag alla våra församlingar vill lyfta sin röst i gemensam bön. I mars är 
det fem söndagar och här är våra fem böneområden att lyfta i gudstjäns-
ter och samlingar:

 
VAR MED OCH BE 

• för gudsmöten som förmedlar frälsning och förvandlar liv.
• att det i våra församlingar tänds en ny kärlek till Jesus och våra med-

människor i samhället.
• om en kyrka som förmedlar hopp och är ett hem i en tid av utsatthet, 

ensamhet och psykisk ohälsa.
• för hållbart liv och ett sunt politiskt ledarskap i en polariserad värld 

som präglas av drastiska förändringar, vapenskrammel, orättvisor och 
klimatutmaningar.

• att de personer våra församlingar är i kontakt med fylls av Guds kär-
lek, hoppfullhet och framtidstro i sina liv.

”När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad…” Apg 4:24a
Låt oss be tillsammans!

Mer bön för folket

Det är när vi ber
med hjärtat det  
riktigt stora  
händer.

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS

3



TINA FOSSELIE
välkomnades i början av 
året som pastor i Grind-
torpskyrkan i Täby.

NICLAS MADESTAM häl-
sades i januari välkom-
men som ny pastor och 
föreståndare i pingstför-
samlingen i Karlskrona.

JOEL OCH 
EVELINA ALFVEN
välkomnades i februari 
som ungdomspastorer i 
Arken, Värnamo. 
 
BO-GÖRAN LECKSTRÖM 
började den 1 februari 
som pastor och före-
ståndare i pingstförsam-
lingen i Huskvarna. Han 
kommer närmast från en 

MARINA ANDERSSON
arbetar numera som skol-
pastor i och med elevstöd 
på Ribbaskolan I Gränna. 
Hon har avslutat sin tidi-
gare tjänst på Pingst ung. 

ELLEN LORENTZON
har sedan 1 mars en 
25-procentig tjänst som 
ungdomspastor i Pingst-
församlingen i Skövde.

DAVID NORBERG 
välkomnades i januari 
som pastor i Sollentuna 
pingstförsamling. Hans 
huvudansvar blir små-
grupper, unga vuxna och 
småbarnsfamiljer.

BETINE CHRISTIANSSON
arbetar halvtid som 
ansvarig för barnarbetet i 
Sollentuna Pingst.

SAMUEL HECTOR
har kallats som pastor till 
Bergakyrkan i Åkers-
berga på halvtid.  
Den andra halvan fort-
sätter han som musik-
konsulent i Pingst.

tjänst som pastor i Hov-
slätt, en del av pingstför-
samlingen i Jönköping.

ULRIK JOSEFSSON 
kommer att avsluta sin 
40-procentiga anställ-
ning som verksamhets-
ledare för Pingst Utbild-
ning och samordnare 
inom PSK (Pingstsko-
lorna) senast under som-
maren 2020. Han kom-
mer att fortsätta arbeta 
inom ALT (Akademi för 
Ledarskap och Teologi) 
som prorektor, teolog och 
lärare. 

SAMUEL FOLKE
tillträder som pastor och 
föreståndare i Filadel-
faförsamlingen i Avesta 
den 1 maj.

ERIK EKSTRÖM  
har börjat som social 
pastor i Pingstkyrkan i 
Karlstad. 
 
GLENN ANTONSSON
är ny föreståndare för 
LP-arbetet i Karlstad.

personer fler personer 
än förra året har valt att 
under 2020 låta sin kyr-
koavgift gå till Pingst - fria 
församlingar i samverkan 
och till sina respektive 
församlingar. 

kristna ungdomsorganisa-
tioner står bakom kon-
ferensen Kallad  den 20 
- 22 mars i Filadelfiakyr-
kan Örebro. Helgen riktar 
sig till ledare från olika 
samfund som längtar efter 
att den unga generationen 
ska få viktiga, kärleksfulla 
och förändrande möten 
med Jesus.

nya församlings plant-
eringar presenterades 
under årets Pingst Pastors-
konferens. Det innebär att 
det uppsatta målet på 30 
församlingsplanteringar 
under tre år närmar sig. 
23 församlingsplanteringar 
har kommit igång under de 
två första åren.

2 129
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11
Maria Molin, föreståndare i Timrå, under Pingst Pastor i januari. 

”
Inte förran jag själv 
inte orkade be  
förstod jag vad det 
betyder att ha andra 
som tror åt en. 

 • FOLK I RÖRELSE •

TACKA GUD!
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 • FOLK I RÖRELSE •

Mer Jesus till folket blir temat för årets Pingst Rådslag.  
Dagarna rymmer förstås också sedvanliga val, rapporter,  
redovisningar och i år även omval av föreståndare. 

I ÅR FLYTTAR RÅDSLAGET utanför Stock
holm, närmare bestämt till den bara några 
år gamla Hedviglundskyrkan i Gävle.

– Att i vårmånaden maj få visa er vårt 
vackra Gävle är mycket inspirerande. Vi 
laddar för att på bästa sätt ta emot er un
der detta viktiga dygn. Välkomna,! säger 
Fredrik Arwehed, föreståndare i försam
lingen. 

Kulturminister Amanda Lind fick även 
i år en inbjudan om att delta, men har 
tyvärr inte  heller den här gången möjlig
het att närvara.

Som alltid kommer verksamhetsplaner 
och bokslut att redovisas och presenteras 
under rådslagsdagarna och valberedning
ens förslag röstas om. Frågor som varit 
uppe för beslut på tidigare rådslag kom

mer att följas upp. I år handlar det bland 
annat  om den nya organisationen av det 
internationella arbetet i Pingst, media
satsningen och en undersökning om 
arbetssituationen för pastorer. 

I ÅR ÄR DET FYRA år sedan Daniel Alm 
valdes till föreståndare och därmed är det 
dags för en ny mandatperiod. Valbered
ningen föreslår omval av honom.

Under sista veckan i mars kommer 
kallelsen och det första utskicket inför 
Rådslaget att nå pingstförsamlingarna och 
då öppnar även anmälan.

Sport for Life och Pingst ungs årsmöten 
kommer liksom tidigare år att hållas pa
rallellt med rådslaget. 
   

Årets Rådslag hålls i Gävle

I år hålls rådslaget i Gävle. 
Bilden från 2019 års rådslag i 
Filadelfiakyrkan, Stockholm.

• Rådslaget hålls den 8–9 
maj i Hedviglundskyrkan 
i Gävle. Incheckningen 
öppnar på förmiddagen 
och Rådslaget inleds efter 
lunch och avslutas på 
lördagseftermiddagen.

•  Anmälan öppnar den  
25 mars och görs via  
www.pingst.se

• Antal ombud per för-
samling avgörs av antalet 
medlemmar. Det finns 
däremot ingen gräns för 
antalet observatörer.

FAKTA
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MUGUDISTRIKTET  ligger i nordvästra 
delen av  Nepal mitt i Himalayas bergs-
kedja på gränsen till Tibet. Här bor runt 
55 000 personer i byar som ligger längs 
bergssluttningarna, omöjliga att ta sig till 
med bil eller buss. Istället får man vandra, 
de branta, steniga stigarna, ofta i flera da-
gar. Vandringar som är direkt livsfarliga 
under monsuntider då vägarna blir hala 
som tvålar och det är stor risk för ras från 
bergstopparna.
I det här området växte Issey Damanac 
upp.

– Det var svårt att engagera sig i någon 
skola och många sjukdomar härjade i byn. 
Men en dag kom en man till vår by och 
såg att vi barn inte fick bra undervisning 
och att många var sjuka och bestämde sig 
för att starta ett barnhem i Suket. Mina 
föräldrar skickade mig dit när jag var 
väldigt liten.

VID BARNHEMMET lärde sig Issey bland 
annat fler språk eftersom han tidigare 
bara pratat det lokala språket hemma i 
Mugu.

– Sakta, sakta började jag lära mig massa 
saker men också att det fanns något mer 
än buddismen, jag lärde mig om Jesus! Jag 
blev frälst och konverterade, ett beslut som 
mina föräldrar inte tyckte om.

Fortfarande när Issey kommer hem till 
byn kan han bli ifrågasatt i sitt livsval och 
det han nu ägnar sig åt, sprida Guds ord i 
Mugudistriktet efter en tydlig vision från 
Gud. 

– Jag funderade mycket på varför jag fick 
möjligheten att växa upp som jag gjorde 
och kände kallelsen att sprida budskapet 
om Gud och Jesus bland byarna där jag 
växte upp, ett område där man är anting-
en är hindu eller buddist.  Så jag reste till 
Indien och gick en kurs i UMU (Ungdom 
med Uppgift) regi och nu jobbar jag i ett 
team.
Rent praktiskt betyder det att Issey till-
sammans med några till går från by till by 
bland bergen, ibland kan det ta en vecka 
bara att ta sig från a till b. Med ryggsäck 
på ryggen och ett tydligt budskap: Jesus 
älskar dig, framför de draman, predikar 
och ber för dem som vill ha förbön.

– Igår återsåg jag en kvinna när vi var 
ute och vandrade, säger han plötsligt. När 
jag träffade henne första gången var hon 
väldigt sjuk, men vi bad för henne under 
flera tillfällen och gav också en del god 
råd om hur hon skulle leva. Vi, och hon, är 
helt övertygad om att Gud helade henne. 
Varenda gång vi ses bjuder hon hem oss.  
En dag hoppas jag att vi kan bygga en 
kyrka här, när tiden är mogen.

