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Det fördolda 
och det förklarade

Det måste ha varit något alldeles speci-
ellt med lärjungarna efter pingstdagens 
erfarenhet. I ett redan myllrande Jeru-

salem gjorde de stora intryck på omgivningen. 
De fylldes av den helige Ande och fick överna-
turliga förmågor att tala olika språk. Uppfyllda 
av Anden var den tidigare så försiktiga gruppen 
nu frimodig och orädd. Man hade fått ett böne-
språk som också blev till ett missionsspråk. Gud 
gav den tidiga kyrkan en unik förmåga att kom-
municera. I Jerusalem befann sig många männ-
iskor med olika språklig bakgrund och alla 
fick höra om Guds väldiga gärningar på 
sitt eget språk. Pingstdagen blev en sig-
nal att det som varit språkligt splittrat 
sedan Babels torn nu kunde helas och 
budskapet om Herren spridas. 

VI FÅR ALDRIG glömma kopp-
lingen det inre och det yttre, 
bönen och förkunnelsen, det 
fördolda och det förklarade. 
Det är inte så att tungo-
målstalandet per definition 
alltid är ett begripligt jor-
diskt språk. Nej, i grun-
den är det ett inre böne-
språk för att koppla oss 
med den livskälla Anden 
ger. Men detta inre liv vill 
komma ut i tillgänglig mis-
sion i ord och handling.

Teologen Daniel Cas-
telo beskriver pingströrelsens 
andlighet som ett uppenbarat 
mysterium. Det ligger nära 
aposteln Paulus tanke om 
hemligheter som nu blivit 

uppenbarade genom församlingen. Den kristna 
kyrkan möter Gud i gudstjänsten och det för-
dolda bönelivet, detta är själva drivkraften till 
evangelisationen. Det är i processen av bön och 
tjänande som Anden ger kyrkan sitt uttryck, bil-
den målas och budskapet om Jesus berättas. Den 
helige Ande gör inte att kristen tro blir ett spek-
takel obegripligt att förstå. Tvärtom är en sann 
frukt av karismatiken att människor kan ta till 
sig av evangeliet. 

JAG TÄNKER ATT VI BEHÖVER mer av det för-
dolda och det förklarade. Jag tänker att vi 

behöver mer av lovprisning och samhälls-
engagemang. Vi behöver vara mer aktiva 
på olika mediaplattformar utan att bara 
bli pratiga. Behoven omkring oss är stora, 

utmaningarna många. Tröttheten på infor-
mation och marknadsföring är ofta 

stor. Vi är nog många som längtar 
och törstar efter äktheten. Låt 

oss därför alltid vara en rörel-
se fylld av lovprisning vars 

berättelse handlar om Guds 
väldiga gärningar. Vi vill 

inte sitta stilla och hålla 
oss för oss själva. 

Korsets berättelse får 
aldrig leda kyrkan till 
att ha armarna i kors. 

Må den helige Ande akti-
vera oss hela vägen från 

bönerummet till gatuevang-
elisationen.

DANIEL ALM
Föreståndare i Pingst 

– fria församlingar i samverkanFO
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”… ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gär-
ningar!”  Apostlagärningarna 2:11b
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168 13 32
Release för ny pastorsbok
Under konferensen Pingst Pastor 
var det release för en ny bok, skri-
ven av 38 olika svenska pingstpas-
torer.  Boken innehåller praktiska 
tips och råd om allt från hälsa till 
predikoförberedelser.

Stipendium för missionsresa
I Lunds pingstförsamling kan ung-
domar söka stipendier för resor med 
missionsinriktning. Emma är en av 
dem, som fått stipendiet. Hon åkte 
till flera olika länder i Asien.

Språkskola för asylsökande
I Pingstkyrkan i Jönköping får 
nyanlända asylsökande lära sig 
svenska från dag ett. Detta tack 
vare pensionerade lärare i försam-
lingen och samarbetet med June 
folkhögskola

Fokus på unga vuxna
Mattias Sennehed är sedan nyår 
konsulent på Pingst med fokus på 
arbetet bland unga vuxna. Tjänsten 
är på 20 procent. Han vill se unga 
som växer till i tron, i stället för bort 
från tron.

När jag såg mig om i samlingssalen under årets Pingst Pastor 
började jag tänka på vad jag skulle svara om någon bad mig 

beskriva en pingstpastor. Insåg snabbt att på den frågan finns det 
inget kort svar. Jag såg en blandning av kvinnor och män, unga 
och äldre, kostymer och jeans, klänningar och tröjor, hår i alla 
längder, mer eller mindre kala huvuden och diverse skägg- och 
glasögonmodeller.  

Pingstpastorer kan alltså se väldigt olika ut, ha väldigt olika 
uttryckssätt och leda väldigt många olika slags församlingar.  
Tror att i princip alla hade en smartphone med sig, men det vik-
tigaste gemensamhetstecknet är ändå att de är kallade, bekräf-
tade och överlåtna. 

Det är också det som pastorsnätverket har som kriterium och 
det som den nya pastorsboken, där 38 nu verksamma pastorer 
inom svensk Pingströrelse har bidragit med texter, är uppbyggd 
kring. Läs mer om den och om årets pastorskonferens i den här 
tidningen.

UNDERVISNINGSARTIKELN HAR också koppling till kon-
ferensen, eftersom den utgör delar av Daniel Alms inled-
ningspredikan. Den handlar om att låta sitt inre lova Herren. 
Läs också om den integrationskonferens som Pingst anordnade 

tidigare i våras. Du får också exempel på hur inte-
gration kan fungera i praktiken. Elisabeth och 
Anna, som öppnat sina hem för ensamkom-
mande, är ett par exempel på det, liksom den 
språkundervisning som Pingstkyrkan i Jönkö-
ping erbjuder till nyanlända asylsökande. 

I HÖSTAS BEFANN SIG Josef som prak-
tikant i en liten frikyrkoförsamling 
på Grönland. Det blev tuffare än han 
någonsin hade föreställt sig, men också 
en lärorik utmaning och han är säker på 
att det var där Gud ville ha honom just 
då. Nu njuter han av att få gå en bibel-
termin på Mariannelund och bara ta in, 
innan det blir höst och juridikstudier.

Årets sång- och musikkonferens, MÖT, 
hålls i april i Filadelfiakyrkan i Stockholm, 
och årets Rådslag i maj i Citykyrkan i 
Stockholm.  Mer detaljer om de här båda 
konferenserna finns på nästa uppslag. 

ULRIKA RAMSTRAND

PRAKTIK PÅ GRÖNLAND
Josef Wahlström gjorde i höstas 
praktik i en frikyrkoförsamling i den 
lilla staden Sisimiut på Grönland. 
Han fick vara med om några tuffa , 
men lärorika månader.

24

Hur ser en pingstpastor ut?
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”Pingst i rörelse – mission, 
media, multiplikation – på 
väg emot framtidsbildens 
förverkligande” är temat för 
årets Rådslag, som hålls i 
Citykyrkan i centrala Stock-
holm den 25 och 26 maj.  

Förutom val och redovisningar 
av verksamheter och verksam-
hetsplaner framåt så kommer 
dagarna fokusera på hur Pingst 
kan arbeta för att den framtids-
bild, som antogs vid förra årets 
Rådslag kan förverkligas. Det 
handlar bland annat om tillväxt-
frågor, om media och kommu-
nikation, och hur församlingar 
på olika sätt kan vara med och 
bidra till det gemensamma arbe-
tet. 

Motioner senast 30 mars
Församlingar, som vill läm-

na in motioner måste göra det 
senast åtta veckor före Rådsla-
get, det vill säga senast den 30 
mars. Påminnelse om detta har 
gjorts i församlingsutskick och 

på hemsidan pingst.se. Motio-
ner, som kommer in i tid, bereds 
av Pingststyrelsen och avhandlas 
sedan under Rådslaget.

Den formella kallelsen till alla 
församlingar går stadgeenligt 
ut minst sex veckor innan Råd-
slaget och den 10 april öppnar 
anmälan till Rådslaget.  Precis 
som tidigare år så anmäler man 
sig via webben, www.pingst.se.  
Inloggningsuppgifterna kom-
mer med utskicket till försam-
lingarna.

I kallelseutskicket kommer 
också valberedningens förslag.

I maj går ytterligare ett 
utskick inför Rådslaget till alla 
församlingar,  som bland annat 
innehåller dagordningar och 
eventuella motioner. 

Under dagarna kommer även 
Pingst Förvaltning AB hålla sin 
årsstämma och det blir också 
årsstämmor för LP-verksamhe-
ten och Pingstskolorna. 

Rådslaget inleds efter lunch 
på fredagen och avslutas senast 
klockan tre på lördagen.  Däref-
ter samlas de nyvalda styrgrup-
perna. 

ULRIKA RAMSTRAND

Inför årets Rådslag erbjuds 
alla församlingar att beskriva 
vad man ser behov av och 
vad man kan bidra med till 
det gemensamma, till rörel-
sen. Dels genom att delta i ett 
webinar den 24 april och dels 
genom att fylla i en enkät och 
lämna in svaren senast 10 
maj.

– Sedan jag blev föreståndare för 
Pingst har det varit min överty-
gelse att vi behöver förnya vårt 
sätt att vara församlingsrörelse 
in i en utmanande framtid, säger 
Daniel Alm, som är övertygad 
om att det finns många dörrar 
som står öppna om den gemen-
samma drivkraften finns.

Vid förra rådslaget fattades 
beslut om att arbeta vidare med 
det som till att börja med kal-
lades pingstipedia, men som nu 
fått namnet församlingsrörelsen 
Pingst. Det handlar både om att 
vara tydlig med vad man önskar 
från och vad man kan bidra med 
till det gemensamma.

I den framtidsbild som antogs 
förra året är det övergripande 
målet att ”vi ska bli kända för vår 
kärlek till Jesus och människor, 
vara en tydlig och respekterad 
röst i samhället och en rörelse 
som aldrig slutar att växa”.

Aktiv församlingsrörelse
– Om vi ska kunna nå våra 

mål behöver vi vara en aktiv 

och bred församlingsrörelse 
med mångas engagemang, säger 
Daniel Alm och är därför myck-
et mån om att få ta del av för-
samlingarnas tankar kring detta.

Han välkomnar hela försam-
lingsledningar att delta i webi-
naret den 24 april, dit man kan 
skriva frågor, och att man där-
efter fyller i enkäten och lämnar 
in den senast 10 maj. Resultatet 
av den kommer sedan att redo-
visas på Rådslaget och utgöra ett 
underlag till ett viktigt samtal på 
Rådslaget.  

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Enkäten skickades ut 
digitalt till alla församlingar 
redan i januari.

Webinar inför Rådslaget

United 
Stockholm 
har bytt namn 
n United Stockholm har bytt 
namn till Missio Dei kyrkan 
och flyttat sina gudstjänster 
till S:ta Clara kyrka. 

Församlingen United 
Stockholm startade 2013 som 
en plantering inom Pingst. 
Som lokal församling har 
man samtidigt haft en kopp-
ling till församlingen United i 
Malmö och församlingsplan-
teringsnätverket United Glo-
bal Network. Nyligen med-
delades att man i fullt samför-
stånd mellan alla parter väljer 
att upplösa nätverket.

Till skillnad från United i 
Malmö avser Stockholmsför-
samlingen inte att söka med-
lemskap i EFS.

– Det har helt enkelt inte 
varit aktuellt för oss. Vi är 
väldigt tacksamma för vår 
historia och vårt arv i pingst, 
säger Daniel Stenmark som 
är församlingens pastor till 
Världen idag.

Nätverksdagar 
om migration 
och integration
n Sveriges kristna råds 
arbetsgrupp för migration 
och integration bjuder in till 
nätverksdagar kring frågor 
som rör migration och inte-
gration. Temat är En modig 
och barmhärtig kyrka för 
medmänsklighet och hopp!

Samlingen hålls 11–12 
april i Immanuelskyrkan i 
Stockholm.

De ekumeniska nätverks-
dagarna är tänkta att erbjuda 
kunskapspåfyllnad, inspira-
tion och erfarenhetsutbyte. 
Forskare och myndighetsper-
soner kommer att ge över-
blick och fördjupad kunskap 
om migrations- och integra-
tionsfrågor men dagarna ger 
också möjlighet till att ta del 
av församlingars och organi-
sationers erfarenheter.

Deltagande i dagarna krä-
ver föranmälan. För mer 
information och anmälan se 
www.skr.org

Årets Rådslag
blickar framåt

’FAKTA Rådslag hålls varje år

c Medlemsförsamlingarna har 
rätt till ombud utifrån sitt med-
lemsantal. Antalet observatö-
rer är dock obegränsat.

c I år kostar det 450 kronor 
att delta. Personer under 25 
år, samt Pingst ungs delegater 
betalar, 225 kronor.

c Fredagsfika, middag på 

kvällen, förmiddagsfika på 
lördagen samt en lättare lunch 
ingår i avgiften

c Anmälan om deltagande 
görs på www.pingst.se  Anmä-
lan öppnar 10 april.

c Styrgrupperna möts på 
lördagseftermiddagen, 15–17, 
när Rådslaget avslutats. 
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Den sista helgen i april är det 
dags för årets MÖT, det vill 
säga konferensen och mötes-
platsen för sångare, musiker, 
instrumentalister, musikle-
dare, gudstjänstplanerare, 
pastorer och församlingsle-
dare.

Förkortningen MÖT står för 
Musik Överlåtelse och Tro. Det 

är också kring dessa ämnen som 
samlingarna under konferensen 
hålls. Syftet med dagarna är att 
stärka den musikaliska kreati-
viteten och också vara en årlig 
mötesplats för alla som på olika 
sätt arbetar med musik i försam-
lingar.

Konferensen hålls i år i Fila-
delfiakyrkan i Stockholm och 
börjar fredagen den 27 april med 

en storsamling. Efter en fikapaus 
hålls ytterligare en storsamling.

På lördagen varvas samlingar 
för alla deltagare med work-
shops i mindre gruppen kring 
exempelvis sång, olika instru-
ment och ledarskap.

Konferensen avslutas i och 
med lördagskvällens storsamling, 
men för de deltagare som så öns-
kar ges möjlighet till VIP-besök 

i olika församlingar runt om i 
Storstockholm på söndagen.

Årets gästtalare är Luke och 
Anna Hellebronth, som är lov-
sångspastorer i församlingen 
Gas Street Church i Birmingham 
i England.

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: För mer information om 
konferensen se www.möt.info

Årets MÖT, musikkonferensen, hålls sista helgen i april i Filadelfiakyrkan i Stockholm.  FOTO: LIGHTSTOCK

Dags för MÖT
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Årets Pingst Pastor samlade 
närmare 550 deltagare. Varje 
dag hade sin egen rubrik; 
Ledarskap, Utmaningar och 
Uppdraget.

Daniel Alm uppmanade i sin 
inledningspredikan varje för-
kunnare att låta sitt inre lova 
Herren och låta sitt inre vara 
bekräftat av Anden.  (Undervis-
ningsartikeln på sidorna 22–23  i 
den här tidningen bygger på den 
predikan.)

På eftermiddagen var det 
release av den nya pastorsboken 
(se artikel på sidan 9) och olika 
parallella valbara seminarier. 

