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Karismatik 
och diakoni
Jag tror kyrkans framtid i vårt land kommer 

att kännetecknas av karismatik och diakoni. 
Karismatik betyder det nåden ger, det är en 

god beskrivning av livet med Jesus genom Anden. 
Diakonin, den kristna tjänsten, är lika mycket en 
del av vår gudsrelation som karismatiken. Det är 
omöjligt att tänka kristen tro utan någon form av 
frukt i goda gärningar för andra människors och 
skapelsens bästa. Andens närvaro i oss motiverar 
och möjliggör ett långtgående engagemang också 
utanför kyrkans och även nationens gränser. Vi 
går in i den fas av historien där jag tror att våra 
församlingar på allvar kommer att vara en positiv 
förändringsfaktor långt utanför kyrkgränserna. 
När många nätverk och relationer sviktar behöver 
församlingen vara samlad men också sändande.

På höstens Pingst ledare har jag undervisat från 
1 Timoteusbrevet kapitel 6:3-21 med fem rubri-
ker jag tror stöder utvecklingen till mer karisma-
tisk medvetenhet och diakonal öppenhet. Här 
kommer innehållet i koncentrat också till dig som 
läsare av Pingst.se:

1. BIBELPASSION
Anden samverkar med Ordet 
och frukten blir tro på Jesus 
Kristus. Det ligger i pentekos-
tal bibelsyn att kärleken till det 
uppenbarade gudsordet är vik-
tigare än att försvara den egna 
tolkningen av detta ord. 
Sanna bibelälskare kan 
bära övertygelser med 
hänsyn till andra männ-
iskor med annan syn. För 
en pingstvän föregår livet 
läran. Inte så att läran är 
oviktig men lärans syfte 
är att stödja det and-
liga livet. Låt oss vara 
mer passionerade för 
Bibeln i sig än för vår 
egen uppfattning om 
vad den säger. 

2. FÖRNÖJSAMHET
Paulus instruerar Timoteus 
att förnöjsamhet i förening 
med gudsfruktan är en vin-
ning. Han gör det i ett textsam-

manhang där det talas om faran med viljan att bli 
rik. Kristet ledarskap sänder fel signaler om driv-
kraften är att bli framgångsrik och vinstgivande. 
Vi är segerbaserade och kan därför tjäna och leda 
utan försök till egen vinning. I detta finns ett lugn 
och en vila i en församlingsgemenskap som ändå 
kan vara drivande och expansiv. Att vara nöjd 
med det man har innebär inte lojhet, det kan is-
tället innebära en upptäckt av andliga rikedomar.

3. BESLUTSAMHET
Paulus uppmuntrar Timoteus att hålla sig borta 
från kärleken till pengar och istället sträva efter 
högre värden. Han skulle kämpa trons goda kamp 
och bevara budskapet rent. Jag tror vi behöver 
fatta beslut mot bakgrund av både bibelpassion 
och förnöjsamhet. Kärleken och friden passivise-
rar inte, utan aktiverar till mycket större insatser 
än vad dåligt samvete och önskan att bli fram-
gångsrik gör. 

4. ALL ÄRA TILL GUD
Det ligger i församlingens uppdrag att faktiskt på-
minna dig om att glömma dig själv. I kyrkan blir 
vi del av ett alternativt samhälle, ett himmelskt 
Jerusalem där friheten och fullkomligheten lig-
ger i lovsången och tacksamheten, inte i självför-
verkligandet. Församlingskulturen behöver vara 
uppmuntrande och positiv men äran går till Gud. 

Gudstjänster ska inte konsumeras, de ska 
firas. Kyrkan är som närmast fullkom-

lighet när hon prisar Gud och agerar 
i världen med tacksamhet till Gud 
som drivkraft. 

5. SÄKERHET OCH SÄNDNING
Det kan verka motsägelsefullt 
men den kristna rörelsen har 
inte sin säkerhet i det stillastå-
ende, utan i sändningen. Kyrkan 
är apostolisk och profetisk i sin 
grund, det betyder att den är sänd 

och har ett ärende.
I den stora missionsbefallningen 

finns också den stora barmhärtig-
heten. Det finns mer karismatik och 

diakoni framför oss.
DANIEL ALM

Föreståndare i Pingst 
– fria församlingar i samverkanFO
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Fler kvinnor som föreståndare
Sakta, men säkert, ökar antalet 
kvinnor som föreståndare i pingst-
församlingar. I dag utgör de drygt 
13 procent mot 5 procent för 15 år 
sedan. Monica Werner, Huddinge, 
är en av dem.

725 nya medgivanden
Fler och fler väljer att låta sin kyr-
koavgift gå till Pingst. Från och med 
nyåret kommer 725 nya personer att 
bidra med en procent av sin brut-
toinkomst till det lokala och centrala 
arbetet. 

Framtidens påverkare
Ett 30-tal personer mellan 20 och 
63 år från olika delar av Sverige 
deltar i Pethrusakademin, en utbild-
ning som handlar om hur man som 
kristen kan vara med och påverka 
samhället.

Pingsts fredspristagare
Dr Denis Mukwege, en av årets mot-
tagare av Nobels fredspris, ser det 
som att han delar utmärkelsen med 
svensk pingströrelse, som vågade 
satsa på att bygga Panzisjukhuset 
mitt under brinnande krig.

Jag har precis lastat bilen med skräp när jag sätter på radion och 
kör iväg. Jag hör nåt om Panzisjukhuset och sakta börjar jag ana 

att det handlar om årets fredspris. Väl framme vid sopstationen 
får jag nyheten bekräftad och låter lyckotårarna rinna medan jag 
sorterar plast, glas och papper. Äntligen fick dr Denis Mukwege 
det pris han är så väl förtjänt av! Mer tårar blir det när jag senare 
ser filmer från Panzi med reaktionerna på priset från kvinnor som 
fått hjälp där och när jag hör det tal han håller till dem. Ett tal, som 
finns med längre fram i den här tidningen. 

INNAN DU LÅTER DEN här utgåvan gå vidare till sopsorteringen 
hoppas jag att du tar dig tid att läsa igenom den. Kanske finns 
till och med du eller någon du känner med på bild från någon 
av Pingst Ledar-dagarna, där omkring 2 500 ledare mötts till da-
gar fyllda av fortbildning, inspiration och utmaningar. I den här 
tidningens ledare får du även ta del av essensen av Daniel Alms 
predikan där.

I det här numret kan du också läsa om att antalet kvinnor som 
verkar som föreståndare i pingstförsamlingar ökar, visserligen 
sakta, men stadigt, och du får möta några av dem. Samverkans-
församlingar, det vill säga församlingar som hör till minst två 

olika samfund, blir också allt vanligare. I slutet 
av november hölls en samtalsdag kring detta på 
Pingstkontoret och Pingst kan numera också 
erbjuda konsultstöd till församlingar som be-
finner sig i en sådan process. Det kan du 
läsa mer om, liksom om Pethrusakade-
min, där ett 30-tal personer i olika åldrar 
och med olika bakgrund från olika delar 
av Sverige deltar. Men alla har de ett ge-
mensamt. De vill lära sig mer om hur de 
som kristna kan vara med och påverka 
sitt samhälle.  

HOPPAS ATT DU när du läser den här 
tidningen känner att det är roligt att vara 
en del av en växande rörelse, som finns 
med och gör skillnad i många olika sam-
manhang. Och vill du svara på läsaren-
käten på sidan 31 hjälper du oss göra en 
ännu bättre tidning.

ULRIKA RAMSTRAND

Kyrkoledare på kurs om våld
I höst har PMU, tillsammans 
med den egyptiska partnern 
IMC, anordnat en utbildning för 
kyrkoledare om våld i nära rela-
tioner, som är ett stort globalt 
problem.

14

Glädjetårar vid en sopstation
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Drygt 13 procent av före-
ståndarna i landets pingst-
församlingar är kvinnor. För 
15 år sedan var det drygt fem 
procent. Sakta, men säkert, 
ökar andelen kvinnor. 

– Om vi på allvar vill vara 
en rörelse som aldrig slutar 
att växa, har vi inte råd att 
avstå den kallelsekraft 
kvinnor bär, säger Pingsts 
föreståndare Daniel Alm.

– Det är helt i linje med vår läs-
ning av Apostlagärningarna och 
även med händelserna på Azusa 
street i Los Angeles, att kvinnor 
innehar alla ledarpositioner i för-

samlingen. Anden kom över alla i 
övre salen och på Apostolic Faith 
Mission utsågs tolv äldste, varav 
sex var kvinnor. 

– Det måste få vara kallelse och 
andeuppfyllelse som kvalificerar 
till tjänst, inte ålder, etnicitet el-
ler kön. Pingströrelsen har ju 
också kallats en ”kvinnoreligion” 
ibland, så det är en sorg att vi 
inte har gjort tillräckligt för att 
se kvinnor också bära exekutiva 
positioner. Desto roligare är det 
att vi nu kan konstatera en vänd-
ning, en utveckling jag tror att vi 
bara har sett början av. Om vi på 
allvar vill vara en rörelse som ald-
rig slutar att växa, har vi inte råd 

att avstå den kallelsekraft kvinnor 
bär, kommenterar Daniel Alm, 
föreståndare för Pingst.

Magnus Wahlström, ansvarig 
för Arkiv och forskning på Pingst, 
har tagit fram siffrorna som visar 
på att andelen kvinnliga förestån-
dare ökar. Han utgår då från de 
uppgifter pingstförsamlingarna 
lämnat till Pingströrelsens års-
bok. 

40 kvinnliga föreståndare
I år har 304 av 439 församling-

ar anmält att de har en förestån-
dare. Av de 304 föreståndarna är 
40 kvinnor. 15 av dem arbetar i 
samverkansförsamlingar. 

Här kan man notera att sam-
verkansförsamlingar alltså har 
en betydligt större andel kvin-
nor som föreståndare än övriga 
pingstförsamlingar, 37,5 procent 
jämfört med drygt 13 procent.

För fem år sedan var andelen 
kvinnliga föreståndare knappt 
åtta procent. Sju av kvinnorna 
var föreståndare i samverkans-
församlingar.

Går man tillbaka ytterligare fem 
år, det vill säga till 2008, så var an-
delen kvinnliga föreståndare sju 
procent. 2003 var det fem procent 
och 1993 endast lite drygt 2 pro-
cent kvinnliga föreståndare.

ULRIKA RAMSTRAND

Enligt den färskaste statistiken från landets pingstförsamlingar är 40 av 304 föreståndare kvinnor.  FOTO: LIGHTSTOCK

Allt fler kvinnor
blir föreståndare
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Monica Werner, föreståndare 
i Södertörnkyrkan i Hud-
dinge:

 
Vad tror du trendbrottet 
beror på?

– Jag har själv inte sett av 
någon markant ökning av anta-
let kvinnliga föreståndare utan 
vi är ju i klar minoritet överlag 
i rörelsen. Jag har hört att vi 
kvinnor generellt har en tendens 
att inte anta utmaningar då vi 
inte är säkra på att vi klarar av 
dem. Detta gäller naturligtvis 
och glädjande nog inte för alla, 
men det kanske ligger något i 
det. Med gedigen pastorsutbild-
ning och då man faktiskt ser 
att andra kvinnor kan fungera 
i föreståndartjänst kanske fler 
kvinnor vågar sig på att söka/
tacka ja till föreståndartjänster. 

Vad ser du som föreståndare 
framför dig i arbetet och 
rörelsen?

– Jag tror att den helige 
Ande kommer fortsätta kalla 

människor som är beredda att 
arbeta för Guds rike i vårt land. 
Vi ser en rikedom av mångfald 
växa fram i Sverige så den vita 
och manliga pastorn kommer 
måhända vara norm för lång 
tid framöver, men den kommer 
utmanas. 

Tror du att du bemöts på 
samma sätt som en manlig 
föreståndare?

– Nej, det är klart att det är 
annorlunda att vara en kvinnlig 
föreståndare. Ibland förenk-
lar det mitt arbete och ibland 
är det till min nackdel. Jag har 
bara positiv erfarenhet av de 
församlingsledare jag arbe-

tat med i församlingarna. Det 
lokala ledarskapet har ju kallat 
mig och det har lett till att de 
behandlat mig som person sna-
rare än som kvinna. Det är ofta 
de som inte känner mig som 
har svårare att förhålla sig till 
min roll. Med tiden lägger sig 
även de krusningarna. 

 
Har du hittills stött på något 
du uppfattar som diskrimine-
rande?

– Inte medveten diskrimine-
ring, men okunskap och slar-
viga kommentarer har ibland 
letat sig in i hjärtat och krävt 
bearbetning. Att vara förestån-
dare kan vara ett ensamt jobb 
och det förenklas inte av att 
vara i minoritet på de pastors-
träffar vi har, då nära vänskap-
lig gemenskap och igenkänning 
är ett viktigt inslag. Pingströrel-
sens pastorer och församlingar 
i stort blir allt mer vana med att 
kvinnor är i tjänst och det gör 
att bemötandet blir mer natur-
ligt, vilket förenklar. 

Camilla Brolin, föreståndare i 
Norrtullkyrkan i Söderhamn:

Vad tror du trendbrottet 
beror på?

– Jag tror att en av orsakerna 
kan vara att vi predikar om 
människors lika värde. Jag är 
den första kvinnliga förestån-
daren i vår församling, men jag 
tackade inte ja på grund av att 
jag är kvinna, utan på grund av 
min kallelse och ett brinnande 
hjärta för Jesus och Guds för-
samling. Sen har jag förstått att 
det har betytt mycket för andra 
kvinnor att jag finns och vågade 
säga ja. Det kan även vara en av 
orsakerna till trendbrottet, att 
fler vågar bejaka sin kallelse, 
därför man ser andra kvinnor 
som vågar och då vågar fler be-
jaka sin kallelse. 

Vad ser du som föreståndare 
framför dig i arbetet och 
rörelsen?

– Jag tänker att som förestån-
dare har jag det övergripande 
ansvaret i församlingen. Jag är 
med i de flesta grupper i upp-

start och utvärdering. Jag vill 
vara delaktig, vi jobbar tillsam-
mans för att nå ut med Jesu kär-
lek. Det finns alltid utmaningar,  
men vi tror på den helige Andes 
kraft och ledning i det arbete vi 
gör tillsammans. Vi vill att fler 
ska få uppleva Jesus och här har 
vi stora utmaningar som rörelse 
och församling, att nå ut med 
budskapet i vår stad och i Sve-
rige.

Tror du att du bemöts på 
samma sätt som en manlig 
föreståndare?

– Ja, i det stora hela tror jag 
det, men visst har det upp-
märksammats också att jag är 

kvinna, men det lägger sig fort, 
därför att tron på Jesus är det 
som är i centrum av det vi är 
och gör. 

Har du hittills stött på något 
som du uppfattar som diskri-
minerande?

– Jag fått höra vissa saker, 
det får alla ledare. Som lärare 
hade jag pappor som inte vill ta 
mig i hand för att jag är kvinna 
eller velat prata med min chef 
som man antar är en man, 
men så visar det sig att det är 
en kvinna och då kan man lika 
gärna prata med mig. Under 
mina två år som föreståndare 
har jag fått till exempel  fått 
höra att ”Kvinnor och invand-
rare ligger bra till idag, ni får 
olika uppdrag” eller att det är 
”Roligt med lite kvinnlig fäg-
ring på detta möte”.