Issey Damanc, 25 år, är född i en avlägsen by i Nepal. 
Bara några år gammal blev han bortlämnad till  

ett kristet barnhem där han blev frälst. Nu vill han  
evangelisera bland buddister och hinduer  

i sina gamla hemtrakter.

Issey vill starta 
kyrka i Himalaya

Text: Johanna Litsgård Lebourne  •  Foto: Annelie Edsmyr
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 • INTERVJUN •

Det är inte lätt, 
ibland vill de inte 
ha oss i byarna, 
men mitt mål är 
att en dag starta 
en kyrka i Mugu.  



 • KRÖNIKA •

JAG ÄR GLAD ÖVER appellen från pingst-
pastorernas gemensamma konferens i 
januari om en förbönskampanj för det 
svenska folket och om en satsning för att 
på nytt föra ut Jesu namn bland folket.

Mina tankar har gått till Apostlagärning-
arnas fjärde kapitel där vi läser om hur 
undret med den lame mannen vid Sköna 
porten i helgedomen upprör judarnas 
högsta religiösa myndighet till den grad att 
Petrus och Johannes förbjuds att tala mer 
om Jesus. 

De vägrar dock att lyda människor mer 
än Gud: ”Vi kan inte tiga med vad vi har 
sett och hört”, säger de. De söker upp ”sina 
egna” och sedan förenar sig alla i en bön 
till den Gud som har skapat himmel och 
jord. De påminner honom om att den stora 
koalition som korsfäste Jesus  – ”Herodes 
och Pontius Pilatus, hedningarna och 
Israels folk” – i själva verket hade gjort vad 
Guds makt och beslut hade förutbestämt. 
De ber till en allsmäktig Gud.

Det är märkligt hur historien upprepar 
sig. I dag är det många av Sveriges främsta 
opinionsledare som är lika angelägna om 
att mota bort Jesus ur den svenska offent-
ligheten, inte minst ur den svenska skolan.

 
SAMTIDIGT PÅGÅR DET både ivrig bön och 
evangelisation bland landets kristna, och 
bland dem som tar emot frälsning finns det 
många kriminella, just sådana som spridit 
skräck omkring sig i dagens Sverige men 
som nu hittar hoppet i den kristna tron. 
Varför erkänner man inte på högsta ort i 

landet att den förkastade tron är landets 
räddning?

Låt oss nu som pingstvänner förena 
oss med dem som möter de Jesusfientliga 
attackerna med bönens vapen på samma 
sätt som församlingen i Jerusalem. De drog 
sig inte undan konfrontationen utan bad 
i stället Gud att han skulle ge sina tjänare 
frimodighet att förkunna Guds ord och 
att låta under och tecken ske genom Jesu 
namn. De överlämnade sig åt Guds vilja 
och bad en överlåtelsebön, som blev en 
genombrottsbön. 

GUD SVARADE MED att skaka marken där 
de var samlade och alla de troende fylldes 
av den helige Ande och förkunnade frimo-
digt Guds ord. Hela församlingen tycks ha 
fyllts av sådan generositet att medlemmar-
na inte räknade något av det de ägde för sitt 
utan delade med sig åt andra så att ingen i 
församlingen led någon nöd. 

Vad gällde apostlarna frambar de med 
stor kraft budskapet om Jesu uppståndelse. 
Det skedde de märkligaste under i en över-
låten församling. Denna överlåtelse hade 
– och har – sitt fortsatta pris. Vi ser i de 
följande kapitlen i Apostlagärningarna hur 
motståndet växte samtidigt som Gudsordet 
vann stora segrar. Stefanos blev den förste 
kristne martyren. Församlingens majoritet 
skingrades, men nya församlingar växte 
upp. Är vi beredda att betala priset och 
vågar jag förutsäga att personlig överlåtelse 
är nyckeln till ett förnyat Andens genom-
brott i det gamla väckelselandet Sverige?

Överlåtelse leder
till genombrott

OLOF DJURFELDT
Var medarbetare till Lewi 
Pethrus och chefredaktör 
på Dagen 1974-1996.

Varför erkänner 
man inte på 
högsta ort att 
den förkastade 
tron är landets 
räddning?
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Civilsamhällets arbetsgivarorganisation

ARBETSGIVARALLIANSEN ÄR ETT PERFEKT 
VERKTYG FÖR VÅRT SAMARBETE MED ANDRA 

BRANSCHER INOM CIVILSAMHÄLLET.

Madeleine Hansson
Direktor,  
Riksföreningen Pingst

VI KOMMER ATT  
BLI VIKTIGARE!
Med över 400 församlingar är det 
väldigt viktigt för oss att tillvarata  
medlemmarnas starka engagemang.  
I det arbetet får vi god hjälp och ny 

kunskap genom Arbetsgivaralliansen. Deras avsaknad 
av partipolitisk agenda är en förutsättning för hela 
Civilsamhällets nya, ökade betydelse.

- genom yttre och inre landskap

  046 140 590   www.exodusresor.se   info@exodusresor.se

Stralsund med Rügen 
5 maj

Bussresa
Centralt hotell

Innehållsrikt program

Pilgrimsvandring
Santiago de Compostela

- flyg - transfer - boende -
- bagagetransport -

Enskild vandring
avgång alla dagar

Höstens resor
Albanien och Nordmakedonien

Armenien
Lutherresa

Assisi och Rom
Cypern
Israel

Boende i natursköna  
Kilsbergen för  
församlingar,  
ungdomsgrupper,  
alfagrupper, retreater,  
släktträffar etc.

För mer info:  Tel 076-890 30 91 • www.vekhyttegarden.se

Välkommen till Vekhyttegården!

Ansluten till booking.com och Airbnb för enskilda på resande fot.
Möjlighet till allt från självhushåll till helpension.

Waldenströmska Studenthemmet (WS) är ett av många studenthem i 
Uppsala. Det ägs av stiftelsen Waldenströmska Studenthemmet och  
har anor tillbaka till 1920-talet. Bakom WS har alltid funnits Svenska  
Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan), men ekumenisk bredd är  
en av målsättningarna. WS vill vara en mötesplats för studenter med  
olika bakgrund och olika studieinriktning, på kristen grund.

Inom hemmet, som är centralt beläget i Uppsala, finns drygt 
160 enkelrum, samt ett mindre antal lägenheter.

För mer information se vår hemsida 
www.waldenstromska.se
eller ring föreståndare R.Erik Svalfors på 018-53 34 43.

Waldenströmska Studenthemmet
- ett boende i Uppsala på kristen grund
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VISSTE DU ATT TEXTILIER av olika slag 
omnämns i Gamla Testamentet mer än 
2000 gånger? Och att textilier i Nya Testa-
mentet många gånger spelar en stor roll 
när det mest centrala i vår tro utspelar sig? 
Mantlarna på marken under Jesu intåg 
i Jerusalem, linnehandduken som Jesus 
torkar lärjungarnas fötter med och Jesu 
kläder som soldaterna kastade lott om, ja 
listan kan göras lång. Kan ett tygstycke 
bära ett budskap? Kan det lära oss något 
om oss själva och vår tro? Ja, absolut, me-
nar textilkonstnären Karin Hedberg som 
är mitt inne i sitt livs projekt, att återskapa 
biblisk textil. 

– Jag har i över 20 års tid burit på en vi-
sion att studera Bibeln med ”textilglasög-
on” och sedan utföra en del av de textilier 
som omnämns, berättar Karin.

Visionen blev verklighet för några år 
sedan i samband med en gästateljévistelse 
på Island. Efter att ha läst Bibeln från 
pärm till pärm och antecknat allt som på 
något sätt berörde textilier så började Ka-
rin väva de textilier som omnämndes som 
ett konstprojekt.

– Hittills har jag vävt sju mantlar som 
finns omnämnda i specifika bibeltexter, 
linnehandduken som Jesus använde när 

han torkade lärjungarnas fötter, linne-
bindlarna i den tomma graven och huvud-
duken, berättar Karin.

– Min dröm är att fortsätta med detta 
och väva påskveckans alla textilier – även 
förlåten. Även om jag inte vet hur jag ska 
klara det.

   
KARIN LER. Nej, hur gick det till att väva 
ett tygstycke som troligtvis kan ha varit 
upp emot 9 x 15 meter och kanske en 
handsbredd i tjocklek? 
Det som fascinerar när man läser Gamla 
Testamentet är ändå hur Gud ger mycket 
specifika instruktioner till Israels barn hur 
textilkonsten i tabernaklet ska utföras.

– Gud gav till och med instruktioner om 
vilka färger och material som skulle an-
vändas. Exempelvis står det i 2 Mosebok 
28:6 att ”Efoden skall de göra av guld, av 
violett, purpurrött och karmosinrött garn 
och tvinnat fint lingarn, i konstvävnad.”

Karin citerar vidare från 2 Mosebok 
35:35 om instruktionerna för uppenbarel-
setältet och dem som fick i uppdrag att 
utföra detta: ”Han har utrustat dem med 
förmåga att utföra alla slags hantverk, 
väva konstväv och brokig väv av violett, 
purpurrött och karmosinrött garn och 

Skapade 
för att skapa 

Skapad för att återspegla Guds kreativitet. För textilkonstnä-
ren Karin Hedberg är kallelsen solklar. Hon längtar efter att få 

reflektera ljuset och förmedla det som inte alltid går att 
uttrycka i ord – både i kyrkorum och gudstjänstliv. 

• PORTRÄTTET •Nr 1 • 2020
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Jag önskar att 
vi som kristna 
konstnärer får 
vara en kristus-
doft i samhället.



fint lingarn, och även annan vävnad, ja, 
att utföra alla slags uppgifter och tänka ut 
konstfulla arbeten.”