Den första dagens kvällsmöte 
tog upp teologiska strömningar 
i tiden och avslutades med natt-
vardsfirande.

Onsdagen, som fokuserade på 
utmaningar, inleddes med bibel-
studium av Urban Ringbäck, 
föreståndare i Smyrna Göteborg. 
Han talade om att nå samhället 
med evangeliet. 

Samlingen avslutades med 
bön för alla de orter i Sverige 
som deltagarna i konferensen 
representerade. 

Framtiden i fokus
Pingsts framtidsbild, antagen 

vid Rådslaget förra året, stod 
sen i fokus. Innan förbönsstun-
den inför framtiden lyfte Hans 
Wikström, LP-verksamhetens 
chef, Maria Bard, påverkans-
strateg på PMU, och Andreas 
Svedman, missionsinspiratör på 
Pingst, frågor som psykisk ohäl-
sa, ensamhet, missbruk, sexuellt 
våld och onådda folkgrupper. 
Magnus Jägerskog, generaldi-
rektör på BRIS, gästade konfe-
rensen på eftermiddagen och 
talade om barn och ungdomar 
psykiska hälsa. 

Innan alla processgrupper 
möttes till samtal och gemensam 

middag utmanades pastorerna 
och deras församling också till 
att på olika sätt vara med och 
stödja församlingsplantering 
och nystartsarbete. 

I onsdagskvällens gudstjänst 
predikade Mika Yrjölä, ledare 
för den finska pingströrelsen och 
föreståndare i Saalemkyrkan i 
Helsingfors.

Kyrka för ateister
Den sista dagen på konferen-

sen medverkade pastor Erwin 
McManus, grundare och före-
ståndare i församlingen Mosaic i 
Los Angeles. Han berättade bland 
annat om hur hans kyrka blivit 
en plats dit många ateister, bud-
dister och muslimer söker sig och 
ges en möjlighet till ett livsför-
vandlande möte med Jesus. 

I sitt undervisningspass utgick 
han från de första verserna i 
Hebreerbrevet 11 och talade om 
det unika med att vara män-
niska; att tro, hoppas, drömma 
och skapa. Tron är det som gör 
oss mänskliga och som återska-
par vår förlorade mänsklighet, 
menade han, och uttryckte också 
en önskan om att få vara med 
och se ett historiskt skifte, där 
församlingen är den plats där 
människors kreativitet frigörs 
och framtiden skapas.

Daniel Alm sände iväg pas-
torerna med en önskan om att 
framöver få se en ”modig, varm 
och riskbenägen pingströrelse”. 
Den avslutande samlingen inne-
höll också parentation av hem-
gångna missionärer och pastorer. 

ULRIKA RAMSTRAND

Utmaningar och 
uppdraget i fokus

Magnus Jägerskog, generaldirektör på BRIS, talade om barns och ung-
domars psykiska hälsa.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

”En modig, varm och riskbenägen 
pingströrelse” önskade Daniel Alm 
få se framöver. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Mika Yrjölä är ledare för den 
finska pingströrelsen och 
föreståndare i Saalemkyrkan i 
Helsingfors. Han predikade på 
temat ”Att uthärda stormen” i 
onsdagskvällens gudstjänst under 
pastorskonferensen. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Lovsång och tillbedjan gavs stort utrymme under konferensdagarna.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Förbönsstund inför framtidens utmaningar. Joakim Davidsson, Hamid Forotanfard och Gabriella Grönberg leder i bön.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Erwin McManus, grundare och föreståndare i församlingen Mosaic i Los Angeles, fanns med på konferensens sista dag och talade i sitt undervis-
ningspass om det unika med att vara människa; att tro, hoppas, drömma och skapa. Här i samtal med Andreas Nielsen. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Nicklas Mörling lyfte behovet av nya församlingsplanteringar och av moderförsamlingar till planteringarna. I bakgrunden syns namnen på alla plat-
ser i Sverige som deltagarna i pastorskonferensen representerade.   FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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På pastorskonferensens 
första dag var det release av 
den nya pastorsboken Kallad, 
bekräftad, överlåten, som 38 
svenska pingstpastorer skrivit 
materialet till. 

Alla deltagare i konferensen fick 
var sitt exemplar av boken och 
tre av författarna höll var sin 
miniföreläsning i samband med 
releasen; Marcus Ardenfors om 
Pastorn och familjelivet, Roland 
Stahre om Själavårdens väsen, 
hemvist och tillämpning och 
Elloise Nordkvist om Volontärer 
och ledare.

Så här säger två pastorer om 
boken:

Olof Holm-
gren, ”tältma-
karpastor” i 
Åredalen:

– En mycket 
bra bok och 
praktisk bok 
som på ett tro-
värdigt sätt 
belyser pastorsrollens olika 
sidor. Det är en stor fördel med 
de breda och mänskliga ämnes-
valen samt att det är många olika 
röster och erfarenheter som 
kommer till tals. Dessutom blir 
boken en aktuell handbok efter-
som den är skriven av de som 
fortfarande utövar tjänsten. 

– Det finns mycket bra och 

praktisk vägledning att hämta 
tankar ur för många olika situa-
tioner. 

”Spännande kopplingar”
– Urban Ringbäcks tankar om 

att beröra ett samhälle fick mig 
att gräva djupare i kopplingen 
mellan Efesierbrevets formule-
ringar och vad som faktiskt hän-
de när Team Paulus på olika sätt 
vistades i Efesus ca 10 år tidigare. 
Att se de spännande kopplingar-
na mellan brevet och Apg. 18–20 
blev till sist ramen för min predi-
kan på vår egen årshögtid. 

Helena Jacobsson, Örnskölds-
vik:

– Idén bakom pastorsboken 

är väldigt bra 
och mitt första 
intryck är att 
jag kommer att 
hitta mycket 
läsvärt.

– Jag kom-
mer att läsa 
något kapitel 
då och då, inte 
från pärm till pärm.

– Det är extra roligt och man 
känner sig lite stolt när någon 
man känner har skrivit ett kapi-
tel, som Stefan Beimarks kapitel 
om att jobba i team, De andra 
pastorerna – Att bli och vara en 
del av pastorskåren. 

UR

Release med guldregn för nya boken Kallad, 
Bekräftad, Överlåten.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Festlig release av pastorsboken

Olof Holmgren Helena 
Jacobsson

För ett år sedan presenterade Daniel Alm idén om en svensk pastorsbok. 
I år var det release av boken, som Christian Mölk och Carolina Klintefelt 
varit projektledare för.   FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Alla deltagare i konferensen fick med sig en bok hem. 
FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Marcus Ardenfors, Roland Stahre  och Elloise Nordkvist höll var sitt miniseminarium i samband med 
releasen av den nya pastorsboken.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Två av deltagarna i Pingsts 
integrationskonferens i 
Botkyrka var Mortaza och 
Elisabeth Lindén från Avesta.

Elisabeth presenterar Mor-
taza som sin son. Det är han 
inte, men det är så det känns, 
intygar Elisabeth.

– Jag har fått ett tredje barn! Jag 
känner att jag har fått Mortaza i 
mitt liv, han berikar vår familj, 
han ger oss så mycket glädje.

– Ja, Elisabeth är som min 
mamma! säger Mortaza. Jag har 
frågat Gud så många gånger 
om varför min mor dog när jag 
var liten. Men nu har jag fått en 
mamma som ger mig mycket 
mer kärlek än vad jag tidigare 
fått i livet.

Mortaza kom till Sverige 2012 
som ensamkommande från 
Afghanistan. Sedan dess har 
mycket hänt. Han kom i kontakt 
med kristna, började gå i kyrkan 
och gick en Alphakurs, började 
läsa Bibeln och lät döpa sig i 
augusti 2012.  

Träffades på språkkafé
När han flyttade till Avesta 

träffade han Elisabeth på Språk-
caféet i pingstkyrkan.

– Vi förstod att Mortaza hade 
blivit kristen och att han hade 
fått problem på flyktingförlägg-
ningen på grund av det. Så jag 
och min man Roland bestämde 
att han skulle få bo hos oss.

Migrationsverket vägrade tro 
på att Mortaza verkligen hade 

blivit kristen. I maj/juni 2016 
kom ännu ett avslag på asyl-
ansökan med utvisningsbeslut 
som följd. Elisabeth insåg då att 
det var näst intill omöjligt att 
övertyga Migrationsverket om 
äktheten i hans omvändelse. En 
muslim som omvänt sig till kris-
tendomen riskerar förföljelse i 
Afghanistan och kan åberopa 
detta i sin asylansökan och där-
för skickades Mortazas ärende 
vidare för bedömning av Euro-
padomstolen, som i juni 2016 
faktiskt stoppade utvisningen 
och menade att Migrationsver-
ket felat i sin bedömning.

– Där började väntan på nytt, 
berättar Elisabeth. I januari 2017 
hade han befunnit sig så länge 
i Sverige att han på nytt kunde 

söka asyl vilket han då gjorde. 
Där är han nu, i över ett år har 
han väntat på att få en intervju 
med en handläggare på Migra-
tionsverket. 

”En ödmjuk man”
– Vi som lever nära dig Mor-

taza ser att du verkligen har en 
personlig tro, säger Elisabeth 
och tittar på Mortaza. 

– Han är en mycket ödmjuk 
och fin ung man, och han lever 
verkligen ut sin tro på ett frimo-
digt sätt. Både i församlingen 
men även på fritiden bland kom-
pisar och i skolan. Hur någon 
skulle kunna tvivla på hans krist-
na övertygelse är för mig en gåta!

Nu befinner sig Mortaza i ett 
limbo – han saknar ett så kall-

Mortaza är glad för att ha fått Elisabeth som sin svenska mamma. De uppskattade integrationskonferensen båda två och tycker att den gav både ny ork och fler redskap att använda på hemmaplan. 
FOTO: MARIA LEVANDER

”Vi fick fler redskap”
Mortaza och Elisabeth uppskattade Pingsts integrationskonferens
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Att integration är en bland-
ning av kärlek, glädje, 
uppoffringar och motgångar 
kom tydligt fram under konfe-
rensen Här och nu i början av 
februari.  

Rubriken säger vad många 
församlingar har upptäckt: 
människor, som varit föremål 
för böner och mission långt 
borta, kommer idag till våra 
svenska kyrkor. 

Runt 140 deltagare var samlade 
i Pingstkyrkan i Tumba för att 
dela erfarenheter och inspire-
ras till krafttag i den utmaning 
som församlingarna står inför. 
Inbjudare var Pingst Integra-
tion, IBRA och Botkyrka pingst-
församling.

Iögonfallande många unga 
killar med ursprung i Afghanis-
tan och Iran syns bland delta-
garna, uppblandade med över-
vägande medelålders/äldre kvin-
nor och män. 

Konferensen inleds med posi-
tiva rapporter. De senare åren 
är det ju många afghaner som 
kommit till Sverige som ensam-
kommande och under konfe-
rensen får vi höra att många 
afghaner kommer till tro.  

”Gud vill använda oss”
Masoud Ghorbani från 

Afghanistan som jobbar i en 
kyrka i Grekland berättar att 
han har fått se många afghaner 
bli frälsta och döpta på sin väg 
genom Europa.

– Vi tror Gud vill använda oss 
för att nå dessa människor. Vi 
förstår inte Guds tankar, men 
i framtiden kommer vi att se 
att Gud har gjort något mycket 
stort, säger han.

– Vi känner till en 40–50 kyr-
kor i Turkiet som består av ira-
nier/afghaner, säger Margretha 
Poulsen, från Elam Ministries. 
De turkiska kristna har det 
mycket svårt i Turkiet, men 

myndigheterna lämnar dessa 
iransk-afghanska kyrkor ifred.

Jag tror ingen är oberörd när 
det visas en film från en dop-
förrättning förra året i Turkiet 
då 199 personer från Iran och 
Afghanistan döptes och glädje-
strålande  kommer upp ur dop-
graven.

Men omvändelser bland 
afghanska och iranska flyktingar 
sker även här i Sverige. Amir 
Heidari (med iranskt ursprung) 
berättar att de har döpt runt 60 
afghaner och iranier i Jönkö-
pings pingstförsamling, där han 
är aktiv. 

Det finns idag frälsta afghaner 
och iranier över hela vårt land.

Seminarium på dari
Under konferensen hölls ett 

seminarium om ledarskap på 
dari (språk som ligger mycket 
nära persiska). Nästan 50 afgha-
ner/iranier deltog, från många 
olika platser.

Mortaza är glad för att ha fått Elisabeth som sin svenska mamma. De uppskattade integrationskonferensen båda två och tycker att den gav både ny ork och fler redskap att använda på hemmaplan. 
FOTO: MARIA LEVANDER

lat samordningsnummer och 
får inte jobba trots att han har 
flera erbjudanden. Han får inte 
heller studera fullt ut, bara vissa 
enstaka kurser som han läser på 
Sjöviks folkhögskola i Avesta.  

Ny ork i arbetet
Om integrationskonferensen 

säger Elisabeth:
– Vi har  båda fått ”påfyllnad” 

och det känns som om konfe-
rensen gett oss ork och fler red-
skap i vårt integrationsarbete i 
samhället och i församlingen! 
Vi hoppas få till en ”Afghankon-
ferens” i Avesta framöver efter-
som behovet bland afghaner att 
få träffas och få undervisning på 
sitt eget språk är stort. 

MARIA LEVANDER

Världen står 
utanför vår dörr – 
släpper vi in den?

”Vi fick fler redskap”
Mortaza och Elisabeth uppskattade Pingsts integrationskonferens

Integrationskonferensen i Botkyrka pingstförsamling samlade cirka 140 deltagare. FOTO: MARIA LEVANDER

c
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På uppdrag av Integrations-
konferensen har Pingst 
Integration vädjat till Mig-
rationsverket att respektera 
religionsfriheten och lita 
på konvertiters bekännelse 
om kristen tro, samt att lita 
på intyg från pastorer som 
bekräftar det som har skett i 
församlingsmedlemmars tro 
och liv.

Bakgrunden till vädjan är att en 
del av pingstförsamlingsmed-
lemmarna blir ifrågasatta av 

Migrationsverket när de berättar 
att de har blivit kristna. 

Komplex fråga
I brevet till Migrationsverket 

står att man har stor förståelse 
för att den här frågan är komp-
lex och att det är oerhört svårt 
att veta om en omvändelse grun-
dar sig på en genuin personlig, 
religiös övertygelse eller inte. 

”Som pastorer i olika försam-
lingskontexter har vi däremot 
möjlighet att följa människors 
tro, liv och utveckling. Vi leder 

människor in i den kristna tron, 
är med vid de avgörande beslu-
ten, vi döper, vi sitter i själavårds-
samtal, vi undervisar, vi svarar på 
frågor, vi ber tillsammans och vi 
ser hur våra medlemmar växer i 
sin tro”, skriver undertecknarna 
Hans Erik Bylund, Botkyrka 
Pingst, ordförande Pingst Inte-
gration, Daniel Alm, Västerås, 
föreståndare Pingst – fria försam-
lingar i samverkan, Andreas Ard-
enfors, Södertälje, verksamhets-
ledare Pingst – fria församlingar 
i samverkan, Nicole El Murr, 

Botkyrka Pingst, Pingst Inte-
gration, Christian Mölk, Pingst 
Härnösand, Pingst Integration, 
Mark Beckenham, Smyrna Göte-
borg, Pingst Integration, Bengt 
Sjöberg, Korskyrkan Filipstad, 
Pingst Integration, och Chris-
ter Tornberg, Jönköping Pingst, 
Pingst Integration.