– Då är det skönt att vara lite 
äldre och trygg i sig själv. Jag 
vet vem jag är och kan. Jag vet 
på vem jag tror och Han äls-
kar mig för den jag är och jag 
skakar av mig dammet och går 
vidare.

”Pastorsnormen utmanas”

”Fler vågar bejaka sin kallelse”
Linnea Sennehed, föreståndare 
i Pingstförsamlingen i Motala:

Vad tror du 
trendbrottet 
beror på? 

– Pingst-
rörelsen har 
väldigt få
kvinnliga 
föreståndare, jag vet inte vad det 
beror på att det nu är några fler 
än det varit tidigare. Om det bara 
är en tillfällighet att flera kvinnor 
tackat ja till föreståndartjänst just 
i år, eller om det beror på något 
annat. Även om jag tycker att det 
skulle behövas många fler kvinn-
liga föreståndare ser jag det väl-
digt positivt att vi nu åtminstone 
är några fler än innan. Jag tror 
att vår pastorsutbildning kom-
mer att göra att fler antar utma-
ningen. 

Vad ser du som föreståndare 
framför dig i arbetet och rö-
relsen?

– Framförallt ser jag mig som  
tjänare i uppdraget att leda för-
samlingen. Jag vill hjälpa män-
niskor att leva i det som Gud 
kallar dem till, tillsammans som 
en kompletterande kropp. Jag vill 
se fler unga människor hitta sin 
plats och roll i kyrkan. Tonåring-
ar, unga vuxna och barnfamiljer. 
Det är den viktigaste utmaning-
en, dels i min tjänst men också 
gemensamt som rörelse. 

Tror du att du bemöts på 
samma sätt som en manlig 
föreståndare? 

– Ja, det har jag upplevt att jag 
gör. Jag har tänkt en del på detta, 
och bestämt mig för att vara mig 
själv och utöva ledarskap på det 
sätt jag upplever naturligt för 
mig. Jag vill vara Linnea mer än 
föreståndare. 

Har du hittills stött på något 
du uppfattar som diskrimine-
rande? 

– Nej, inte alls. Möjligtvis att 
jag fått mer uppmuntran och 
pepp för att jag vågar ta mig an 
uppgiften än vad jag hade fått om 
jag vore man, men det gör inget, 
det tar jag gärna emot!

”Jag tar gärna 
emot pepp”
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I Malmö, Jönköping, Göte-
borg, Västerås, Umeå och 
Kapstaden(!) kommer ungdo-
mar fira in det nya året med 
att delta i Unite-konferensen. 
Årets tema är SE.

– Vi är en festival som 
hålls på flera platser, säger 
Mathias Maxstad, Jönköping, 
som är samordnare för konfe-
renserna.

Unite riktar sig till ungdo-
mar från 13 år och uppåt. De 
flesta deltagarna brukar vara i 
16–17-årsåldern. 

– Vi vill att deltagarna i Unite 

ska få ett Jesusperspektiv på sig 
själva och omgivningen, säger 
Mattias.

Årets tema är uppdelat i tre. 
Att SE UPPÅT, se vad Gud säger, 
att SE INÅT, i ett prestations-
inriktat samhälle förstå att vi är 
älskade där vi är i livet, och att SE 
UTÅT, och hitta sin del i hur man 
kan vara en världsförbättrare.

De olika platserna har sina 
egna talare, men temat är det-
samma och programmen till 80 
procent likadana.

Att Kapstaden finns med och 
anordnar Unite i år beror på att 
medlemmar från församlingen 

Eternal Flame där besökt Sverige 
och ville ta konceptet med sig 
hem. En student på ALT (Aka-
demi för Ledarskap och Teologi), 
Victoria Runegrund, har varit på 
plats i förberedelsearbetet och 
mött teamet i Kapstaden, som 
satsar på en så kallad Unite In-
tense, det vill säga en dygnslång 
konferens i  stället för tre–fyra 
dagar som de andra.

Pingst Ung är arrangör av 
Unite och det finns en särskild 
ledningsgrupp som planerar det 
hela, där alltså Mathias Maxstad 
är samordnare. 

Han säger att konferenserna 

bygger på ett gediget volontärs-
arbete där ledorden är respekt, 
uppmuntran och äkthet. 

Unga får ta ansvar
– Alla åldrar bidrar till att göra 

något bra för ungdomar, anting-
en genom praktiskt arbete, eller 
genom förbön. Konferenserna 
är också ett tillfälle att låta unga 
ledare  få chansen att ta ansvar, 
växa och träna sig, säger han.

Mathias Maxstad hoppas på 
årets Unite ska samla ännu fler 
än förra året. Då deltog omkring 
2 000 ungdomar.

ULRIKA RAMSTRAND

Unite blir 
internationell

Unitekonferenserna har en egen hemsida, där detaljerad information om program på varje plats finns, liksom anmälningsmöjlighet.
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Fler och fler låter sin kyrkoav-
gift gå till Pingst. I år har nya 
medgivanden lämnats in av 
725 personer.

– Varje medgivande är vik-
tigt och har betydelse både 
för den lokala församlingen 
och för det centrala arbetet, 
säger Pingsts föreståndare 
Daniel Alm.

Sedan millennieskiftet är det 
möjligt också för andra sam-
fund än Svenska kyrkan, att ta 
emot kyrkoavgift. Kyrkoavgiften 
motsvarar en procent av brutto-
inkomsten, i genomsnitt cirka 2 
800 kronor per år och givare.

Pingst har bestämt att låta 70 
procent av pengarna gå till den 
lokala församling, som givaren 
angett, och använda resterande 
30 procent till den verksamhet 
som drivs på Pingstkontoret till 
stöd och hjälp för församlingar-
na. Just nu är det närmare 8 500 
personer, som ger sin kyrkoavgift 
till Pingst.

Det går att lämna sitt medgi-
vande via www.pingst.se och sig-
nera med e-legitimation. För att 
kyrkoavgiften ska börja dras från 
1 januari krävs dock att medgi-
vande lämnats senast 31 oktober 
året innan. 

Inte öronmärkta
Under 2018 var det alltså 725 

personer som lämnade in sina 
medgivanden i tid. Exakt hur stor 
nettoökningen av antalet kyrko-
avgiftsgivare blir för Pingst står 
klart först när Skatteverket räknat 
bort givare som avlidit under det 
gångna året eller som av andra 
skäl upphört som givare. Netto-
ökningen av kyrkoavgiftsgivare 
till Pingst beräknas ligga på om-
kring 600 personer.

Kyrkoavgiftsmedlen kan an-
vändas helt enligt församlingarnas 
och samfundets egna önskemål, 
eftersom pengarna, till skillnad 
mot många bidrag av olika slag, 
inte på något sätt är öronmärkta.

UR

Pingst Pastor i januari 
utgår från formulering-
arna i Pingsts framtidsbild. 
Första dagen handlar det 
om Kärleken till Jesus och 
människor, den andra om att 
vara En tydlig, respekterad 
röst och avslutningsdagen 
om att vara En rörelse som 
aldrig slutar att växa.

Konferensen hålls liksom tidi-
gare år på hotellet Clarion Sign 
i centrala Stockholm och inleds 
på förmiddagen tisdagen den 8 
januari.

Efter lunch blir det föreläs-
ningar av Anne Gustavsson 
om Kristen tro i media och Joel 
Halldorf om Är Gud på väg till-
baka?

Senare på dagen hålls paral-
lella seminarier med fokus på 
fördjupning om ämnen som 
Teologi för mission, Teologi för 
skapelsen i en tid med klimatut-
maningar, Församlingsplan-
tering i Sverige, Pastorns apo-
logetiska ansvar, Goda råd till 
föreståndare om nästa genera-
tion och 10 tankar för utövande 
av själavård.

På onsdagmorgonen blir det 
ett samtal kring hur hbtq-frå-
gorna hanteras i pingströrelsen 
och därefter håller Truls Åker-
lund bibelstudium om fenome-
net Pingstledarskap. Därefter 

blir det dags för Andreas Niel-
sen att tala om Ett ledarskap för 
framtiden.

Även denna dag blir det se-
minarier, nu med fokus på kon-
kreta redskap. Ämnen att välja 
mellan är Ledarskap i funktion, 
Gudstjänstens återkomst, Hur 
når, vinner, vårdar, skyddar 
och lärjungatränar vi muslimer 
i Sverige och världen?, Global 
pentekostalism och social im-
pact, Pingst Pastor Senior och 
Sociala medier.

Glyn Barrett predikar
På onsdagseftermiddagen 

finns tid avsatt för möten och 
middag i de processgrupper, 
som pastorerna i nätverket 
Pingst Pastor tillhör. På kväl-
len predikar Glyn Barrett, som 
är pastor i Audacious Church i 
Manchester.

Den avslutande dagen inleds 
av Sophia Barrett, pastor i sam-
ma församling. Hon kommer att 
tala över ämnet Att vinna männ-
iskor i vår tid och sedan fortsät-
ter Glyn Barrett på samma tema.

Konferensen avslutas med en 
samling efter torsdagens lunch, 
då det bland annat blir paren-
tation för hemgångna pastorer 
och missionär, samt presenta-
tion av nya församlingsplante-
ringar inom Pingst.

ULRIKA RAMSTRAND

Pingstteologer möts
I slutet av november hölls en första träff för teologer verksamma 
inom pingströrelsen. De möttes till en dag av samtal och nätver-
kande på Pingstkontoret i Alvik.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Fler och fler ger
kyrkoavgift till Pingst

Framtidsbild i fokus 
för pastorsdagarna

Pingsts Integrationsråd 
arbetar med att få fram en 
helhetsbild av vilka beslut 
Migrationsverket tar kopplat 
till konvertiter från Afghanis-
tan och har tagit hjälp från 
landets pingstförsamlingar för 
att få tillgång till beslut, som 
gäller medlemmar.

Bakgrunden till kartläggningen 
är att många pingstförsamlingar 
har konvertiter från Afghanistan 
som medlemmar och att deras 

tro ofta möts med misstro av 
Migrationsverket. Nyligen valde 
en av dessa konvertiter att avsluta 
sitt liv när processen blev för ut-
dragen och svår.

I ett brev som ställts till lan-
dets samtliga pingstförsamlingar 
skriver Pingst Integration genom 
Hans-Erik Bylund, Christian 
Mölk, Bengt Sjöberg och Maria 
Gustin Bergström att de ”ser ett 
stort behov av att förändra situa-
tionen för denna utsatta grupp”.

UR

Konvertitbeslut kartläggs
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Samtalskväll
om nätporr
n Bara ett knapptryck bort 
finns en gränslös mängd por-
nografi – som oftast har inslag 
av både våld, förnedring och 
kränkningar. Men i kyrkan 
pratas det sällan om hur detta 
påverkar oss. Under en sam-
talskväll i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm tidigare i höstas 
medverkade flera tongivande 
röster inom kyrkan för att 
lyfta frågor om kyrkans ut-
maning kring nätpornografi.

Vad gör det med barn och 
unga som får sitt första möte 
med sex genom pornografi? 
Hur påverkar pornografin 
den regelbundna konsumen-
ten och de som medverkar i 
porrindustrin? Hur kan man 
som förälder prata om porr 
med barn och unga? Och hur 
kan man som församling ar-
beta konstruktivt kring detta?

Inledde med överblick
Ulrica Stigberg, präst och 

författare till den nya boken 
Mitt ibland oss – kyrkans 
utmaning kring nätporno-
grafi, inledde kvällen med en 
överblick och intervjuer med 
några av de medverkande i 
boken. I sin bok ger hon en 
bred bild av nätpornogra-
fins konsekvenser, baserad 
på samtal med församlings-
ledare, unga människor och 
en mängd experter som par-
terapeuter, kriminologer och 
forskare. Kvällen fortsatte se-
dan med ett panelsamtal på 
temat Hur kan kyrkan ta sig 
an utmaningen kring nätpor-
nografin? 

Medverkande i panelen var 
Anna Karin Herngren Wird-
heim , projektledare för Hela 
Människan och Equmenias 
projekt Suntprat, Björn Enes, 
ungdomspastor i Korskyrkan 
Norrköping, Daniel Hafner, 
präst i Huddinge församling, 
Erik Valier, ungdomspastor i 
Filadelfiakyrkan Stockholm, 
och Lovisa Landälv, projekt-
ledare för Frälsingsarméns 
projekt Starta Om.

Arrangör för kvällen var 
Libris förlag i samarbete med 
studieförbundet Bilda och Fi-
ladelfiakyrkan i Stockholm. 

UR

Nu är Pethrusakademin 
igång. Närmare 30 personer 
mellan 20 och 63 år deltar 
i utbildningen, som är en 
gemensam satsning mellan 
Pingst, tidningen Dagen och 
Kaggeholms folkhögskola.  
Pethrusakademin handlar om 
hur man som kristen kan vara 
med och påverka samhället. 

Pethrusakademin vill ge deltagar-
na förståelse, verktyg och nätverk 
för att göra verklig skillnad.

Målgruppen är bred; unga 
vuxna, samhällsengagerade, stu-
denter och ledare. 

– Vi har velat skapa en utbild-
ning för vanliga medlemmar, 
säger Jeanette Ingemarsson, pro-
jektledare för utbildningen.

I kursbeskrivningen kan man 
bland annat läsa följande: ”Vi 
tänker inte att alla ska bli pastorer 
utan tror att vi behöver genomsy-
ra alla samhällsfält och därför vill 
vi jobba med futurister, artister, 
jurister, aktivister, miljövänner, 
vetenskapsmän, läkare, lärare, 
entreprenörer, innovatörer och 
alla andra som drömmer om en 
bättre värld.”

Namnet Pethrusakademin 
kopplar till Lewi Pethrus, vars 
verksamhet spände över sju olika 
fält som tillsammans utgör de 
viktigaste faktorerna för att forma 
en hel kultur: Det handlar me-
dia, underhållning, företagande, 
utbildning, förvaltningar, kyrkor 
och socialt arbete. Ämnen som 
på olika sätt kommer att beröras 
under utbildningen, som omfattar 

ett läsår bestående av fem helger 
fredag–lördag och en veckas resa 
till Almedalen. 

– Jag är glad för Pethrusakade-
min, att den sker i Lewi Pethrus 
anda om samhällsengagemang 
och att kunna påverka med den 
kristna närvaron och rösten. Det 
är också helt i linje med framtids-
bilden vår rörelse idag strävar efter 
där vi bland annat beskriver att vi 
vill vara en tydlig och respekterad 
röst i samhället, säger Daniel Alm, 
föreståndare för Pingst.

Den första samlingen hölls på 
Pingstkontoret en helg i septem-
ber. Då stod föreläsningar i teo-
logi, idéhistoria, retorik och kris-

ten aktivism på programmet. I 
november anordnades ytterligare 
en utbildningshelg och till våren 
blir det också tre helgsamlingar. 
Utbildningen avslutas med att 
deltagarna deltar i Almedals-
veckan 2019. Mellan samlingarna 
får deltagarna uppgifter som att 
skriva recensioner, debattartiklar, 
twittra och så vidare.

Vässade verktyg
P-O Flodström, 35 år från Bor-

länge, hoppas på att utbildningen 
ska ge honom ökade kunskaper 
och vässade verktyg för att kunna 
fortsätta påverka i gränslandet 
mellan kyrka och samhälle.