Gud ger människor olika gåvor och 
förmågor. Vissa har fått en särskild gåva 
att uttrycka sig kreativt och Karin visste 
tidigt att hon var en av dem. 

Hennes starka driv börjar redan som 
barn, under uppväxten i Nyhem där hen-
nes farmors bror var med och grundade 
både pingstförsamlingen i den lilla byn – 
och även Nyhemsveckan.

– När jag var liten bodde alltid Lewi 
Pethrus hemma hos oss under veckan, 
säger Karin och ler vid minnet. 

Redan där och då drömde Karin om ett 
högre syfte med sitt skapande. 

– Under min uppväxt funderade jag ofta 
på var det fanns en plats för mig och mina 
kreativa gåvor. 

– Därför var det en stor uppmuntran 
för mig när jag, under min utbildning på 
Textilhögskolan i Borås, fick uppdraget att 
utföra en stor bildväv till just min gamla 
hemförsamling, säger Karin.

SEDAN 1997 HAR hon jobbat som textil-
konstnär på heltid. Vi möts i Ateljé Wes-
tragothia i Kinna som Karin delar med 
kollegan Helena Jönsson. 

Här vävs kyrkotextilier, beställda och 
unikt anpassade för kyrkor runt om i 
landet. 
Beställare är nästan uteslutande lutherska 
församlingar där användandet av kyrko-
textilier har en lång tradition. 

– Textilierna har hela tiden både för-
medlat ett budskap och utförts för att ära 
Gud. Människor har i alla tider velat ge 
det bästa och vackraste till Guds ära. Att 
pryda kyrkorummet är ett sätt att ära Gud. 
Men i vår väckelsetradition har ju denna 
tanke inte funnits med på det sättet. Bön-
hus och kapell har varit ganska sparsamt 
utsmyckade, säger Karin. 

MEN MÅSTE DET verkligen vara så? För 
Karin är konsten ett språk och en möjlig-
het att kommunicera det som inte alltid 
går att uttrycka i ord.

– Jag brukar tänka på hur Andens 
utgjutande beskrivs i Bibeln, när männ-
iskor hörde olika tungomål talas. Några 

kände igen sitt eget språk, andra språk 
kunde man inte förstå. Och då tänker jag 
att konsten är ju också ett tungomål. För 
en del människor är konsten det språk de 
bäst förstår. Och om de ska få ”höra” sitt 
språk så måste det ju finnas människor 
som har en särskild kallelse att ”tala” detta 
konstens språk, inspirerat av den Helige 
Ande.

KARIN KALLAR DET för ”att höra med 
ögat” och menar att det ju inte bara är örat 
som tar emot ett budskap.

– I vår tid är det visuella ännu viktigare 
än tidigare eftersom vi är så vana att ta in 
intryck med våra ögon. Att man hör med 
ögat innebär inte att man slutar höra med 
örat. Tvärtom så förstärker de båda sin-
nena varandra, säger Karin.

Hennes vision är att allt i kyrkan ska 
samverka för att visa något av Guds här-
lighet och skaparglädje.

–  Någon har sagt: Kristendomen är åter-
vunnen barnslighet. Utan denna återvun-
na barnslighet blir mötet i gudstjänsten 
mellan Gud och människa steril och fattig. 
Där Gud skapar pågår ständigt ett glitter 
av färg och form, av toner och rörelser.

Och det här gäller inte bara gudstjänst 
och kyrkorum, menar Karin.

– Jag önskar att vi som kristna konstnä-
rer också får vara en kristusdoft i sam-
hället, att vi får vara med och visa på det 
hopp vi har. 

I rummet innanför själva ateljén hänger 
de sju mantlarna som Karin började väva 
under sin vistelse på Island och som blev 
starten på hennes förverkligade dröm, att 
återskapa bibelns textilier. 

Sju mantlar, omnämnda i specifika 
bibeltexter, vävda av isländskt ullgarn. Ka-
rin sveper en av mantlarna om sina egna 
axlar och visar hörntofsen med en blå tråd 
– tråden som skulle finnas i varje hörntofs 
som en påminnelse om Guds löften.

– Textil konst är fysisk. Du kan omsluta 
dig av konsten i stället för att bara titta på 
den, säger Karin.

 
OMSLUTEN, VIDRÖRD och berörd. När 
Karin berättar om sin bibliska textil bjuder 
hon in åhörarna till en performance, en 
slags dramatiserad bildberättelse, där 

RÖSTER OM
Karin Hedberg

Mattias Algotsson
Kyrkoherde

Gunilla Persson
Pingstpastor, Kinna

– I Stora Lundby försam-
ling är vi väldigt tacksam-
ma för att Karin antog 
utmaningen att tillverka 
en helt ny uppsättning 
Mariablå textilier. Inte nog 
med att hon levererade 
ett hantverk i högsta 
klass, hon vinnlade sig 
också om att plocka upp 
färgton och symboler som 
redan fanns i kyrkorum-
met.

– Karin Hedberg predikar 
verkligen med sina konst-
verk. Inte minst i de sam-
lingar där hon presenterar 
sina mantlar. Hon kopplar 
konsten väldigt starkt 
till bibelordet så att det 
blir en helhet, och det är 
något som vi församlingar 
skulle kunna använda oss 
mycket mer av.

Nr 1 • 2020
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deltagarna själva får bära en mantel och 
fundera över frågor.

Hon kallar föreställningen ”Textilier för 
en kung och för en åsna”. 

En föreställning som hon först fick göra 
under ett frukostmöte i sin egen hemför-
samling, Pingstkyrkan i Kinna, och som 
hon därefter har framfört i flera andra 
kyrkor; på frukostmöten, seniorsamlingar 
och även som predikan i en gudstjänst på 
palmsöndagen. 

Det här är också en föreställning som 
hon gärna använder på helt profana 
arenor.

– Jag skulle inte kunna ställa mig och 
predika i profana sammanhang, men när 
jag får prata med utgångspunkt i min 
konst, då blir det naturligt.

ALLA HAR EN KALLELSE, menar Karin, att 
uttrycka sig kreativt. Själv har hon om-
famnat sin möjlighet att vara ett redskap i 
Guds hand.

– Jag lyssnade på Tomas Sjödins vinter-
prat för ett par år sedan och där sa han 
något så fint: ”Att göra det man är ämnad 
och utrustad för, i livslång trohet, i samma 
riktning, och så reflektera det stora ljuset.” 
Det kändes som en sådan uppmuntran. 
Det är det jag önskar.

Fotnot: Karin Hedberg medverkade 
med sin konst på Nyhemsveckan förra 
året och planen är att även på något sätt 
finnas med även i sommar. Klart är i alla 
fall att det kommer att hållas ett konst-
seminarium under konferensen, lett av 
Roland Hellsten.

Namn: Karin Hedberg
Familj: Man, fyra vuxna 
barn och elva barnbarn 
(ett tolfte på väg)
Utbildning: Textilhögsko-
lan, Gesällbrev i konstvä-
varyrket samt Mästarbrev 
i konstvävaryrket
Arbetar: Som textilkonst-
när i Ateljé Westragothia. 
Karins kyrkliga textilier 
finns i ett 70-tal kyrkor 
runt om i Sverige.

FAKTA

• PORTRÄTTET •

SKAPARVERKSTAD. ”Vi är skapade till Guds avbild. Gud är skaparen och om vi är hans avbild är det naturligt för oss att skapa”, 
säger konstnären Karin Hedberg, som kombinerar sin formgivning med bön.
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Alla kyrkoavgiftspengar ska gå till anställningar med fokus 
på barn och unga. Den visionen har haft framgång i Skövdes 
Pingstförsamling.

FÖRSAMLINGENS FÖRESTÅNDARE Simon 
Holst berättar att man för två år sen in-
ledde en medveten drive för att öka antalet 
medgivanden. Bland annat genom att via 
församlingens hemsida ge information 
om kyrkoavgiften och erbjuda en länk till 
att med e-legitimation lämna sitt medgi-
vande.

Under 2018 dubblerades närapå antalet 
medgivanden och när man under förra 
året dessutom knöt en vision om att alla 
pengar som kommer in till församlingen 
den här vägen ska vikas för anställningar 
med inriktning barn och ungdom, ja då 
fortsatte ökningen.

NU HAR FÖRSAMLINGEN två anställda, på 
25 procent vardera, som arbetar med barn 
respektive ungdomar.

– Närmare 80 procent av kostnaderna 
för detta har vi finansiering för genom 
kyrkoavgifterna, säger Simon Holst och 
fortsätter:

– Vi kommer att fortsätta att nämna den 
här möjligheten och jobba för ännu fler 
medgivanden via vår hemsida och på 
andra sätt..

   
POTENTIAL FINNS,  eftersom  fortfarande 
fem av sex medlemmar  i församlingen 
inte lämnat in något medgivande.

 – Vi ser kyrkomedgivandena som ett 
bland andra sätt att ge till församlingen, 
och alltså inget som ersätter tionde eller 
annat, men det är pengar som vi vet att vi 
får och kan göra upp en säker budget för, 
säger Simon Holst. 

Kyrkoavgiften gav nya pastorer

• Kyrkoavgiften utgör en 
procent av den beskatt-
ningsbara inkomsten.

• Pingstförsamlingen i 
Skövde har drygt 600 
medlemmar.

• I många år låg antalet 
medgivanden på knappt 
30.

• 2018 steg antalet till 
55. Efter förra årets 
satsning har man nu 99 
medgivanden Skövde.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Simon Holst, föreståndare i 
Skövdes Pingstförsamling har 
knutit kyrkoavgiften till en 
vision i församlingen. Och det 
har gett resultat.
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BOK REA!