Pingst Integrations brev till 
Migrationsverket, som först 
publicerades i Dagen den 16 
februari,  finns att läsa i sin hel-
het här; www.pingst.se/integra-
tion.  UR

Pastorerna Hans Erik Bylund 
(Tumba), Tatta Lennartsson 
(Uppsala/IBRA) och Christian 
Mölk (Härnösand) presenterar 
några förebilder från Bibeln.

Som Barnabas och Rode som 
trots rädda/tvivlande försam-
lingsmedlemmar förespråkade 
att släppa in nya i gemenskapen.

– Vi ska försvara de nya och 
släppa in dem! uppmanar Hans 
Erik Bylund. Vi kristna bör stå 
i spetsen för integration i vårt 
land. Om vi lyckas kommer det 
att bli väldigt bra!

– Liksom Noa spikade på 
något han inte förstod vad det 
skulle bli, spikar vi nu i försam-
lingarna på något som bara Gud 
vet resultatet av! menar Tatta 
Lennartsson.

Utbudet av seminarier/work-
shops speglar vad Pingsts Inte-
grationsråd ser behov av att ta 
upp i församlingarna; Språkcafé, 
Bibelundervisning, Kommuni-
kation med muslimer, Asylpro-
cess och överklagande.

Delar egna erfarenheter
På workshopen om språk-

café delar Ingela Wikström och 
Melica Hammarström från Här-
nösand och Elisabet Bylund från 
Botkyrka med sig av sina erfaren-
heter. Deltagarna ger också input 
från sina orter där man startat 
caféer utifrån de lokala behoven. 
Många nyanlända lider av sysslo-
löshet, saknar gemenskap och får 
inte praktisera svenska. 

Hur språkcaféerna är utfor-
made varierar; från regelrätta 
svenska-lektioner till informella 
samtal runt fikabordet. Men vik-
tigt är att fokusera på ”en funk-
tionell svenska” som kan handla 

om att lära sig orden för olika 
kroppsdelar, eller öva på en 
anställningsintervju eller disku-
tera aktuell svensk politik.

Brist på unga volontärer
Flera församlingar har fått 

med personer som inte är med i 
församlingen som volontärer till 
sina språkcaféer. Dock saknar 
många unga volontärer, vilket 
man gärna skulle se fler av då 

många ensamkommande besö-
ker språkcaféerna. På många 
platser har Språkcaféerna lett 
till att personer har blivit kristna 
och döpta. De som jobbar med 
språkcaféer betonar hur mycket 
glädje det innebär.

Bister verklighet
På seminariet som handlar 

om asylprocessen förflyttas vi 
till en annan verklighet. Den 

bistra. Många som engagerar sig 
för flyktingar dras in i en slitsam 
asylprocess med en snårskog av 
regler som man bör känna till. 
Talaren Bengt Sjöberg, ”flyk-
tingpastorn” har lång erfarenhet 
av detta och pratar om vilka reg-
ler som gäller och hur man gör 
när en flykting får avslag på sin 
asylansökan. 

Gemensamt arbete
En afghan som blir kristen 

kan åberopa fruktan för förföl-
jelse i hemlandet som asylskäl, 
men erfarenheterna visar att det 
ofta är mycket svårt att övertyga 
Migrationsverket.

I ett panelsamtal med före-
trädare för Botkyrka kommun, 
BRIS, Pingst Roma och försam-
lingar framkommer det tydligt 
att integrationsuppdraget måste 
vara ett gemensamt företag, där 
församlingarna samarbetar med 
övriga positiva krafter i samhäl-
let.

MARIA LEVANDER

Pingst Integration vädjar till Migrationsverket

c

’FAKTA Integrationsresurser

Några kontaktförsamlingar 
inom Pingst:
c Timrå Pingst för Afghanistan
c Smyrna, Göteborg för Iran
c Tumba Pingst för arabvärlden
c Lidköping Pingst för romer
c Uppsala Pingst för Eritrea

Lästips
c Välkommen hit. Välkom-
men hem. Ett material med 
vägledning och råd i asylfrågor. 

Går att beställa från Pingst 
webshop.
c Boken Tillsammans av 
Pierre Eriksson, Argument 
förlag. Exempel på integration 
i tio församlingar i Sverige.
  
Pingsts integrationsråd
c För mer info se www.pingst.
se/integration och Facebook: 
pingstintegration

Panelsamtal under konferensen visar på vikten av att församlingarna samverkar med andra positiva krafter i 
samhället för att få integrationsarbetet att fungera.  FOTO: MARIA LEVANDER



PINGST.SE  NR 1  2018     13

Lina Johansson:
– Jag använde stipendiet för 

en resa till Medellin i Colombia 
och Chulucanas i Peru i somras. 
I Medellin besökte jag ett arbete 
för barn i slummen och fick ock-
så se ett arbete för utsatta männ-
iskor som lever på gatan samt ett 
förebyggande drogarbete i kåk-
städerna.

– I Peru hälsade jag på en för-
samling där jag tidigare arbetat i 
nio månader. Eftersom jag stu-
derar så var stipendiet avgöran-
de för att kunna åka. 

– Mitt möte med utsattheten 
och hopplösheten på Medellins 
gator har format mig och gjort 
mig mer övertygad att Jesus är 
enda lösningen. Är i dag aktiv i 
missionsrådet i min församling 
i Lund och ser mig även som en 
missionär där jag är bland mina 
kursare på sjuksköterskepro-
grammet. Trivs just nu med att 
vara Guds ambassadör här.

Stipendier för 
missionsresor
Att hålla missionsintresset vid 
liv i en församling kan kräva 
lite uppmuntrande initiativ. I 
Lunds pingstförsamling har 
man under de senaste 25 
åren delat ut stipendier till 
ungdomar som visat intresse 
för att lära sig mer om mis-
sion.

– Det handlar inte om mycket 
pengar, säger Karin Bertilsson, 
ordförande i församlingens mis-
sionsråd. Det rör sig om 12 000 

kronor som får delas mellan sti-
pendiaterna, men blir ändå ett 
konkret bevis för att församling-
en står bakom dem.

Avsikten är att ungdomarna 
ska kunna genomföra en slags 
studieresor för att se olika mis-
sionsinsatser på plats och aktivt 
ta del i arbetet. Det behöver inte 
vara arbeten, som församlingen 
redan är engagerad i. 

Här kan du läsa vad några 
som fått stipendiet säger.

KERSTIN KLASON

Vivian Caragounis:
– Jag har fått stipendiet två 

gånger. Första gången var 1992 
då jag fick det för att resa till den 
europeiska missionskonferensen 
Utrecht i Holland. Andra gång-
en var 1997, då jag arbetade som 
volontär på ett kristet barn- och 
ungdomsläger Kanada under en 
sommar. Utan stipendiet hade 
jag inte kunnat åka.  

– Jag har alltid haft en drag-
ning till missionsarbete och 
Utrechtkonferensen blev en 
ögonöppnare. Jag mötte organi-
sationer med spännande arbete 
som passade mina gåvor. Som-
maren på lägret närde en annan 
del av min kallelse, nämligen 
användningen av scenkonst – 
dans, musik och teater – för att 
upphöja Gud. 

– Genom åren har jag utfört 
ett antal humanitära insatser i 
Europa, Asien och Afrika, men 
aldrig formellt som missionär 

eller inom någon kristen orga-
nisation. Därmed har jag kunnat 
verka som missionär inte enbart 
för insatslandets invånare, utan 
egentligen mest för kollegerna i 
det egna teamet. 

– Viktigare än det finansiella 
stödet är nog den uppmuntran 
som kommer av att få ett mis-
sionsstipendium och att försam-
lingen står bakom i bön. 

Emma Jönsson, sjuksköter-
ska och Caroline Lewinsson, 
lågstadielärare, ansökte om 
stipendium för att tillsam-
mans göra en längre resa 
i Asien, med möjlighet till 
volontärarbete på olika håll.

– Resan var redan bestämd, 
men stipendiet var ett trevligt 
besked att få och bidrog till att 
vi skickade uppdateringar till 
vår hemkyrka och fick stöd i 
förbön.

– I Filippinerna deltog vi i 
Barnmissionens arbete i orga-
nisationens skola (Caroline) 
och i sjukvård tillsammans 
med sjuksköterskor (Emma). 
Resan innehöll även besök 

hos Operation Mission (OM) 
i Filippinerna och Thailand, 
samt besök hos ett missio-
närspar i Kambodja som bland 
annat arbetade med barn i 
slummen och församlingsre-
lationer. 

– Vi har båda jobbat med 
missions- och volontärarbete 
tidigare, men denna resa gav 
en bredare och djupare för-
ståelse för biståndsarbete och 
olika sätt att driva mission. 
Intressant att se för- och nack-
delar med betald personal, och 
kampen när stödjande kyrkor i 
andra länder, bland annat Sve-
rige, slutar stödja projekt som 
redan påbörjats.
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– Hur mår du raring? 
Läkaren Cevi Kabala lyfter 

på en kvinnas täcke för att 
se om såren från operationen 
läker som de ska.  

Vi har följt henne en dag på 
jobbet på Panzisjukhuset, där 
hon bland annat hjälper kvin-
nor som utsatts för sexuellt 
våld. 

Panzisjukhuset ligger i Bukavu i 
östra DR Kongo och är mycket 
mer än ett vanligt sjukhus. Här 
får kvinnor som utsatts för våld i 
krigets Kongo livet tillbaka. 

Cevi Kabala har arbetat som 
läkare på Panzi i tio år. Hon 
arbetar på SSV-avdelningen 
(Survivors of Sexual Violence), 
där bland annat kvinnor som 
utsatts för sexuellt våld får vård. 
Här görs fyra till fem operatio-
ner varje dag innan strömmen 
stängs av klockan två.

– Hit kommer flickor och 
kvinnor i alla åldrar. Det värsta 
jag har sett är när barn under 
fyra månader kommit hit efter 
att ha utsatts för sexuellt våld. 
Det traumatiserar ju även oss 
som jobbar här, det är så svårt 
att förstå hur någon kan göra så. 

Någon timme tidigare har 
vi sett henne bistå kirurgen när 

han opererar en äldre kvinna. 
På Panzi-sjukhuset jobbar man 
efter en holistisk modell där 
mötet med kirurgerna och ope-
rationen bara är en del av den 
hjälp kvinnorna får. 

Viktigt stärka självkänsla
Redan vid inskrivning träffar 

de en socialassistent som kopp-
las in på deras fall och sedan 
hjälper kvinnorna genom hela 
vistelsen. På området finns även 
psykologer som de kan träffa 
regelbundet. 

– Här jobbar vi med hela 
kvinnan. Det är lika viktigt att 
stärka hennes självkänsla som 
att reparera hennes kropp. Om 
vi har sjuka som inte vet hur de 
ska uttrycka sig får de genomgå 
psykoterapi först så vi förstår 
deras problem och vet vilken 
typ av behandling de behöver få 
så vi kan hjälpa dem på rätt sätt, 
berättar Cevi.   

Lugnt i rummet
Hon rör sig mellan sängarna 

där kvinnor ligger och väntar på 
att få byta några ord med henne.  
Tittar man närmare ser man 
också på flera håll små bebisar 
som delar utrymmet med sina 
mammor.  Det är lugnt i rum-

”Här 
hjälper 
vi hela 
kvinnan”
Cevi Kabala är läkare på 
Panzisjukhuset i östra Kongo

Hon är 18 år och kommer in 
i det lilla rummet med serie-
figurer på väggarna tillsam-
mans med en socialassistent. 
I magen ligger en bebis och 
hon vet är att pappan är en av 
de fyra män som systematiskt 
våldtagit henne under två 
månader. 

Tårarna rinner när hon börjar 
berätta vad som hänt henne. 

– En dag gick min man och 
jag ut i skogen för att hugga ved 
att göra kol av. Min man bruka-
de gå ut i skogen varje dag, men 
just den här dagen ville jag följa 
med honom. Plötsligt kommer 
det fyra män som tar mig till 
fånga och för mig in i djungeln.  
Där tvingades jag vara deras sex-
slav under två månader. Det var 
fruktansvärt. 

Berättar viskande
Hon berättar viskande med 

sänkt blick.  Socialassistenten sit-
ter bredvid och klappar henne på 
armen. Att våga sätta ord på det 
man varit med om är också en 
del i läkningsprocessen och att 
förstå att det inte är ens eget fel. 

– Jag mådde dåligt och blödde 
en del och en dag upptäckte jag 
att jag var gravid. 

Hittade väg hem
En dag ber männen henne att 

gå och hämta ved. Då hittar hon 
en väg som leder henne tillbaka 
till den by hon bodde i och där 
hennes mans familj fanns. 

– När de såg mig blev de rädda 
och ville inte att jag skulle stanna 
där eftersom jag var gravid och 
inte visste vem pappan var. 

I stället fick hon hjälp av någ-
ra i en annan by som gav henne 
medicin och vård och som ock-
så berättade om Panzisjukhuset. 

– De sa att det finns en läkare 
som hjälper kvinnor som mig. 
Jag tackar Gud för Dr Mukwege 
och att han gett mig mat och tak 
över huvudet. 

Har ingenting
Nu har hon varit på Panzi i 

ungefär en månad och snart är 
det dags för förlossning. 

– Efter det vet jag inte vad 
som händer. Jag har ingenting, 
förutom mitt barn på ryggen. 
JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

På Panzi får hon sätta ord på det hemska hon varit med om under sin tid 
som sexslav. Nu bär hon på ett barn, som någon av förövarna är pappa 
till.  FOTO: ANNELIE EDSMYR

”Fyra män våldtog mig 
under två månader”

’FAKTA PMU:s vårkampanj

c PMU:s vårkampanj fokuse-
rar i år på Kongo och arbetet 
på Panzisjukhuset, där kvin-
nor som utsatts för sexuellt 

våld får både fysisk och 
psykisk vård och behandling. 
Läs mer på PMU:s hemsida 
www.pmu.se
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met, någon sitter och stickar och 
en annan ligger och läser. Men 
ibland bryts tystnaden av någon 
som gnyr till och man påminns 
om varför kvinnorna är här.  

”Kan inte återvända hem”
– Den största utmaningen 

vi möter här är att kvinnorna 
oftast inte kan återvända hem 
när de fått sin behandling för de 
är så rädda att bli utsatta igen, 
säger Cevi uppgivet. 

Ett annat stort skäl är skam-
men och stigmatiseringen kring 
sexuellt våld. Det är ett effektivt 
vapen i konflikternas Kongo 
eftersom det splittrar familjer 
när kvinnan, som oftast är navet 
i familjen, skadas och sedan inte 
kan återvända hem. 