De lär sig 
påverka 
samhället

Ebba Brauer, Nina Eriksson, P-O Flodström och Simon Olsson
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Närmare 30 personer deltar i Pethrusakademin. Bilden är från den andra helgträffen, som hölls på Pingstkontoret i Alvik.  FOTO: ELIN GARCIA

– När jag såg erbjudandet om 
Pethrusakademin tyckte jag det 
verkade bra och nappade på det, 
säger han.

Driver Youtube-kanaler
Till vardags arbetar han som 

karriärcoach på Borlänge kom-
mun, men har teologistudier i 
botten. Han driver två Youtube-
kanaler och hoppas få lära sig 
mer om hur man når ut bättre 
där, och på Facebook.

– Det är också roligt att träffa 
människor med samma längtan 
och önskan efter att vara med och 
påverka, säger P-O och uppskat-
tar att genom Pethrusakademin 
bli utmanad och få prova på nya 
saker.

– Jag tycker de valt ut bra 
böcker, säger P-O och nämner 
bland annat Joel Halldorfs bok 
Guds återkomst.

P-O är ledare för det ekume-
niska Unga Vuxna-arbetet i sin 
hemstad och säger att han i mö-
ten med Unga Vuxna ofta möter 
frågor kring vad som sägs och 
pratas om på arbetsplatser, inte 
minst olika mytbildningar kring 
religiösa föreställningar.

– Jag hoppas få med mig tips 
om vad och hur man ska svara, 
säger han.

Ebba Brauer, 22 år, som plug-
gar nationalekonomi i Örebro, 
brinner för att nå fler människor 
med det kristna budskapet, och 
sökte till Pethrusakademin för 
att få chans att vidga sitt nätverk 
och möta människor i olika åld-
rar, med olika erfarenheter och 
kunskaper.

– Det är jätteinspirerande och 
kul att lyssna till hur människor 
använder sina gåvor och sina ut-
bildningar, säger hon.

”Det ger mer energi”
Ebba drog sig inte för att vid 

sidan om studierna och extrajob-
ben på Academic Work ta sig an 
Pethrusakademin.

– Nej, det ger mer energi än 
det tar, säger hon, och hemarbe-
tena är inte så jobbiga. 

Hon säger att det är bra att bli 
utmanad till att skriva en debatt-
artikel till tidningen Dagen till 
exempel, något hon inte skulle 
tänkt på att göra annars.

Hon är uppvuxen i Pingst 
Västerås, och nu engagerad som 
hemgruppsledare i en församling 
i Örebro.

Hon ser fram emot fortsätt-
ningen av utbildningen. Och att 
få åka till Almedalen.

– Det ska bli jätteroligt säger 

hon. Det är en barndomsdröm 
som kommer att gå i uppfyllelse.

”Vill vara på mitt sätt”
När Nina Eriksson, som ar-

betar på LP-verksamheten med 
fokus på kvinnor, unga och 
utbildning, fick höra talas om 
Pethrusakademin väcktes hennes 
nyfikenhet.

– När jag läste beskrivningen 
tycker jag de hade bra ord, som 
typ influencer, säger hon.

– Jag vill vara på mitt sätt, 
men tydlig med min tro. Och 
jag vill vara med och lyfta och 
sprida det goda, jag tycker det 
är så mycket negativt på sociala 
media idag.

Efter första helgsamlingen är 
hon jättenöjd.

– Det var jättebra. Tänk att få 
gå med så coola människor, som 
deltar av så olika anledningar.

Hon ser utbildningshelgerna 
som ett intressant hopplock, som 
något av ett smörgåsbord.

– Jag hoppas kunna vässa mina 
redskap och på så vis bli ännu 
mycket bättre på mitt jobb.

Hon tycker det är bra med 
skrivuppgifterna de fått som 
hemarbete, men att det där med 
att starta twitterkonto känns lite 
jobbigt.

– Men klart att jag antar utma-
ningen, säger hon. 

Vill inte sitta still
Simon Olsson, 35, som till 

vardags arbetar med kommuni-
kation inom landstinget i Västra 
Götaland deltar i Pethrusakade-
min för att han inte vill sitta still 
när människor far illa i Sverige, 
säger han.

– Fler behöver lära känna Jesus 
och rasism och främlingsfientlig-
het och missbruk brer ut sig.

Simon vill vara med och påver-
ka möjligheterna att som kyrka 
påverka samhället. Själv har han 
genom tidigare arbete som jour-
nalist och kd-politiker vana både 
vid medier och opinionsbildning. 

– Vi i kyrkorna kan lära oss 
mycket av det, menar han.

Han uppskattar Pethrusakade-
min, inte bara för att föreläsarna 
är intressanta, utan också för 
möjligheten att genom utbild-
ningen träffa andra engagerade 
personer, lära känna dem, bilda 
nätverk och förhopningsvis kun-
na samarbeta framöver.

– Det är en bra mix av åldrar 
och sammanhang, så vi ser fram 
emot ett spännande år, säger Jea-
nette Ingemarsson.

ULRIKA RAMSTRAND
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– Detta fredspris är även ett 
pris till er. Ni gjorde vad Gud 
bad er göra och ifrågasatte 
inte om ni skulle starta Pan-
zisjukhuset trots brinnande 
krig, hälsade Denis Mukwege 
i ett tal via Skype till per-
sonalen på Pingsthuset när 
han just fått reda på att han 
utsetts till en av årets mot-
tagare av Nobels Fredspris.

Den 10 december fick han 
ta emot det i Oslo.

– Min strategi är att besvara ha-
tet med ännu mer kärlek, visa att 
ondskan aldrig kommer att segra. 
Att förmedla kärlek är för mig att 
vårda de sjuka och ge dem hopp. 
Panzisjukhuset är en plats för 
fred dit alla är välkomna och jag 
kommer att fortsätta mitt arbete 
där. Jag slutar aldrig att predika 
fred.

Tack vare stipendium från 
PMU kunde Denis Mukwege 
utbilda sig till gynekolog i Bel-
gien och sedan 2002 är han 
chefsläkare vid Panzisjukhuset 
i östra DR Kongo, som byggdes 
mitt under brinnande krig och 
från början var tänkt att bli ett 
vanligt sjukhus i staden Bukavu 
med specialinriktning på möd-
rahälsovård.

Världskänt sjukhus
Med tiden har sjukhuset 

dock blivit världskänt för vår-
den av kvinnor och barn som 
utsatts för sexuellt våld och 
man har utvecklat en hög kom-
petens inom avancerad gyne-
kologisk kirurgi. För att hjälpa 
och behandla de drabbade 
startade PMU, med stöd från 
EU:s humanitära organisation 
ECHO, 2004 det så kallade SSV-
projektet (Survivors of Sexual 
Violence). 

Fysisk, psykologisk och juri-
disk hjälp ingår i arbetet för att 
ge sargade kvinnor och barn 

livet tillbaka. Mer än 50 000 
kvinnor och barn har fått vård 
efter att ha utsatts för sexuellt 
våld.

Larmat om våldet
Denis Mukwege bestämde 

sig tidigt för att de våldsutsat-
tas berättelser inte skulle stanna 
innanför Panzisjukhusets väg-
gar. Han blev en av de första i 
världen att uppmärksamma de 
grymheter kvinnorna i dr Kongo 
utsattes för och har larmat om 
hur det sexuella våldet används 
i kampen om landets naturtill-
gångar. 

– När man ser övergrepp och 
förstörelse och tiger om det är 
det som att man är delaktig. När 
man inte fördömer det onda 
och inte säger vad man ser för 
att få till en förändring, är det 
som att man accepterar det som 
händer. Det räcker inte att ta 
hand om tiotusentals kvinnor. 
Vi har behandlat följderna, men 
det är också mycket viktigt att 
behandla orsakerna, säger Denis 
Mukwege.

Fortsätter trots mordförsök
Trots mordförsök och döds-

hot fortsätter han sitt arbete för 
dem som våldtagits under de 
krig och konfliker som skördat 
omkring sex miljoner männ-
iskor. 

– Det är svårt att se en mer 
välförtjänt person få Nobels 
fredspis. Dr Mukwege är en sann 
hjälte och vi har en lång gemen-
sam historia. Vi är jätteglada 
och stolta över priset, men hop-
pas också att det ska påverka för 
förändring, säger Maria Bard, 
påverkansstrateg på PMU.

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Dr Denis Mukwege delar 
årets Fredspris med människo-
rättsaktiviten Nadia Murad, som 
hållits som sexslav av IS. 

Dr Mukwege håller tal till kvinnorna på Panzisjukhuset när han fått reda på att han  tilldelats Nobels  fredspris.  FOTO: PANZISJUKHUSET

Det här talet höll dr Denis 
Mukwege till kvinnorna på 
Panzisjukhuset när han just 
fått reda på att han tilldelats 
Nobels fredspris 2018.

”Det här är en stor dag för DR 
Kongos kvinnor. Det här priset 

tar vi emot för kvinnorna som 
har genomlidit stora svårighe-
ter och blivit utsatta för sexuellt 
våld. Det är å era vägnar vi tar 
emot Nobels fredspris idag. Det 
har tagit lång tid men nu har 
världen äntligen börjat lyssna 
till er. Man har inte bara lyssnat 

Besvarar hat med kärlek
Dennis Mukwege: Det här är 
också Pingströrelsens pris

”Era röster måste höras och respekteras”
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Dr Mukwege håller tal till kvinnorna på Panzisjukhuset när han fått reda på att han  tilldelats Nobels  fredspris.  FOTO: PANZISJUKHUSET

2002  Blir chefsläkare på det 
nybyggda Panzisjukhuset
2006  Talar om situationen i 
DR Kongo inför FN:s general-
församling. 
2008  Tilldelas Right Liveli-
hood-priset
2014  Får Europaparlamentets 
Sacharovpris
2018  Mottar Nobels Fredspris 

n Den 14 december bjuder 
PMU och Läkarmissionen in 
till en unik kväll på Stockholm 
Waterfront Congress Centre, 
där olika gäster och artister hyl-
lar doktor Denis Mukwege och 
han själv kommer att berätta om 
sitt viktiga arbete. Deltagande 
kräver föranmälan och biljett.

n Dr Denis Mukweges liv är 
på väg att bli en spelfilm med 
titeln ”Panzi”. Filmen kommer 
säkerligen att innehålla en hel 
del dramatik. Dr Mukwege har 
överlevt mordattentat och gjort 
sig känd för att både våga kriti-
sera envåldshärskare och att tala 
klarspråk om konflikterna i hans 
land och orsakerna bakom våld-
täktsepidemin.

Förutom läkare är han också 
verksam som pastor i en för-
samling inom den kongolesiska 
pingströrelsen CEPAC.

Skådespelaren Djimon Houn-
sou, känd bland annat från fil-
men Blood Diamond, kommer 
att spela huvudrollen i filmen, 
som beräknas vara klar till nästa 
sommar. Regissör är Marie-
Helene Roux.

Besvarar hat med kärlek

utan har också börjat erkänna 
problemen. Men det räcker inte 
med att veta, man måste också 
förstå att när någon utsatts för 
övergrepp, så krävs upprättelse 
och gottgörelse. Jag vill tala om 
för dem å era vägnar, att när vi 
tillsammans kämpar vidare i den 

här kampen, så kommer det här 
priset inte att ha någon bety-
delse, om inte ni kvinnor räknas 
och era röster inte hörs och res-
pekteras. Jag vill tala om för dem 
att vi måste fortsätta bekämpa 
det sexuella våldet, och att vi ska 
göra det tillsammans.”

”Era röster måste höras och respekteras”

FOTO: MIKAEL JÄGERSKOG

Viktiga årtal  
för dr Mukwege

Högtidskväll 
i Stockholm

Mukweges liv blir film
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Awatef från ett land i Nordaf-
rika har just kommit hem från 
en resa. 

– Jag har mött troende från 
andra länder, berättar hon.  
Jag tror det är en förbere-
delse för uppgifter som ligger 
framför. När Guds folk möts 
förbereder han oss för tillväxt. 

Vägen hit har varit allt annat än 
rak och enkel för Awatef.  Hon 
växte upp i en vanlig nordafri-
kansk familj. 

– Vi var muslimer och jag 
lärde mig tidigt att be, berättar 
hon. Jag kände mig ofta besvi-
ken över att jag inte räckte till 
inför Gud. Jag ville verkligen 
nå fram. Frustration tilltog när 
förvandlingen jag längtade efter 
uteblev. En gång bad jag i 40 
dagar för att få lära känna Gud, 
men inget hände. 

När Awatef var i 20-åldern 
kom hon i kontakt med en nord-
amerikansk familj. 

– De var helt fantastiska och 
jag imponerades av deras godhet 
i kontakten med andra människ-
or. De gjorde ett otroligt intryck 
på mig! När jag förstod att de 
var kristna blev jag livrädd. De 
går ju mot en säker undergång, 
tänkte jag. Jag försökte få dem 
att säga den muslimska trosbe-
kännelsen. Jag ville till varje pris 
rädda dem. 

I de här samtalen berättade de 
för Awatef att det var Jesus, som 
förvandlat deras liv. 

– Jag frågade hur jag skulle 
få tag på mer undervisning om 
den där Jesus de talade om. När 
de hänvisade till Bibeln blev jag 
mycket förvånad. Det var ju den 
boken jag lärt mig var korrupt 
och förvriden. Jag började läsa 
Bibeln för att kunna vägleda den 
här familjen till min sanning. 

Awatef förväntade sig en kor-
rupt version av Koranen – men 

hon upptäckte att detta var en 
helt annan bok! 

– Ju mer jag läste, desto mer 
ville jag bli en kristen. Det beslu-
tade jag mig för redan innan jag 
förstått texterna om Jesu död 
och uppståndelse. Läsningen 
ledde mig fram till Frälsaren! Jag 
blev en troende i hemlighet. Till 
slut blev det ohållbart! Jag tog 
mod till mig och berättade för 
pappa vad som hänt mig. Awa-
tef som trodde att hon kom med 
en nyhet fick svaret: ”Jag vet, jag 
har sett din förändring.”

Bröt med familjen
– Konsekvensen i vår heders-

kultur var att jag fick bryta med 
min familj. Jag hade ju dragit 
vanära över dem jag älskade 
mest, men jag kunde inte lämna 
min tro på Jesus. Jag blev myck-
et ensam under denna period. 
Familjebanden är djupa och nu 
slets vi isär. Det var tufft! Jag 
ansågs vara oren! 

Awatef vill ändå inte anklaga 
sin familj på något sätt. 

– De gjorde det de förvänta-
des göra.  

– När jag hamnade i ett för-
hör hos polisen för min kristna 
tro lät de mig förstå att min 
frälsning fick negativa konse-
kvenser för min familj. Jag fick 

till exempel höra att min pappa 
inte kunde befordras på sitt jobb 
för att jag blivit kristen. 

De enstaka gånger Awatef 
träffade sin familj försökte hon 
att inte visa aggression. 

– Men när jag inte fick ta far-
väl vid min mormors grav var 
känslorna starka. Jag var för-
skjuten! Jag tröstades av kristna 
vänner och av bibelläsningen. 
Det var en riktigt tuff tid! 

Hedern upprättades
Efter några år hamnade Awa-

tefs familj i en riktigt stor kris 
och hon fick rycka in och lösa en 
situation som krävde samarbete. 

– Vi sade inte så mycket, men 
medan vi löste frågorna kunde 
jag visa min kärlek och respekt 
för pappa. Hedern upprättades 
både mellan oss och inför andra 
människor. Han var stolt över 
mig på ett naturligt sätt. Jag är så 
glad att vår relation är hel igen. 
Jag kallar det befrielse! 