NYHETER NYHETER

Välsigna maten
Matnyttigt i bibeln Bibelhandboken Vägar till levande liv

Bibelpyssel

Bibeln för minecrafters
Underbara vänskap

Hitta någon att älska
Dina känslor är inte i vägen

På väg

85kr

85kr
150kr

100kr100kr

65kr

75kr

170kr 235kr 255kr

Fläktgatan 8a, 941 47 PITEÅ

För mer info:
hyllieparkfolkhogskola.se

Studera i Kina
Kinakurs

Välj inriktning: Kultur, Språk eller Diakoni.
Heltidsstudier, ett läsår i Kunming, Kina.

Sigfridsvägen 5, ÅHUS
www.ahusgarden.se
kontakt@ahusgarden.se

En plats med många möjligheter:
Kurser, Konferenser, Möten, Läger och Familjehögtider.

Får du besök av släkt och vänner i sommar,
och inte har sovplats för dem hemma?
Boka prisvärt boende i Rum eller Stuga.

Vandrarhems - eller Hotellstandard. Hel- eller halvpension.

Information - Bokningar

044-24 00 20

En plats med 
många möjligheter:
Kurser, konferenser, möten, 
läger och familjehögtider.

Ska du semestra i Åhus 

eller på Österlen?
Boka prisvärt boende i 

rum eller stuga,
vandrarhems eller hotellstandard,  

hel- eller halvpension.

Sigfridsvägen 5, ÅHUS
www.ahusgarden.se
kontakt@ahusgarden.se

En plats med många möjligheter:
Kurser, Konferenser, Möten, Läger och Familjehögtider.

Får du besök av släkt och vänner i sommar,
och inte har sovplats för dem hemma?
Boka prisvärt boende i Rum eller Stuga.

Vandrarhems - eller Hotellstandard. Hel- eller halvpension.

Information - Bokningar

044-24 00 20

Information - bokningar 
044-24 00 20

En plats med många möjligheter
Ska du semestra i Åhus eller Österlen, 
boka stuga eller rum på Åhusgården!

Boka in din församling till församlingsdag eller församlingsläger. 
Vi har 150 bäddar, kyrksal med plats för 260 personer, 

flera övriga kurslokaler med bild och ljud, wifi m.m.

Sigfridsvägen 5, ÅHUS
www.ahusgarden.se • kontakt@ahusgarden.se

Information, bokningar 044-24 00 20



 • KRÖNIKA •

HUR BLIR MAN EN bedjande människa? 
För mig var det där länge en svår och 
otillgänglig fråga. Bön var förknippat 
med prestation och ett måste. Jag tror inte 
detta var pastorernas ambition, men deras 
närmast tjatande om hur viktig den dag-
liga andakten var blev till ett ouppnåeligt 
andligt krav. 

Allt kom att förändras på en konferens 
som hade en engelsman på besök. Året var 
runt -96 och en krullhårig ungdomspastor 
från en liten stad i England började bli 
världskänd på grund av deras bönearbete. 
Pete Grieg kom under några år tillbaka till 
olika sammanhang i Sverige, och en rörelse 
av dygnet-runt-bön väcktes även i vårt 
land. 

HUR KUNDE DEN här ungdomspastorn 
lyckas inspirera mig till dygnet-runt-bön, 
när jag inte ens kunde be fem minuter om 
dagen utan att känna min otillräcklighet 
flåsa i nacken? Jo, det berodde på en enda 
sak – leken! Han förmedlade ett helt annat 
förhållningssätt till bönen, ett som var både 
lekfullt och kreativt. Så mina första år som 
ungdomsledare byggde jag bönerum och 
bjöd in till lek, dans, vila och en hel del 
skapande i gemenskap med Gud. 

För vad är bön egentligen? Om det är ett 
krav, något som förväntas av mig för att jag 
ska vara en ”riktig” kristen, då kan vi lika 
gärna lägga ned våra ambitioner. Bönen är 
ytterst sett gemenskap. I bönen stannar jag 
upp från allt som sker runt omkring mig 
och jag riktar mig själv till det himmelska. 
Jag är fortfarande mig själv och medveten 

om vem jag är och hur min verklighet ser 
ut, men jag kopplar upp mig till en an-
nan dimension, där jag får se på mig själv 
och min tillvaro ur ett annat perspektiv. I 
bönen förenas mitt hjärta med Guds, och 
mina tårar rinner nedför kinden i takt med 
att jag växer i insikt om den väldiga kärlek 
jag får stå i relation till.

DE STÖRSTA UNDREN är inte de mira-
kulösa händelser som bönen kan utlösa, 
utan när mitt hjärta förändras av Guds. De 
vackraste bönesvaren är dem som vi själva 
blir genom den rörelse bönen sätter igång 
i våra liv. För tolv år sedan kom en bok ut 
som på svenska heter Bli det du ber, skriven 
av Shane Claiborne och Jonathan Wilson-
Hartgrove. I den boken blir bönen ännu 
mer praktisk än i 24-7-rummet. Bönen blir 
till aktioner för mänskliga rättigheter, blir 
till soppkök och till besök i fängelser.

Så hur blir man en bedjande människa? 
Jag tror att leken är en väldigt bra början. 
Att våga leka inför Guds ansikte, våga vara 
avslappnad, olönsam, släppa taget och kan-
ske skaka lite på rumpan. Den frihet som 
det umgänget skapar gör något med mitt 
hjärta. 

I Guds närhet blir jag mer den jag är 
tänkt att vara. Och där, i den kravlösa 
kärleksfulla vilan, hittar jag den styrka jag 
behöver för att orka se den smärta som bor 
i vår tid. I Guds närhet blir jag formad till 
en som inte orkar blunda mer för orättvisor 
och orättfärdighet, och utan att tänka på 
det börjar jag själv bli svaret på de böner 
jag bett.

Bönen ger tillvaron
ett annat perspektiv

JOSEFIN 
LENNARTSSON

Pionjärpastor i Gnesta
ortens krets. 

I Guds närhet 
blir jag mer 
den jag är 
tänkt att vara. 

Nr 1 • 2020
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Var kyrka också utanför kyrkan: Ge er ut på gator och torg! 
Överraska er stad och bygd med kärlek! Det handlar  
satsningen Mer Jesus till folket om.

SATSNINGEN DROG IGÅNG i samband med 
årets pastorskonferens. Den presentera-
des både där och genom en debattartikel i 
tidningen Dagen, där Daniel Alm tillsam-
mans med Pingsts referensgrupp skriver 
om att låta 2020 bli ett år som innehåller 
både mer bön  för och mer Jesus till folket.

Landets pingstförsamlingar uppmanas 
att ännu mer vara ute i offentliga miljöer 
utanför kyrkans lokaler.

– Vi vill vara en del i en positiv rörelse 
för att återta gatorna, säger Daniel Alm.

– Överraska er stad och bygd med kär-
lek och dela positiva berättelser om livet 
med Jesus.

STORHELGERNA ÄR exempelvis bra tillfäl-
len till att möta människor. Varför inte bju-

da på fika i ett köpcentrum på påskafton, 
anordna festivaler i bostadsområden, dela 
ut ryggsäckar till skoleelever i samband 
med skolstarten eller  se till att finnas med 
i stadsfestivaler och liknande?

– Den helige Andes eld ska ge oss kraft 
att gå vidare. Vi ska finnas ute bland folk, 
säger Daniel Alm.

NU I MARS PÅGÅR också en bönekampanj 
under hashtagen merbönförfolket där 
varje söndag viks för ett speciellt böne-
ämne. Exempelvis för gudsmöten, för ny 
kärlek till Jesus och medmänniskor, för 
hoppfullhet och framtidstro i en tid av 
utsatthet och ensamhet och för ett hållbart 
liv och sunt politiskt ledarskap i en polari-
serad värld.

Återta gatorna under 2020!

• Satsningen Mer Jesus 
till folket har en egen 
hashtag #merjesustillfol-
ket

•  Att använda hashtagen 
är ett sätt att visa och 
inspirera andra om vad 
som görs.

•  Pingst har tagit fram 
material till stöd för 
församlingarna med 
praktiska tips och råd av 
olika slag,  
.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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 • TEMA •

Bön är gemenskap med Gud 

Nr 1 • 2020
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Bön handlar om att odla sin vänskap med Gud. 
I bönen umgås vi med Gud, vi är tillsammans med honom. 

Och det gör inget om vi ibland inte hittar 
orden – vårt hjärta får ändå möta honom som 

är vårt ursprung och vårt mål.

Låt oss lyfta våra hjärtan och 
händer till Gud i himlen.

Klag  3:41



 • TEMA •

Bön är gemenskap med Gud 

Jag ska lova dig så länge jag lever, i ditt 
namn ska jag lyfta mina händer.

Ps 63:5

19



– Får du panik och oro inför något du 
står inför så notera vad det handlar om. 
Gud svarar genom den där inre rösten och 
du vet om du får frid i din själ av ett beslut 
du tar.

Ett personligt böneliv har inte med nå-
got perfekt ideal att göra.

– Nej, man kan inte lägga såna krav på 
sin gemenskap med Gud. Vi är kallade till 
att vara lärjungar, vore vi perfekta skulle 
vi vara mästare, men den rollen är inte 
vår.

DET VIKTIGA ÄR att låta Gud använda en 
som man är, med sin personlighet och 
sina erfarenheter.