Landet har också länge härjats 
av våld, korruption och fattig-
dom där den instabila politiska 
situationen, lett till utbredd fat-
tigdom som i sin tur även skapar 
civila förövare. En ond cirkel där 
två miljoner kvinnor och flickor 
drabbats.  

Panzisjukhuset grundades av 
den prisbelönte kongolesiske 
gynekologen och människo-
rättsaktivisten Denis Mukwege. 

Han är varje år en av dem som 
är starkast tippad att få Nobels 
Fredspris och har talat för Kon-
gos kvinnor i både FN och EU. 

Men att tala om sexuellt våld i 
ett land så genomsyrat av krig 
och våldshandlingar kan innebä-
ra att man stöter sig med makt-
havare. 

Utsattes för mordförsök
För några år sedan utsat-

tes han för ett mordförsök och 
lever ständigt med hotet för nya 
attentat. ”Jag identifierar varje 
våldtagen kvinna med min egen 
fru. Varje våldtagen mamma 
med min egen mor och varje 
våldtaget barn med mitt eget 
barn” säger dr Mukwege om sin 
drivkraft i filmen ”The man who 
mends women”, som finns att 
ses på UR Play.

– Kvinnorna är väldigt för-
summade, så jag kände kallet att 
hjälpa dem, förklara för dem, få 
dem att förstå vad som har hänt, 
hjälpa dem med deras psykolo-
giska problem och slutligen hitta 
en lösning på deras problem, 
säger Cevi Kabala.

JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

Läkaren Cevi Kabala känner ett kall att hjälpa och stödja kvinnor i Kongo, som drabbats av sexuellt våld. Hon arbetar på Panzisjukhuset i Bukavu. 
FOTO: ANNELIE EDSMYR

På SSV- avdelningen (Survivors of Sexual Violence får kvinnor som 
utsatts för sexuellt våld vård. Här görs fyra till fem operationer varje dag 
innan strömmen stängs av klockan två.  FOTO: JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE
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Vi träffas en torsdagsmorgon en trappa ner 
i kyrkan där de asylsökande droppar in en 
efter en. Just idag är det gruppen med anal-
fabeter som ska få undervisning i svenska. 

Vuxna män och kvinnor från länder som 
Eritrea, Afghanistan, Iran och Irak som flytt 
krig och orättvisor i sina hemländer och 
hamnat i ett avlägset och kallt Sverige. Män 
och kvinnor som plötsligt får möjligheten 
de aldrig fick i sina hemländer; att lära sig 
läsa och skriva.

Gruppen består av ett 35-tal asylsökande 
som är indelade i tre grupper utifrån hur 
långt man har kommit med språket.

– Det här är så unikt! Så vitt jag vet är det 
inte många som kan erbjuda kurser i svens-
ka för analfabeter, säger Chatrine.

Pingst Jönköping hade inte heller den 
möjligheten från början när man hösten 
2016 inledde ett samarbete med June Folk-
högskola för att komma igång med kurserna 
i svenska från dag ett. Att lära ut svenska är 
en sak, men att undervisa analfabeter något 
helt annat.

DÅ FICK CHATRINE KONTAKT med Gunnel 
Sörman, en av flera pensionärer som blivit 
ryggraden i hela utbildningssatsningen.

– Jag har undervisat i alla stadier, från 
lågstadiet till högskola, berättar Gunnel. 

Hon har utbildning i svenska som andra 
språk och tidigare erfarenheter av att under-
visa just analfabeter i gymnasieskolan.

Och med Gunnel som kursansvarig för 
analfabetgrupperna föll pusselbitarna på 
plats. Hon tar hand om dem som börjar 
absolut från noll, lär dem alfabetet och låter 
dem öva på skrivning, bokstav för bokstav. 

De andra två grupperna får hjälp av bland 
andra Ann-Marie Gustafsson, pensionerad 
musiklärare, och Lena Barnardo, pensione-
rad sjuksköterska som har jobbat som mis-
sionär i Sydsudan i många år. Hennes man 
är fortfarande ute på missionsfältet.

– Men jag stannade hemma både i höstas 
och nu i vår för att vara med här. Missions-
fältet har ju kommit hit till oss! säger Lena.

VARJE VECKA FÅR analfabeterna under-
visning i sammanlagt åtta lektionstimmar. 
Medan deltagarna fortsätter att droppa in 
börjar undervisningen med gemensam sång 
eftersom just sång och musik är ett effektivt 
redskap när man ska lära sig ett nytt språk.

Ann-Marie tar plats vid keyboarden och 
Gunnel leder i enkla sånger. ”Jag blir så glad 
när jag ser dig!” Jodå, visst sjunger man med 
så gott man kan. Och glada leenden sprids 
runt om i salen när det är dags för rörelse-
sångerna. ”Huvud, axlar, knä och tå” – vik-
tiga ord att lära sig både för ung och gammal.

– Vi brukar alltid börja med att sjunga. 
Sedan när vi sätter oss i grupperna pratar vi 
mycket, till exempel om vilken dag det är i 
dag, vilket år och vilken månad. Det går sak-
ta framåt, men de är väldigt duktiga tycker 
jag. Och så ivriga! En del jobbar jättemycket 
hemma, berättar Lena.

– Det är väldigt roligt att få vara med! Så 
givande!

SIV BÄCK, EN ANNAN AV volontärerna, 
smyger in i lektionssalen. Hon brukar vara 
med på församlingens bön på morgnarna 
mellan klockan åtta och nio, där just inte-
gration och språkkurserna är ett viktigt 

FÖRST 
ALFABETET 
– SEDAN SVENSKA
Från analfabeter till aka-
demiker – i Pingstkyrkan 
Jönköping får nyanlända 
asylsökande lära sig svens-
ka från dag ett. 

– Det finns en sån kärlek 
till de här människorna 
i vår församling! säger 
Chatrine Carlson.

c
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Enkla ord men ändå så svåra. 
Med hjälp av sång och rörel-
ser visar Gunnel Sörman hur 
språket fungerar.  

FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH

Lena Barnardo valde att stan-
na hemma från arbetet som 
missionär i Sydsudan för att 
kunna delta i arbetet hemma i 
Jönköping. ”Missionsfältet har 
ju kommit till oss!” säger hon. 

FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH
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förbönsämne. Sedan sluter hon upp för att 
hjälpa till med språkundervisningen. 

– Jag tycker att det här är så fantastiskt, 
säger hon glädjestrålande. 

– Jag har jobbat som missionär i Rwanda 
i 17 år och är pensionär idag. Men så öppnas 
den här möjligheten!

Sammanlagt har Pingst Jönköping ett 
15-tal volontärer som arbetar specifikt 
med språkundervisning. Sex språkkurser är 
igång under vårterminen med sammanlagt 
närmare 100 deltagare. Kurserna har olika 
inriktning och vänder sig till personer med 
olika kunskapsnivå; från analfabetkurserna 
via två mellannivåer till en kurs för akade-
miker. Så när som på en lärare från June 
Folkhögskola som har hand om en av kur-
serna utgörs alla kursledare av volontärer 
från församlingen. 

Till detta kommer det öppna språkcaféet 
på torsdagskvällarna, ”Café Hela Världen”, 
som brukar samla mellan 100–150 personer 
varje gång och som bara i sig engagerar upp 
emot 30 volontärer på en kväll.

– Vi har fått in många fler volontärer 
sedan flyktingströmmarna kom. Framför 
allt bland pensionärerna. De daglediga har 
inte varit aktiva på det här sättet tidigare 
och vi skulle aldrig ha kunnat genomföra 
det här utan pensionärerna, säger Chatrine.

FÖRSAMLINGEN HAR OCKSÅ en anställd 
integrationssamordnare på halvtid, Ulrica 
Heidari.

– Hon och hennes man Amir som kom-
mer från Iran gör en fantastisk insats. Utan 
dem vet jag inte heller hur vi hade klarat 
detta. Själv har jag inte gjort mycket mer än 
att samordna resurser och stödja och upp-
muntra, säger Chatrine.

Och det har blivit många resurser att 
samordna och man samarbetar med många 
olika aktörer.  Kontakterna med alla nyan-
lända har gett många ringar på vattnet. Man 

håller på att bygga upp ett nätverk av fad-
derfamiljer, man uppmuntrar medlemmar 
och andra att öppna sina hem för ensam-
kommande flyktingpojkar som blivit ålders-
uppskrivna och som behöver hjälp med 
bostad för att kunna vara kvar och behålla 
sin gymnasieplats, man erbjuder samtal och 
kurativt stöd.  I Pingstkyrkan i Jönköping 
och Hovslätt bor dessutom åtta asylsökande 
för att undkomma trakasserier på sina asyl-
boenden. 

– De betyder mycket för vår församling 
och de blir till stor välsignelse med sin när-
varo, säger Chatrine.

Arbetet med de nyanlända har blivit som 
en ”tratt in till församlingen”, menar Chat-
rine. 

För även om språkkurserna inte har 
något direkt kristet innehåll så har man 
under ”Café Hela Världen” en kort andakt 
då man läser ett bibelord på olika språk och 
erbjuder den som vill att stanna kvar en 
stund efteråt då det ges möjlighet till förbön 
och ljuständning.

– Det är alltid ett antal personer som 
stannar kvar och vill ha förbön för sin situa-
tion. Den som vill får en bibel på sitt språk 
och många följer så småningom med på 
gudstjänst där vi erbjuder tolkning till eng-
elska, persiska och ibland arabiska. Under 
de senaste två åren har vi fått döpa över 60 
nyanlända, berättar Chatrine.

DE NYANLÄNDA HAR PÅ MÅNGA sätt 
påverkat och förändrat det dagliga livet i 
Pingstkyrkan Jönköping. 

– För mig personligen har det förvandlat 
mitt liv. Jag har fått ett sånt hjärta för de här 
människorna, de har lärt mig så mycket och 
utmanar mig i mitt lärjungaskap.  Och det 
är fantastiskt att få följa dem som har kom-
mit till tro, säger Chatrine.

Varje tisdagseftermiddag har man sär-
skild bibelundervisning för alla nyfrälsta 
och dopsamtal pågår hela tiden. 

– De är så hungriga, så öppna för Gud 
och för evangeliet!

GABRIELLA MELLERGÅRDH 

’FAKTA Svenska från dag ett

Svenska från dag ett är en satsning för 
att ge nyanlända i Sverige möjlighet 
att lära sig språket tidigt samtidigt som 
man får inblick och förståelse för det 
svenska samhället. Ett annat viktigt syfte 
är att ge deltagarna en meningsfull sys-
selsättning under asyltiden.

Folkhögskolor och studieförbund 
har fått statliga bidrag för att kunna 
genomföra den här undervisningen. 
Pingstkyrkan Jönköping samarbetar 
med Studieförbundet Bilda och June 
Folkhögskola. 

Alla språkkurser i Pingstkyrkan Jönkö-
ping använder samma studiematerial, 
”Svenska och mycket mer” från Sweol.

Sång och musik är ett bra sätt att 
lära sig ett nytt språk. Ann-Marie 
Gustafsson som är pensionerad 
musiklärare spelar och sjunger 
tillsammans med kursdeltagarna. 

FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH

Antalet volontärer i Pingstkyrkan Jönköping 
har ökat markant sedan man började engagera 
sig för asylsökande. Chatrine Carlson, pastor 
med ansvar för diakoni, har haft fullt upp med 
att samordna resurserna. 

FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH
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Mer rörligt, bredare syn på 
berättande och större fokus 
på digitalisering och sociala 
medier. Det är tanken bakom 
uppdateringen av medieut-
bildningarna på Kaggeholm. 
Nu blir utbildningarna ännu 
mer anpassade efter vad som 
efterfrågas inom medie-
världen. 

– Det krävs hela tiden bredare 
kunskaper för att jobba inom 
media. Vi vill rusta våra kursdel-
tagare på bästa sätt när de ska ut 
och jobba, säger Mats Levander, 
biträdande rektor och medielä-
rare.

Media Content-produktion 
kommer att ha huvudinrikt-
ning på berättande i vid mening, 
journalistiskt, i text, i bild, i 
radio, genom podd, med grafik 
och/eller rörlig bild. 

– Vi ser att våra kursdelta-
gare använder det journalistiska 
berättandet för att engagera sig 
i frågor de brinner för. Det kan 

vara i organisationer, i kam-
panjer och på sociala medier. 
Vi ger dem verktygen att nå ut 
med sina berättelser, säger Mat-
tias Stjernqvist, tf kursledare och 
lärare på Media.

Media TV-produktion får en 
ännu starkare betoning på det 

rörliga berättande och ger verk-
tygen att jobba kreativt, exem-
pelvis med hjälp av grafik. Kurs-
deltagarna genomför studiopro-
duktioner och tar fram ett pilot-
avsnitt i realityformat. Utöver 
berättande i det längre formatet 
jobbar de även med social video.

– Förutom att berätta en his-
toria på ett bra sätt måste det 
även se snyggt ut för dem du vill 
nå ut till. Vi jobbar med helhe-
ten, från idé till mottagare, säger 
Johanna Litsgård Lebourne, lin-
jeledare på Media TV-produk-
tion.

Lyfta kristna frågor
Som tillval kan man också 

välja Media Tro & Samhälle. 
Den är till för de som vill lyfta 
kristna frågor och värderingar i 
media. Kursdeltagarna får verk-
tygen att berätta om ämnen 
de är engagerade inom och lär 
sig anpassa budskapet i sociala 
medier med rätt kanal efter rätt 
plattform. Under året kom-
mer återkommande träffar med 
engagerande och kunniga förelä-
sare där deltagarna fördjupar sig 
inom kristen tro.

För mer information om kur-
serna och ansökan se: www.kag-
geholm.se 

ULRIKA RAMSTRAND

Kaggeholms folkhögskola ändrar namn på medieutbildningarna till 
hösten och innehållet i kurserna får ännu större fokus på berättande, på 
digitalisering och sociala medier.  FOTO: KAGGEHOLM

Kaggeholms slott har fått 
nya ägare. Fastigheten är 
såld till Sisyfosgruppen, men 
skolverksamheten kommer att 
fortsätta bedrivas på området 
till och med sommaren 2019.

– Kaggeholms slott har varit en 
central del för vår folkhögsko-
leverksamhet i många år, men 
vi har nu bestämt att tiden är 
inne att göra en förändring. Vi 
står inför ett intensivt arbete 
med att utveckla verksamheten 
och försäljningen är ett led i den 
processen. Vi lämnar med varm 
hand över till Sisyfosgruppen 
och hoppas och tror att fastig-
heten härmed hamnar i trygga 
händer, säger Reine Wasner, 
ordförande för Kaggeholms 
Folkhögskolas styrelse.

Skolverksamheten kommer 
dock att leva vidare och tanken 
är att sommaren 2019 flytta sko-
lan till en ny plats i Stockholms-
området.

– Vi finns kvar på Kaggeholm 
hela nästa läsår och sedan ska 
vi flytta till nya lokaler närmare 
staden, säger Clas Newman, rek-
tor på skolan.

Exakt var de lokalerna kom-
mer att finnas är vid denna tid-
nings pressläggning inte klart.