Förutom familjeberättelsen 
finns det också en berättelse om 
hur en bönegemenskap och för-
samling växt fram under åren.  

– Idag är jag helt beroende av 
min familjs hjälp i församlings-
arbetet. De är inte troende själva, 
men respekten är återvunnen. 
Deras hjälp är ett Guds under! 

Församlingen möts varje vecka 
nu. 

– Vi kan dela Guds ord och be. 
För det mesta möts vi i smågrup-
per. Men ibland kan vi mötas 
flera smågrupper tillsammans 
och då kan vi vara upp till 100 
personer. 

Sedan den arabiska våren har 
friheten ökat i Awatefs land. Till 
exempel kan en kristen kvinna 
nu gifta sig med en man från ett 
annat land utan att han måste 
avlägga en muslimsk trosbekän-
nelse. 

– Jag tycker att känslan av kon-
troll och angiveri har klingat av. 
I vår del av världen fanns det ju 
församlingar de första århundra-
dena efter Kristus, men när islam 
kom så överlevde inte kyrkorna. 
Visst fanns det enstaka troende 
i vissa folkgrupper. Men det är 
dags för kyrkans återtåg!

”Visa tro och mod”
Awatefs dröm är att kunna 

registrera en kyrka och skaffa en 
byggnad. Hon tror att det just nu 
är en tid av möjligheter. 

– Nu kan vi som är troende 
inte krypa ihop, utan behöver 
visa tro och mod. Några kom-
mer alltid tro att det är svårt eller 
omöjligt! Men jag har sett Gud 
göra stora under och jag tror 
att det kan hända igen! Gud har 
saker i beredskap för oss. Jag ser 
att det samlas fler och fler troen-
de med goda positioner, utbild-
ningar och inflytande. Nu är det 
möjligt att ta steg framåt för för-
samlingen. 

Awatef säger att hon och hen-
nes kristna medsyskon behöver 
förböner från Sverige. 

– När vi samlas till ledarda-
gar och planeringar önskar vi 
ert stöd. Vi ber för vår nation att 
Hans rike skall kunna bryta fram 
mer och mer. 

TATTA LENNARTSSON

Kyrkans återtåg 
till Nordafrika

’FAKTA Nordafrika

c Evangeliet spreds till Nord-
afrika via pilgrimer. Simon från 
Kyrene var från det som idag 
är Libyen
c Flera kyrkofäder verkade 
här; Tertullianus år 160–225, 
Donatius år 315–350, Augusti-
nus 395–430. 
c Kyrkan som var etablerad 
i Nordafrika utmanades av 
katolska kristendomen från 
Rom. Konflikt mellan kyrko-
familjerna gjorde att kyrkorna 

försvagades. När islam kom 
erövrades Kartago år 698. 
Kyrkan kom att helt försvinna i 
Nordafrika.
c Återtåget för församlingarna 
pågår. IBRA har haft radio, TV 
och socialt mediaarbete. 
Idag finns det till exempel 
270 000 följare på Facebook 
i Libyen. Husförsamlingsrörel-
sen växer. 
c I flera länder är det straffbart 
att vara Jesustroende.
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Awatef drömmer om att kunna registrera och 
bygga en kyrka i sitt hemland och att de 
kristna ska våga visa både tro och mod. 

FOTO: JULIA CARLSSON

OBS.
Bilden är pixlad för att personen 
inte ska gå att identifiera.
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Våld i nära relationer är glo-
balt sett ett lika stort problem 
inom kyrkan som i samhället. 
För att utbilda om våld i hem-
met, höll PMU tillsammans 
med den egyptiska part-
nern IMC, under hösten en 
workshop för kyrkliga ledare 
i Egypten. Förhoppningen är 
att intresset för utbildningen 
ska sprida sig även till andra 
PMU-partners. 

Enligt FN utsätts 26 procent av 
de gifta kvinnorna i Egypten för 
våld i hemmet. Det kan handla 
om fysiskt våld eller sexuella och 
psykologiska övergrepp.

– Varje månad träffar jag 
kvinnor från olika byar i mitt 
område. Jag vet att minst 40 
procent av dem som jag möter, 
på ett eller annat sätt utsätts för 
våld av sina män, säger koptiske 
prästen Sarbyon Badry, från 
södra Egypten. 

Att man är kristen innebär 
inte att man är förskonad från 
våld i hemmet. Våld i nära rela-
tioner är ett minst lika stort pro-
blem inom kyrkan som i övriga 
samhället. 

Söker råd hos religiösa
I Egypten söker sig många till 

de religiösa ledarna för att få råd 
om hur de ska hantera livssitua-
tioner. Eftersom präster inom 
den egyptiska kulturen har stor 
möjlighet att påverka, bjöds de 
i höstas in att tillsammans med 
ledare från de koptiska, katolska 
och evangeliska kyrkorna, delta i 
en två dagars workshop på temat 
”våld i nära relationer”. 

Syftet med utbildningen var 
att utrusta kyrkliga ledare att 
prata om våld i nära relationer i 
sina församlingar.

– Utbildningen var ett tillfälle 
att påbörja samtalet om våld i 
nära relationer och vad kyrkan 
kan göra för att stötta utsatta 
individer, förändra strukturer 
i den egna organisationen och 
påverka övriga samhället. Köns-
baserat våld är många gånger 

ett uttryck för icke jämställda 
relationer. För att förebygga våld 
behöver vi arbeta för jämställd-
het genom att utmana och för-
ändra maktstrukturer i samhäl-
let och i relationer, säger Fred-
rika Uggla, tematisk rådgivare 
för jämställdhet på PMU.

Genomtänkt material
Anne Collén, föreläsare från 

Pingst fria församlingar i sam-
verkan och Sara Jacobsson, 
PMU:s regionkoordinator i Mel-
lanöstern, höll i workshopen och 
utgick från den brittiska organi-
sationen Restoreds utbildnings-
material om våld i nära relatio-
ner, som finns översatt till flera 
språk, bland annat till arabiska 
och svenska. Materialet är väl 
genomtänkt och ger både teo-
retisk bakgrund och praktiska 
verktyg för församlingar som 
vill jobba med frågan. I Egypten 
mötte de engagerade deltagare. 

– Deras diskussioner sinse-
mellan var givande. När de själ-
va fick komma med lösningar 
på problemet så kom det fram 
många bra förslag, säger Anne 
Collen.

– Men det var svårt för en del 
att se att det inte är kvinnans fel 
att mannen slår henne. Det finns 
kulturella aspekter på problemet 
som var svåra att utmana. Men 
även här diskuterades det och de 
vågade delge sina olika perspek-
tiv, tillägger hon. 

Många orsaker till våld
Prästen Sarbyon Badry som 

var en av deltagarna under 
workshopen tror att det finns 
många orsaker till att våld i nära 
relationer förekommer. 

– Det kan vara brist på för-
ståelse när det kommer till rät-
tigheter och värderingar. Förö-
varen kanske kommer från ett 
sammanhang med ett traditio-
nellt sätt att leva och tänka.   

På frågan hur han nu kommer 
att arbeta mot våldet i hemmen 
bland sina församlingsmedlem-
mar, svarar han: 

– Jag börjar med att ställa frå-
gan till mig själv; Vad är min roll 
som man och präst? Vad säger 
Bibeln? Utifrån detta försöker 
jag stötta kvinnorna, men också 
jobba med männen. För att få 
bättre förståelse utgår vi från 
att diskutera olika typer av våld. 
Genom utbildningen har jag lärt 
mig nya sätt att prata om ämnet, 
från olika perspektiv. 

Hoppas på spridning
Fredrika Uggla på PMU hop-

pas nu att utbildningen ska spri-
das vidare, både i Sverige och ut 
i världen, och att fler ska få upp 
ögonen för problemet.

– Vi vill uppmuntra kyrko-
rörelsen både i Sverige och glo-
balt att engagera sig i frågan och 
på allvar arbeta för förändring, 
säger Fredrika Uggla.

MATILDA HECTOR 

Utbildning om våld i nära relationer
”Svårt för en del att se att det inte är 
kvinnans fel att mannen slår henne”

Utbildning för kyrkliga ledare i Egypten var ett tillfälle att påbörja samtalet om våld i nära relationer- FOTO: ANNE COLLÉN

Utbildningen utgick från den organisationen  Restoreds material. FOTO: ANNE COLLÉN
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PMU-partners från sex 
fransktalande länder i Väst- 
och Centralafrika träffades i 
höstas i Benin till en konfe-
rens om jämställdhet.

– Temat makt, maktstruk-
turer och normer genomsy-
rade veckan, säger Emelie 
Nestor, PMU:s regionkoordi-
nator för Västafrika.

Jämställdhet är ett av PMU:s 
prioriterade områden och 
PMU anordnar regelbundet 
utbildningar i partnerländer 
för att lyfta frågan.

– Det är väldigt viktigt att 
människor som kämpar för 
jämställdhet och mänskliga 
rättigheter får en plattform att 
mötas och träffa andra som 
står i samma kamp. För vissa 
är detta ett arbete som kan 
vara väldigt utsatt och direkt 
farligt, säger Emelie Nestor, en 
av dem från PMU som höll i 
utbildningen.

Flera av PMU:s partners 
har lång erfarenhet av att job-
ba med jämställdhetsfrågor. 
Under konferensen lyfte man 
både den teoretiska delen som 
kopplar till Agenda 2030, och 
den praktiska delen om hur 
man jobbar med jämställd-
hetsintegrering.

– Vi pratade om hur normer 

begränsar både män och kvin-
nor och hur vi påverkas av de 
”glasögon” vi bär när vi stu-
derar världen omkring oss. Vi 
dramatiserade härskartekniker 
och funderade över alternativa 
handlingssätt, säger Emelie 
Nestor.

Biblisk genusanalys
För att fördjupa det tros-

baserade perspektivet på jäm-
ställdhet hade PMU bjudit in 
teologen Fidèle Fifame Hous-
sou Gandonou från Benin, för 
att ge en genusanalys utifrån i 
Bibeln.

– I ett sammanhang där det 
fortfarande är många som inte 
ens accepterar kvinnliga pasto-
rer pratade hon med auktoritet 
om hur Gud redan från början 
skapade människan till man 
och kvinna och att han inte 
gjorde någon skillnad mellan 
deras uppdrag eller möjlighe-
ter, berättar Emelie Nestor.

– Vi kan se att våra partners 
breddat sin jämställdhetsanalys 
och börjat arbeta mer holistiskt 
så att även män inkluderas i 
jämställdhetsarbetet. Detta lig-
ger också i linje med Agenda 
2030, som tydligt gör jämställd-
hetsfrågan till något som gäller 
alla, säger Emelie Nestor.

MATILDA HECTOR

Utbildning om våld i nära relationer

Jämställdhet 
på agendan

Jämställdhetskonferensen i Benin genomsyrades av frågor kring 
makt, maktstrukturer och normer.  FOTO: EMELIE NESTOR

Utbildning för kyrkliga ledare i Egypten var ett tillfälle att påbörja samtalet om våld i nära relationer- FOTO: ANNE COLLÉN

Utbildningen utgick från den organisationen  Restoreds material. FOTO: ANNE COLLÉN
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Pingst Ledare anordnades i år för tredje 
gången. Uppläggen på de tre orterna var det-
samma. Först en stor gemensam inledande 
samling, där Daniel Alm talade om pingstens 
folk och Bibeln. (I ledarartikeln på sidan 2 
finns en sammanfattning av hans undervis-
ning).

Han underströk behovet av passion för 
Bibeln.

– Jag ser framför mig en pingströrelse som 
är fylld av helig Ande och har respekt för Bi-
beln, men som i det också är ödmjuk och har 
respekt för att andra kan se det på ett annat 
sätt.

– Jag längtar efter en församling där männ-
iskor samlas runt Jesus Kristus och inte en 
där man samlas runt en åsikt.

HAN EFTERLYSTE OCKSÅ församlingar som 
vågar testa nya idéer.

– Till er som är under 25 år vill jag bara 
säga: Dröm, riskera! Vi är med er, och vill att 
det ska gå väl! 

Efter lunch var det dags för deltagarna 
att delta i sina förvalda seminarier. De sju 
huvudspåren var Gudstjänst, Generationer, 

Omsorg, Ledarskap, Nya människor, Mission 
och Lärjungaskap. Sammanlagt anordnades 
ett 20-tal seminarier.

I UMEÅ HÖLLS ALLA samlingar i Folkets 
Hus. I Västerås hölls de gemensamma sam-
lingarna i en sprängfylld Pingstkyrka, men 
för seminarierna fick närliggande skolloka-
ler användas. Även i Jönköping behövdes 
extra lokaler utöver Pingstkyrkan för semi-
narierna, exempelvis June folkhögskola och 
närliggande Frälsningsarmén.

På varje plats fanns en gästtalare med till 
avslutningsmötet; i Umeå Stefan Beimark, i 
Västerås Marcus Ardenfors och i Jönköping 
Andreas Nielsen. Avslutande möten, som 
innebar möjlighet till personlig förbön och 
att fatta avgörande beslut inför framtiden.  

– Pingst Ledare har överträffat många av 
våra förväntningar, säger Daniel Alm, som 
gläds åt det stora deltagarantalet.

– Men framför allt har vi gjort många ge-
mensamma andliga erfarenheter. I rörelsen 
finns så många förmågor, så mycket positivt 
engagemang och genuin kärlek.

ULRIKA RAMSTRAND

LEDARE
2 500 frivilligledare från 
pingstförsamlingar i landet 
har i höst mötts till Pingst 
Ledare i Umeå, Västerås 
och Jönköping. Dagar 
då de fått möta Gud och 
varandra, blivit utrustade, 
inspirerade och utmanade. 
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Pingst Ledare i Umeå hölls i Folkets hus. Omkring 
600 personer var på plats. FOTO: CECILIA BRÄNNSTRÖM

Pingsts musikkonsulent Samuel Hector (mitten) 
har tillsammans med lokala sångare och musiker 
ansvarat för lovsången under årets Pingst Ledare. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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På knä i möte inför Gud mitt i den stora samlingen i Jönköping. 
FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Daniel Alm underströk vikten av att ha passion för 
Bibeln. Här i Pingstkyrkan i Jönköping. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Sammanlagt har omkring 2 500 personer deltagit i höstens Pingst Ledare. Till Västerås kom cirka 700 personer. 
FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Marcus Svedman och Stefan Claar ansvarade tillsammans för huvudspåret 
Mission. Här vid seminariet i Västerås.  FOTO: FILIP ÖBERG

Överlåtelse –   en viktig del av Pingst Ledare.  
 FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Ett av seminariespåren under Pingst Ledare var Nya 
Människor. Ansvariga var Lydia och Nicklas Mörling. 
Här är det Lydia, som talar vid samlingen i Umeå.  
 FOTO: CECILIA BRÄNNSTRÖM



19PINGST.SE  NR 4  2018

Pia Henningsson, t v, administratör i Pingstkyrkan i Jönköping, tackas med blommor av Isabel Söderteg, 
Pingst Event. Pia riktade i sin tur tacket vidare till alla de lokala volontärer som bidragit till att göra Pingst 
Ledare i Jönköping möjligt.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Vad vore en ledardag utan mat och fika och de 
lokala volontärernas insatser för att allt praktiskt ska 
fungera i sprängfyllda lokaler? Här är det uppdukat i 
Västerås.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Sammanlagt har omkring 2 500 personer deltagit i höstens Pingst Ledare. Till Västerås kom cirka 700 personer. 
FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Överlåtelse –   en viktig del av Pingst Ledare.  
 FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Pingst Ledare vänder sig till alla, som har någon 
form av ledaruppgift i sin församling. Fika, mat och 
gemenskap är en viktig del av dagen. 