– Det handlar inte om vår förmåga till 
formuleringskonster, utan om att lägga 
fram det vi har och känner inför Gud, som 
vet vad vi vill säga.

HUR FUNGERAR DITT BÖNELIV? När 
undersökningsinstitutet Crossway ställde 
den frågan till 14 000 personer i varie-
rande åldrar var det bara två procent som 
svarade att de var mycket nöjda.

Medan den allra största gruppen angav 
att de bara var ganska nöjda, eller till och 
med missnöjda med hur det fungerade. 
Så om du också känner är du alltså långt 
ifrån ensam. Att sätta av tid till bön i en 
tid som överflödar av intryck verkar också 
vara mångas dilemma.

Möjligen är det så att många av oss gör 
det onödigt krångligt att be, eller får för 
oss att det måste ske enligt vissa mallar 
och metoder och kanske därför tror att 
vårt sätt att be inte duger eller räcker till.

– Plikt och kramp är ord som inte hör 
hemma när man pratar om personligt bö-
neliv, utan det handlar i stället om att odla 
sin vänskap med Gud.

Det säger Anethe Carlsson, en av pasto-
rerna i ledningsgruppen för Pingst Bön. 

HUR DET GUDOMLIGA samtalet ska gå till 
går det inte att ta fram generella regler för, 
säger hon flera gånger under vårt samtal.

– Nej, det måste få vara ganska indivi-
duellt eftersom vi är så olika. Och därför 
måste det också finnas utrymme för 
många olika sätt att be och uttrycka sig på.

För en del funkar det att promenera och 
föra sin dialog med Gud i tankevärlden, 
andra ber i bilen, bussen eller tåget på 
väg till jobbet. Åter andra känner att de 
behöver formulera sig högt när de ber och 
kanske också behöver en särskild plats 
där det samtalet förs.

– Det väsentliga är inte hur och var, det 
måste verkligen inte se ut på ett visst sätt, 
utan det handlar om mitt liv med Gud och 
min vilja att följa hans ord.

Bönen är ett samtal med Gud och att 
lyssna till vad hans säger till oss genom 
sitt ord och därför hör bibelläsning till 
bönelivet. Guds ord finns där och ger oss 
vägledning.

När det gäller Guds ledning i det 
personliga livet är Anethes råd att ”följa 
friden”. 
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Gör er inga bekymmer, 
utan när ni åkallar och 
ber, tacka då Gud och 
låt honom få veta alla 
era önskningar. Då 
skall Guds frid, som 
är mera värd än allt vi 
tänker, ge era hjärtan 
och era tankar skydd i 
Kristus Jesus.

Fil 4:6-7

Text: Ulrika Ramstrand 

Foto: Lightstock

Pastor

Anethe Carlsson

Det måste 
finnas utrymme 
för många olika 
sätt att be.



 • TEMA •

Det Teologiska nätverket i Pingst, som 
häromåret gav ut skriften Bönen i serien 
Trons liv, uttrycker det så här:

”På samma sätt som vi idag talar om att 
ge våra barn eller vår livskamrat `kva-
litetstid ,́ behöver även vår relation till 
Gud sådan tid. Att ha en ordning för sitt 
böneliv, med regelbundenhet vad gäller 
tid och plats, är en stor tillgång. Samtidigt 
bör vi vara uppmärksamma på att formen 
kan ta över och få ett egenvärde, andakten 
blir då en plikt att klara av, Vi måste inte 
be, men vi får.”

En personlig gemenskap med Gud ger 
rötter åt tron och leder också till omsorgen 
om hela församlingskroppen, där de olika 
delarna behöver samspela och lyssna till 
varandra, menar Anethe Carlsson.

– Hela kroppen behöver omsorg och 
därför är den gemensamma församlings-

bönen också viktig, när vi höjer blicken 
och även ber för samhället, regionen, 
landet och världen.

Målet för församlingens gemensamma 
bön har i alla tider varit Guds rikes utbre-
dande, att fler människor ska upptäcka 
hans makt och kärlek, att Guds ära blir 
större, konstaterar Teologiska nätverket 
och skriver att ”den gemensamma bönen 
är en nyckel till frimodighet och utbre-
dande av Guds rike också i vår tid”, och 
att den är ett av de viktigaste momenten 
i församlingens gudstjänst och inte står i 
motsatsförhållande till uppmaningen att 
gå in i din kammare och be.  

IBLAND GICK Jesus undan för att be själv 
och ibland bad han tillsammans med sina 
lärjungar. Skriften Bönen beskriver bön 
som trons innersta livstecken och skriben-
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Martin Lönnebo 
Libris förlag 
 
Vara i bön  
utan att be om något
Margareta Melin 
Libris förlag

Längre in i bönens land 
Wilfrid Stinissen 
Libris förlag
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terna lyfter att Bibeln är fylld av böner, 
lovsånger och undervisning om bön.  ”För 
Jesus är bönen ett möte mellan bedjaren 
och den himmelska fadern, mellan ett `jag̀  
och ett `dù . Bönen är ett personligt möte 
med en personlig Gud:”

Undersökningsinstitutet Crossway i sin 
tur beskriver bönen som en central och 
dyrbar gåva av nåd, en möjlighet att på ett 
personligt sätt närma sig Gud.

När jag googlar på kristen bön ham-
nar jag i en Wikipediaartikel, där bönen 
beskrivs som dialogen mellan den troende 
och Gud, något som sker i Jesu namn och 
att den inte först och främst innebär begär 
och krav på Gud, utan är ett hjärtats sam-
tal med Gud. Ett samtal som kan ske både 
med och utan ord. 

DET TEOLOGISKA nätverket inleder sin 
skrift om bön med konstaterandet att 
nästan alla någon gång ber, även de som 
säger sig inte tro. 

En illustration till just detta fick jag 
nyligen när jag läste en krönika i Svenska 
Dagbladet. Skribenten, som brukar 
definiera sig som ateist, skriver om hur 
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– Vi vill vara med och bidra till att bön 
prioriteras och inspirera till en ökad 
bönerytm i församlingarna.

Det säger Fredric Crona, föreståndare 
i Kalmar, som leder det nya nätverket 
Pingst Bön. Han hoppas att atmosfären 
i landets städer ska påverkas av att för-
samlingarna börjar bedja strategiskt.

Nätverket presenterades under årets 
Pingst Pastor. I ledningsgruppen finns 
förutom Fredric Crona, också Anethe Carls-
son, Tumba, Lars Bjervås, Hässleholm, och 
Nicklas Strindell, Mellanbygden.

– Det började som ett samtal mellan mig 
och Lars, berättar Fredric. Vi noterade att 
många bra böneinitiativ tas och tyckte det 
var viktigt att de inte bara försvinner utan 
blir en del i ett långsiktigt bönearbete. 

Fredric delade sina tankar med Daniel 
Alm, och en förankringsprocess sattes igång 
och lagom till Pingst Pastor var lednings-
gruppen klar. Planen är att även en referens-
grupp ska bildas.

– Vi vill vara med och ta ansvar för att 
stärka och stödja bönen i landets försam-
lingar. Bön behös för att förändring ska 
kunna ske och för att få kraft.

Ledningsgruppen finns till förfogande för 
att åka till platser som vill satsa på bönen 
och på så sätt vara med i lokala processer. 

– Vi vill inte vara de som tjatar, utan de 
som stödjer.

– Vi tror att en hel stads atmosfär kan 
påverkas om det finns en böneplats, där 
man beder för staden, för regionen och för 
nationen. Bön kan ge nycklar till platsen.

Det personliga bönelivet är självklart 
viktigt, påpekar han, men den gemen-
samma bönesamlingens betydelse ska inte 
underskattas.

– Det finns en särskild styrka i det ge-
mensamma, säger han. Genom bönen kan 
man också utöva auktoritet i den osynliga 
världen.

Fredric talar också om betydelsen av 
strategisk bön.

– Det betyder att man lyfter blicken, 
får syn på den större bilden och inte bara 
fastnar i det egna, den egna församlingen. 
Messias är konungen och vi har ett uppdrag 
att göra hela folk till lärjungar. Syftet med 
strategisk bön är att influera samhället och  
göra Guds rike mer synligt och influera sam-
hället, vilket behövs nu mer än någonsin.

Nätverk vill inspirera för strategisk bön i församlingar



han reagerar instinktivt när flygplanet 
han och familjen  sitter i drabbas av svår 
turbulens.

”Som så många andra icke-troende i 
nöd vänder jag mig – i brist på annat – till 
Gud. Knyter mina händer och läser Fader 
vår tyst för mig själv. Två gånger. Den 
sitter som ett berg sedan konfirmationen. 
Otroligt egentligen, precis som morsealfa-
betet från lumpen.” 

SKRIBENTEN ANVÄNDE sig av den bön 
som Jesus själv formulerade. Hur är det 
då; ska vi be med egna ord eller använda 
andras? Svaret på den frågan måste bli 
både ock. Det finns inga tydliga instruk-
tioner om hur bön ska gå till , det vikti-
gaste är att hjärtat är med. Jesus använde 
Psaltarens psalmer som bönbok, lärde oss 
be Herrens bön men också att be spontant.

”Den som länge bett med egna ord kan 
upptäcka rikedomen i att be med slitstar-
ka ord som använts av många. Den som 
varit van vid att endast be skrivna böner 
kan upptäcka nya dimensioner i bönen 
när den får bli mer personlig och spon-
tan”, summerar Teologiska nätverket som 

 • TEMA •
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Han hänvisar till det första kapitlet i Nehe-
mja och det exempel det ger på hur bön och 
fasta leder till läkedom och upprättelse.