Kaggeholms slott, som i dag 
innefattar 29 hektar mark och 
30-talet byggnader, har sitt 
namn från Gustav II Adolfs 
vapendragare Lars Kagg som 
1647 köpte egendomen. Men 
historien går ända tillbaka till 
1200-talet. Den nuvarande 
byggnadens utformning rita-

des av barockens store arkitekt 
Nicodemus Tessin d.y. som även 
står bakom utformningen av 
Kungliga slottet i Stockholm.

”Fantastisk historia”
– Det är verkligen ett stycke 

fantastisk historia som vi nu 
blir en del av, säger Olle Lars-
son, ägare av Sisyfosgruppen. 
Vi har erfarenhet av liknande 
projekt sedan tidigare som vi 
tar med oss till Kaggeholm, inte 
minst omvandlingen av Wenn-
garn utanför Sigtuna. Men varje 
projekt är unikt och det gäller 
inte minst Kaggeholm som vi 
ser som en plats som även fort-
sättningsvis kommer att skapa 
ny historia, fortsätter Olle Lars-
son.

Sisyfosgruppen kommer 

under våren ta upp diskussionen 
med Ekerö Kommun, grannar 
och intressenter för att tillsam-
mans skapa en ny plan för Kag-
geholm.

– Det undgår ingen att det 
finns en osäkerhet inom fastig-
hetsvärlden. Men vi har ett och 
annat gemensamt med Lewi 
Pethrus som köpte Kaggeholm 
mitt under brinnande världskrig 
och skapade områdets framtid. 
Vi har tro på framtiden, tro på 
projektet och tro på att historis-
ka miljöer har massor att berätta 
för oss idag. Vi ser mycket fram 
emot arbetet med Kaggeholm, 
säger Olle Larsson.

Pingströrelsen har ägt fastig-
heten på Ekerö utanför Stock-
holm sedan 1942.

ULRIKA RAMSTRAND

Kaggeholm sålt till Sisyfosgruppen

Kaggeholm uppdaterar 
medieutbildningarna
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KRÖNIKA Verksamhetsansvarig har ordet

Om du skulle åka som missionär till Jakarta så skulle 
vi andra tycka att det vore bra om du först försökte 
lära dig lite indonesiska. Vi skulle nog också rekom-

mendera att du satte dig in i indonesisk kultur och även i 
hur de lever, vad de tycker är viktigt. För en missionär är 
kulturförståelse av högsta betydelse.

Under 1900-talet och början av 2000-talet har mycket för-
ändrats i vår del av världen. Stora skiften har, i skov, påver-
kat hur människor lever, kommunicerar och uttrycker kul-
tur. Människor som präglats av samma händelser och skeen-
den ingår i samma generation.

Generationen som växer upp nu och som vissa kallar för 
generation Z är den första digitaliserade generationen. De 
har, i stort sett, fötts med en smartphone på fickan. Men 
de har också växt upp under ekonomiska kriser och är mer 
försiktiga än tidigare generationer när det gäller exempelvis 
alkohol, droger och sex. Generationen som växer upp nu är 
också, mer än tidigare generationer, inställda på att arbeta 
för sin framgång.

OFTA SÄGER VI ATT församlingen är den plats i samhället 
där olika generationer i högst utsträckning möts. Men ald-
rig tidigare har det varit svårare att mötas. Generationerna 
i våra församlingar är så olika att de skulle kunna benämnas 
som olika kulturer, därför, tror jag, att vi behöver prata mer 
om kulturförståelse.

På Bibelns blad möter vi en kyrka som också fick arbeta 
på sin kulturförståelse. Judar som blivit kristna och greker 
som mött Jesus, rika och fattiga, slavar och fria, män och 
kvinnor möttes tillsammans runt korset. Paulus talar i Efe-
sierbrevet om skiljemuren som rivits ner mellan kulturer 
genom att man möttes i sitt gemensamma behov av Jesus 
och Hans frälsning och där föddes ett stort mått av kultur-
förståelse och ömsesidig anpassning.

Jag drömmer om församlingskvällar där man pratar om 
vad som präglar olika generationer. Jag drömmer om samtal 
där unga och gamla och alla där emellan finner en större för-
ståelse för varandra och där man kan 
mötas runt Jesu kors i ödmjukhet 
och syskonkärlek. Det tycker jag 
låter som goda förutsättningar 
att kunna bygga församling där 
unga kan trivas och äldre kan 
glädjas!

JOHANNA BODE
Verksamhetsledare 

för Pingst ung

Fotnot: Mer 
information kring 
generationer och 
samtalsunderlag 
finns på www.
pingstung.se

Kulturförståelse 
på riktigt

Ett toppjobb på Telia, en aktiv 
fritid och familj med två barn 
kan tyckas nog. Ändå lyckas 
Anna Augustson även hinna 
med ett ideellt engagemang 
i Mälarökyrkans språkkafé. 
Sedan i höstas har hon också 
två ensamkommande flykting-
killar inneboende. 

– Inkludering leder alltid 
till något positivt, säger Anna.

En doft av nybakade bullar är 
det första som möter mig den-
na lördag hemma hos familjen 
Augustson på Ekerö. Medan 
Anna håller koll på ugnen och 
kokar kaffe och tevatten berät-
tar hon om det engagemang för 
flyktingar som hon haft sedan 
hösten 2015, då de första rap-
porterna om de stora flykting-
strömmarna kom.

– Jag läste i Mälarökyrkans 
församlingsblad att det skulle 
startas ett språkcafé, och jag 
kände direkt att det var någon-
ting jag ville engagera mig i. 

Lugnare vardagsliv
Under flera år har Anna haft 

olika toppjobb inom Telia-
koncernen, bland annat som 
kommunikationsansvarig för 
Norden och Baltikum. Men för 
omkring två år sedan bytte hon 
tjänst och fick ett lite lugnare 
vardagsliv. I dag arbetar hon 
med Telias hållbarhetsstrategi.

– Jag är intern expert på barns 
rättigheter och barn på nätet, 
och arbetar med att utveckla 
våra arbetsprocesser för hur 
vi kan bidra till att internet är 
säkert för barn. 

Styra över sin tid
Den nya tjänsten betyder ock-

så att Anna kan styra över sin tid 
lite mer, vilket gör det möjligt 
för henne att ungefär varannan 
onsdag hålla eftermiddagen fri 
för att vara med på språkkaféet 
i Mälarökyrkan. På språkkaféet 
arbetar omkring 10–15 volon-
tärer per gång, och det kan vara 
allt mellan 10 och 40 deltagare. 
De flesta är nyanlända. På kaféet 
får de lära känna svenskar och 
öva sig på att prata, men många 
behöver också hjälp i kontakter 

med myndigheter, och en del tar 
med sig läxor från SFI-undervis-
ningen.

– I början pratade jag mest 
med kvinnorna, och hjälpte dem 
med läxorna, berättar Anna. Att 
lära sig språket är en nyckel till 
integration.

Men för snart ett år sedan satt 
hon och pratade lite mer med 
Ahmad, en av de killar som nu 
bor hos familjen.

– Vi hade gemensamma 
intressen och mycket att prata 
om.

Anna hade redan tänkt tan-
ken att familjen också skulle 
kunna erbjuda någon ett boende 
om det behövdes, men den pro-
cessen fick ta sin tid eftersom 
det var viktigt att hela familjen 
kände på samma sätt.

– Barnen måste få känna att 
deras vilja respekterades, och jag 
ville inte skynda på dem, förkla-
rar Anna.

Hon började bjuda med 
Ahmad vid olika tillfällen, bjöd 
hem honom på påskafton och 
tog med honom på utflykter 
som familjen gjorde. Gradvis 
lärde de känna varandra alltmer, 
och vänskapen utvecklades.

När Ahmads myndighetsdag 
närmade sig och han stod inför 
att lämna det boende som kom-
munen stått för blev frågan akut, 
och familjen bestämde sig för 
att de kunde erbjuda honom ett 
rum i källaren.

Flyttade in i familjen
Ahmad flyttade in, och strax 

efteråt kom också hans kamrat 
Reza, som inte heller kunde bo 
kvar där han dittills hade bott.

– Först tänkte vi att Reza 
kunde bo här tillfälligt tills det 
hade löst sig för honom, men nu 
fungerar det jättebra att ha båda 
två här, säger Anna och skrattar, 
ett av många varma skratt under 
samtalet. 

Några problem med att få in 
två unga killar i familjen har de 
inte mött, tvärtom.

– Vi har väldigt trevligt och 
har stort utbyte av varandra, 
säger hon. Dessutom är det 
spännande att lära sig mer om 
deras kultur och hemländer.

Anna öppnar sitt hem för flyktingar
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Anna menar att många svens-
ka familjer skulle kunna må bra 
av att öppna sina hem för killar 
som de.

– Man mår bra av att göra 
någonting betydelsefullt, och 
man kan växa tillsammans som 
familj av att göra en sådan här 
sak, säger hon.

Lära sig svenska sedvänjor
Anna tror också att det har 

stor betydelse för integrationen i 
det svenska samhället.

– De får lära sig svenska sed-
vänjor och se hur vardagslivet 
fungerar i praktiken.

Men också en annan aspekt av 
livet i en familj är viktig, enligt 
Anna, och det är relationerna 
och omtanken.

– De här killarna är verkligen 
ensamma, i ordets rätta bemär-
kelse. De har lämnat sina egna 
familjer, och många kanske inte 
ens vet om de finns kvar. Att få 
komma in i en familj och känna 
att det finns någon som bryr sig 
om en kan göra jättemycket för 
hur de mår, och hur de kan ta 
till sig sina studier och komma 
in i samhället.

Språkkaféet i Mälarökyrkan 
har blivit ett nav i integrationsar-
betet i Ekerö kommun. Här möts 
olika ideella föreningar, volontä-
rer, nyanlända, unga ensamkom-
mande och kommunrepresen-
tanter. När Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, strax efter 
årsskiftet skulle göra en webbfilm 
med något positivt exempel på 
hur kommun och civilsamhälle 

kan arbeta tillsammans, hörde de 
av sig till Ekerö kommun, som i 
sin tur valde att filma från språk-
kaféet.  

– Det är fantastiskt roligt och 
ett gott betyg åt det vi gör här.

”Inkludering positivt”
Annas eget engagemang bott-

nar i en tidig och stark känsla för 
hur viktigt det är att inte stänga 
ute någon. Hon är uppvuxen i 
Habo utanför Jönköping, och 
berättar om hur hon i sena ton-
åren brukade åka hem till den 
första utomeuropeiska flykting-
familjen i Habo och ta med bar-
nen på olika aktiviteter.

– Inkludering leder alltid till 
något positivt, säger Anna.

CAROLINA KLINTEFELT

Anna Augustson är volontär på Mälarökyrkans språkcafé, och har också två ensamkommande flyktingar inneboende. ”Att inkludera människor leder 
alltid till något positivt”, säger hon.   FOTO: LARS NARIN

Anna öppnar sitt hem för flyktingar

FAKTA Mälarökyrkans språkcafé

c Startades 2016 av Febe 
Eriksson och Monica Magnus-
son
c Drivs ideellt med hjälp av 
omkring drygt 20 volontärer
c Har öppet onsdagar kl 

16.00–18.00 i Mälarökyrkan 
(en enhet inom Filadelfiakyr-
kan i Stockholm)
c Se en film om verksamhe-
ten här: https://playskl.solid-
tango.com/watch/wa20mjvp



PINGST.SE  NR 1  201822

U
N

DE
RV

IS
N

IN
G 

ova Herren min själ, hela mitt 
inre prisa hans heliga namn!  
Psaltaren 103:1–12

Det finns ett rum nedlagt i 
varje människa som är ämnat 
för tillbedjan. Det öppnar sig 

en yta och en plats där vi behöver ägna oss 
åt det som är det ultimata, det allra finaste, 
dyrbaraste vi har. Det är att ge vår hyllning 
till kungars kung och herrars herre. Det är 
att vara ett lovprisande och tillbedjande 
folk. 

Jag gillar inte när det blir tyst i pingstkyr-
korna. När man säger ”Nu ber vi”, då vill 
jag att man öppnar munnen och ber. Jag vill 
att man talar i tungor mycket i våra försam-
lingar. Jag vill att vi sjunger i Anden, jag vill 
att vi släpper på. Vi har inget emot skrivna 
böner, vi har inget emot växelläsningar, vi 
har inget emot det men man får nog ändå 
konstatera att det som på något sätt primärt 
är vi, är lovprisning med ljudvolym så att 
det hörs. Det blir lite rörigt när pingstvän-
ner ska ha möte och lite svettigt kanske när 
brinnande hjärtan vill prisa Gud. 

DET KAN VARA SÅ ATT vi upplever att vi 
är en liten rörelse, 85 000 människor i ett 
litet land. Men sett över världen tillhör vi 
en rörelse som är dynamisk, den är ung, den 
är vibrerande och den är växande. Och Gud 
ska hjälpa oss att gräva upp de brunnar som 
gör att vi får liv och att vi lever, dricker och 
äter av hans vin, av hans bröd. Vi förnyas 
vid hans källa, vi förstår att pingstväckelsen 
är en andlig erfarenhet med helgelse och 
hängivenhet som frukt. 

Detta att äta, att dricka, att hämta ur käl-
lan för att tjäna i denna världen gör vi inte 
för att vi är duktiga, inte för att vi kan. Vi 
gör det för att han ger helig Ande. Det är 
ett slags uppenbarat mysterium. Någonting 
som blir tydligt och ändå bärs i det inre, i 
hjärtat. Lova Herren min själ. Hela mitt inre 
prisa hans heliga namn. 

Jag tror att det är bra om vi är duktiga 
retoriker och har plockat upp något från 
Aristoteles. Jag tror att det är bra om vi är 

duktiga på att leda möten, samlingar och få 
till ett projekt. Men hur det än är så är det 
allra viktigaste det kommer an på, att vi är 
fyllda av helig Ande. Det är viktigt med den 
sanna läran, det är viktigt med den sanna 
praktiken. Men det finns något mer. 

OM DET FINNS EN ortodoxi och det finns 
en ortopraxi så finns det också en ortopati, 
en rätt känsla. Det är någonting att beröras 
av, känslor som inte är att degradera, det 
är heliga känslor, det är gudagivna känslor. 
Det är känslor som väcker någonting inom 
oss och vi vet att det kopplar oss med vårt 
ursprung. 

Därför är det viktigt som händer med 
pingstväckelsen när den börjar på 320 Azusa 
street men också samtidigt på andra platser. 
När vi hänför oss till Azusa Street sker det ju 
samtidigt andeutgjutelse parallellt världen 
över. 

Vi ingår i någonting som är en stor glo-
balt omfattande väckelse, den är mycket 
större än pingströrelsen som församlings-
rörelse. Pingstväckelsen är Guds gåva till 
hela kristenheten i den sista tiden, detta att 
Jesus idag ger helig Ande. Det är en gåva att 
Jesus idag kallar människor till tjänst, att 
Jesus idag bygger sin kyrka genom Andens 
närvaro. 

FÖR OSS ÄR INTE ANDELIVET och närvaron 
en tilläggsmeny, en turbo på motorn, något 
lite extra som man kan lägga till, utan det är 
själva livet. Utan den helige Andes utgjutelse 
på pingstdagen ingen församling, ingen tro, 
inget bönesvar, ingen fruktbärande tjänst. 
Men med Andens hjälp sker någonting och 
det sker i rörelse. 