FOTO: CECILIA BRÄNNSTRÖM

Värdpastorn i Umeå, Ulf Sundkvist, tillsammans med 
Daniel Alm, föreståndare för Pingst. 

FOTO: CECILIA BRÄNNSTRÖM

Linnea Sennehed talar om mötesledning och predikan 
i Jönköping. Seminariet var ett underseminarium till 
huvudspåret Gudstjänst.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Vad kan vi lära av varandra 
och vilka positiva effekter 
medför det att komma från 
olika kulturer och vad är 
utmaningarna? Det är några 
av de frågor som lyfts under 
höstens partnerskapskonfe-
renser som hållits i Thailand, 
Kenya, Cypern Togo.  PMU:s 
personal, samfundsledare, 
partners och representanter 
från svensk församling har 
deltagit i konferenserna.

Vart fjärde år anordnar PMU en 
så kallad PPS, Partnership Semi-

nar, i alla de regioner där PMU 
stödjer projekt; Afrika, Asien och 
Mellanöstern. Den största till an-
talet deltagare hölls i Kenya.

– Vi vill med de här träffarna 
skapa ett tillfälle att mötas och 
prata om några av PMU:s pro-
filfrågor, men också samtala om 
de utmaningar som våra partners 
möter i sin vardag, säger Niclas 
Lindgren, direktor för PMU.

– Det är också en mötesplats 
där vi planerar för nästa fas av 
våra samarbeten.

Konferenserna fokuserar på 
att lära av varandra, bland annat 

KRÖNIKA Verksamhetsansvarig har ordet

Dr. Mukwege, som precis tagit emot Nobels Fredspris, är 
en sann hjälte och en modig aktivist, som med livet som 
insats kämpar för att människors rättigheter ska respek-

teras, och att deras röster ska höras. Och samtidigt pastor, broder 
och nära vän till både mig och många andra i Sverige. 

På PMU jobbar vi nu mycket med att skapa kunskap om den 
globala pingströrelsens utbredning och samhällspåverkan, och 
det är fascinerande att läsa följande i Barometern: ”Läkaren De-
nis Mukweges insatser i Demokratiska republiken i Kongo Kins-
hasa hade knappast varit möjliga utan ekonomiskt stöd från den 
svenska pingstmissionen, från Läkarmissionen och från det stat-
liga Sida. /…/ När alla jublar och klappar i händerna för Denis 
Mukwege i dag finns det skäl att påminna om - och hylla - alla 
dem i Sverige som under många år avstått lite av den egna eko-
nomin för att möjliggöra hans och hans medicinska kollegors 
arbete med kvinnor som drabbats av ett sexuellt våld med militära 
syften i Kongo.”

DETTA ÄR BARA ETT AV alla exempel på hur våra globala kyrko-
nätverk spelar en avgörande roll i samhället, tillsammans. Något 
forskningsprojekt runt om i världen uppmärksammar. En av 
forskarna som uttalar sig om pingströrelsens samhällsavtryck är 
Dena Freeman, antropolog, London School of Economics. Hon 
säger: ”Pentecostal churches are often rather more effective chan-
ge agents than are development NGOs...they are exceptionally 
effective at bringing about personal transformation and empo-
werment/… /Without these types of social change...it is difficult 
for economic change and development to take place.”

Världen har enats om en framtidsdröm i Agenda 2030 och dess 
17 globala utvecklingsmål. Men eftersom världens samlade bi-
stånd bara täcker en liten del 
av den budget som behövs 
för att uppnå målen frågade 
jag nyligen en chef på Sida 
om hur vi ska lösa denna 
ekvation. Hans svar blev att 
vi behöver frigöra andra re-
surser i världen, som hopp, 
tro på att det är möjligt, 
samverkan och tillit 
mellan människor, 
och entreprenör-
skap. 

Den här 
världen behö-
ver ansvarsta-
gande kyrkor. 
Jag är glad över 
att tillhöra en 
pingströrelse 
som så tydligt 
uttrycker denna 
önskan i sin fram-
tidsbild.  

NICLAS LINDGREN
direktor, PMU

Rörelse 
som förändrar

Vart fjärde år arrangerar PMU partnerskapsseminarier. I höst har representanter för PMU, partnerorganisationer  och svenska pingstförsamlingar mötts i Thailand, Kenya, Cypern och Togo. Bilderna från 
samlingen i Nairobi, Kenya.  FOTO: JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

Mötesplats för samarbete
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Mötesplats för samarbete

Julkonserter ger 
kärlek till Kongo
n I år julkonsertsamarbetar 
PMU med En Sång Om Gläd-
je, Dynamic Vocal och Bengt 
Johansson. 

Det har blivit en tradition 
att lyfta PMU:s arbete under 
konserterna och samla in 
medel till julkampanjen. I år 
heter kampanjen ”Besvara ha-
tet med kärlek” och har fokus 
på vården av barn och kvin-
nor som utsatts för sexuellt 
våld i DR Kongo.

Dynamic Vocal är kända 
för sin a cappella-sång. Un-
der årets julrepertoar har de 
med sig Bengt Johansson och 
tillsammans gästar de Borås, 
Västerås, Tumba och Uppsala.

Nils Börge Gårdh, känd 
från SVT-programmet, En 
Sång Om Glädje, kör julreper-
toar i Tranås och Stockholm. 
Artister som Gladys del Pilar, 
Cilla Hector och gospelkören 
The Masters Voice kommer 
bjuda på mycket sång, musik 
och glädje. UR

Volontärsajt 
för seniorer
n Den nya sajten Ready4Mo-
re riktar sig till seniorer som 
vill göra kortare volontärin-
satser i olika delar av världen. 

Målgruppen är personer 
inom alla slags yrkeskom-
petenser som vill kanalisera 
sin kunskap, livserfarenhet 
och yrkesskicklighet in i in-
ternationellt kristet arbete av 
olika slag. Sajten vänder sig 
till medlemmar i alla sam-
fund och samverkar brett och 
nätverksbaserat med många 
svenska församlingar och 
missionsorganisationer.

Ready4More presenterar 
behov från samverkanspart-
ners både i Sverige och andra 
länder och kan beskrivas som 
en plattform för att underlätta 
internationellt, kristet volon-
tärarbete för seniorer, ett re-
surstorg för ideella missions-
insatser runt om i världen och 
en mötesplats för att koordi-
nera behov i omvärlden med 
personliga resurser i Sverige.

Adressen är www.ready-
4more.se  UR

i stora frågor som jämställdhet 
och fred. Frågor som kan upple-
vas delikata eftersom deltagarna 
kommer från så olika samman-
hang och bakgrunder.

– Jag pratade om vad det står 
i Bibeln om jämställdhet och ut-
manade lite när det gäller kontex-
ten då, och hur vi kan applicera 
det vi läser idag, sa Lydia Mwani-
ki, en av gästföreläsarna i Kenya.

Representanter för organisa-
tioner som jobbar med fred och 
jämställdhet, katastrofinsatser, 
anti-korruption, könsstympning 
och hälsa, stötte och blötte frågor 

utifrån sina egna erfarenheter. 
Dagarna var fyllda av presenta-
tioner, reflektioner och samtal 
kring olika teman med utgångs-
punkt på fred och jämställdhet.

”Mycket att lära”
På plats i Kenya var också Da-

niel Alm, föreståndare för Pingst 
– fria församlingar i samverkan.

– Vi diskuterade viktiga frågor 
och vi har mycket att lära från 
våra partners. Även om vi driver 
mycket så känns det som man 
lär sig mer än man lär ut. Jag satt 
med representanter från Sydsu-

dan som jobbar under svåra om-
ständigheter, trots detta bär de 
sin uppgift med glädje. 

– Det kändes priviligierat att få 
vara med och möta alla människ-
or. De har en skön hållning och 
vill väl, de jobbar för sina försam-
lingars och länders bästa. 

I augusti hölls den första 
PPS:en i Chiang Mai, Thailand 
med deltagare från de asiatiska 
länderna. I september hölls kon-
ferensen i Nairobi, Kenya och i 
oktober i Limassol, Cyper, och i 
november i Togo i Västra Afrika.

MATILDA HECTOR
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ndens frukt däremot är kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, 

godhet, trohet, mildhet och 
självbehärskning, står det i 
Galaterbrevet 5:22– 23.

Jag är uppväxt nära en 
liten damm. När våren kom fångade jag och 
min kompis grodyngel. Att fånga grodyngel 
tillhörde barndomens och nyfikenhetens 
glädje. Så här i efterhand inser jag att det 
kanske inte skedde med tanke på de upp-
växande grodornas glädje. Det var nog mest 
vi som hade kul på deras bekostnad när vi 
tittade på dem genom våra stora glasburkar.

 Den andra av Andens frukter Paulus 
räknar upp är glädje. Denna glädje är inte 
en glädje på någon annans bekostnad. Den 
djupaste glädjen av Anden plockar inte 
poäng på andras svagheter, eller om du så 
vill, andras grodor. Glädjens goda frukter 
plockas av nåd. Andens glädje kommer till 
oss på Kristi bekostnad. Bibeln berättar hur 
Jesus valde lidandet på korset i stället för 
den glädje som låg framför honom (Hebré-
erbrevet 12:2).  Andens glädje är direkt 
kopplad till Kristi kors. I vårt ställe dör han 
för att vi ska få leva. Han byter vår synd mot 
sin rättfärdighet och han fyller vårt tomrum 
med den helige Andes glädjefulla närvaro i 
våra liv. Jesus tar vår smärta och ger oss livs-
glädje. Han är vår livräddare, inte den som 
gör oss livrädda. Hos Kristus finns funda-
ment för en grundglädje genom livet.

 
DET ÄR UTMANANDE och kanske rentav 
provocerande att hitta glädje även i svåra 
passager av livet. Många har uppfattat kyr-
kans gemenskap som ibland glättig och fylld 
av enkla svar, svar som inte räcker i livs-
kriser. Det finns svåra förhållanden i livet 
vi inte kan påverka, de är förutsättningar 
vi endast har att förhålla oss till. Inget blir 
bättre av att förneka detta. Oavsett om vi 
står i situationer med förutsättningar eller 

problem finns samma behov av glädje. 
”Sann glädje är en allvarlig sak”, skrev CS 
Lewis. I den troendes relation till Jesus finns 
en livsuppehållande grundglädje i livet. Jag 
tror förstås att icke-kristna människor kan 
vara glada och tyvärr är nog en del kristna 
inte alltid så muntra. Men den troendes 
grundglädje som en frukt av Anden finns 
där hela tiden och kan komma fram trots 
allt och genom allt, även mitt i kriser. Bib-
lisk glädje är inte alltid liktydig med blän-
dande leenden och glada skratt men biblisk 
glädje är Guds eviga glädje given till oss oav-
sett vårt nuläge. 

 Vi kan lockas tro att glädjen ska komma 
till oss när omständigheter förändras. Bara 
vi får nytt jobb kommer vi trivas bättre, bara 
vi kan flytta till en ny stad blir allting bra. 
I stället för att fly din verklighet kan du i 
nuet uppleva Guds glädje. ”Detta är den dag 
som HERREN har gjort, låt oss på den jubla 
och vara glada!” står det i Psalm 118:24. Det 
finns en glädjemöjlighet mitt i livet, det är 
Andens goda frukt. Gud är god emot dig 
även när livet gör ont. Lita på att prövningar 
har övergående karaktär, lita på att hans 
härlighet består för alltid (2 Korintierbrevet 
4:17). 

 
DETTA MED GLÄDJE ÄR också en naturlig 
del av livet i församlingen. När människor 
tog emot den helige Ande på pingstdagen 
uppfattade Jerusalemsborna en del av dem 
som berusade. Den första församlingen 
var glad i Gud helt enkelt och det märktes. 
Glädje är en frukt av vad Jesus har gjort och 
vad Anden gör. Vi har mycket att fira och 

det tillhör ett sunt och sant karismatiskt för-
samlingsliv att glädjen bryter fram så att det 
både syns och hörs. Apostlarna räknade det 
som glädje när de fick lida på grund av sin 
förkunnelse av evangeliets glada budskap 
(Apostlagärningarna 5:41–42). Det är ett 
gott kvalitetsbetyg på församlingsledare när 
de finner glädje i att ta stryk för evangeliets 
och Jesu skull. Det verkar finnas en ljuvlig 
styrka i att tjäna Herren med glädje! 

DET BLIR GLÄDJE I himmelen när någon 
omvänder sig. När Jesus höll ett av sina lik-
nelsetal i Lukasevangeliet kapitel 15 talade 
han om det förlorade fåret som återfanns, 
den förlorade sonen som kom hem igen och 
om det borttappade myntet som hittades. 
Tre ljuvliga bilder av Faderns och himme-
lens glädje över människor som omvänder 
sig. Det är också underbara påminnelser om 
hur Gud letar, söker och välkomnar männ-
iskor till sig. 

Här i Västerås där jag bor händer något 
speciellt varje vår. Staden spärrar av en gata 
på Djäkneberget för att alla grodor som 
finns där ska kunna komma över vägen till 
en speciell damm. Dammen är en idealisk 
miljö för fortplantning. Var rädd om den 
glädje Anden vill låta växa hos dig, spärra av 
allt som vill hindra glädjen att bryta fram. 
Andens frukt glädjen har en fantastisk för-
måga att fortplanta sig!

SOM PASTOR FÖLJER man ofta människor 
i livets stora och ibland svåra skiften. Jag har 
stått med nervösa brudpar på kyrktrappan, 
jag har haft barnvälsignelser där föräldrarna 
jagat barn över hela estraden. Jag har pra-
tat med dopkandidater vilka tvekat att låta 
döpa sig inför hundratals människor och 
jag har varit med när människor i förtviv-
lan tagit farväl av närstående som avlidit. 
Jag har märkt att min roll som pastor får en 
speciell betydelse vid dessa tillfällen.

A

Glädjens och 
fridens frukt
Daniel Alm skriver: Biblisk glädje är inte alltid liktydig med bländande 
leenden och glada skratt men biblisk glädje är Guds eviga glädje given till 
oss oavsett vårt nuläge. 

Daniel Alm är föreståndare för 
Pingst – fria församlingar i samver
kan och Pingstkyrkan i Västerås.
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 När vi nu påminner oss om Andens frukt 
frid är det med perspektivet av ledarskap 
jag först vill göra detta. Det nytestamentliga 
ordet för frid är grekiskans ”eirene”. Ordet 
betyder mer än att ha lugn och ro på insi-
dan. Ordet frid berör vårt inre men också 
helheten av vår tillvaro. Vid biblisk tid hade 
byar och samhällen en ansvarig person för 
att upprätthålla byns frid. Det lugn ett folk 
har när dess ledare kombinerar både kärlek, 
karaktär och förmåga att agera, är frid. Jesus 
säger i Johannesevangeliet 14:25 ”Min frid 
ger jag er.” Jesus Kristus är fridens källa och 
garant. Han är vår ledare, han är vår frid. 
Genom Jesus har vi frid med Gud. 