– Jag tror det finns något för oss där att 
återupptäcka, både vad gäller bönen och 
fastan.  Bön och handling hänger ihop, men 
all handling behöver börja med bön och 
sedan bes igenom parallellt med genomför-
andet. Vi är helt beroende av Herren i allt 
vi gör.

I Kalmar har man ett bönetillfälle varje 
dag, men tyngdpunkten är på onsdagskväl-
len då man inbjuder församlingen till en 
timme inför Gud. Något man gjort i tre år 
nu och varje gång brukar mellan 30 och 40 
personer delta.

– Jag tycker att gudsnärvaron i gudstjäns-
terna blivit mer påtaglig sedan vi började 

med de här bönemötena. Det handlar om 
att trivas och vilja vara i Guds närvaro och 
ju fler som är öppna för det ju mer märks 
det.

Nätverk vill inspirera för strategisk bön i församlingar

I ledningsgruppen för Pingst 
Bön finns förutom Fredric 
Crona, också Anethe Carlsson, 
Tumba, Lars Bjervås, Hässle-
holm, och Nicklas Strindell, 
Mellanbygden. Det nya nätver-
ket presenterades under Pingst 
Pastor. 

Fredric Crona förmedlar kontakt 
till hela ledningsgruppen.

Ropa till mig 
när du är i nöd, 
jag skall rädda 
dig, och du skall 
ära mig.

Ps 50:15
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Nyanser av bön  

Be och åkalla; det innebär 
att sträcka sig mot Gud med 
önskan om hjälp. 

Rop och klagan; vi säger hur 
svårt och jobbigt det är, finns 
många exempel på detta i 
Psaltarpsalmerna 

Förbön; vi ber inte bara med 
våra  egna behov för ögonen, 
utan går utanför oss själva 
och identifierar oss med en 
annan människa eller grupp 
människor i vädjan till Fadern

Tacksägelse; vi begär inte 
bara, vi ger också. Och det vi 
kan ge är vår tacksamhet. Vi 
uttrycker vår glädje över hans 
goda gåvor.

Lovprisning och tillbedjan;  
här uttrycker vi vår totala 
vördnad inför Gud och hyllar 
Honom för hans väsen och 
handlingar.

också skriver: ”I bönen verkar Gud i oss, 
bearbetar och formar oss. Vi vet inte hur 
vi ska be, men när vi ber samverkar vår 
ande med Guds Ande”.

Paulus skriver i Romarbrevets åttonde 
kapitel om detta; ” Vi vet ju inte hur vår 
bön egentligen bör vara, men Anden 
vädjar för oss med rop utan ord, och han 
som utforskar våra hjärtan vet vad Anden 
menar, eftersom Anden vädjar för de 
heliga så som Gud vill.”

Gud  är alltså både den vi riktar vår bön 
till och den som hjälper oss att be. Jesus 
är vår förebedjare. Anden vädjar för oss. 
Fadern, Sonen och Anden samverkar. 

HÖR GUD VERKLIGEN alltid våra böner? 
Och varför dröjer bönesvaren? Spelar det 
någon roll om jag ber eller inte? är frågor, 
som nog de flesta av oss ställt någon gång.

”Det går sällan att rationellt bevisa bö-
nens verkan. Men alla bedjare lever med 
erfarenheten att bönen har betydelse, inte 
bara för bedjaren själv, utan också som en 
faktor utanför henne”, skriver Teologiska 
nätverket och fortsätter:

”Bibeln förutsätter att bön har betydelse, 
att förhållanden kan förändras. Den me-

nar att Gud varken är en opåverkbar des-
pot som gör vad han vill med människan, 
eller en makt som kan manipuleras. Men 
i bönens möte mellan Gud och bedjaren 
sker alltid något.” 

GUD HÖR ALLAS våra rop och Bibeln upp-
manar oss att hålla ut i bön. Det kan ligga 
en fostran i att vänta på Guds tid. Det är 
dock ”inte detsamma som förenklade svar 
om att allt har en mening, men vi kan få 
nåd att ta emot livet ur Guds hand”, som 
Teologiska nätverket formulerar det.

Om bön har det skrivits mycket, men 
här sätter vi punkt för denna gång med 
ytterligare ett citat från skriften Bönen.

”Bön handlar inte om teknik. Formen 
har mindre betydelse. Bönens väsen är 
’Djup ropar till djup’. Vi lär oss att be 
främst genom att be – inte genom att läsa 
en bok om bön. Ta vara på den gemensam-
ma bönen. Håll dig nära dem som har en 
särskild kallelse till bön. Lyssna, iaktta och 
följ med dem in i bönens värld. Några har 
en särskild bönegåva. Alla kan inte vara 
som de, men alla kan lära sig att be.”

Be, så skall ni få. 
Sök, så skall ni finna. 
Bulta, så skall dörren 
öppnas. Ty den som 
ber, han får, och den 
som söker, han finner, 
och för den som bultar 
skall dörren öppnas. 

Matt 7:7
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Pingströrelser i 
gemensam kamp 
mot fattigdom.

MIKAEL JÄGERSKOG, avdelningschef för 
policy, påverkan och lärande på PMU, 
deltog nyligen i en pingströrelsesamling 
i Oklahoma, USA, om utvecklingsfrågor.

Hur kom det sig att du, Niclas 
Lindgren och Johanna Litsgård Le-
bourn från PMU deltog i en global 
samling om samverkan mellan 
pingstvänner kring utvecklingsfrå-
gor?

– PMU har under en längre tid arbetat 
för ett närmare samarbete och koordi-
nering med andra pingströrelser som 
arbetar med humanitära insatser och 
utveckling och detta var startskottet 
för att formalisera samarbetet mer. Vi 
ser att vi är bättre tillsammans och att 
vi kan dela resurser och täcka in länder 
och områden som vi inte är verksamma 
inom. PMU tog tillsammans med Fida 
i Finland, ERDO i Kanada, Assemblies 
of God i USA initiativet till samlingen 
och totalt samlade vi elva kyrkorörel-
ser och elva organisationer knutna till 
församlingsrörelser. Det var en stor 
bredd med på mötet, alltifrån afrikanska 
och amerikanska aktörer till nordiska. 
Australiensiska pingströrelsen var också 
med. 

Vad ser ni som 
PMU:s bidrag i 
diskussionen?

– Kyrkor arbetar med 
individer som man försö-
ker lyfta ur fattigdom, men 
PMU försöker också alltid rikta in 
sig på orsakerna till samhällsproblem 
och fattigdom. 

– PMU bidrar genom att kunna ge 
ett bredare perspektiv på utveckling 
och vilka nivåer man kan jobba på i ett 
samhälle. PMU ansvarade också för tre 
samlingar; Den globala pingströrelsen 
och samhällsförändring, Kyrkan och 
olika multilaterala sammanhang (FN, 
EU, World Economical Forum etc) och 
Pingströrelsen och jämställdhet.

Vilken respons fick ni?
– Flera av de andra kyrkorörelserna 

har större finansiella resurser än oss, 
men PMU har mycket tänk och material 
som andra både vill ha och vill använda. 
Det är kul att de satsningar på olika för-

djupningsmaterial som PMU har gjort 
ses som relevanta. PMU:s material om 
till exempel jämställdhet och forskning 
kring Pingströrelsen och samhällsför-
ändring är nu spritt till ganska många 
länder. Det är också spännande att se 
hur nya samarbeten börjar formas.

Varför är den här typen av sam-
arbete viktig?

– Pingströrelsen globalt växer så det 
knakar och alltfler politiker, höga tjäns-
temän, företagare etcetera är pingstvän-
ner. Pingst har globalt väldigt mycket 
resurser som kan och bör mobiliseras 
för förändring och fattigdomsminsk-
ning. Vi ser på flera håll i världen att 
när pingst samverkar får de också en 
starkare röst i förhållande till korrupta 

regimer och i samhället.
Inför mötet intervjuade jag 

ett antal höga tjänstemän 
inom FN och det är 

tydligt att den globala 
pingströrelsen är allt-
för osynlig på dessa 
arenor, men att 
dörren är öppen och 
man vill samverka. 
Det är tydligt att 

biståndsmedel inte 
räcker till och att vi alla 

behöver samverka brett 
för att bland annat uppnå 

de globala hållbarhetsmålen. 
Pingströrelsen behöver stärka samver-
kan internt för att få ett bättre genom-
slag i dessa sammanhang, något denna 
samling bidragit till.

Kommer det att bli mer träffar 
och samarbete framöver?

– PMU ingår även fortsatt i den min-
dre arbetsgrupp, som på mandat från  
Världspingstgemenskapens avdelning 
för mission, Pentecostal World Fellow-
ship Mission Comission, arbetar vidare 
med att utveckla nätverket.

– Nästa större samling kommer att 
hållas i januari 2021, troligen i Fin-
land. Vi på PMU är väldigt glada över 
utvecklingen och att något som vi har 
önskat länge nu börjar ta form. 

• FEM FRÅGOR •

25



Ledarskap kan se ut på många olika sätt, liksom vägarna  
in i det och olika personligheter kompletterar varandra.  
Det vill Pingst ungs april-kampanj på sociala medier lyfta.

UNDER APRIL KOMMER en kort film att 
dyka upp på Pingst ungs Facebook och In-
stagram varje vecka. I den kommer olika 
frågor kring ledarskap att lyftas.

– Vi hoppas att filmerna ska bli en 
samtalsstart kring ledarskap och kring 
vilka som blir ledare, säger Johanna Bode, 
verksamhetsledare för Pingst ung.