Pingströrelsen bär ett korn av välsignelse 
att få vara del av det som är pingstväckelsen 

för hela Kristi kyrka. Gud ger helig Ande, 
låt oss gräva upp dessa källor. Låt oss fyllas 
i vårt inre och se verkligheten dag för dag. 
Ur vårt innersta flyter strömmar av levande 
vatten som Jesus själv talar om är den heli-
ge Andes verk. Jag tycker det är coolt att 
Assemblies of God, världens största pingst-
samfund bildades i en mindre stad i Arkan-
sas med namnet Hot Springs, heta källor! 

Vi tror på det personliga, det inre som sen 
kommer ut i det yttre. Den helige Ande är 
själens inredningsarkitekt. I en tid och kul-
tur där det självvalda, där det egna beslutet 
definierar snart sagt allting, tror jag att det 
andefyllda gudsfolket har en otroligt vik-
tig roll. Vi har rollen att böja oss, att tillbe, 
att sätta honom främst. Jag vill säga som 
Karl Barth ”Jag har läst många böcker men 
Bibeln läser mig.” 

DET FINNS NÅGONTING så vackert i det 
böjda, det lyssnande, det inkännande, och 
om man törs säga det år 2018 i Sverige; det 
lydiga. Vi är kallade att lyda, att följa, ja hela 
mitt inre ska lova hans namn. Våra platt-
formar, estrader, får aldrig användas för 
framträdanden i betydelsen att vi ska lyckas 
eller göra något bra. Vi är absolut glada för 
någon form av kompetens, det är inte så 
att vi uppskattar när man sjunger i en dur 
och spelar i en annan. Men vi är ett guds-
folk kallade till tillbedjan och gudstjänst och 
jag vill på något sätt bara hamra fast detta. 
Det allra viktigaste är ändå inte vår eventu-
ella ledarförmåga, eller stringens att predika, 
utan vi är ett folk som är tillbedjare. Vi till-
ber när det är mycket folk på mötena och 
när det är lite mindre folk på mötena, när 
det är instagram-läge och när det går åt en 
väldig massa filter, vinklar och vrår för att 
alls våga lägga ut något på nätet. Var en till-
bedjare oavsett känsloläge, men låt dig berö-
ras av heliga känslor. 

Vi är ett folk som kulturen pressar till att 
välja, tycka och bestämma alldeles själv och 
klicka sig till någon slags tillfredsställelse. 
Därför behövs en kristen rörelse i det här 
landet som är böjd för kungars kung och 

L

Låt ditt inre 
lova Herren
Daniel Alm skriver: I en tid och kultur där det självvalda, 
där det egna beslutet definierar snart sagt allting, tror jag 
att det andefyllda gudsfolket har en otroligt viktig roll.

Daniel Alm är föreståndare för 
Pingst – fria församlingar i samver
kan och föreståndare i Pingstkyrkan 
i Västerås.
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som inte säljer sin själ för ens sin egen vilja. 
Ständigt söker vi hans vilja och förstår att 
när man söker Gud, kommer hans välsig-
nelse att söka oss. 

”Sann glädje är en allvarlig sak” sa CS 
Lewis och jag försöker mig på att lägga till 
”Otacksamhet, det är en farlig sak” säger 
Daniel Alm. Jag ber att våra gudstjänster ska 
vara fyllda av lovprisning och tacksägelse. 

Vi behöver alla igen på nytt sätta ord på 
vår tro. ”Tacka Herren ty han är god och 
hans nåd varar evinnerligen”. Vi har orsak 
att säga de orden med pengar eller utan 
pengar, med vänner eller utan vänner, Her-
ren är god i alla fall. 

TÄNK OM PINGSTRÖRELSEN i Sverige skul-
le bli känd för att vara tokig i sin kärlek till 
Gud! Det blir någonting annat än när tids-
andan uttrycker cynism, skepticism, distans, 
analys. Herren utmanar dig och mig att låta 
vårt inre lova Herren. 

Tänk om det är så att det kommer en 
renässans för pingstkristendom? Jag menar 
inte för Pingströrelsen i Sverige i första 
hand, jag menar för pingstkristendom, att få 
möta Gud i nuet. Detta att du kan få erfara, 
kan få bli berörd, kan få uppleva, kan få se 

drömmar och se syner. Det är andliga gåvor 
i funktion. Någonting som bryter fram av 
en våg kommer att komma. 

TÄNK OM DET ÄR SÅ att det folk där ute 
inte törstar och längtar efter är det perfekta 
programmet utan det passionerade predi-
kanter har att förmedla. Vi kan inte göra 
oss själva brinnande. Men den helige Ande 
gjorde Emmaus-vandrarna brinnande, 
Anden gjorde de 120 i Övre salen brinnande 
och resten är faktiskt missionshistoria. Det 
är eld som förvandlar världen, inte doku-
ment, kunskap och perfekta karaktärer. Det 
är eld ifrån himmelen som för oss vidare.

Jag har faktiskt en gång varit med en 
kort sejour i en jazztrio. Jag är ju gammal 
frikyrkobasist och sen helt plötsligt var det 
någon som trodde jag kunde bli jazzbasist. 
Min uppfattning om jazz är att det är ganska 
segt att lyssna på, men underbart att spela. 
Det tror jag säger någonting om pingstguds-
tjänsten. Om man bara tittar på våra möten, 
då fattar man ingenting och man blir lite 
kritisk. Det bygger någonstans på att alla 
lirar, att alla är med och spelar. Jag tror på 
en jazzmusik och gudstjänst där alla får sola 
och alla går tillbaka och släpper fram nästa. 

Pingst är ande och liv, det är berusning, 
det är tungotal och visst är det också en del 
trubbel. Men det är också trädkramande, ett 
starkt socialt engagemang. Tungotal, trub-
bel och trädkramande räcker långt i all vår 
ofullkomlighet och är på något märkligt sätt 
de vi är. 

VERSERNA FRÅN SAKARJAS fjärde kapitel har 
liksom sjungit inom mig de sista veckorna: 
Inte genom styrka, inte genom kraft, utan 
genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 
Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel 
skall du förvandlas till jämn mark.

Är det inte dags att på nytt igen respek-
tera och hedra karismatiken? Vad kan Gud 
inte göra om bara den helige Ande får fylla 
människan? Det är exakt det aposteln Petrus 
gjorde på pingstdagen när han försvarade 
karismatiken.  

Pingstväckelsen bär på en uppenbarad 
hemlighet, därför är lovprisning vår ton, så 
låt ditt inre lova Herren.

DANIEL ALM

Fotnot: Texten är ett utdrag ur Daniel Alms 
inledningspredikan på årets Pingst Pastor-
konferens. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Josef planerade för en praktiktermin i 
Sydafrika, men efter att ha sett förra 
årets säsong av tv-programmet Familjer 
på äventyr blev han helt tagen av 
Grönland. Så i slutet av sommaren bar 
det i stället av till en frikyrkoförsamling 
i Sisimiut, Grönlands näst största stad 
med 6 000 invånare.

Några tuffa, men lärorika, månader 
följde och Josef är övertygad om att de 
var en del av Guds plan för honom. 

I juni förra året tog Josef Wahlström stu-
denten. Till hösten väntar juridikstudier 
och just nu går han en bibelkurs på Mari-
annelunds folkhögskola och njuter av att få 
vara den som tar emot och att träna sig på 
att inte vara den som drar i och tar tag i allt.

En riktigt stor kontrast mot hösten som 
praktikant i den lilla församlingen på Grön-
land, där det var helt upp till honom att pla-
nera sina arbetsuppgifter och där han fick 
uppleva ensamhet, språkförbistring och att 
ständigt frysa inomhus.  

Grönland består till största delen av is, 
vägnätet är dåligt och många lever inte 
minst därför väldigt isolerat. Även om 
husen har värmesystem och är isolerade för 
det kalla klimatet har många inte råd att vär-
ma upp dem. 

Stora sociala problem
På hela denna stora ö bor bara 57 000 

personer. De sociala problemen är stora, 
och ofta relaterade till alkohol. Hela 85 
procent av ungdomarna hoppar av gym-
nasiet. Relationen till Danmark är kluven 
och det är inte så många som kan eller 
ens vill prata danska och ännu färre som 
kan engelska. Grönländskan är ett alldeles 
för svårt språk att snappa upp på kort tid, 
säger Josef, och berättar att han fick nöja 
sig med att lära sig några enkla hälsnings- 
och artighetsfraser.

Josef reste utan att veta så mycket mer om 
landet än det han sett på tv, men fick kon-
takten med församlingen i Sisimiut genom 
en svensk före detta Grönlandsmissionär.  
Josefs drivkraft var att både få lära sig saker 
och att vara till nytta. Han fick bo i en lägen-

het på kyrkans övervåning och i princip 
sköta sig själv. Församlingens pastor arbetar 
ideellt och var inte mycket för att planera. 
Något som Josef konstaterar är vanligt hos 
många grönlänningar. Man tar hellre dagen 
som den kommer.

– Det var lite jobbigt säger Josef, som 
berättar  att han tycker om planering och 
struktur, ordning och reda och att veta vad 
han ska göra och se till att det blir gjort. 

Den första söndagen han var med på 
gudstjänst dök en dansktalande teologistu-
dent upp i kyrkan. Han hade bott på Grön-
land ett bra tag, men aldrig tidigare besökt 
denna kyrka. Det innebar en lyckträff för 
Josef, som fick en god vän och samtalspart-
ner på ön.  

– Vi hade många intressen gemensamt, 
säger Josef, och fortsätter:

– Det var annars lite svårt att hitta gemen-
samma beröringspunkter med grönlänning-
arna, när nästan alla har jakt som sitt stora 
fritidsintresse.  

På Grönland företrädesvis av val med 
harpun. 

 Socialt fokus
Josef valde att låta sina månader på Grön-

land få ett socialt fokus och bestämde sig för 
att umgås med dem i församlingen, som han 
kunde tala engelska med.

– Mycket tid gick åt till att prata med 
dem,  äta och fika tillsammans. De berättade 
om sina bekymmer och jag insåg efter ett tag 
att jag blev någon slags soptunna.

Josef fick lyssna till mycket som var job-
bigt.

– Där satt lilla jag helt utan utbildning 
och vad kunde jag göra mer än att vara ett 
lyssnande öra. En del blev också arga och 
skällde på mig och jag blev först chockad 
och sen ledsen. Men jag fick lära mig att låta 
det rinna av och sortera bort efter hand.

– Det var inte roligt, utan tvärtom väldigt 
tufft, konstaterar Josef. Men också lärorikt 
och utmanande.

Att han klarade av det tror han beror på 
att han i grunden är en trygg, stark och lös-
ningsorienterad person.  Men visst längtade 
han hem många gånger, inte minst efter att 
mingla och träffa kompisar.

En del av Guds plan
Josef försökte så gott han kunde försöka 

få dem han hade kontakt med att bli moti-
verade till att ta socialt ansvar av olika slag.

– Och jag fick faktiskt se det hända, säger 
han och tar det som ett bevis på att Grön-
landsvistelsen var en del av Guds plan för 
honom.

Ungdomarna i konfagruppen, där han 
var med och fixade fika och annat praktiskt,  
började också att komma till kyrkan och 
vara med på söndagsgudstjänsterna, något 
de tidigare inte gjort.

Josef spelade bas till lovsången i kyrkan 
och var med på gudstjänsterna trots att han 
inte förstod någonting av vare sig sångtexter 
eller annat innehåll.

– Det var ofta långa gudstjänster och väl-
digt mycket känslor som kom ut, både gråt 
och skrik, säger han. 

Väldigt annorlunda mot det Josef är van 
vid och inget han vill ta efter.

– Nej, säger han, och konstaterar att teo-
login i församlingen också till stor del var 
styrd av känslor.

Sammanfattningsvis är han glad över 
månaderna på Grönland, men rekommen-
derar inga andra att göra det om de inte vet 
med sig att de är hyfsat starka.

Efter en höst av givande och initiativta-
gande njuter han nu av tiden på bibelskola 
och att vara den som tar emot. 

ULRIKA RAMSTRAND

Josef gjorde 
praktik på Grönland

Sisimiut är Grönlands näst största stad, men har 
bara 6 000 invånare.   FOTO: JOSEF WAHLSTRÖM

”Tufft, men lärorikt och utmanande”



25PINGST.SE  NR 1  2018 

Din testamentesgåva 
...kan vara den avgörande insatsen när 
en medmänniska behöver en ny livsväg.

På flera platser i landet har vi  boenden 
som bara väntar på att få säga  
”Välkommen!”

Kontaktperson  
på LP i testamentfrågor:
Berit Björkman 
tel. 08-608 96 39
berit.bjorkman@
lp-verksamheten.se

Med din hjälp 
finns det inga 
hopplösa fall!

Läs mer i vår folder:
www.lp-verksamheten.se   

De vita vidderna på Grönland är väldigt vackra, tycker Josef, men säger också att han saknade träden här hemma.   FOTO: PRIVAT
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Själavårdsutbildning

Själavårdsutbildningen 
består av fyra delkurser för-
delade på två teminer med 
start i september på Kagge-
holms slott.

Utbildningen vänder sig till 
dig som har erfarenhet av 
själavårdande samtal i för-
samlingen och önskar fördju-
pa dina kunskaper.

Intresseanmälan skickas till ingrid.svanell@kaggeholm.se senast 15 juni

Together-
konferens 
på Cypern
n Pingst, IBRA och PMU bju-
der i oktober tillsammans in 
församlingar, enskilda och 
lokala partner till en konferens 
på Cypern, där det som händer 
i Mellanöstern, Nordafrika och 
Arabvärlden på ett särskilt sätt 
står i fokus.

Under konferensen kommer 
det att finnas tid till bön, reflek-
tion och kunskapsfördjupning 
av olika slag. Inte minst kring 
det positiva som händer i en tur-
bulent region.

Den största delen av konfe-
rensprogrammet kommer att 
vara gemensamt för alla delta-
gare, men de som deltar i PMUs 
programplaneringssemina-
rium (främst lokala partner och 
svenska församlingar som driver 
gemensamma utvecklingspro-
jekt med statlig finansiering) 
kommer att ha vissa parallella 
samlingar.

Mer information finns här: 

https://www.pingst.se/varlden/
together-konferensen/

Nätverksträff för 
administratörer
n Nu startar ett nätverk för 
administratörer i pingstförsam-
lingarna, Pingst Administratör. 
Startskottet blir en samling på 
Pingstkontoret i Alvik den 4– 5 
maj.

Alla som arbetar med admi-
nistration, ekonomi, marknads-
föring, samordning eller liknan-
de funktioner i en församling är 
välkomna till det nya nätverket. 
Konferensen i början av maj 
pågår från fredag klockan 18 till 
lördag klockan 16.

På programmet står bland 

annat samtal omkring att vara 
ledare, GDPR (nya dataskydds-
lagen), att leda volontärer och 
marknadsföring.

Samlingen kostar 250 kronor 
inklusive lunch (logi får dock 
ordnas på egen hand).