DET ÄR INTRESSANT ATT Paulus inleder 
sina tretton brev genom att hälsa motta-
garna med ”nåd och frid”. Han skriver i den 
ordningen, nåden först, friden sedan. Frid 
är en frukt av Guds nåd. Paulus uppmanar 
oss att låta Kristi frid regera i våra hjärtan 
(Kolosserbrevet 3:16). Han som regerar i sitt 
fridsrike har gett oss friden som god and-
lig styrning, denna verklighet kan och ska 
prägla vår vardag. När änglarna sjöng över 
Betlehem var det en barnvälsignelse av stora 
dimensioner. Änglarna sjöng om Guds ära 
och de sjöng om att frid på jorden, Guds 
välbehag, nu hade kommit till människor. 
Moder Teresa lär ha sagt att frid börjar med 
ett leende. På julnatten är Guds välbehag 
över oss likt ett leende från himmelen. Låt 

oss aldrig bryta ordningen om att ära Gud 
och sätta honom först. När Gud äras får 
människan frid och himmelen ler över oss.

 
DET ÄR INTE SÅ ATT FRID i sig förändrar 
omständigheter, men frid förändrar förhål-
landen. Guds frid ersätter rädsla och oro 
mitt i de omständigheter vi har. Den troen-
de har inte löfte om ett liv fritt från friktion 
och motgångar. Den troende har däremot 
löfte om frid i, under, genom och över allt 
som kan drabba oss. Denna Guds frid över-
går allt förstånd, säger Paulus i Filipperbre-
vet. Det är när vi inte förstår allting vi på all-
var övas i att låta Guds frid bevisa sin kraft. I 
detta finns beskydd för både tanke och hjär-
ta. Det är ett av de mest ljuvliga löften vi har 
i Nya Testamentet och det är länkat till upp-
maningen att inte göra sig bekymmer. Gud 
vill hjälpa oss bort från hypertänkande och 
nedbrytande tankemönster till ett liv av för-
tröstan och förnöjsamhet. Du är inte drab-
bad av omständigheter i första hand, du är 
skapad och utvald av Gud att ta emot frid. 

Man kan se en tydlig förändring i apos-
teln Petrus liv när det gäller detta med frid. 
Bibelläsaren känner igen Petrus som den 
agerande och drivande personligheten med 
ett hett humör. Han högg örat av en av 
översteprästens tjänare när Jesus blev för-
rådd och samma kväll förnekade han sin 
Mästare tre gånger. Men något hände i Pet-
rus liv och han blev upprättad av Jesus, fylld 

av Anden och gick in i den uppgift Gud kall-
lat honom till. Denna uppgift förde honom 
nästan rakt i fängelse. Det står i Apostlagär-
ningarnas tolfte kapitel att Petrus låg och 
sov natten innan kung Herodes skulle ställa 
honom inför rätta. Petrus förstod säkert 
att dödsdom var den enda troliga domen. 
I dessa omständigheter ligger alltså Petrus 
och sover. Det måste ha varit så att Petrus 
var helt uppfylld av Guds frid. Guds frid bär 
oss i död och liv, i fångenskap och frihet. 

 
FRUSTRATION ÖVER MOTGÅNGAR och 
rädsla för svårigheter riskerar att förlama 
och begränsa vår rörelseförmåga. Frid är en 
bristvara idag, frid är värdefullt. Runt frid-
samma människor finns mycket livsutrym-
me för andra. Det är denna frid den helige 
Ande vill ge i våra liv och i vår gemenskap. 
Paulus säger i Romarbrevets åttonde kapitel 
att Andens sinnelag är liv och frid istället för 
splittring och död. Anden bygger upp kyr-
kan i verklig enhet.

I de mest förtvivlade situationer har jag 
sett vad Guds frid kan innebära. Vid påfres-
tande tillfällen i människors liv har friden 
inneburit stor skillnad. När Jesus botade 
människor sände han ofta iväg dessa med 
orden: ”Gå i frid”. Friden från Jesus passivi-
serar inte, Guds frid kanaliserar rörelse och 
andlig dynamik. Du kan gå i Guds frid och 
tjäna Herren med glädje!

DANIEL ALM

Frid börjar med ett leende. På julnatten är Guds välbehag över oss likt ett leende från himmelen. Låt oss aldrig bryta ordningen om att ära Gud och 
sätta honom först. När Gud äras får människan frid och himmelen ler över oss.  FOTO: LIGHTSTOCK
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I dag är mer än var tionde 
pingstförsamling en samver-
kansförsamling, det vill säga 
ansluten till två eller flera 
samfund. Inte minst därför 
är det viktigt att Pingst upp-
märksammar detta, tar fram 
stödfunktioner och tar vara 
på gjorda erfarenheter, menar 
Andreas Ardenfors.

Andreas Ardenfors är verksam-
hetsledare för Pingst Försam-
ling, som för några veckor sedan 
inbjöd till en samtalsdag kring 
samverkansförsamlingar.

– Syftet med dagen var flera, sä-
ger han. Vi ville uppmärksamma 
dessa försam lingar, fundera kring 
vilket stöd de behöver och också 
lära oss av deras erfarenheter.

Samverkansförsamlingar blir 
allt vanligare. Den första inom 
Pingströrelsen bildades 1987 i 
Örtomta i samarbete med en 
församling som då tillhörde 
Örebromissionen och Helgelse-
förbundet. 

Vid sekelskiftet fanns det nio 
pingstförsamlingar som var 
gemensamma, däribland Ul-
riksbergskyrkan i Växjö och 
Brunnsparkskyrkan i Tranås. 
Sammanlagt hade dessa försam-
lingar 2 210 medlemmar.

Vid utgången av 2017 fanns 58 
gemensamma församlingar med 
totalt 8 774 medlemmar, vilket 
utgör drygt 13 procent av pingst-
församlingarna och nästan 10 
procent av det totala medlems-
antalet i Pingströrelsen.

Mer kunskap
Under förra året tog Pingst 

Församling initiativ till ett pro-
jekt för att få mer kunskap om 
samverkansförsamlingarna. 
Träffar med representanter hölls 
under Nyhem och Lappis och i 
oktober förra året skickades en 
webbenkät ut till alla samver-
kansförsamlingar. Dessutom har 
djupintervjuer gjorts med repre-
sentanter för fyra församlingar.

Under samtalsdagen fick delta-
garna ta del av resultatet av enkä-
ten (se artikel härintill) och även 
ta del av de erfarenheter omkring 
att bli och vara en samverkans-
församling, som djupintervju-
erna gett.

Anna Lennartsson, pastor i 
Bergslagskyrkan i Nora, som för-
utom Pingst hör till EFK, fanns 
med under dagen och berättade 
om hur det är att förhålla sig till 
nätverk, möten och samlingar i 
flera olika sammanhang.

Hon är uppvuxen inom EFK 

Starkare gemenskap, 
möjlighet att kunna anställa 
en pastor och fler aktiva 
medlemmar. Det är svar som 
samarbetsförsamlingar ger 
på vad som blivit bättre efter 
ett samgående.

Enkätundersökningen som 
Pingst Församling skickat till 
alla samarbetsförsamlingar an-
slutna till Pingst har besvarats 
av 26 församlingar. Den första 
frågan handlar om huvudorsak 
till samgåendet.

Återkommande svar är att 
man byggt vidare på ett lokalt 
samarbete kring exempelvis 
ungdomsarbete, läger och Al-
pha-kurser. Många anger ock-
så att en gemensam församling 
gjorde det möjligt att kunna an-
ställa en pastor. En gemensam 
vision för orten nämns också, 
liksom i några fall ren överlev-
nad.

När församlingarna ska 
nämna de största utmaningar-
na i processen dyker som väntat 
dopfrågan upp som den teolo-
giska frågan, som lett till mest 
diskussioner och funderingar. 
Men när väl den processen är 
avklarad nämns frågor kring 
lokaler och församlingskultur.

Det har inte varit självklart 
för alla att ta stöd i samgåen-
deprocessen. Många har gjort 
arbetet helt utan inblandning 
utifrån. Andra har tagit hjälp av 
andra lokala församlingar och/
eller centralt från samfunden. 
När samrbetsförsamlingen väl 
finns på plats, då ser man gärna 

hjälp med frågor kring perso-
nalrekrytering, mötesplatser 
och nätverk från samfunden. 

Rikare gemenskap
Frågan om vad som blivit 

bättre efter samgåendet får svar 
som att församlingen blivit 
starkare, fått rikare gemenskap, 
fler aktiva, bättre ekonomi och 
kunnat bli ett vittnesbörd om 
enhet till det omkringliggande 
samhället. 

Övervägande delen av dem 
som svarat menar att samgåen-
det inte lett till några problem 
alls. Möjligen att en församling 
som ska förhålla sig till flera 
samfund får en lägre samfund-
sidentitet, att man inte orkar 
hålla kontakt med flera sam-
fund och att det därför inte 
blir något alls, man ”blir sig 
själv nog” så att säga. Det kan 
också vara svårt för pastorerna 
att hinna med att delta i två el-
ler tre olika pastorssamlingar/
nätverk. 

Enkäten ger också ut rymme 
för att ge råd till dem som be-
finner sig i en samgåendepro-
cess. 

Lägg alla frågor på bordet 
i processen och låt den ta tid, 
skriver någon. Se till att växa 
ihop, vara tillsammans innan, 
anta gemensamma dokument 
för bibelsyn, församlingssyn 
och ledarskap. Lös lokal- och 
dopfrågan innan samgående 
och ta vara på stöd och hjälp 
och det bästa från de olika sam-
funden, är andra svar. 

ULRIKA RAMSTRAND

Samtalsdag om samverkansförsamlingar

Ny enkät:
”Lägg alla frågor 
på bordet”

I dag är mer än var tionde pingstförsamling ansluten till ytterligare ett eller flera   samfund. Vid samtalsdagen kring sådana församlngar medverkade bland andra Sören Perder, församlingskonsult.
 FOTO: ULRIKA RAMSTRAND
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Samtalsdag om samverkansförsamlingar
och utbildad på Örebro Mis-
sionsskola, men blev under 
studietiden i Örebro medlem i 
Pingstförsamlingen i Örebro.

”Behöver välja lite”
– Som pastor behöver man 

välja lite, tycker hon. Fast jag har 
valt lite både ock och plockat rus-
sinen ur kakan, kan man säga. 

Hon har till exempel valt att 
som ny pastor delta i EFK:s två-
åriga lokala basgrupp, i stället 
för att gå Pingsts en veckas Ny  i 
tjänst-kurs.

– Men jag dras åt Pingst teolo-
giskt och uppskattar tydligheten 

där. Dessutom har jag nu vigsel-
rätt genom Pingst, så i och med 
det är jag officiellt pingstpastor, 
då EFK har valt att frånsäga sig 
vigselrätten för sina pastorer. 

När hon började som pastor i 
Nora för två och ett halvt år sedan 
var församlingen redan en sam-
verkansförsamling. I höst firar 
den tio år.

– Jag tycker verkligen vi känns 
som en församling och ser inga 
problem med att höra till två 
samfund. Det är nog jag som 
pastor, som mest märker av att 
det är så. 

Även Pingsts nye församlings-

konsult Sören Per der fanns på 
plats. Hans konsult tjänst är inrik-
tad på församlingar som är på väg 
in i en samgåendeprocess.

Följt processer
Han har som pastor inte själv 

arbetat i en samverkansförsam-
ling, men ändå följt sådana pro-
cesser på nära håll.

– Jag är positiv till samgående 
när de lokala behoven av det 
finns, säger han. Men det finns 
ingen standardlösning kring vad 
som är rätt eller fel.

– Jag vill avvakta med för de-
taljerade råd så här i början, säger 

han. Men jag tror att jag redan nu 
törs säga att det är bra att inte ha 
för bråttom.

Fick han önska något så vore 
det att samgåendeprocesser kom 
igång tidigare, och att man alltså 
inte väntar tills det är totalt kris.

En av Sören Perders första 
uppgifter är att ta fram ett sam-
talsmaterial som församlingar 
kan använda sig av i förarbetet 
till ett samgående.

Församlingar som önskar 
anlita Sören Perder når honom 
enklast genom att kontakta 
Pingst.

ULRIKA RAMSTRAND

I dag är mer än var tionde pingstförsamling ansluten till ytterligare ett eller flera   samfund. Vid samtalsdagen kring sådana församlngar medverkade bland andra Sören Perder, församlingskonsult.
 FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Anna Lennartsson och Sören 
Perder.
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TV-kanalen TBN Nordic 
bjuder in sina tittare att 
fira jul och nyår med dem. 
I ett av de nio programmen 
medverkar Daniel Alm, 
föreståndare för Pingst, och 
Nina Eriksson, ansvarig för 
LP-verksamhetens ungdoms- 
och kvinnoarbete.

– Syftet med programmen är att 
inbjuda tittarna att fira jul och 
nyår med oss och vi hoppas att 
de ska känna sig delaktiga.

Det säger Anders Wisth, som 
är den som tillsammans med 
Petra Hellsing är värd för de 
sammanlagt nio program, som 
produceras för sändning på 
TBN Nordic runt jul och nyår. 

Kan ses ViaSat
Programmen går att se på 

ViaSat kanal 141 eller på TNB 
Nordics app och/eller hemsida 
www.tbnnordic.tv

Det handlar sammanlagt om 
sju kvällsprogram. Den 23, 24, 
25, och 26 december, samt 29, 
30 och 31 december. De sänds i 

tre block, som vart och ett inne-
håller både studiomaterial och 
förinspelade program, exem-
pelvis julkonserter, av Trinity 
Broadcast Network.

Samtliga programblock på-
går mellan 19 och 22. 

Många olika gäster
En lång rad olika gäster med 

koppling till svensk kristenhet 
kommer att finnas med i pro-
grammen, exempelvis Kerstin 
Oderhem, Andreas och Lina 
Nielsen, Joakim Lundqvist, 
Niclas Piensoho och Evelina 
Gard.

Och bland gästerna finns 
alltså även pingstföreståndare 
Daniel Alm, och Nina Eriksson, 
ansvarig för LP-verksamhetens 
ungdoms- och kvinnoarbete. 
De båda kommer att medverka 
i det program som sänds dagen 
före nyårsafton och de kommer 
att göra både återblickar på året 
som gått och tala om förhoppp-
ningarna inför det nya år som 
ligger framför.

ULRIKA RAMSTRAND

Under 2019 firar arbetet 
inom LP-verksamheten 60 
år. Det kommer särskilt 
att uppmärksammas under 
mars månad, som blir en 
särskild LP-månad, då 
församlingar runt om i 
landet erbjuds besök från 
LP-verksamheten.

Under mars 2019 vill LP-verk-
sam heten komma på besök till 
så många församlingar som 
möjligt. För att informera och 
inspirera för det arbete som 
genom alla åren lett till att tu-
sentals personer, män, kvinnor 
och barn, tagit emot Jesus, bli-

vit befriade och upprättade. ”Vi 
står på de utsattas sida i en tid 
av utslagning och ökat utanför-
skap och vet att det inte finns 
några hopplösa fall. Jesus kom 
för att uppsöka och rädda de 
förlorade”, skriver Hans Wik-
ström och Börje Dahlkvist i ett 
brev till alla pingstförsamlingar 
inför jubileumsåret. 