Hon hoppas att  kampanjen ska göra det 
tydligt att det finns olika resor, olika vägar 
till ledarskap och att ledarpersonligheter 
kan vara väldigt olika.

– Vi vill lyfta vikten av att se varandra 
som komplement och fundera kring hur 
vi kan backa upp varandra och hur vi blir 
bättre tillsammans, säger Johanna Bode 
och konstaterar att det kan vara svårare 

att vara kvinnlig ledare i Pingst än i andra 
kristna sammanhang, på grund av hur 
historien ser ut.

– Men kvinnligt ledarskap gynnas av 
att synen på ledarskap breddas, menar 
Johanna.

KAMPANJFILMERNA görs av Stina Vin-
gren och Victoria Öhrvall. Victoria sitter i 
Pingst ungs styrelse.

– Vi vill vara med och skapa samtal  som 
gör att vi kan tänka bredare kring ledar-
skap. Filmerna kommer att handla om hur 
vägen in i ledarskap kan se ut, hur man är 
och fungerar som ledare och vilken typ av 
ledare man vill bli, säger Victoria.

Bra om inte alla ledare är lika

• Pingst ungs kampanj 
om ett breddat ledarskap 
kommer att synas på 
Facebook och Instagram 
under april månad. 
 
• Varje vecka publiceras 
en kort film, som är tänkt 
att fungera som en sam-
talsstart kring ledarskap.

• Syftet är att bredda sy-
nen på ledarskap och visa 
på att vägen dit och hur 
det ser ut kan se väldigt 
olika ut.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Energi för pastorer

– I DAG ÄR DET EN STARK, ung och inspirerad pas-
torskår med goda relationer och kraftfull sammanhåll-
ning. Jag blev starkt berörd av den stora mängden unga 
pastorer, säger Emil Gillsberg från Hope Dalarna i Mora 
och en av deltagarna i årets Pingst Pastor. 

– Sen är ju undervisningen alltid fantastisk, fortsätter 
han.

Konferensen hölls liksom tidigare år på hotell Clarion 
Sign i centrala Stockholm. I år var det nionde gången för 
konferensen, som samlar deltagare i nätverket Pingst 
Pastor. 

Den stora samlingssalen var sprängfylld vid de gemen-
samma samlingarna och under de olika seminarierna 
fylldes stora och små lokaler i hotellet kring ämnen som 
Lokal församling med globalt engagemang, Hållbarhet för 
skapelsen, Israel, Palestina och Pingströrelsen, Är Jesus en ga-
ranti för psykisk hälsa och Hur leder vi människor till andliga 
erfarenheter i våra möten?.

DEN FÖRSTA KVÄLLEN välkomnades nya pastorer inom 
Pingst och det blev mer än fullt runt estraden, och elva 
nya församlingsplanteringar presenterades. Därmed 
kommer målet på 30 planteringar under en treårsperiod 
allt närmare.

– Jag börjar ha några år bakom mig och fanns med även 
under gamla predikantveckans tid. Det som gläder mig 
mest är den utveckling som skett, och alltjämt sker. Vi 
hade några oerhört tuffa år kring 2000, men har verkligen 
rest oss starka, säger Emil Gillsberg.

Daniel Alm utgick i sin visionspredikan från trons 
kapitel i Hebreerbrevet 11 och talade om ett ledarskap, 
som verkar utifrån en annan kod än det som går att mäta 
i mänskliga mått.

– Vår måttstock är himmelriket och drivkraften kan 
inte vara att bara få till något bra, utan något utöver det 
vi kan se och mäta.  Vi har ett större syfte än ett drömpro-
jekt eller ett bra ledarskap.

Han talade om hur den pingstkarismatiska rörelsen 
växer explosionsartat runt om i världen.

– Vi behöver reflektion och fördjupning, men det som 
är rörelse och steg definierar oss och vi behöver odla 
en kultur där människor blir andedöpta och får erfara 
kraften från Gud. Men mer karismatik kräver också ett 
stort ansvar. Vi kan hjälpa människor att få erfara Gud, 
men vi ska alltid ha respekt för den enskilda människans 
integritet.

I EN TID SOM VÅR med så mycket längtan och hopplös-
het är vår uppgift att förmedla hopp, kärlek och tro, 
menade Daniel Alm och uppmuntrade till lovsång hand i 
hand med det diakonala arbetet.

Daniel Alm avslutade med att presentera två satsningar 
inför 2020, som handlar om mer bön för folket och  mer 
Jesus till folket. Pingstpastorerna och församlingarna 
uppmanas att låta mars månads söndagar innebära en 
särskild bönesatsning.  

– Någonting kommer igenom när man ber överenskom-
mit. Vi kommer att se tecken, mirakel och öppna dörrar.

 • REPORTAGE •

Det expansiva, unga och kreativa var temat för årets Pingst Pastor, 
där deltagarna var både fler och yngre än tidigare år.

–  Mäktigast är väl när 650 pingstpastorer i samma rum, faller på knä 
inför den Högste i tillbedjan. Det händer något då och där,  

säger Liset Lindeman, Köping. 
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Mer Jesus till folket handlar också om att uppmuntra 
församlingarna att inte låta sig begränsas av sina kyrko-
byggnader. (Läs mer på sidan 17)

– Gör bra grejer för er stad, er bygd, arbeta upp nya 
relationer, uppgradera tänkandet och återta gatorna! 
uppmanade Daniel Alm och hoppades på att 2020 ska bli 
ett år då människor öppnar sig för Gud och församling-
arna får förmedla kärlek, hopp och tro.

Material om förslag på böneämnen för varje söndag 
i mars och praktiska tips inför utåtrikade aktiviteter, 
liksom material till hemsidor och sociala medier har 
skickats ut till församlingarna per mejl.  

UNDER KONFERENSEN fanns internationella gäster med, 
varav några även var gästtalare. Linwood Berry, verksam 
i Spanien, talade om att nå folket genom det kreativa, 
genom konsten, under rubriken Making the invisible visible 
(Att göra det osynliga synligt) och pastor Dominic Yeo 
från Singapore, som leder en församling pånärmare 
10000 medlemmar,  predikade och höll bibelstudium på 
temat expansion. Mika Yrjölä, Finland fanns med i ett 
panelsamtal om bibelläsning i vår tid.

Maria Flodin, Timrå, undervisade om andligt ledar-
skap med utgångspunkt från Mose.

– Världsligt ledarskap handlar om resultatet. Andligt 
ledarskap handlar om Guds storhet och Guds seger. 

– Både gudskännedom och självkännedom krävs i upp-
draget som ledare.

Under dagarna fanns tid avsatt för samlingar i de olika 
processgrupperna som pastorerna tillhör. De gemensam-
ma måltiderna, lunch och middag med bordsservering, 
gav också många tillfället till nya bekantskaper, gemen-
skap och samtal. 

I år fyllde Pingst Pastors deltagare upp alla bord i res-
taurangen, både uppe och en trappa upp.

I HÖST ANORDNAS en studieresa till Grekland för pas-
torsnätverkets medlemmar. Den satsningen presente-
rades också under konferensen och anmälan om delta-
gande öppnade.

Vid den avslutande sändningssamlingen, där Urban 
Ringbäck och Daniel Alm medverkade, fick alla konfe-
rensdeltagarna ta var sitt exemplar av Lewi Pethurs bok 
Segrande bön. En titel helt i linje med årets bönesatsning.

– Som alltid hittills är Pingst Pastors konferens en hög-
tid och man känner sig styrkt och uppmuntrad när man 
åker därifrån.  Om något stack ut är lite svårt att peka 
på eftersom Pingst Pastor alltid är utmanande och rik 
på olika innehåll som är tänkvärda men visst, att belysa 
konsten som en del av ett gudstjänstutövande tycker jag 
var fräscht och ett steg i ett nytänkande, säger Daniel 
Holmgren, Norrahammar-Taberg.

 • REPORTAGE •Nr 1 • 2020
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NYA MEDLEMMAR I NÄTVERKET. Det blev trångt runt estraden när de nya medlemmarna i nätverket Pingst Pastor hälsades  
särskilt välkomna under pastorskonferensen.



GODA MÖTEN. Det blir många att hälsa på när 650 pingst
pastorer möts till konferens. Ett tillfälle både till glada åter
seenden och möten med nya vänner.

FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR. Hela elva nya församlings
planteringar presenterades under Pingst Pastor. Målet på 30 
församlingar under tre år med stöd från USA närmar sig, nu 
fattas bara sju.”Svensk pingströrelse planterar nu fler nya 
församlingar än på 70 år”, konstaterade Nicklas Mörling, som 
samordnar arbetet kring församlingsplantering.

ØYSTEIN
GJERME [NOR]

UNGDOMSHELG 12–14 JUNI

ÅLDERSANPASSADE BARNAKTIVITETER 15–21 JUNI

Biljetter och info hittar du på nyhemsveckan.se

CECIL M. 
ROBECK [USA]

12–21 JUNI 2020 • NYHEM, MULLSJÖ

Daniel Alm, Tomas Sjödin, Peter Halldorf, Niklas Piensoho, 
Frida Nyberg, Mats Särnholm, Anne-Jorid Ahgnell, Lina Nielsen, 
Jonathan Boström, Victoria Örhvall, Mathias Maxstad, Mathias 

Ekelyck, Jacob Ventlinger, Johanna Bode, Michelle Blomkvist, 
Sofia Carlsson och många fler...