Anmälan om deltagande görs 
till isabel.soderteg@pingst.se. 
Vid frågor kontakta Madeleine 
Hansson, direktor på Pingst, 
eller Anna-Carin Rabnor, admi-
nistratör i Pingstkyrkan i Borås. 

Utbildning 
för sociala 
entreprenörer
n På June folkhögskola finns en 
utbildning för den som vill för-

ändra något i samhället, men 
som kanske inte vet hur det ska 
gå till. Antagningen inför höst-
terminen pågår nu. 

Jenny Jacobsson är kursledare 
för kursen, vars syfte är att ge en 
fördjupad förmåga att utveck-
la, organisera och leda projekt 
inom idéburen sektor. Den syf-
tar till att finna nya tankebanor 
och utveckla sin egen kreativitet. 
Det handlar om att hitta de rätta 
förutsättningarna för att skapa 
social förändring, se sin egen roll 
och hitta sin handlingskompe-
tens. Kursen ger dessutom bra 
träning i att arbeta i team och 
samverka med andra.

Utbildningen ges som en dis-
tansutbildning på halvfart. Mer 
information finns på June Folk-
högskolas hemsida, www.june-
folkhogskola.se

Ny bibelskola
på Cypern
n Till hösten startar Filadel-
fiaförsamlingen i Stockholm 
i samarbete med Kaggeholms 
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”Fyra män våldtog mig 
under två månader.”

WWW.PMU.SE
SWISHA till 90 00 506, 
märk gåvan ”Kongo”.

PG 90 00 50-6, märk 
gåvan ”Kongo”.

Du behövs i kampen för Kongos kvinnor

Läs mer på pmu.se

folkhögskola en bibelskola på 
Cypern. Equip är namnet på 
bibelskolan.

Förhoppningen är att den inte 
bara ska locka svenska ungdo-
mar utan också deltagare från 
andra europeiska länder.

Lena och Andreas Pommer 
har rekryterats som föreståndare 
för bibelskolan och Annelie Len-
nartsson, som arbetar för Scan 
Media på Cypern är inblandad i 
förberedelser på plats.

”Vår dröm är att göra en sats-
ning för en ung generation krist-
na som vill investera ett år för att 
rota sig i Guds ord. Vi ska göra 
det från grunden så att alla får 
samma chans att förstå den stora 
bibliska berättelsen om skapelse, 
fall, frälsning och upprättelse”, 
skriver Filadelfiaförsamlingens 
föreståndare Niklas Piensoho i 

tidningen Jesus4Europe. Han 
fortsätter:

”Vi vet att den som plante-
rar sitt liv i Guds ord kommer 
att leva i andlig förnyelse, bära 
frukt, och söka Guds ära med 
sitt liv och sina handlingar.”

Ny bok om synd
n Teologiska nätverket i Pingst 
har kommit ut med ytterligare 
en bok i serien Trons liv. Boken 
har titeln ”Om någon syndar” 
och är den tredje i serien.

På baksidan står att läsa: 
”Begreppet synd hör knappast 
till de populära i vår kultur. Vi 
uppfattar det lätt som ett ord 

som trycker ner oss och sänker 
modet. Med tänk om bekännelse 
av synd och förlåtelse i stället är 
en väg till befrielse?”

Böckerna i serien Trons liv 
innehåller mellan 40 och 50 
sidor och finns att köpa på 
Pingsts webshop. https://shop.
pingst.se/

 Det två tidigare böckerna 
har handlat om Bönen och om 
Omvändelse och frälsning. 

Två nya
Livsberättelser
n I Pingst arkiv & forsknings 
serie Livsberättelser har två nya 
böcker utkommit i vår. Den ena 
handlar om predikanten Venzel 
Nilsson och heter Minnen och 
händelser i mitt liv. Den andra 
är skriven av Per-Olof Jacobsson 
och har titeln Mission för hela 
livet Sverige, Kongo, Rwanda.

Boken om Venzel Nilsson 
bygger till största delen på hans 
egna texter. För redigeringen 
svarar Roland Gäreskog. Venzel 
Nilsson levde mellan 1890 och 

1977 och 
räknas från 
och med 
början av 
30-talet som 
en av Pingst-
rörelsens 
mer fram-
trädande 
pastorer. 

Per-Olof 
Jacobsson 
berättar om 
livet som 
missionär 
tillsammans 
med sin fru 
Everence, 
båda lärare. 
”Vår kallel-
semedvetenhet har naturligtvis 
utvecklats i gemenskapen med 
varandra och vi har varit öppna 
för förändring men tror på Mis-
sion för hela livet”, skriver han 
bland annat i förordet till boken.

Både böckerna går att lad-
da ner grattis i pdf-format via 
pingsts hemsida, men går också 
att köpa som böcker i Pingsts 
webbshop.
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ad som talar starkast till oss kan variera 
med livets skeden, men vissa ord läm-
nar bestående avtryck.

När jag läste boken Going down to 
the river, berördes jag av Doug Seegers tankar om 
sitt eget liv. Men skildringen av hans mors kamp 
när hon såg sin son glida ner i fördärvet, påver-
kade mig allra djupast. Säkert för att jag själv är 
mamma till en pojke i tonåren som jag vill skydda 
från allt ont, men som jag inser måste få välja sin 
egen väg.

Jag ser modern på knä i bön i sin kammare 
när sonen hamnat i drogmissbruk och krimina-
litet. Trots att hon själv växte upp med musiken 
och var en begåvad sångerska, så önskade hon en 
annan väg för sin son. Hon förstod att det fanns 
många faror som hotade i en sådan karriär.

Ord kan läggas tillrätta i meningar som flyter 
fram som ett porlande vatten. Men vackra for-
muleringar räcker inte för att förmedla ett bud-
skap som verkligen griper tag.

ORD KAN, SOM TOMMY DAHLMAN beskriver 
det i sin bok, kännas slitna och skramliga. De 
kan också göra mer skada än nytta. Ibland är det 
klokt att hålla inne med ord av kärlek och god-
het, medan de ord vi verkligen uttalar är ord som 
berör och bygger upp. 

Det finns en skärpa i ord som formuleras ur 
hjärtats djup – ur den mörkaste förtvivlan men 
också den största befrielse och glädje. Det finns 
böcker vars tätskrivna rader, förvandlar männis-
kors liv.  

Jag lärde mig tidigt att älska klassiker som 
Oliver Twist, men också de enkla och starka vitt-
nesbörd som kom ut som biografier från Den 
Kristna Bokringen. Mina föräldrar lät frakta kar-
tongvis med böcker över de stora haven från Sve-
rige till Kenya på 1970-talet. Som missionärsbarn 
skulle vi aldrig sakna bra litteratur när vi växte 
upp långt hemifrån och dagarna kunde bli långa.

En bok jag aldrig glömmer är Bruce Olsons 
missionsbiografi Driven av kärlek, som min bror 
läste med mig och min syster på varsin sida om 
sig i sängen om kvällarna. Jag var nog inte mer än 
fem–sex år när jag grät över hans strapatser hos 
motilonerna i den colombianska djungeln. 

När jag många år senare i livet fick möta och 
intervjua Olson under ett besök han gjorde i Sve-
rige, var det en stor dag för mig. De ord han for-
mulerat handlade om en livsgärning präglad av 
mod, uthållighet och förtröstan på Gud, även när 
det var som allra svårast.

Ord som berörde mig för livet.
 NOOMI LIND 

Ord som berör för livet

KUNG DEUS GÅVA 
En saga för små och stora
Andréas Andersson
Hur förklarar vi skapelsen, 
syndafallet och frälsningen 
på ett sätt så att barn kan 
förstå och ta till sig dess 
olika aspekter? Det är en 
konst att hitta rätt nivå i sitt 
berättande för målgruppen. 
I denna allegori skildras det 
viktigaste budskapet av alla 
som en gåva från en kung till 
sitt folk. En kryssningsresa, 
där varje passagerare har 
fått ett specifikt och unikt 
uppdrag. 

Händelseutvecklingen 
beskrivs på ett målande och 
ibland humoristiskt sätt och 
boken tar en dramatisk vänd-
ning när doktor Malignus 
kommer in i bilden och 
skingrar idyllen. De fina illus-
trationerna av Karin Havert 
bildar en bra inramning.

Titeln anger att sagan är 
till för både små och stora 
läsare. Själv tänker jag att 
den bör passa som kvällsläs-
ning för förälder och barn 
tillsammans vid sängkanten. 

HITTA DIN KÄNSLOSTYRKA
Doris Dahlin  
och Maggan Hägglund
Det finns 
personlig-
hetsdrag 
som upp-
fattas som 
svagheter 
fastän 
de lika 
gärna kan utgöra styrkor. 
Det finns människor vars liv 
begränsas för att de inte lärt 
sig att tolka och bejaka sitt 

eget jag. Att vara känslig är 
en egenskap som så ofta ses 
som något negativt. Vi vill 
inte visa vår sårbarhet utan 
försöker gömma undan den, 
bli ”normala” och passa in. 
Därför behövs en bok som 
denna. 

”Att vara sensitivt begåvad 
är att ta in fler intryck och 
avläsa fler signaler från 
omvärlden än de flesta och 
att ha en hjärna som bear-
betar dem på ett extra djupt 
sätt,” skriver författarna. 
De visar hur man genom att 
lära sig att förstå sig själv 
och sätta gränser, kan finna 
styrkan i sina känslor.

Boken innehåller många 
exempel ur vardagen att 
känna igen sig i. Det peda-
gogiska upplägget med sam-
manfattningar och praktiska 
övningar gör budskapet lätt 
att ta till sig och tillämpa.

Läsaren uppmanas 
att våga släppa fram sitt 
autentiska jag, att ”leva och 
vara sig själv lugnt och utan 
rädsla.” Budskapet är befri-
ande och jag rekommenderar 
boken varmt.

GOING DOWN  
TO THE RIVER
Doug Seegers  
med Steve Eubanks
På ett rakt 
och avska-
lat sätt 
berättar 
singer-
songwri-
tern Doug 
Seeger om 
sin otroliga 
resa från hemlös gatumusi-
ker till countrystjärna vars 
talang upptäcktes i tv-serien 
Jills veranda. Boken är 
så mycket mer än en bio-
grafi om en man vars liv på 
ålderns höst tog en helt ny 
vändning. Framför allt är den 
ett både starkt och ödmjukt 
vittnesbörd om att det aldrig 
är för sent att vända om och 
lägga sitt liv i Guds händer. 
Hur mörkt, destruktivt och 
trasigt ett liv än blivit så 
finns det en väg tillbaka 
till försoning, läkedom och 
hopp.

Det finns många fantas-
tiska vittnesbörd som blivit 
böcker, men det är något 
i den enkla och genuina 
tonen, som även präglar 
Dougs musik, som gör att 
just denna bok träffar mig 
rakt i hjärtat. Det handlar om 
en man som inte försöker 
att släta över eller ursäkta 
något av det han gjort. Hans 
mission är att visa att du kan 
få förlåtelse och en ny chans 
i livet oavsett om du ännu 
befinner dig i din ungdom 
eller hunnit passera 60 år 
som han själv. Boken passar 
utmärkt att ge till någon som 
du vill visa vägen till Gud för.

 
ÄVEN I SVARTA  
BERGSSKREVOR VÄXER 
BLÅGULA VIOLER
Tommy Dahlman
Genom sina 
betraktel-
ser över 
livet, vill 
predikanten 
Tommy 
Dahlman 
förvalta den 
poetiska 
tradition 
som han påminner oss om 
att stora delar av Bibeln 
genomsyras av. Han berör 
samtidigt viktiga sanningar 
om den tidsanda vi lever i. 
Språket har blivit fattigare 
och budskapet mer urvattnat, 
samtidigt som orden blir fler 
och snurrar allt fortare.

I korta kapitel, varav flera 
handlar om årstidernas och 
livets växlingar, finns stråk av 
svärta och vemod. Samtidigt 
mynnar orden och dess olika 
bottnar alltid ut i ljuset och 
hoppet om en fortsättning 
bortom solnedgång och 
vinter. Vi påminns om att 
värdesätta livet, bevara vår 
tro och vår äkthet vad vi 
än går igenom och om att 
fortsätta leva fullt ut oavsett 
om vi är unga eller äldre.

Dahlman når fram till 
essensen och väcker känslor 
som får mig att läsa vissa 
kapitel om och om igen. Och 
varje gång finner jag ännu en 
nyans.

V

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

MICHAEL JEFF JOHNSON
Jordens lägsta punkt
Michael 
Jeff 
Johnson 
är en 
svensk 
musiker, 
sångare 
och 
låtskrivare. Redan som tioår-
ing skrev Michael sin första 
sång, och med åren har det 
blivit åtskilliga hundra. 2005 
släpptes solodebuten Allt 
vi skulle kunna bli och en 
handfull skivor senare har 
Michael nått ut till en stor 
och bred publik. Främst 
har det varit i kyrkor som 
musiken kunnat höras, men 
via radio och konserter har 
cirklarna av lyssnare vuxit. 

Sångerna är ofta poetiska 
och känslosamma, texterna 
är alltid på svenska, och 
musiken ofta vispop. I 
nya albumet Jordens 
lägsta punkt  bjuder han 
på välskriven svensk vispop 
i singer/songwriter-stil. 
Ibland går mina tankar till 
Ted Gärdestad när jag lyssnar 
på Michael Jeff Johnson. 
Det är genomgående väldigt 
bra musik. Det finns några 
sånger som berör lite extra; 
Om jag håller din hand, en 
sång om upprättelse och Gå 
på vatten som handlar om 
hjälp och tröst från Gud, som 
ger hopp. Men även skivans 
titelspår: Jordens lägsta 
punkt är en väldigt vacker 
sång om Jesu lidande, hög-
klassigt producerad. Michael 
Jeff Johnson levererar bra 
musik på sin nya skiva, och 
stilmässigt har han hittat en 
egen väg. 

BENGT JOHANSSON
Klara låga
Sånga-
ren och 
musi-
kern 
Bengt 
Johans-
son är 
en man 
med många strängar på sin 
lyra. Han är bildkonstnär, 

sångförfattare, rockmusi-
ker – har spelat i band som 
”Hoppets Horisont” och 
”Terra Nova” – och sedan 
många år tillbaka är han 
också lovsångare. 1987 kom 
hans första soloplatta ”
Clownernas planet, med 
tolkningar av Bruce Cock-
burns sånger på svenska. 
1989 kom hans första album 
med helt eget material; Vind 
över vatten. 

Det albumet skapade 
något helt nytt, det inledde 
en epok av lovsångsskivor 
med en touch av folkmusik. 
Bengt Johansson har gett 
ut 20 skivor och många av 
hans sånger går att använda 
i gudstjänster. Jag tycker 
också att han hela tiden 
lyckats bevara en helt egen 
stil. Den nya plattan Klara 
låga innehåller texter som 
rör den vid det som livet 
handlar om på djupet; att 
söka och finna den väg som 
bär både i glädje och sorg. 
Några sånger sticker ut; 
Skönheten är en folkmusik-
sång med ett tydligt budskap 
om kärleken. Du kom är 
också en alldeles underbar 
låt med en stark refräng 
om korset och frälsningen. 
Titelspåret Klara låga är 
en modern psalm med en 
innerlig bön om att Guds ljus 
ska få lysa upp livet. Det här 
är en skiva med ett klassiskt 
Bengt Johansson sound, som 
jag kan rekommendera.  