Vittnesbörd och/eller predi-
kan, information om LP-verk-
samheten och möjligheten att 
bli gåvogivare erbjuds. Försam-
lingar som önskar besök kan 
kontakta info@lp-verksamhe-
ten.se 

UR

Höstens konferens för 
ljudtekniker, Swedish Gurus 
Conference, som hölls i 
Pingstkyrkan i Uppsala, 
samlade drygt 200 deltagare.  

Konferensen inleddes med en 
middag på fredagskvällen, då 
drygt 50 personer var med. Själva 

konferensen på lördagen samlade 
dock fyra gånger så många.

– Det är näst bästa antalet del-
tagare vi haft, men rekord för att 
vara i Uppsala, säger Johan Gus-
tafsson.

Målgruppen är alla som på 
något sätt är involverade i teknik 
och/eller produktion i försam-

LP fyller 60 år

Nyårsprogram 
med Alm 
och Eriksson

200 ljudtekniker på konferens
Swedish Gurus Conference samlade omkring 200 deltagare. Huvudtalare var Dennis Choy från North Coast Church i Vista, Kalifornien.  FOTO: SWEDISH GURUS OF TECH 
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… Carl-Henric Jaktlund, 
som blir ny föreståndare i 
Pingstförsamlingen i Fal-
köping från och med års-
skiftet.

Ska du sluta som nationell 
ledare för Alpha Sverige 
nu?

– Nej, jag kommer att dela 
min arbetstid mellan Alpha 
Sverige och Pingstförsamling-
en i Falköping. 

Hur har tankarna kring det 
gått?

– Jag har under en längre tid 
känt en ökad längtan efter att i 
större utsträckning än det ide-
ella tillåter få bygga ett lokalt 
församlingsarbete utan att för 
den sakens skull ha känt mig 
det minsta färdig med det na-
tionella arbetet på Alpha Sve-
rige. 

– Det senaste året har vi 
också på Alpha Sverige vridit 
och vänt på vår verksamhet 
och hur vi kan arbeta på bästa 
sätt i den tid som är vår. Möj-
ligheterna är stora men resur-
serna för en organisation som 
Alpha Sverige, som i grunden 
tror på att ge bort så mycket 
som möjligt av sitt material, 
är begränsade. Finns det då 
ett bättre sätt att fördela de re-
surserna än att lägga den allra 
största delen på en heltidsan-
ställd nationell ledare? Den 
frågan har jag och styrelsen 
levt med

– Och parallellt med det 
väcktes tanken och senare för-
slaget, i Pingstförsamlingen i 

Falköping att kalla mig som 
föreståndare och steg för steg 
har en möjlig kombination ut-
kristalliserat sig.

Vilka fördelar ser du med 
ett sådant upplägg? 

– Det ger Alpha Sverige 
chansen att omfördela sina 
anställningsprocent och lägga 
över mer på utvecklingsarbe-
tet med webb, film och övrigt 
material, som det finns stort 
behov av. Och det ger samti-
digt församlingen i Fal köping 
chansen att fördela sina anställ-
ningsprocent på lite annat sätt 
och anställa ytterligare någon 
pastor som kompletterar mig 
och övriga teamet där.

– Jag tror på synnerligen 
goda synergier mellan Alpha 
Sverige och församlingen, på 
ett berikande åt båda håll. Så 
klart kommer det finnas utma-
ningar, det gör det alltid när 
man förändrar och skapar nå-
got nytt, men jag är övertygad 
om att denna förändring är till 
det bästa för Alpha Sverige, så 
att organisationen kan fullfölja 
sitt uppdrag att betjäna svensk 
kristenhet än bättre och att 
det jag har med mig därifrån 
i form av bland annat inspira-
tion och material kommer att 
kunna berika och fördjupa det 
lokala församlingslivet.

– Jag tror och hoppas på 
spännande, goda och kreativa 
tider och känner både tack-
samhet och förundran över att 
få vara med och arbeta och leva 
på två så spännande fronter.

UR

HALLÅ DÄR ...

lingen och vill träffa andra som 
håller på med samma eller lik-
nande saker, lära sig mer om till 
exempel ljud, ljus, video eller hur 
man på bästa sätt leder ett team 
med tekniker och som vill vara 
med och uppmuntra andra som 
jobbar ideellt varje vecka i sina 
församlingar.

Årets huvudtalare var Dennis 
Choy från North Coast Church i 
Vista, Kalifornien.

Konferensen Swedish Gurus 
Conference anordnas av nätver-
ket Swedish Gurus of Tech, Ny-
näshamn, Pingstkyrkan i Uppsala 
och Pingst.

UR

FOTO: PIERRE ERIKSSON

200 ljudtekniker på konferens
Swedish Gurus Conference samlade omkring 200 deltagare. Huvudtalare var Dennis Choy från North Coast Church i Vista, Kalifornien.  FOTO: SWEDISH GURUS OF TECH 



PINGST.SE  NR 4  201828

tt stanna upp för att reflektera över li-
vet har nog aldrig varit viktigare än nu. 
I en tid av snabb förändring, ett ständigt 
informationsflöde och oändligt många 

distraktioner, så behöver vi påminna oss om vad 
som är kärnan i vår tillvaro, vad som ger oss trygg-
het. I Kerstin Hesselfors Perssons nya bok Lugn och 
tillit finner jag stillheten, vilan och förankringen i 
en tro som bär igenom allt.

Den stress som finns i vårt samhälle drabbar 
människor i alla åldrar. Jag ser hur mina egna barn, 
12 och 16 år gamla, oroas av de förväntningar och 
krav som de upplever i sina skolor och från sina 
kompisar. Samtidigt vill de inte missa något i de 
sociala forum som de är med i. Deras blickar söker 
sig ständigt till mobiltelefonerna vars skärmar lyser 
upp av nya aviseringar.

Jag minns hur de, när de var små, fick ta dagen 
som den kom. Vi kunde gå till biblioteket och låna 
böcker och sedan sitta och läsa dem tillsammans i 
timmar. Jag vet att det var den bästa tiden i mitt liv 
och jag tror att de kände likadant. Men jag kom-
mer också ihåg känslan av att inte hålla måttet som 
förälder när andra vuxna berättade om alla akti-
viteter som deras barn deltog i. Vi hängde aldrig 
med i den takten.

ATT BARNEN TIDIGT får upptäcka sina intressen i 
livet, exempelvis idrott eller musik, är viktigt. Men 
gör vi dem en tjänst genom att ständigt erbjuda 
nya aktiviteter? Kommer de inte tids nog ändå att 
få ett hårt inrutat program att hinna med i varda-
gen? Pedagogen Linda Palm fäster i sin bok Flisan 
vill göra allt ljuset på hur även de allra minsta bar-
nen kan bli överbelastade, trots att våra intentioner 
som föräldrar bara är goda. Hur de, precis som vi 
själva, ibland måste få bara vara.

VI BEHÖVER ALLA TID för eftertanke för att finna 
riktning i livet. Daniel Röjås skriver i häftet Att pre-
sentera Jesus, bland annat följande: ”I mötet med 
evangeliernas skildringar av Jesus avslöjas vår egen 
kluvenhet och brist. Samtidigt ser vi hos Jesus vad 
det innebär att fullt ut vara människa, en insikt 
som får oss att längta efter att Jesus tydligare ska 
få sätta avtryck i vår karaktär och göra oss till hela 
och äkta människor.”

Att fördjupa sig i Guds ord ger mer än något an-
nat stillhet och vägledning i en svårnavigerad tid. 
Budskapet står fast även när allting annat är oroligt 
och föränderligt. 

NOOMI LIND

Tid för 
eftertanke

LUGN OCH TILLIT  
– Tankefrön och psalmer
Kerstin Hesselfors Persson
Argument

Det melodiösa språket i 
Kerstin Hesselfors Perssons 
betraktelser är som balsam 
för själen. Hon är präst, 
författare och poet och de 31 
texterna har sin utgångs-
punkt i hennes egna psalmer. 
De spänner över livets olika 
dimensioner och situationer 
och alla mynnar de ut i ett 
lugn och en tillit som bär 
igenom allt.

Det var efter författarens 
egen livskris som budskapet i 
denna bok föddes fram. Även 
om tilliten till människor 
hade kantstötts så bestod 
hennes tillit till Gud. 

Jag kan varmt rekom-
mendera boken till dig som 
går igenom en särskilt svår 
period i livet och längtar 
efter stillhet och läkedom. 
Du som upplever att tillvaron 
snurrar så fort att du inte 
hinner med, att såväl kropp 
som själ blivit överbelastad, 
har också mycket att hämta 
ur texterna.

Sätt dig ner med en kopp 
te i vintermörkret och låt 
dig finna ro i de vackra och 
genomtänkta formuleringar 
som detta verk erbjuder.

FLISAN VILL GÖRA ALLT
Linda Palm och Jonas 
Olsson
Libris

Även för den 
som är liten 
och nyfiken 
på att prova 
på allt möjligt 
så kan det bli 
för mycket. I 

denna barnbok tas ett ämne 
upp som jag tror att många 
barn och föräldrar kan känna 
igen sig i. Pedagogen och 
författaren Linda Palm, årets 
vinnare av Läromedelsförfat-
tarpriset Lärkan, har skrivit 
ännu en bok om Flisan. En 
dag får Flisan helt enkelt 
nog – hon orkar inte mer. 
Tillsammans bestämmer hon 
och hennes föräldrar att de 
ska ha en helt ledig dag i 
veckan. Som hennes pappa 
så klokt uttrycker det: ”Livet 
är för kort för att inte bara 
vara.”

Illustrationerna är gjorda 
av Jonas Olsson, som tidi-
gare bland annat tecknat 
91:an Karlsson. De färgglada 
och roliga bilderna förstärker 
budskapet och gör det till en 
härlig upplevelse att bläddra 
sig fram genom sidorna. 
Boken avslutas med frågor 
att fundera över tillsammans. 
Detta är viktig läsning i en tid 
av stress som drabbar hela 
familjen.

ATT PRESENTERA JESUS 
– Ett häfte om predikans 
centrum
Daniel Röjås
Alpha Sverige

Vad är 
det i 
predikan 
som gör 
att det 
urgamla 
bud-
skapet 
tål att 
upprepas 
gång på 
gång 
utan att någonsin bli uttjatat 
eller inaktuellt? I sin skrift 
fångar pastor Daniel Röjås 
essensen i presentationen av 
Jesus och hur den når fram 
och talar rakt in i människors 
hjärtan i deras livssituationer. 
Det handlar om att våga tro 
att evangeliet och inbjudan 
till frälsning håller lika väl i 
dag som på lärjungarnas tid. 
Det gäller också att inse att 
det varken är förkunnaren 
eller de vackra formulering-
arna som är hemligheten. 
Det är anden och kraften 

som finns i orden, hur liten 
och osäker förkunnaren än 
må känna sig.

Röjås skrift är enkel 
och träffsäker och värd att 
återvända till, på samma sätt 
som det bibelbudskap han 
har som sin källa. 

MATHEWA
Owe Lindeskär
Semnos förlag

Det finns sociala strukturer 
som är mycket svåra att 
förändra, trots dess diskrimi-
nerande och destruktiva kon-
sekvenser. I sin roman ”Mat-
hewa” tar Owe Lindeskär, 
tidigare pastor, upp ett ämne 
som fortsätter att vara brän-
nande aktuellt även i dagens 
upplysta samhälle. Flickor 
runtom i världen berövas på 
sin barndom och den framtid 
som de själva önskar sig 
genom tvångsäktenskap. 
Han berättar om muslimska 
Mathewa, 13 år, som växer 
upp i en by i Benin, Västaf-
rika. Hon flyr undan ödet att 
giftas bort med en äldre man 
bara för att istället hamna i 
prostitution. Men vi får också 
veta hur hon får en ny chans 
i livet, hur hon möter barm-
härtighet och upprättelse. 

Att detta är ett ämne 
som berör Lindeskär starkt 
är tydligt och han har själv 
engagerat sig i många år, 
tillsammans med kristna 
församlingar, för att skapa 
en tillflyktsort för drabbade 
flickor. Boken är välskriven 
och lättläst och svår att lägga 
ifrån sig.

A

Följ det senaste inom den kristna litteraturen

Text: NOOMI LIND

Mejla idéer till ulrika.ramstrand@pingst.seBÖCKER
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MUSIK
Följ det senaste inom det kristna musiklivet

Text: SAM WOHLIN

Mejla idéer till ulrika.ramstrand@pingst.se

THE MASTERS VOICE
Kingdom Come 
David Media

Gospelkören The Master’s 
voice bildades för 30 år 
sedan på Musikhögskolan i 
Stockholm. Kören består av 
21 körmedlemmar och leds 
av Stefanie Tydén. De är 
utan tvekan en av Sveriges 
allra bästa gospelkörer, och 
kvalitén på den här skivan är 
hög. Kören firar sitt jubileum 
genom att släppa ny musik. 
Kingdom Come är den 
första studioinspelningen 
från kören sedan 2005, och 
innehåller fem nyskrivna 
sånger. Tre av sångerna är 
skrivna av körmedlemmarna 
Jonatan Alfredsson, pianist 
och producent, och Liselotte 
Östblom. De andra två är 
skrivna av artisterna Samuel 
Ljungblahd och Evelina Gard. 

I en värld där många väljer 
att basera sin repertoar på 
covers är det nyskrivna mate-
rialet väl värt att uppmärk-
samma. Materialet spelades 
in live i våras med fullt 
kompband och blåssektion, 
för att verkligen fånga körens 
live-energi och det sväng 
som uppstod. The Master’s 
voice är en kör som ger allt 
när de sjunger och det är 
omöjligt att inte dras med. 

NEW WINE LIVE 
Jesus du förtjänar allt 
David Media

New Wine 
är ett 
nätverk av 
2000 kyr-
kor över 
världen 
som arbe-
tar för att få se den kristna 
kyrkan förnyad och vital, med 
ett profetiskt anslag till vår 
samtid. I somras hölls New 

Wine Sveriges årliga konfe-
rens på Arena Vänersborg 
och där under fem dagar med 
seminarier, möten och lov-
sång spelades den nya skivan 
in. Här finns helt nyskrivna 
låtar och nya översättningar 
av utländsk lovsång. 

Skivan Jesus du för-
tjänar allt är den femte i 
ordningen från nätverket och 
den absolut bästa hitintills, 
tycker jag. Arrangemangen är 
proffsiga, och låtmaterialet 
är riktigt bra. Skivan inleds 
också väldigt mäktigt med 
sången Välkommen. Alfred 
Nygren som i vanliga fall är 
musikpastor i Citykyrkan i 
Stockholm har en särskild 
gåva att leda människor 
in i innerlig tillbedjan. Jag 
gillar hans anslag skarpt som 
kommer till uttryck i sången 
Väck passionen. 

SARAH OCH DAVID 
ÅSTRÖM 
Djupt från hjärtat 
Sarah 
och 
David 
Åström 
har 
sjungit 
tillsam-
mans i många år, i olika 
sammanhang. De har rest 
tillsammans regelbundet i 
Norge och Sverige. De har 
också medverkat på Kanal 
10 och Vision Norge många 
gånger. Deras repertoar 
består främst av psalmer och 
välkända läsarsånger, ibland 
med gospel-, blues- eller 
countrykänsla. David spelar 
piano och keyboard och 
Sarah är en duktig solist. 

Nu har de spelat in en 
skiva som heter Djupt från 
hjärtat. Den innehåller flera 
andliga klassiker som till 
exempel: Om jag ägde allt 
men inte Jesus, Tro på 
Jesus eller Låt mig vandra 
nära dig. Mina favoritsånger 
på albumet är: Gud har 
omsorg om dig som är en 
vacker sång om Guds trofast-
het, och Det enda som bär 
den klassiska psalmen om 
nådens oändlighet.  Ytter-
ligare en sång som jag vill 

lyfta fram är Han går aldrig 
förbi dig, som de gör med 
ett helt nytt arrangemang. 
Det här är en skiva för dig 
som gillar klassiska andliga 
sånger.

JOSEFINA GNISTE
Låt oss få se 
David Media

Det är nu två år sedan 
Josefina Gniste släppte 
debutskivan Möt oss här 
som fick ett stort genomslag. 
Musiken från skivan har legat 
i topp över den mest strea-
made lovsången på svenska 
sedan releasen, och sången 
Din trofasthet ligger idag på 
åttonde plats över de mest 
använda sångerna i Norden.  

Nu har Josefina Gniste 
äntligen släppt en ny skiva. 
Albumet karakteriseras av 
hennes vackra röst, och jag 
tycker att det är ett genom-
gående bra låtmaterial. Låt 
oss få se innehåller 12 nya 
lovsånger på svenska. Några 
är översättningar av utländ-
ska sånger, men de flesta 
är svenska lovsånger där 
Josefina varit med och skrivit 
åtta av dem. Emil Sydhage 
har producerat skivan, och 
samma musiker medverkar 
som på första skivan: Anton 
Lövgren på piano, Pelle Nylén 
på gitarr, Rikard Stenlund på 
trummor och övriga instru-
ment, Emil Sydhage. 

Frihet har ett namn 
är en fantastisk lovsång, 
som jag förutspår kom-
mer sjungas på våra stora 
konferenser snart. Även den 
lugna balladen Låt din vilja 
ske hör till mina favoriter. 
Skivan har överlag ett stort 
och mäktigt sound, och här 
finns en innerlig längtan efter 
autentisk tillbedjan av den 
Ende. 

rustenhet, smaka på det ordet. Det finns 
något så vackert i det, eftersom det säger 
något om storheten i att vara människa. 
Vi kan förstå och känna medkänsla med 

andra, skapade till Guds avbilder. Samtidigt är brus-
tenhet något svårt. Vem i hela världen vill ha ett 
brustet hjärta? Vem vill gå igenom tuffa tider? Vem 
vill sörja? Även om svåra tider gör att vi mognar och 
djupnar som människor, så har jag svårt med orden: 
”Jag skulle inte vilja vara utan det…” Ärligt talat är 
det mycket jag skulle velat vara utan. Visst, jag inser 
att kriserna jag mött antagligen har gjort mig mera 
kärleksfull och förstående. Ändå finns det sorger jag 
helst hade sluppit. Men världen är både ljuvlig och 
trasig, därför är livet ett mysterium ibland.

DEN BEGÅVADE SÅNGERSKAN Molly Sandén 
släppte albumet Större tidigare i år. I en av låtarna, 
Sand, sjunger hon: ”Helt ärligt, finns det någon 
som är hel? Helt ärligt, finns det någon som aldrig 
någonsin gör fel? Helt ärligt, finns det någon som 
lyckats leva lyckligt, med ett yttre gjort utav sten? 
Helt ärligt, helt ärligt. Det känns som vi är gjorda 
av sand. Vi bygger högt och rasar ibland. Så hit-
tar vi oss själva någonstans. Där vi kan börja om, 
starkare imorrn.” I några textrader fångar hon vår 
brustenhet och vårt dilemma. Livet ger oss sår – 
finns det någon som är hel? 

Det senaste året har rätt många människor vi 
känner gått igenom sorg. Jag kan inte säga annat 
än att det känns som att mitt hjärta brister ibland. 
Världen som är så vacker, är också så trasig. Ibland 
gör det ont att vara människa, och vi kan fundera 
på hur vi ska orka vidare? Vid ett tillfälle trodde 
den världsberömde predikanten Billy Graham att 
han skulle dö. Han berättade om det tillfället: ”Då 
sa jag inte till Herren: ’Du vet att jag är predikant 
och varit trogen mot dig’. Nej, jag sa: ’Herre jag 
är en syndare. Ta emot mig för din nåds skull’.” 
Så vackert – så genomärligt. Brustenhet är ordet. 

DET ÄR MOT DEN HÄR bakgrunden som evangeliet 
blir så starkt. Jesus säger: ”Jag är uppståndelsen och 
livet, den som tror på mig skall leva om han än dör.” 
Så hoppfullt det är! Här kommer utmaningen; kära 
sångförfattare, vi behöver fler sånger som rymmer 
hela livet. Ord där man kan spegla sig både i glädje 
och sorg. De sånger vi sjunger ska hålla att leva och 
dö på. I sångerna lär vi människor vad vi tror – teo-
logi. Odödliga sånger skriver man inte med hastigt 
hopsamlade rader. Vad vi behöver är texter där man 
kan bottna med hela sitt liv. Texter som påminner 
oss om att Gud bär genom allt – i glädje och sorg, 
liv och död, nederlag och segrar, amen.

SAM WOHLIN

Sånger att bottna i

B



Patrick Larsson har avslutat 
sin tjänst som pastor och före-
ståndare i pingstförsamlingen 
i Avesta. Han arbetar nu på 
företaget Sandvik i Sandviken.

Hamid Forotanfard har slutat 
som omsorgspastor i Pingstkyr-
kan i Sollentuna. Han fortsät-
ter sitt arbete i den iranska 
församlingen både i Sollentuna 
och i gruppen i Västerås, och 
är dessutom verksam som 
anstaltspastor på fängelset i 
Västerås.

Ronny Jansson är ny pastor 
och föreståndare i Centrum-
kyrkan, Lammhult, från och 
med 1 december. Han kommer 
närmast från Sävsjö där han 

varit pastor och föreståndare 
i Allians- och Pingstförsam-
lingen.

Ylva Timan Olofsson har efter 
tio och ett halvt år avslutat sin 
tjänst som församlingspedagog 
i Höglidenkyrkan Hudiksvall, 
med ansvar för barn och 
musik, tidigare även ungdom.

Albin Alm har tillträtt en 
tjänst som pastor på halvtid i 
Smyrnaförsamlingen i Fagersta. 
Tjänsten inleddes den 1 sep-
tember.

Carl-Henric Jaktlund blir ny 
föreståndare i pingstförsam-
lingen i Falköping från och 
med årsskiftet. Han efterträder 

Thomas Henning som går i 
pension. Carl-Henric kommer 
att dela sin tid mellan arbetet 
i församlingen och tjänsten 
som Nationell Ledare för Alpha 
Sverige.

Marie Nordvall är ny före-
ståndare i Elimförsamlingen 
på Åstol sedan 1 oktober. Hon 
efterträder Rune Färdigh, som 
haft en vakanstjänst.

Magdalena Stenlund har 
avslutat sin tjänst som kom-
munikatör på PMU.

Magnus Eriksson arbetar 
sedan början av hösten halvtid 
för IBRA med fokus på interna-
tionell fundraising. 

Filip Boork är ny föreståndare 
i Saronförsamlingen i Granö.

Thomas Arvidsson har börjat 
som pastor i Pingstkyrkan i 
Degerfors.

Rebecka Ternvall är nyan-
ställd som pastor i pingst-
församlingen i Kungälv med 
ansvar för ungdomar.

Hanna-Maria Holmefur är 
sedan i början av hösten pastor 
i Holmsund.

Ingmar och Tina Aronson är 
nytt föreståndarpar i Pingstkyr-
kan Elim i Trelleborg.
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Följ folk i rörelse

Mejla till ulrika.ramstrand@pingst.seFOLK

n Sju deltagare från olika svens-
ka pingstförsamlingar som är 
ungdomsledare/ungdomspas-
torer eller volontära ledare del-
tog nyligen tillsammans med två 
reseledare i en resa som följde 
Swahilikusten från Dar Es Sa-
laam i Tanzania upp till Mom-
basa i Kenya. 

På vägen fick de till exempel 
möta vanliga människor som 
upplevt kallelse att gå dit ingen 

annan har gått och plantera 
församlingar i svårnådda om-
råden. 

– Genom att ge ledare en 
egen erfarenhet av mission kan 
de potentiellt själva bli kataly-
satorer för mission i sina hem-
församlingar och det har varit 
drivkraften att arrangera Sänd 
ledarresa 2018, säger Pingsts 
missionsinspiratör Andreas 
Svedman. 

n I höst har 14 personer börjat 
på själavårdsutbildningen, som 
Kaggeholms folkhögskola och 
Pingst står bakom. 

Utbildningen sträcker sig 
över två år med fyra kurstillfäl-
len och hemuppgifter däremel-
lan.

Utbildningen genomförs den 
här omgången på Stiftsgården 
Marielund på Ekerö. 

Sedan själavårdsutbildningen 

startade 1991 har 40 kurser ge-
nomförts och omkring 600 per-
soner har deltagit i dessa.

Utbildningsledare är Ingrid 
Svanell.

Utbildningen är processin-
riktad och berör själva livet. 
Varje kurstillfälle innehåller 
undervisning, samtal i mindre 
grupper, andakter och kreativt 
skapande. Samtalsmetodik trä-
nas praktiskt. 

Missionsresa 
för unga ledare 14 nya själavårdare
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I höst har Kanal 10 börjat sända 
programserien Nära med Nina. 
Programvärd är Nina Eriksson, som 
arbetar för LP-verksamheten.

I programmen intervjuar Nina sina gäs-
ter, de allra flesta kvinnor.

– Jag vill gå lite djupare än att bara 
ta upp frågor om att lämna missbruket 
bakom sig, säger Nina. Typ hur det är att 
mista vårdnaden om sitt barn på grund 
av missbruk.

Självklart visar programmen också på 
hur livet förändras när Jesus kommer in 
i bilden.

– Hela programserien är en hyllning 
till Jesus, säger Nina.

Inledningsvis har Kanal 10 spelat 
in 18 program, som har sändningstid 
klockan 20.00 på fredagar. 

Programmen går också att se via 
kanalens webb-tv och app och på lp-
verksamhetens hemsida finns också en 
länk till dem.

ÅLDER ❑ 15–24 ❑ 25–34 ❑ 35–44 ❑ 45–54 ❑ 55–64 ❑ 65–74 ❑ 75-84 ❑ 85–

KÖN ❑ Man ❑ Kvinna

LANDSKAP

ÄR DU PASTOR? ❑ Ja ❑ Nej

ÄR DU ANSTÄLLD I EN FÖRSAMLING? ❑ Ja ❑ Nej

LÄSER DU HELA TIDNINGEN? ❑ Ja ❑ Nej

VAD LÄSER DU HELST I TIDNINGEN?

SKULLE DU SAKNA TIDNINGEN OM DEN INTE KOM?  ❑ Ja ❑ Nej ❑ Vet ej

HUR VIKTIG ÄR TIDNINGEN FÖR DIG? ❑ Mycket ❑ Ganska ❑ Lite ❑ Bryr mig inte 

VAD SKULLE DU VILJA HA MER AV I TIDNINGEN? (Du kan markera flera svarsalternativ)

❑ Nyheter från Pingströrelsen i Sverige

❑ Nyheter om vad som sker internationellt

❑ Vittnesbörd om vad Gud gör

❑ Personporträtt

❑ Församlingsreportage

❑ Fördjupande undervisning i utmanade frågor som t.ex. om Gud är god, varför dör så många barn av svält. 

❑ Korsord/sudoku

❑ Recensioner av musik och böcker

TYCK TILL OM PINGST.SE!

Enkätsvaren kan skickas per post till: 
Tidningen Pingst.se, Box 15144, 167 15 BROMMA

Eller per mejl till info@pingst.se och bifoga en bild där svaren fyllts i.

Nära med Nina

Värd för programserien Nära med Nina är Nina Eriksson, till vänster. Här har hon Linn Werner Olsson 
som gäst i studion.  FOTO: KANAL 10
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Den sista december 2017 
hade Pingströrelsen 87 392 
medlemmar och 439 för-
samlingar. Det är en ökning 
med 1 745 medlemmar från 
samma tidpunkt föregående 
år. Antalet döpta blev även 
2017 historiskt högt med en 
officiell siffra på 2053 döpta.

Siffrorna presenteras i Pingströ-
relsens årsbok 2018, som kom 
ut till abonnenterna tidigare 
i höstas. Årsboken innehåller 
uppdaterad adressbok för lan-
dets pingstförsamlingar, färsk 
statistik, 24 sidor årskrönika, 
hemgångna, mission och en hel 
del annat. Bilderna på omslaget 
är från LP-verksamhetens som-
marläger på Gullbrannagården 
2017, tagna av Anders Hällzon.

I årsbokens förord kan man 
läsa följande: ”Tillbakablickar 
kan framkalla glädje, stolthet 
och respekt men också inspirera 

till nya krafttag inför framtiden. 
Det slås man av när ett år sam-
manfattas som det gör i denna 
årsbok. Glädje för de många 
människor som under det gång-
na året fått ta emot Jesus och 
låtit döpa sig. Också under 2017 
var det över 2000 som döptes i 
pingstförsamlingarna. Stolthet 
över allt som görs för en bättre 
värld i lokala församlingar och 
gemensamt i nationella verk-
samheter – det kan exempelvis 
gälla integration på gräsrotsnivå, 
hjälp för missbrukare genom ge-
mensamma krafttag eller bistånd 
för utsatta människor i världen. 
Respekt för de som gått före och 
vigt sitt liv åt tjänst för Guds rike. 

Det blir påtagligt när man läser 
de många minnesorden i avdel-
ningen ’Hemgångna’.

Det är slutligen inspirerande 
att läsa om de nya steg som tas 
mot framtiden. I årskrönikan 
kan vi läsa om församlingar 
som vågar testa nya saker, nya 
församlingar som startas och 
nationella inspirations- och ut-
bildningssatsningar. Den fram-
tidsbild som antogs för Pingst 
på rådslaget i maj 2017 inspirerar 
till att sträcka sig efter mer!”

Gå tillbaka till 80-talet
Även om dopsiffrorna för 

2017 inte nådde upp till samma 
antal som 2016 får man gå till-
baka till slutet av 1980-talet för 
att hitta motsvarande antal. 
Detta trots att omständigheter 
kring det nya webb-systemet 
för statistikrapportering gjorde 
att rapporten från Pingstkyrkan 
Linköping om 25 döpta under 

2017 hamnade mellan stolarna 
och inte kom med i det totala an-
talet döpta för landet och E-län. 
Övrig statistik för församlingen 
finns dock med.

Församlingarnas medlemsan-
tal är avlästa den 31 december 
2017. 

Ökning med 1 745
Underlaget för statistiken 

framställs genom att de lokala 
församlingarna efter årsskiftet 
skickar sina uppgifter till Pingst 
där de sammanställs.

Den sista december 2017 
hade Pingströrelsen 439 för-
samlingar 87 392 medlemmar, 
vilket innebär en ökning med 
1 745 medlemmar från samma 
tidpunkt föregående år. I sam-
manställningen ingår det fulla 
antalet medlemmar från 58 ge-
mensamma församlingar med 
sammanlagt 8 774 medlemmar.  

ULRIKA RAMSTRAND

Pingströrelsen fortsätter öka
Under 2017 döptes 2 053 personer i pingstförsamlingarna.  FOTO: ANDERS HÄLLZON

personer döptes i pingstför-
samlingarna under 2017

2053