Pingströrelsens 
stora sommar-

konferens för alla 
generationer

NYHEMSVECKAN

nyhemsveckan.se

nyhem 19 jun i kl 22.00

TEMALOGOTYP
NYHEMSVECKAN 2020

LOFT REKLAMBYRÅ

Jesus

NYHEM 2020

i

GÄSTTALARE. Pastor Dominic You från Singapore, som leder 
en församling på 10 000 medlemmar var en av gästtalarna 
under PIngst Pastor. Han talade på temat expansion.



Sedan i januari finns alla kurserna på Kaggeholms  
folkhögskola samlade i det nyrenoverade Rörstrands slott 
vägg i vägg med Filadelfiakyrkan i Stockholm.

INVIGNINGEN AV skolans nya lokaler, som 
hölls någon vecka efter skolstarten var 
både välbesökt och glädjefylld. Musik, 
tårta, tacktal och välgångsönskningar 
följdes av möjlighet till guidade visningar 
i de nya lokalerna, som visade sig vara en 
spännande blandning av gammalt och 
nytt. och där så gott som varje skrymsle 
och vrå är utnyttjat till studierum av olika 
slag.

Ombyggnaden har genomförts av Sisy-
fosgruppen, som också är det företag som 
köpte Kaggeholms slott och skolområdet. 

PINGSTS FÖRESTÅNDARE Daniel Alm var 
en av dem som talade vid invigningen:

– Det är en stor glädje i hela kroppen att 
stå här idag. Må Kaggeholm vara en plats 

för hopp, dynamik, framtidstro och glädje. 
Kör så det ryker!, sa han bland annat.

Filadelfias föreståndare Niklas Piensoho 
uttryckte också sin glädje över att skolan 
nu är på plats i slottet.

– Jag tror att Gud lett oss hit och att detta 
är en samverkan som är i enlighet med 
Guds hjärta. Jag tror att Gud ska välsigna 
alla elever och lärare och att Gud ska leda 
oss.

ULRIK JOSEFSSON, verksamhetsledare 
för PSK, hälsade från Pingsts övriga fyra 
folkhögskolor.

– Folkhögskola är väldigt mycket nu, 
men också ett framtidsprojekt. Ni är med 
och bygger framtiden djupt förankrade i 
historien och rötterna. 

Kaggeholm på plats i nytt slott

• Kaggeholms folkhögsko-
la startade i Rörstrands 
lokaler.

• Omkring 100 elever 
huserar i de nyrenoverade 
lokalerna.

• Folkhögskolekurserna 
delar lokalerna med ALT 
och Bibelskola Stock-
holm.

• Rörstrands slott ägs av 
Filadelfiakyrkan och PSK, 
Pingstsförsamlingarnas 
skol- och kursverksamhet.

Skolans bibliotek 
finns nu i ett av de 
anrika rummen i 
Rörstrands slott, där 
gammalt och nytt 
möts.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •   • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Innerlighet och känsla

I sin depression mötte producenten och 
låtskrivaren Johan Åsgärde Jesus på 
nytt och ur detta föddes lovsånger som 
han tillsammans med Noise Village 
spelat in. Skivan är fylld med innerlig-
het och känsla i en fräsch och modern 

produktion. 
   Den lugna och vackra sången Jag är din kan jag 
inte släppa, en överlåtelsesång som jag kommer 
komma tillbaka till. Textraden från sången Tro på 
mig (John 14) klingar som ett eko över skivan: Så 
lämna ditt hjärtas oro nu, här hos mig.

Country med Roland

Roland Lundgren, som var ena halvan 
av duon Curt & Roland, bjuder på en 
härlig studioinspelad soloskiva med 
svensk countrymusik. Både nyskrivna 
och sånger från andra låtskrivare, 
främst på svenska men även engelska 

och norska. 
   En sång som berör mig extra är Barndomens 
tro med en stark text Roland funnit i Curts filofax 
och som han nu tonsatt med en fin melodi. 
Något man inte heller får missa är att Curts son, 
Niclas, medverkar på ett antal sånger och bidrar 
med klassisk Curt & Roland-känsla.

Soul/R&B-influerad pop

Andra soloalbumet av sångaren från 
bandet Royal Tailor som besökte 
Sverige år 2014. Musikaliskt är det 
främst soul/R&B-influerad modern 
pop med sköna beats och gôtt 
sväng, men här finns även kraftfulla 

lovsånger. En musikalisk mix av Justin Timber-
lake, Bruno Mars och Justin Bieber. 
   Jag har många favoriter på skivan, några är 
det grymt dansanta titelspåret, den mäktiga 
Done och det beatfyllda Close. Nämnvärd är 
även låten Until Grace som med sin softa pop 
ger mig gåshud.

I översättarnas fotspår

Hur översätts Bibeln så att den blir 
tillgänglig för dagens människor utan att 
vika av från vad grundtexten säger? Här 
får vi följa det intressanta arbetet med 
den Svenska Folkbibeln, skildrat ur olika 
personers perspektiv. 
   Vi får förståelse för de olika utmaning-
arna i processen. Kristna ledare vittnar 
också om den färdiga översättningens 
betydelse i deras vardag, där djupa 
bibliska sanningar kan förklaras på ett 
enkelt och begripligt sätt.

Tro och frid i det svåraste

Mordet på det fridsamma äldre pingst-
paret Torgny och Inger Antby i Långared 
hösten 2011 var osannolikt, brutalt och 
fullständigt oförklarligt. Irene Antby för-
lorade sina föräldrar på värsta möjliga 
sätt, men bevarade sin tro på en god 
Gud. Detta är en omvälvande och sam-
tidigt jordnära berättelse om att finna 
trygghet och frid mitt i det svåraste.   
   Det är en välformulerad och stark 
skildring som visar styrkan i försam-
lingsgemenskapen och i en förlåtelse 
som inte är en känsla utan ett beslut.

När tillvaron brister 

Iréne Antby och Kerstin 

Klason

Sjöbergs Förlag

Folkets Bibel – Berät-

telsen om hur vi fick 

Svenska Folkbibeln  

Svenska Folkbibeln, 

XP Media

Att lyfta människor  

Leif Larsson med Stina 

Jonsson

Semnos förlag

En ledarskapsberättelse

Leif Larssons självbiografi handlar om 
att ta revansch i livet, att hjälpa andra 
att lyckas och att vända kriser till fram-
gång. Hans starka drivkraft tog honom 
från ett fattigt barndomshem till ledar-
uppdrag inom svensk försvarsindustri. 
  Passionen för flyg och bistånd ledde 
honom sedan vidare ut i världen som 
CEO för MAF (Mission Aviation Fellow-
ship). I denna spännande och lättlästa 
bok får vi nycklar till framgångsrikt ledar-
skap, som kan användas inom många 
områden.     

Identitet 
Johan Åsgärde, 
Noise Village  
(David Media)

Barndomens 
tro 
Roland  
Lundgren 
(Curol)

Citizen of 
Heaven 
Tauren Wells
(Provident)
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MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

gudstjänster från 
pingstförsamling-
en i Härnösand 
spelades  in och 
sändes i Sveriges 
television i början 
av året. Varje 
gudstjänst hade 
ett tema; Integra-
tion, LP-arbetet, 
Barn och Dövkyr-
kan.

Från och med i år finns själavårdsutbildningen 
på June folkhögskola i Jönköping. Tidigare 
hölls den på Kaggeholm.  I år har 19  personer 
börjat på den ett år långa utbildningen.

Litteraturvetaren Josefin Holmström i 
tidningen Dagen, när hon recenserar 
Daniel Alms senaste bok, Tungotal, 
tänkande, tjänande, som hon sammanfat-
tar som”kärlek i stället för rädsla och 
evangeliet som erbjudande och inte 
argument”.

NYSTART

PÅ JUNE

Så många procent svarade ja på frågan om de bett koncentrerat minst tio minuter det senaste dygnet 
när undersökningsinstitutet Crossway ställde den frågan till 14 000 personer.

Ivrigheten kan 
syresätta oss alla, 

oavsett vilken  
församling vi tillhör. 
Det tackar jag för.

28% 33% 39% 48%

0-29 år 30-39 år 40-59 år 60 +
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Förra numrets vinnare
Elaine Åman, Lycksele
Ann-Mari Ahlenius, Gävle 
Roland Hansson, Örebro
Monica Bergman, Växjö
Klas-Göran Magnusson, Enköping

Lösningen på korsordet i nr 4 2019
Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 15 maj behöver vi ha rätt 
korsordslöning. Fem personer vinner 
antingen en bok eller CD-skiva.

Jag vill helst ha:

Bok: tungotal,  
tänkande, tjänande

CD: Vi vill följa dig

NAMN: ________________________________________________

ADRESS: ______________________________________________

ORT: __________________________________________________



Provläs  
en månad 
GRATIS!
Världen idag är en  
tydlig, saklig och varm  
kristen röst i mediebruset

Välkommen att anmäla din provmånad:  
• prova.varldenidag.se 
• 018-430 40 50  
• kundtjanst@varldenidag.se www.varldenidag.se

Svarspost
Kundnummer 901204700
758 00 Uppsala



Namn:_____________________________________________________________________________ 

Adress:____________________________________________________________________________ 

Postnummer:____________________________________________________________________ 

Postadress:_______________________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________________

E-post:_____________________________________________________________________________

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-06-30 för hushåll i Sverige som inte haft  
tidningen de senaste sex månaderna.. Prenumerationen avslutas automatiskt  
när provmånaden gått ut. Du kommer då att kontaktas av en av våra säljare  
för erbjudande om fortsatt prenumeration. För våra prenumerationsvillkor  
samt vår personuppgiftspolicy, se www.varldenidag.se/kundtjanst

q Jag beställer en gratis provmånad av Världen idag!
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