BILL & GLORIA GAITHER
Best of Homecoming 2018
Bill och 
Gloria 
Gaither 
har haft 
väldigt 
stort 
infly-
tande 
på kristen musik i USA. De 
har skrivit klassiker som 
sjungits över världen som: 
Min Jesus lever och Han 
fann mig och rest runt och 
sjungit under namnet Bill 
Gaither Trio. Bill skapade 
även Gaither Vocal Band, 
som fått ett stort genomslag 

och mycket uppmärksamhet 
för sin southern gospel-
musik. Artisterna som sjungit 
med Bill och Gloria Gaither, 
eller fått sitt genombrott 
via dem är många, men 
det som Bill och Gloria är 
allra mest kända för är deras 
Homecoming koncept, där 
de samlade kända sångare 
och artister för att sjunga 
tillsammans. Med tiden blev 
det både skivor och dvd. När 
Gaither Homcoming-turnéen 
genomfördes första gången 
så såldes mer än en miljon 
biljetter till konserterna. 

Nu har de släppt ännu en 
skiva med en blandad mix 
av sånger i olika stil. Du 
som gillar gamla klassiska 
kristna sånger, kommer att 
uppskatta den här skivan.  

TEAM KOINONIA 
Allt vårt lov
Team 
Koinonia 
med 
Frida och 
Samuel 
Björk i 
spetsen 
från 
Pingstkyrkan i Uppsala har 
gett ut en lovsångsskiva. 
Under en tid har församlingen 
i Uppsala haft lovsångsguds-
tjänster som fått namnet 
Koinonia, ett grekiskt ord som 
handlar om hjärtlig gemen-
skap. Den här skivan är tänkt 
att ge ett smakprov på just en 
sådan kväll. 

Den innehåller en bland-
ning av nya och klassiska 
sånger, som till exempel 
Gud den högste och Det 
är väl med min själ. Jag 
gillar upplägget skarpt. Det 
känns väldigt genuint, har ett 
genomgående bra låtmaterial 
och hela idén känns god. Att 
komma tillsammans för att 
innerligt få tillbe Gud, och att 
det leder till en skivproduk-
tion. Så bra, det känns gott. 
En sång som berör mig extra 
är Sträcker mig framåt som 
handlar om hur Gud gör all-
ting nytt. Det här en bra skiva 
för dig som vill få tid i Guds 
närhet, i glädje och stillhet. 

en här texten skriver jag från Bang-
kok i Thailand. Vi har haft en helt 
underbar vecka i detta varma och 
fascinerande land. Vi har blivit gui-

dade runt av våra fantastiska missionärer Svante 
och Annette Hektor. De är utsända under en tid 
från vår församling och IBRA till denna nyckel-
stad, för att göra en missionsinsats här. 

Bangkok är en gigantisk utmaning eftersom 
Thailand är ett buddistiskt land, och evangeliet 
inte har fått något stort genomslag här hitin-
tills. Bara en procent av Bangkoks befolkning på 
kanske 15 miljoner invånare tillhör någon slags 
kyrka. Det här är en av världens snabbast växande 
storstäder och hit kommer varje år 15 miljoner 
turister! I denna stad finns det 400 tempel, och 
andehus finns i nästan varje gathörn. Buddist-
munkar i sina orangea kläder möter man överallt.

ÄVEN OM KYRKAN SES som marginell här möter 
vi under veckan till exempel Markus och Henry, 
utsända av den Finska Pingströrelsen. De arbe-
tar med ett modernt musikcafé, ”The Entrence”, 
som målmedvetet försöker nå några av universi-
tetets 39 000 studenter. 

Ännu mer inspirerande är det att besöka 
Daniel och Paulina Brolin som arbetat i Bangkok 
i tio år. Så fascinerande det är att det vuxit fram 
en internationell församling här – Lifechurch. 
Det är sällan man möter så genuina människor 
– med en sådan glödhet tro – som utstrålar så 
mycket kärlek, som paret Brolins. 

När gudstjänsten drar igång i Lifechurch är det 
fullt tryck i lovsången direkt. 

DET GÖR ONT I MITT HJÄRTA när vi besöker 
fängelset som Brolins kyrka brukar besöka varje 
vecka. Jag har fått med mig ett brev från Sverige 
att lämna till en kille från Eritrea som sitter här. 
När han läser börjar han att gråta och jag har 
svårt att hålla tårarna tillbaka. 

Ännu mer sorgligt är det att se de prostituerade 
i Bangkok. När vi vandrar på några gator med 
våra missionärer, där unga kvinnor säljer sig, 
är det som mitt hjärta vill brista. Men det finns 
kristna som engagerar sig för att kunna hjälpa 
dem också. Det är tröstande. En sak är säker; det 
behövs fler skördearbetare här, utmaningarna är 
enorma!

SAM WOHLIN

Gigantisk 
missionsutmaning

D



Thomas Wijk blir ny före-
ståndare i pingstförsamlingen 
i Nynäshamn. Han tillträder 
tjänsten efter påsk och kom-
mer närmast från en förestånd-
artjänst i Kungälv. Han kommer 
även att arbeta som fängelse-
pastor på Hall i Södertälje.

Beatrice Bergroth är sedan 
i början av februari pastor i 
Jönköpings Pingstkyrka med 

huvudansvar för församlingens 
internationella arbete.

Christian 
Mölk välkom-
nades i början 
av februari 
som ny 
föreståndare 
i pingstför-
samlingen i 
Härnösand. 

Han kommer närmast från 
Timrå pingstförsamling.

Samuel Wennstig inledde i 
februari en deltidstjänst som 
pastor i pingstförsamlingen i 
Ljusdal. 

Karin Valinder avslutar i som-
mar sin tjänst i Aspnäskyrkan, 
Järfälla, som pastor med inrikt-
ning barn och familj. Under de 

senaste åren har hon studerat 
till socionom och kommer att 
söka jobb inom det yrket. 

Therese Liljeblad, som 
arbetat som ungdomspastor i 
Pingstkyrkan i Västra Frölunda 
i sju år är för närvarande för-
äldraledig. Hon har flyttat till 
Huskvarna med sin familj och 
är öppen för ny församlings-
tjänst. 
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Följ folk i rörelse

Mejla till ulrika.ramstrand@pingst.seFOLK

Missa inte att följa Pingsts 
olika verksamheter på 
sociala medier.

Här ser du ett axplock 
från de senaste månadernas 
instagrambilder.

Så hittar du oss på Instagram 
och Facebook:

Instagram
c pingstung

c pingst_sverige
c Pmuinterlife
c LP-verksamheten
c ibra.se

Facebook
c pingstung
c Pingst – fria församlingar 
c i samverkan
c PMU Interlife
c LP-verksamheten
c IBRA Media

Pingst och 
PMU uppma-
nar till bön för 
Sydsudan och 
Kongo den 23 
februari. 

Pingst på sociala medier

En glimt från IBRA:s monter på Unite. 

LP-verksamhetens chef Hans 
Wikström talar till predikan-
terna om utmaningar i dagens 
Sverige.

Pingst ung inledde året med tio 
dagars bön. Här gäller uppma-
ningen bön för unga människor 
som mår dåligt.
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Deltagande organisationer/Bolag: 
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samver-
kan och Trossamfundet Pingst, Pingst ung, PMU 
Interlife,  IBRA Radio Federation, TV-Inter Club, 
LP-verksamhetens ideella riksförening, Stiftelsen 
Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet 
och Pingst Förvaltning AB (se separat annons).

• Pingst i rörelse

• Uppföljning

Billigare om du är 
25 år eller yngre!  
Ordinarie: 450 kr 

Ung: 225kr.

25 - 26 MAJ  Citykyrkan Stockholm

RÅDSLAG 2018
Pingst – fria församlingar i samverkan 

Var med och påverka 
Pingströrelsens framtid!
Plats: Citykyrkan i STOCKHOLM
Fredag 25 MAJ Registrering från 10.00. 
Inledning 13.00
Lördag 26 MAJ Rådslag 09.30–15.00

På fredagen hålls en Visionskväll. 
Dessutom har vi under dagarna val, samt 
tar del av årsredovisningar och fattar 
beslut om verksamhetsplaner.

Välkommen! Daniel Alm, föreståndare

ANMÄLAN OCH BETALNING för ombud 
och observatörer sker via www.pingst.se. 
Deltagare i Pingst ungs årsmöte anmäler 
sig på www.pingstung.se 

 
Absolut sista anmälningsdag för samtliga 
organisationer är den 11 MAJ 2018 

Anmälan öppnar 10 APRIL

Mission, media och multiplikation

              På väg emot framtidsbildens förverkligande

I början av året släppte PMU 
en ny bok om kyrkor och jäm-
ställdhet, med titeln ”Church 
and Gender Equality”. Syftet 
med boken är att utifrån en 
kristen tro fördjupa perspek-
tivet på jämställdhet, säger 
Fredrika Uggla, PMU:s tema-
tiskt ansvariga för jämställd-
hetsfrågor.

Den nya boken har arbetats 
fram under det senaste året, av 
Fredrika Uggla och Jenny Bergh, 
som tidigare har arbetat med 
jämställdhet bland annat inom 
Ester-projektet i Pingst ung.

– Jämställdhet är ett av PMU:s 
prioriterade områden, säger 
Fredrika Uggla. I samband 
med att vi har arbetat fram en 
ny policy för jämställdhetsfrå-
gor, insåg vi att vi förutom en 
kortfattad policy behövde mer 
utrymme till att fördjupa oss i de 
här frågorna, och då bestämde vi 
oss för att låta det bli en bok.

Boken är indelad i fem avdel-

ningar, där den första handlar 
om kyrkan och jämställdheten.

– Det är viktigt för PMU 
som trosbaserad aktör att våga 
gå på djupet i de här frågeställ-
ningarna, säger Fredrika Uggla. 

I Bibeln ser vi att kvinnor och 
män har lika värde och är ska-
pade jämställda.

Ett avsnitt ägnas åt att definie-
ra ord och begrepp som används 
när man talar om jämställd-

het, och ett särskilt utrymme 
ges åt jämställdhetsfrågor inom 
utvecklingsarbetet. 

I boken finns också person-
liga berättelser från personer 
som PMU samarbetar med 
inom olika områden, som berät-
tar om jämställdhet utifrån sina 
respektive sammanhang. Boken 
avslutas med ett avsnitt som ger 
praktiska verktyg för fortsatt 
arbete och dialog om jämställd-
hetsfrågor.

Boken kommer att delas ut till 
PMU:s partner, men Fredrika 
Uggla betonar behovet av att 
fortsätta arbetet också i Sverige.

– Boken finns enbart på eng-
elska, men om församlingar 
vill använda den får de gärna 
höra av sig. Det är viktigt att vi 
ser att det här arbetet berör oss 
själva lika mycket som våra part-
ner, säger hon. Det handlar om 
kapacitetsutveckling både för 
våra partner och för oss själva 
som kyrkorörelse.

CAROLINA KLINTEFELT

PMU-bok om kyrkor och jämställdhet

Fredrika Uggla är anställd på PMU som tematiskt ansvarig för jämställd-
hetsfrågor. FOTO: PMU



POSTTIDNING B

Unga vuxna som växer till i tron och inte 
bort. Det är vad Mattias Sennehed, ny 
konsulent på Pingst med fokus på Unga 
vuxna, vill se.

 
Mattias Sennehed är en av pastorerna i 
Europaporten i Malmö, där en del av hans 
ansvar just handlar om unga vuxna. Han 
brinner särskilt för den gruppen och har 
haft dem som särskild målgrupp i 15 år. 

Genom Pingst ung har ett evangelisa-
tionsarbete bland studenter kallat Mosaik 
funnits i åtta  år, och för fyra år sedan lanse-
rades nätverket YA!- young adults.

-Pingst ung har gjort ett fantastiskt och 
viktigt jobb, men det känns också naturligt 
att det nu blir en del av Pingst: Församling. 
Det är inte gamla tonåringar utan unga vux-
na vi talar om, vi går miste om mycket som 
behövs i den vuxna rörelsen om det grup-
pen inte anses vuxen nog att vara med och 
ta ansvar, menar Mattias.

– Vi i kyrkorna är bra på arbetet för barn 
och ungdomar mellan 0 och 18 år, men vi 
behöver perspektivet efter 18 också, säger 
han. 

– En del frågar mig om hur länge ska man 
behöva ”dalta”, och då svarar jag att det är 
rimligt att vi har ett extra fokus upp till 25, 
fortsätter Mattias och hänvisar till att forsk-
ningen visar att det är under åren mellan 16 
och 24 som grundläggande värderingar for-
mas. 

Så vi måste utöka medvetenheten och 
det fokuserade arbetet minst 5 år längre än 
vad vi vanligtvis gjort hittills i kyrkorna, blir 
hans slutsats.

Riskerar att glömmas bort
Det är en åldersgrupp, där man riskerar 

att bli lite bortglömd, säger Mattias. Många 
flyttar till andra orter för att plugga och då 
finns risk för att församlingsengagemanget 
planar ut och tron blir mindre viktig om 
man inte blir uppfångad på den nya orten.

Som konsulent kan han dela med sig av 
tips på vad man kan göra både som sändan-

de och mottagande församling. Till exempel 
kan en avskedsmiddag med förberedande 
undervisning, någon form av sändnings-
ceremoni för de som flyttar till annan ort 
och fortsatt relation med någon från hem-
församlingen som inte är ens förälder, göra 
stor nytta.   

Inspireras till aktivt arbete
Mattias önskar att församlingarna på alla 

de orter runt om i Sverige där det finns uni-
versitet och högskolor i ännu högre grad 
än nu ska inspireras och utmanas till aktivt 
arbete för att ta vara på de inflyttande unga 
vuxna.

– Pingst har en utmaning här. Det är ett 
legitimt ärende och ingen bifråga, säger 
Mattias.

Andreas Ardenfors, verksamhetsansva-
rig på Pingst Församling, ser den nya kon-

sulenttjänsten som ett strategiskt sätt för 
Pingst att vara med och bidra till ett ökat 
nationellt samarbete och att mer resurser 
satsas på unga vuxna och studenter.

Ser positiv utveckling
Mattias tycker att han redan ser en positiv 

utveckling.
– Ja, allt fler församlingar utser någon 

att vara pastoralt ansvarig för unga vuxna, 
anställd eller inte är inte avgörande, men det 
viktiga är att det finns en medveten strategi 
och att någon bär arbetet över tid.

Konsulenttjänsten Mattias har sedan års-
skiftet är på 20 procent av en deltid.

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Vill du komma i kontakt med Mat-
tias eller ha mer info om YA! spana in www.
pingst.se/YA

”Växa till och inte bort”

Andreas Ardenfors, verksamhetsledare för Pingst Församling, ser fram emot att få vara med och 
aktivt och strategiskt arbeta för att nå Unga vuxna. Mattias Sennehed, pastor i Europaporten i 
Malmö, är sedan årsskiftet Pingsts konsulent för Unga vuxna på 20 procent. 

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND


