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Hänförelse, 
hängivenhet 
och hänsyn
Jag vill börja min första ledare för tidningen 

Pingst.se med att uttrycka min tacksamhet 
för förtroendet att få vara med och tjäna i 

det vi har tillsammans som rörelse, vår 
gemenskap och våra gemensamma verksamhe
ter. Tack för all uppmuntran och allt stöd! 

När vi var samlade till rådslag i Pingstkyrkan 
Uppsala för någon månad sedan försökte jag 
beskriva min bild av vad pingströ

relsen är utifrån de tre 
orden hänförelse, hän
givenhet och hänsyn. 
Jag tror att de orden 
berättar något viktigt 
om det sammanhang vi 

är en del av, hur vi 
ska fungera och 

agera. 
Vad vore 

vi egentligen 
utan Guds 
Ande, hur 
skulle liv 
kunna 
exis
tera utan 

hans vilja 
och hur 

skulle hans 
församling 

kunna göra 
något verkligt 

om inte det var 
för Guds närvaro 
i våra liv? Pingst

erfarenheten är en 
erfarenhet av Gud i 
nuet, i det egna livet 
och i församlingen. 

Det är något som sköljer över oss på samma sätt 
som dopets vatten. Detta att bli berörd av Gud, 
att inte bara be och undra utan också beundra 
hans storhet och makt, det ger äkta hänförelse. 
Jag tror att erfarenheten av Anden, när den är 
sund, alltid leder oss till Jesus, att tro på honom, 
tjäna honom och tillbe honom. 

LIVET MED GUD GENOM Anden är inte i för
sta hand känslor även om det kan påverka vårt 
känsloliv. Motivet när Lukas skriver Apostlagär
ningarna verkar vara ett annat; kraft till tjänst 
för Jesus. I Apostlagärningarna 1:8 talar Jesus 
om att vi ska få kraft att bli vittnen. Vår tids 
projekthysteri, relativisering och ibland ovilja 
att vara långsiktiga i relationer skapar ett stort 
behov av uthållighet. Jag tror att uthållighet är 
en av de viktigaste delarna av sann hängiven
het. Det är viktigt att lampan får fortsätta lysa i 
våra kyrkor så att människor kan komma för att 
mötas och ta del av evangeliet. 

I VÅR TID ÄR UTMANINGEN att predika Jesus 
som enda vägen till Gud viktig och samtidigt 
känslig. Exklusiva anspråk uppfattas som intole
ranta och ibland diskriminerande. Här behöver 
vi be Gud om vishet och nåd, vår tid behöver 
inte mer av polarisering. Jag tror att vi behöver 
växa i den hänsyn evangeliet ger för att växa som 
församlingar. Låt oss leva evangeliet och dess 
budskap om frälsning för var och en som tror.

Jag tror på en sund och hälsosam rörelse där 
hänförelsen över en stor och mäktig Gud går 
över i uthållig hängivenhet utan att förlora hän
syn och respekt för varje människa vi möter.

Trevlig sommar!
DANIEL ALM

Föreståndare i Pingst 
– fria församlingar i samverkan
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2012 14 32
Hon har haft tio roliga år
Nu slutar Ingrid Svanell sin tjänst 
som verksamhetsansvarig för 
Pingst församling. Allt arbete har 
växt fram utifrån församlingarnas 
behov, och svårast har varit att 
prioritera tiden rätt.

Nätverk besökte romer
Christer Tornberg och Lena Boberg 
har under våren gjort en resa till 
Rumänien och Bulgarien för att 
knyta kontakter med pingströrel-
serna där. Målet är att ge utsatta 
EU-medborgare bättre hjälp både 
här i Sverige och i deras hemländer.

De delade ut 65 biblar till barn
När pingstkyrkan i Gränna firade 
sitt 80-årsjubileum satsade de 
på framtiden. Genom person-
liga inbjudningar till kommunens 
mellanstadiebarn inledde de en 
satsning som nu ska bli en årlig 
tradition.

Tillbaka till hemlandet 
Lilien Kastberg föddes som mis-
sionärsbarn i Paraguay. Livets 
omständigheter tog henne sedan 
till både Sverige och USA, men 
i våras återvände hon för första 
gången sedan ungdomen. Och 
kyrkan som hennes pappa byggde 
finns kvar.

Sommaren är en tid som ska innehålla mycket. Vi har ofta höga 
förväntningar på de korta semesterveckorna. De ska fyllas med 

allt det som vardagen inte har utrymme till, både vila och exotis
ka upplevelser, tid att dra sig undan med en god bok och tid att 
umgås med alla dem man vill hinna träffa, tid för reflektion och 
kanske också tid för något av alla de där projekten som man har 
tänkt att man ska göra någon gång.

Ibland kan det vara själva omväxlingen som ger rekreation, att 
man gör någonting annat än det som de vanliga hjulspåren inne
bär. Omväxling förnöjer, heter det ju. 

FÖR EN DEL SOMMARFIRARE innebär ledigheten ett ökat enga
gemang i församlingen där man har sitt sommarboende. Läs om 
hur pingstkyrkan i Borgholm satsar under sommarhalvåret tack 
vare de sommarölänningar som engagerar sig och tar ansvar för 
olika verksamheter.

För några av pingsts profiler innebär den här sommaren ett 
avslut. Läs intervjuerna med Pelle Hörnmark och Ingrid Svanell, 
som båda avslutar sina tjänster efter många år. Framtiden för 
dem är när denna krönika skrivs inte känd. Och läs om Rådslaget 

som under pingsthelgen både valde ny 
föreståndare och tog viktiga beslut om 
framtiden för rörelsen. 

FÖR DEN SOM VILL planera framåt 
finns fortfarande chansen att dra 
igång en församlingsbibelskola till 
hösten. Läs om pingstkyrkan i Kax
holmen, där deltagarna tyckte att 
den gemensamma läsningen i grup
pen gav dem nya insikter. 

Daniel Alm, nytillträdd före
ståndare för Pingst, skriver under
visning om tillbedjan. 

Och missa inte bok och musik
tipsen, om de där lata dagarna i 
hängmattan behöver lite extra 
inspiration. Ta gärna med tid
ningen också på läslistan. 

CAROLINA KLINTEFELT

Omväxling och ansvar

 Bibelskolan gav mersmak 
Pingstkyrkan i Kaxholmen var pilotförsamling 
för Kaggeholms nya församlingsbibelskola. Alla 
var delaktiga, och det finns en hemlighet i att 
läsa Bibeln tillsammans, tycker deltagarna.

10
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– Vi ska segla i stormarna, vi 
ska dansa på minfälten!

Med den kraftfulla utma-
ningen avslutade Daniel 
Alm, nyvald föreståndare för 
Pingst, sitt visionstal inför 
ett samlat rådslag i Uppsala, 
som just välkomnat honom in 
i tjänst.

Det var ouvertyren till pingsthel
gen, det var pingstkyrkan i Upp
sala och det var Pingsts rådslag 
2016.

Och det var pingst när den 
avgående föreståndaren, Pelle 
Hörnmark, inledningspredi
kade. Ämnet var Anden och den 
hälsning han skickade vidare i 
sitt officiella avsked hämtade 
han från Sakarja 4: ”Varken med 
styrka eller makt utan med min 
Ande …”. Och med hänvisning 
till Haggais ord ”Bygg upp mitt 
hus” manade han till att, med 
Andens hjälp, prioritera bygget 
av Herrens hus.

– Då är allt möjligt, avslutade 
Hörnmark.

Ödmjuk och tacksam
När Daniel Alm som nyvald 

föreståndare klev fram i talar
stolen handlade det också om 
pingsten, definierad i tre ord: 
hänförelse, hängivenhet, hän
syn. Ödmjuk och tacksam till 
sina uppdragsgivare, men också 
kraftfullt, tydligt och djärvt 
delade han det som i program
met rubricerats som vision och 
som visade sig innehålla långt 
mer än fromma förhoppningar 
och vaga önskningar.

Han utmanade till att lämna 
positioner av skepticism och 
avvaktan för att våga tala profe
tiskt i vår tid, till tydlighet i säll
skap med generositet och till att 
återupptäcka evangelisationen 
som verktyg i arbetet, allt genom 
ett utflöde av Andens liv.

Tydligt var också hans genu
ina och – som det framstod 
– kompromisslösa tro på den 
lokala församlingen som bas i 
det arbete som Pingst ffs står i 
och där ledarna för det gemen
samma också ska dela och bära 
lokalförsamlingens vardag.

Detta uttrycktes också i sam
band med välkomnandet in i 
tjänsten, där han motiverade sitt 
beslut att med 25 procent av sin 
arbetstid stå kvar som förestån
dare i Pingstförsamlingen, Väs
terås.

Fördelningen i tid som gjorts 
upp i samråd mellan ledarska
pet i Pingst Västerås och Pingst 
ffs kommer också att utvärderas 
om två år.

Delade visdomsord
Rådslagets dagordning präg

lades till stor del av föreståndar
bytet. Ett starkt och berörande 
inslag var själva avskiljnings
stunden ledd av de två tidigare 
föreståndarna – StenGunnar 
Hedin och Pelle Hörnmark. 
Hedin delade med sig av några 

visdomsord ur Psaltaren och 
skickade också med ett par goda 
råd som han själv tagit till sig om 
att alltid ”hålla ett öga på moti
vet” och att ”växa – inte svälla 
– i tjänsten”.  Hela familjen Alm 
välkomnades sedan in i tjänsten.

Den avgående föreståndaren, 
Pelle Hörnmark tillsammans 
med sin fru Tina, ägnades också 
en hel del uppmärksamhet med 
inte så högtidliga, men varma 
och personliga tacktal från såväl 

styrelse, personal och pastors
kolleger. Den delen avslutades 
med allvar och innerlighet i en 
välsignelsebön för Hörnmark 
och hans nya uppdrag som sty
relseordförande i Pentecostal 
European Fellowship (PEF) som 
avslutade den delen. 

Formella förhandlingar
Rådslag betyder också mer 

formella förhandlingar med 
årsberättelser och genomgång 

Lokala församlingen
viktig när Alm tar över

AVTACKADES. Pelle Hörnmark avtackades på Rådslaget efter åtta år som föreståndare för Pingst.  
 FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM

Nye föreståndaren för Pingst ffs utmanade i visionstal

NYA. Gamla och nya medlemmar av styrelsen tackades och fick för-
bön. (Se spalt på sidan 7 med alla nuvarande styrelsemedlemmar.) 
 FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM

c



5PINGST.SE  NR 2  2016

NYVALD. Daniel Alm välkomnades in i tjänsten av två av sina föregångare, Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark. ”Håll alltid ett öga på motivet” 
var ett av de visdomsord han fick med sig. FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM
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av ekonomin i de olika verksam
heterna.  Pingst förvaltning AB, 
där den verkställande direktören, 
PeO Larsson, var föredragande, 
var först ut. Pingst förvaltning AB 
har uppdraget att förvalta Pingsts 
gemensamma kapitaltillgångar. 
Avkastningen, för räkenskapsåret 
drygt 8 miljoner kronor, överförs 
till Pingst ffs som gåva, i enlighet 
med det beslut om ny bolagsord
ning som fattades under förra 
årets rådslag.

Madeleine Hansson, direktor 
i Pingst ffs, visade i sin genom
gång på en ekonomi i balans 

och en levande, mångfacetterad 
verksamhet, och konstaterade 
att föreningen lyckats bygga upp 
stabilitet i ekonomin under de 
senaste åren.

Jämnare könsfördelning
När det var dags för val av 

ledamöter till olika styrelser 
inom Pingst framkom det att 
man går in i det nya verksam
hetsåret med en betydligt jäm
nare könsfördelning i ledningen 
där 40 procent nu är kvinnor, 
vilket valberedningen fick upp
skattning för.

I pingststyrelsen skedde också 
en rockad på ordförandeposten 
vilket innebär att tidigare vice 
ordföranden Tomas Wilhelms
son, Vrigstad, nu tar över ordfö
randeklubban efter Dan Harry
zon, Mariestad, som därmed blir 
vice ordförande.

Utredning om strategi
Ett par övriga beslut rörde 

frågan om framtida ledarutbild
ning tillsammans med Evang
eliska frikyrkan och Svenska alli
ansmission (se särskild artikel) 
och Pingsts strategi och kanaler 

för information och kommuni
kation. 

I den senare frågan uppdrogs 
åt föreståndaren och direktor att 
initiera en utredning om detta 
och återkomma vid nästa års 
rådslag som kommer att hållas 
12–13 maj 2017.

KERSTIN KLASON

Fotnot: Daniel Alms visionstal 
finns att ladda ner från hemsi
dan www.pingst.se , som pdf och 
som film. På hemsidan kan man 
också ta del av samtliga årsredo
visningar.

Rådslaget biföll styrelsens 
förslag att Pingst blir en del 
i en gemensam pastors- och 
ledarutbildning tillsammans 
med Evangeliska frikyrkan 
(EFK) och Svenska allians-
missionen (SAM). Därmed har 
alla tre frikyrkorna ställt sig 
bakom förslaget som alltså nu 
blir verklighet med utbild-
ningsstart hösten 2017.

Beslutet föregicks av ett samtal 
där frågor och synpunkter fram
fördes. Flera talare uttryckte 

vikten av – och omsorgen om 
– pingströrelsens särart och om 
förvaltandet av pingstteologin. 

Naturligt nästa steg
Många påpekade att detta 

är ett naturligt nästa steg i ett 
gemensamt arbete, som redan 
pågått länge, sedan fem år också 
uttryckt i en nätverksbaserad 
samverkan mellan kyrkornas 
folkhögskolor och ÖTH. Att 
formalisera samarbetet kom
mer att ge ökade möjligheter till 
inflytande från pingsthåll. Sam

gåendet innebär att de tre sam
funden tillsammans bildar den 
ideella föreningen ”Akademi för 
Ledarskap och Teologi” (ALT) 
vars uppdrag är att driva ÖTH 
och Församlingsledarakademin 
(FL).

Kärnverksamheten blir att 
bedriva fyraårig ledarutbildning 
med inriktning på tjänst som 
pastor, församlingsledare eller 
inom internationell mission, en 
utbildning som utöver fördju
pade kunskaper även erbjuder 
högskoleexamen. Samarbetet 

med folkhögskolorna kommer 
att regleras i skrivna överens
kommelser mellan ALT och sko
lorna och i samarbetsråd.

Delad finansiering
Utbildningen kommer att 

finansieras dels genom statsbi
drag och andra externa bidrag 
och med medlemsorganisatio
nernas verksamhetsbidrag, vilket 
fördelas på respektive samfund 
utifrån storlek och inflytande i 
föreningsstämman.

KERSTIN KLASON

Klart för start av ALT

LEDARE. De olika verksamhetsledarna inom Pingst tackades och fick förbön för arbetet med sina olika områden. FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM

c
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FÖRBÖN. Daniel Alm välkomnades in i tjänsten med förbön och med några visdomsord från de tidigare 
föreståndarna Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark.

De sitter i nya 
pingststyrelsen
Efter årets Rådslag ser sty-
relsen för Riksföreningen 
Pingst – fria församlingar i 
samverkan ut så här.

Thomas Wilhelmsson, 
Vrigstad 
Ordförande 
Vald till 2017

Dan Harryzon, Mariestad
Vice ordförande 
Vald till 2017

Daniel Alm, Västerås
Föreståndare 
Vald till 2020

Peter Kammensjö, Göteborg 
Vald till 2017

Dan Salomonsson, Uppsala
Vald till 2017

Urban Ringbäck, Göteborg 
Vald till 2018

Bengt Adauktusson, Järfälla 
Vald till 2018

Pernilla Olsson, Västerås
Vald till 2018 

Johanna Bode, Göteborg 
Vald till 2017

Christina Hellström, 
Överhörnäs 
Vald till 2017

Monica Söderqvist, 
Linköping 
Vald till 2018

Anna-Carin Rabnor, Borås 
Vald till 2018
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Han sitter avspänt nersjunken 
i en svart skinnfåtölj i det lilla 
sammanträdesrummet Ocea-
nien i Pingsthuset i Alvik. Det 
är en eftertänksam och låg-
mäld Pelle Hörnmark som ger 
sin syn på sina åtta år som 
föreståndare för Pingst – fria 
församlingar i samverkan. 

– Det roligaste har varit mötet 
med alla församlingar, att få se 
arbetet runt om i landet. Och 
så arbetet med pastorsakademin 
och den gemensamma utveck
lingen av arbetet med ledarskap. 

Pelle Hörnmark har varit 
både missionär och pastor inom 
pingströrelsen innan han blev 
föreståndare för Pingst ffs. Ändå 
har jobbet erbjudit ahaupple
velser. 

– Jag har fått större känne
dom om andra sammanhang, 
berättar han. Ekumeniken har 
varit mycket spännande och 
intressant. Och ju mer jag har 
fått möta andra, desto mer har 
jag känt att jag är pingstvän i 
mitt hjärta. Det handlar om att 
bli tydligför både andra och sig 
själv.

Unik inblick i församlingar
Pelle har predikat i olika för

samlingar runtom i landet uppåt 
200 gånger per år. Det har gett 
honom utlopp för sin kallelse att 
förkunna, och även gett honom 
en unik inblick i hur svenska 
pingstförsamlingar har det. 

Det han har sett är positivt.
– Jag ser församlingar som 

ställer de viktiga frågorna – gör 
vi rätt saker, och gör vi dem på 
rätt sätt? 

Samtidigt finns förstås sådant 
som väcker frustration. Ibland 
finns ett språkbruk i församling
arna som inte motsvarar inne
hållet, menar Pelle.

– Vi kanske talar mycket om 
Andens ledning, därför att det 
ligger i vår tradition. Men ibland 
har vi svårt att leva ut och prak
tisera karismatiken. 

Församlingarna inom pingst
rörelsen kan se väldigt olika ut, 
det finns en spretighet, menar 
Pelle. Samtidigt finns det en kär
na som går att känna igen. 

– Jag tror att pingströrelsen 
är ett träd som inte ska tuktas 
för hårt.Yvigheten är till viss del 
vacker.

Stort socialt engagemang
En av de saker som tydligt 

förenar församlingarna inom 
pingst är det sociala engage
manget.

– Jag är positivt överraskad av 
att se hur det sitter i vårt DNA. 
Det verkar vara något naturligt, 
och det är glädjande att se att 
nya människor – före detta alko
holister och narkomaner, nyan
lända – hittar in i våra försam
lingar. Det finns en mångfald, 
ett tillåtande, även om vi också 
är lite snäva i vissa livsstilsfrågor. 

På den sista punkten har det 
dock skett en förändring under 
åren, menar Pelle. Församling
arna är mer samhällstillvända i 
dag, mer öppna mot det omgi
vande samhället. 

En del i den utvecklingen 
handlar om att de sociala beho
ven i samhället har ökat. 

Men den ökade öppenheten 
från församlingarna betyder inte 
per definition att människors 
uppfattningar om pingströrelsen 
har förändrats.

– Det viktigaste är de lokala 
församlingarnas möten med 
sina städer och samhällen. Där 
tror jag att pingstförsamlingarna 
är mer öppna i dag. Men jag är 
inte säker på att folk i allmänhet 
har den känslan.

Det som påverkar den all
männa bilden av pingströrelsen 
handlar mycket om vad som 
syns i medierna. Att vara före
ståndare är också att vara pingst
rörelsens ansikte utåt, och Pel
leHörnmark har vant sig vid en 
del mediestormar.

– De största har väl rört frågor 
kring äktenskap och homosexu
alitet, och den frågan har blossat 
upp några gånger under de här 
åren. Som när 22 pastorer skrev 
om vem som får komma till 
himlen.

Prioriterat samarbete
I det offentliga samtalet har 

Pelle prioriterat samarbeten 
med andra kristna företrädare, 
exempelvis i frågor om männis
kovärdet ochflyktingsituationen.

– Jag har valt att vara spar
smakad med uttalanden. Jag har 
sett det som min uppgift att ena 
och samla pingströrelsen. Då 
blir man inte så profilerad, men 
om jag har en för stark röst ris
kerar jag att förstärka gruppe
ringar i rörelsen. 

Det är också gemenskapen 
som han önskar ska bli hans 
eftermäle.

– Om människor säger att 
under Pelle Hörnmarks tid kom 
vi närmare varandra, vi blev lite 
mänskligare, vi blev lite mer 
brinnande, då är jag tacksam.

Om det är något han hade 
kunnat göra annorlunda är det 
att stärka kvinnliga ledare.

– Det finns någonting som 
gör att kvinnor inte orkar, att de 
hoppar av tidigare än män. Jag 
hade kunnat lägga mer krut på 
att ta reda på varför.

Nya uppdrag väntar
Framöver väntar nya upp

drag. Pelle har tackat ja till att 
bli ordförande för Pentecostal
EuropeanFellowship, PEF, där 
han under en tid har varit sty
relsemedlem.Han tillträder till 
hösten. I andra intervjuer har 
han talar om att ”återevangelise

ra Europa”, någonting som han 
verkligen brinner för.

– Vi behöver nätverkande, 
att dela bra idéer om hur man 
når människor i våra länder. Vi 
behöver också att de rörelser 
som är starka stöder dem som är 
svaga.

Baltikum, Balkan och Grek
landMakedonien är områden 
som han ser behöver mer stöd.

I vissa länder har pingströrel
sen en svag ställning i samhället 
och är satt under hårt tryck av 
lagar och regler.

– Här i Sverige sitter vi i fin
rummet, och vi har svårt att 
förstå hur det ser ut på andra 
håll. Men för många länder har 
det stor betydelse att PEF har 
ett huvudkontor i Bryssel där vi 
kan skapa ”a legal umbrella” (ett 
rättsligt paraply) som ska gälla i 
alla länder.

Vägen öppen
Men uppdraget är inte på hel

tid, och vad han ska göra mer är 
fortfarande en öppen fråga. 

– Min fru Tina har sagt upp 
sig från sin lärartjänst, och nu 
hissar vi seglen och ser vart vin
den för oss, säger Pelle. 

Allra först hoppas han dock 
på rekreation och vila, och tid 
för både familjen och fritidsin
tressena.

– Jag hoppas att jag hinner 
köra lite mer motorcykel, spela 
lite mer golf, jaga lite mer, dyka 
lite oftare.

Familjen har varit ett stort stöd 
under åren som gått, och att få 
mer tid tillsammans med de nu 
vuxna barnen och deras familjer 
ser han också fram emot.

Pingströrelsens framtid ser 
han ljust på.

– Ha fokus på uppdraget att 
vinna människor för Jesus, säger 
han. Plantera församlingar och 
fortsätt göra det som krävs, fort
sätt vara generösa. Behåll hjärtat 
för de svaga i samhället. Var en 
Jesusrörelse. 

CAROLINA KLINTEFELT

”Min uppgift har varit att ena”
Pelle Hörnmark har avgått efter åtta år som föreståndare för Pingst ffs
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”Min uppgift har varit att ena”

MÅNGSIDIG. Pelle Hörnmark har under sina åtta år som föreståndare varit med i många olika sammanhang. Här syns han bland annat som talare 
på Nyhemsveckan, pastorsakademin, Almedalsveckan och Världspingstkonferensen, tillsammans med biskop Anders Arborelius från Katolska kyr-
kan, i samspråk med sin företrädare Sten-Gunnar Hedin, tillsammans med sin fru Tina på sin 50-årsdag och som engagerad fotbollsspelare.  
 FOTO: PINGSTS ARKIV
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Tio 
veckor
och fyra
kapitel
– Vi kände ett behov i församlingen av att 
bli läsare igen, att uppmuntra oss alla att 
verkligen läsa Bibeln och att arbeta med tex
terna. Därför bjöd vi in till församlingsbi
belskola i höstas, berättar Fredrik Martins
son, pastor i Pingstkyrkan Kaxholmen.

60 personer anmälde sitt intresse i star
ten, i verkligheten blev man ett drygt 50tal 
som träffades tio kvällar under hösten – och 
det var en mycket bra uppslutning med 
tanke på församlingens storlek på 230 med
lemmar. Två timmar flög snabbt förbi med 
videoföreläsning i storgrupp och sedan sam
tal och ytterligare studier i smågrupper om 
3–4 personer. Alla deltagare fick en pärm 
med bibeltexten – Filipperbrevet – och där
till frågor att jobba vidare med.

SJÄLVA STUDIEMETODEN blev en utma
ning för många. Det handlade nämligen 
om att läsa och reflektera kring bibeltexten 
utifrån ett yrkesrollsperspektiv. Först som 
en vaktmästare som genom översiktsläs
ning skapar sig en helhetsbild av läget, pre
cis som när han synar sin byggnad. Sedan 
som detektiven som går in specifikt och 
tittar på olika ord och textens uppbyggnad. 
Därefter tog reportern vid med studier av 

bakgrundsfakta, historia och många frågor 
om ”varför”. Skådespelaren utmanade lite 
extra – här handlade det bland annat om att 
dyka djupare i texten genom gestaltning och 
bibelmeditation. Brevbäraren fokuserade på 
hur vi levererar det här budskapet idag, i vår 
tid och kultur. Och så till sist kocken, vars 
utmaning var att lägga fram budskapet på 
ett smakfullt och tilltalande sätt.

– För oss blev kockens resultat en stor 
avslutningsgudstjänst som vi höll i decem
ber, berättar Lisa Martinsson som gick in 
som församlingsbibelskolans ledare.

I BÖRJAN FUNDERADE Lisa över hur det 
här egentligen skulle gå till, hur skulle man 
kunna studera Filipperbrevets fyra kapitel 
under tio veckor med bibehållet intresse?

– Men jag kan säga att det blev näs
tan som en ny text utifrån varje yrke. Man 
läste bibeltexten på ett uppmärksamt och 
noggrant sätt. Och så satt vi ju inte bara 
och lyssnade hela tiden, alla var delaktiga 
och det var halva grejen, säger AnnSofie 
Ambjörn, en av deltagarna.

De andra som har samlats i Pingstkyrkan 
den här kvällen stämmer in. Just att få stu
dera tillsammans betydde så oerhört myck

et. Gemenskapen stärktes och alla bidrog 
med sitt perspektiv, från den yngste delta
garen som var i 20årsåldern till den äldste 
som fyllt 75.

– Det ligger lite av en skatt i att läsa Bibeln 
tillsammans. Och den här kursen är ett bra 
redskap till det, säger Fredrik.

Gav Bibel Distans mersmak och lust att 
läsa Bibeln mer hemma?

– Ja, det tycker jag, säger AnnSofie. Det 
gav absolut en skjuts i rätt riktning och man 
fick redskap att läsa med nya ögon.

– Jag har kommit tillbaka till tankarna 
från kursen flera gånger vilket har gjort att 
jag tittar lite djupare på varje bibelsamman
hang när jag läser hemma, säger Roland 
Johansson.

– Jag känner att jag har fått ett mer analy
serande sätt att läsa Bibeln. Jag läser ofta en 
text flera gånger nu, säger Anders Rambrant.

MAN HAR BARA HÖRT positiva ord från 
alla som var med på kursen. Och ett kvitto 
på det är att intresset är minst lika stort för 
församlingsbibelskolan som planeras till 
hösten. Då går man samman med de andra 
kyrkorna på orten i en gemensam bibelskola 

LYCKAT. Bibel Distans gav mersmak att dyka djupare i Bibeln. Det säger (fr.v) Anders Rambrant, Fredrik Martinsson, Ann-Sofie Ambjörn, Roland Johansson och Lisa Martinsson från Pingstkyrkan Kaxholmen.
FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH

Kan man ägna hela tio veckor åt att studera 
Filipperbrevets fyra kapitel? Absolut! Och det har gett 
mersmak att dyka ännu djupare in i Bibelns texter.       
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som kommer att bli en resa genom Gamla 
testamentet.

– Att 60 personer ville gå i höstas och att 
man vill köra vidare i höst igen, det säger 
något. Det finns ett sug efter Bibeln, säger 
Fredrik.

Hur tycker ni att studiematerialet fung-
erade?

– Om man fick önska skulle det kanske ha 
varit ett lite mer logiskt upplägg för det blev 
rätt mycket bläddrande fram och tillbaka. 
Ibland var det lite svårt att hitta i materia
let. Men jag vet å andra sidan inte hur man 
skulle ha gjort det bättre, säger AnnSofie 
och skrattar.

Det var ett omfattande material, konsta
terar Anders:

– Nu hade vi två timmar på oss varje gång 
och det är ganska lång tid, men vi hade ändå 
kunnat använda ännu mer tid. Och nivån 
är ganska hög, det gäller att man både är 
intresserad och redo att göra en analyseran
de djupdykning i texten.

Och visst kan motivationsgraden variera. 
Lisa förberedde sig för varje lektion genom 
att först testa den i hemgruppen med ton
åringar som träffas hos henne och Fredrik. 

Där hängde man inte alltid med i resone
manget – och när det skulle läsas på djupet 
och skrivas en hel del var det många som 
protesterade högljutt.

Alla föräldrar med tonårsbarn känner 
igen sig. Det är lite av samhällets mentalitet 
idag att allt ska vara kul, snabbt, lättsmält 
och tillgängligt.

– Men allt som är nyttigt är inte alltid 
så jättekul. Allt är inte jättelätt och smakar 
sött, men man måste ändå tugga i sig det – 
och frukten som man får av att göra det är 
väldigt, väldigt god! säger AnnSofie.

Anders skrattar:
– Det är ungefär som biblisk fiberhavre

gröt!

ALLA ÄR ÖVERENS OM att det händer något 
när man ger tid till bibelordet.

– Det gör något med dig när du släpper allt 
runtomkring  och läser Bibeln, säger Lisa. 

Och att göra församlingsbibelskolan tyd
ligt avgränsad som i det här fallet med 10 
samlingar à 2 timmar är också bra.

– Det blir ett projekt och det är lättare att 
få folk att hänga på en sån grej idag. Man vill 
inte tacka ja till något som rullar på varje 
vecka i flera år, säger Anders.

Vad bär ni själva med er från Filipperbre-
vet efter den här kursen?

– Jag blev väldigt intresserad av att lära 
mig mer om personen Paulus, säger Anders.

Roland instämmer:
– Och just Paulus omsorg om försam

lingen är något som jag inte har tänkt på så 
mycket innan.

– En röd tråd i Filipperbrevet är ju Paulus 
uppmuntran att vi alltid ska vara glada, och 
det är ju starkt när man tänker på den situa
tion han befann sig i. Glädje mitt i förföl
jelse – det talade väldigt starkt till mig, säger 
AnnSofie.

– Det som verkligen tilltalade mig med 
den här kursen var att läsa varje bibeltext 
med Jesus som utgångspunkt, det har jag 
burit med mig, säger Lisa.

GABRIELLA MELLERGÅRDH

Fotnot: Pingstkyrkan Kaxholmen var en av 
sju pilotförsamlingar som under hösten tes
tade den nya kursen Bibel Distans, en sats
ning från Pingst kopplad till Kaggeholms 
folkhögskola för att ge både enskilda och 
församlingar verktyg för bibelstudier. 

Läs mer: www.kaggeholm.se/bibeldis
tans/

LYCKAT. Bibel Distans gav mersmak att dyka djupare i Bibeln. Det säger (fr.v) Anders Rambrant, Fredrik Martinsson, Ann-Sofie Ambjörn, Roland Johansson och Lisa Martinsson från Pingstkyrkan Kaxholmen.
FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH
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”Roligaste åren i mitt liv”

TACKSAM. Ingrid Svanell 
är glad och stolt över de 
svenska pingstförsamlingarna 
som gör så många viktiga 
insatser runtom i Sverige. 
 FOTO: ROGER SVANELL

I gröna kängor och svart lång-
skjorta sveper Ingrid Svanell 
in i rummet tillsammans med 
en doft av kaffe. Hon har just 
krockat med en kollega och 
fått kaffet över sig. Men det 
verkar inte påverka humöret 
särskilt mycket. I stället ger 
det upphov till en mängd 
skämt.

Ingrid Svanell avslutade i 
maj sin tjänst som Verksam-
hetsledare för Pingst försam-
ling efter nästan tio år. 

– Det har varit de tio 
roligaste åren i mitt liv, säger 
hon.

Innan hon tillträdde tjänsten på 
Pingst ffs hade Ingrid varit pas
tor i ”typ hela sitt liv”.

– Jag började som ungdoms
ledare i Filadelfia Stockholm när 
jag var 18 år, och sedan har jag 
egentligen aldrig slutat att vara 
det.

Utom just de senaste tio åren, 
förstås. För även om hon har 
predikat och utfört pastorala 
uppdrag och varit runt i pingst
församlingar från norr till söder 
menar hon att pastorsrollen är 
någonting annat.

– En pastor får sin legitimi
tet genom att leva och utveck
las tillsammans men den grupp 
människor som finns i just den 
enskilda församlingen.

Omväxlande arbete
Åren som Verksamhetsledare 

har varit de roligaste i hennes 
liv. Drivkraften har varit att få 
hjälpa församlingar att lyckas i 
deras uppdrag, och det har varit 
omväxlande både över tid och 
beroende på vilka församlingar 
hon har haft kontakt med. 

Några höjdpunkter är 
utbildningssatsningarna 
som har gjorts, arbetet med 
Tillsammans projektet, att lyfta 
frågorna om funktionsnedsattas 
situation och att få de förtroen
den som enskilda pastorer visat. 

Alla verksamheter har växt 
fram utifrån församlingarnas 
behov.

– Den här våren har vi till 
exempel arbetat mycket med 
integration, eftersom det har 
varit så aktuellt. Alla församling
ar gör jättemycket, jag är stolt 
och tacksam över deras kreati
vitet.

Utbildning för ledare
Ett annat viktigt initiativ ärut

bildningen för barn och ung
domsledare under temat Trygg 
församling.

– Vi möjliggör för alla barn 
och ungdomsledareatt gå en 
utbildning för att motverka sex
uella övergrepp. Det är oerhört 
viktigt. 

Bland de många utmaningar 
som finns i rollen som verksam
hetsledare handlar den största 
om att prioritera tiden rätt, tyck
er Ingrid. Också arbetet med att 
stötta och hjälpa församlingar 
där det händer svåra saker har 
varit tufft, även om det samtidigt 
har varit givande och lärorikt.

– Ibland har det räckt med 
några enskilda samtal med en 
pastor för att situationen ska 
lösa sig, men ofta har det varit 
större församlingsprocesser. Det 
är alltid svårt med situationer 
där människor kommer i kläm 
och blir sårade. Då grubblar jag 
mycket över om jag har lyckats 
säga rätt ord i rätt tid, eller inte.

Det mesta man gör kan göras 

lite bättre, tycker Ingrid, så hon 
har svårt att säga någonting som 
hon är särskilt nöjd med. Det 
goda som har hänt är ett resultat 
av samarbete, betonar hon.

– Allt är ett lagarbete, både i 
förhållande till församlingarna 
och tillsammans med kollegorna 
på kontoret.

Mycket har förändrats inom 
pingströrelsen under de tio år 
som har gått. Medlemssiffrorna 
har stabiliserats och fler har bli
vit döpta. Ingrid ser också att det 
finns ”ett större vi” i pastorskå
ren och bland församlingarna 
nu jämfört med hur det var när 
hon började.

Då var det nytt med Pingst ffs 
och det fanns en oro över vart 
det skulle ta vägen och vad som 
var syftet, menar hon. I dag kän
ner sig folk trygga med hur saker 
och ting fungerar.

– Vi är fortfarande fria för
samlingar som arbetar tillsam
mans, precis som innan, säger 
hon. Det är i de lokala försam
lingarna allt händer!

Tid att ta det lugnt
Nu är det alltså dags att gå 

vidare. Till vad är inte riktigt 
klart. 

Ingrid har under det senaste 
året haft en deltidstjänst på 
Kaggeholm som lärare på Bibel 
Kreativ, och den tjänsten ska 
hon fortsätta. Hon får också 
ytterligare lite arbetstid för att 
starta en själavårdsutbildning på 
samma skola, som ska dra igång 
redan till hösten. Tillsammans 
bli det en halvtidstjänst.

– Och så har jag kvar arbetet 
med Vigselnämnden under hös
ten. 

På sikt är det möjligt att pas
torskallet drar i henne igen, och 
hon känner sig nyfiken på fram
tiden.

– Under hösten vill jag framför 
allt ha tid, säger hon. Tid att träffa 
vänner, tid att ägna mig åt blom
morna på balkongen, umgås med 
barnbarnet och läsa böcker.

CAROLINA KLINTEFELT

Allt är ett lagarbete, både i 
förhållande till församling-

arna och tillsammans med kolle-
gorna på kontoret.’’
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”Roligaste åren i mitt liv”
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I början på året reste Christer 
Tornberg, vice ordförande i 
Pingst nystartade Roma-nät-
verk, till Rumänien och Bul-
garien för att knyta kontakter 
med pingstförsamlingar och 
prata om romernas situation.

– Jag har arbetat med frågan om 
romer lokalt i Jönköping sedan 
två år tillbaka genom en sats
ning som vi kallar Kyrkhjälpen, 
berättar Christer Tornberg, som 
numera är Församlingskonsult i 
Pingst och även deltidsanställd 
inom biståndsorganisationen 
Hjärta till Hjärta. 

Nätverket har som syfte att 
knyta samman svenska pingst
församlingar som arbetar med 
utsatta EUmedborgare i Sveri
ge, och en viktig uppgift ärockså 
att etablera relationer med de 
pingstförsamlingar som finns i 
de länder varifrån dessa utsatta 
medborgare kommer.

– Det fanns många kontak
ter under kommunisttiden och 
upparbetade relationer mellan 
pingströrelsen i Sverige och i 
Rumänien och Bulgarien, berät
tar Christer. 

Men under 1990 och 
2000talet avtog kontakterna. 
Med friheten från kommunis
men fick de inhemska försam
lingarna egna möjligheter att 
utvecklas och kontakterna mins
kade. Nu har behovet av dessa 
relationer ökat igen på grund av 
EUmigranterna i Sverige.

– På så sätt kan jag nästan 
säga att vi kan vara tacksamma 
till dessa utsatta människor som 
kommer hit, säger Christer. De 

har uppmärksammat oss på hur 
de har det. Och de allra fattigaste 
kan ju inte ens komma hit. 

Under resan besökte de för
samlingar och ledare iOradea, 
Timisoara, Bukarest, Bacau, 
Plovdiv och Sofia. De möttes av 
värme och välkomnande. Det 
fanns också vid något tillfälle 
en outtaladfråga – vart tog ni 
vägen?  Men nu när kontakterna 
är återupptagna finns mycket att 
bygga vidare på.

Viktigt att lyssna
– Det är viktigt att lyssna och 

höra hur de ser på situationen, 
säger han. Man kommer inte 
heller ifrån att det i samhället 
finns en underliggande konflikt 
mellan romerna och den inhem
ska befolkningen som har pågått 
i hundratals år, och som har lett 
till diskriminering och utanför
skap.Samtidigt ser vi hur för
samlingar och samfund arbetar 
kontinuerligt med socialt arbete 
bland romerna. Det finns även 
enstarkt väckelse bland romer 
och nya romska församlingar 
bildas. 

Rumänien har en av Europas 

största pingströrelser, som orga
niseras i olika förbund vilka till
sammans har omkring 600 000 
medlemmar.

– Det är mycket viktigt att vi 
också träffar de romska försam
lingarna, understryker Christer. 
Vi möter deras ledare, lyssnar på 
dem och hör vad de önskar för 
stöd och hjälp.

Mycket handlar förstås om 
det materiella, men även såda
na saker som att ha utbyte och 
gemenskap, träffa varandras 
ledarskap och bygga relationer 
är viktigt, menar Christer.

Församlingar som vill starta 
ett arbete för utsatta EUmed
borgare rekommenderar han att 
ta kontakt med en hjälporgani
sation för att höra vad de kan 
bidra med.

– Hjälporganisationerna har 
varit på plats i många år och de 
har mycket kunskap, de vet vad 
som behövs, säger Christer. 

Med på resan var också Lena 
Boberg, som är konsult och reste 
på uppdrag av PMUoch Pingst 
Romanätverket. Ett strategido
kument har arbetats fram (se 
artikel här intill), och på Lapp
landsveckan kommer det att bli 
ett seminarium med nätverkets 
representanter.

– När vi möter en tiggande 
människa på gatan ska vi göra 
som Jesus – han böjde sig ner 
till oss, och vi kan få böja oss 
ner och hälsa, säga vårt namn, se 
dem i ögonen, bygga en relation. 
På så sätt hjälper vi också till att 
lyfta upp deras människovärde, 
säger Christer Tornberg. 

CAROLINA KLINTEFELT

De reste till
romernas
hemländer

TRIO. Christer Tornberg tillsam-
mans med Lucian Chiss, pastor i 
Aletheia Church och ordförande 
i Federation ofautonomouspen-
tecostalchurches, samt Lena 
Boberg.  FOTO: JÖRGEN LJUNG

POPPIS. Fotbollsskola i Bulgariens största getto Stolpinovi utanför Plovdiv med cirka 120000 invånare. Här drivs en 
fotbollsskola för romska ungdomar, där det ställs krav på att de också måste gå i vanlig skola för att få delta. 

FOTO:CHRISTER TORNBERG

MERITERAD. Segun Phillips är nigeriansk VM-spelare i fotboll, men även pastor i iStolpinovi, Bulgarien. Han driver fot-
bollsskola för pojkar med krav att gå i vanlig skola samtidigt.  FOTO: CHRISTER TORNBERG
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– Romerna är inte bara 
enskilda personer som sitter 
och tigger, de är en oerhört 
utsatt folkgrupp som ropar på 
hjälp. Vi som församlingar 
behöver öka engagemanget 
för dessa människor, men 
också samordna oss bättre, 
säger Marcus Sönnerbrandt, 
pastor i Sionförsamlingen i 
Linköping, som leder pingst-
rörelsens Romanätverk. 

PMU har på uppdrag 
av nätverket tagit fram en 
vägledande strategi för hur 
svenska pingstförsamlingar-
kan bli mer genomtänkta i sitt 
arbete med romerna. 

Pingströrelsen har lång erfaren
het av att jobba med romer och 
många romer finns med i de 
lokala församlingarna runtom 
i landet. Idag engagerar sig ett 
50tal församlingar för utsatta 
romer som kommit från Bul
garien och Rumänien. Flera 
av dessa församlingar har varit 
drivande i att initiera insatser 
tillsammans med andra aktörer 
på sina respektive orter och har 
samlat på sig mycket erfarenhet 
av praktiskt stödarbete.

– Det finns många olika yrkes
grupper inom våra församlingar 
som jobbar som volontärer för 
romerna och gör jättebra insat
ser, säger Lena Boberg.

”Pingst var först”
För en tid sedan fick hon 

i uppdrag av PMU att för 
Romanätverkets räkning skriva 
en utredning med förslag på 
strategi för hur svenska pingst
församlingar bättre kan samord
na arbetet med romerna. 

I Romanätverket,som skapa
des för ett år sedan,ingår för
samlingar, Pingst Socialt och 

PMU. Marcus Sönnerbrandt 
menar att pingströrelsen är den 
folkrörelse i Sverige som är bäst 
på att jobba med romer. 

– Pingst var de första som 
öppnade för romerna att vara 
med, de har annars en histo
ria av att vara utestängda från 
kyrkorna. Vi är en av få aktörer 
i Europa idag som har verklig 
chans att göra bestående skill
nad. Det räcker inte med sociala 
insatser, för att få bestående för
ändring måste församlingsper
spektivet in, säger han.

Den nya utredningen som 
tagits fram föreslår att arbetet 
som görs i de lokala församling
arna bättre ska länka till de insat
ser som görs i romernas hemlän
der och vägleda inom teman som 
teologi, kulturförändringar och 
myndigheters ansvar.

– Jag tror att vi måste fortsätta 
stärka relationerna med dessa 
länder och arbeta tillsammans 
med dem och inte åt någon. Vi 
kan inte sitta här i Sverige och 
bestämma, vi måste bygga rela
tioner, säger Lena Boberg. 

Ska fungera som stöd
Det kommer inte att fin

nas någon gemensam budget 
för genomförandet av strategin, 
istället bygger den på församling
arnas egna initiativ och kapacitet.

– Det är inte en strategi som 
alla församlingar behöver följa, 
den ska mer fungera som ett 
stöd. Förhoppningen är att vi 
ska kunna jobba på olika håll 
men samtidigt vara samordnade, 
så att det bidrar till förändring, 
säger Marcus Sönnerbrandt.

MATILDA HECTOR

Fotnot: Vill du veta mer? Kon
takta romanatverket@pingstlin
koping.se

”Vi måste
bygga
relationer”

POPPIS. Fotbollsskola i Bulgariens största getto Stolpinovi utanför Plovdiv med cirka 120000 invånare. Här drivs en 
fotbollsskola för romska ungdomar, där det ställs krav på att de också måste gå i vanlig skola för att få delta. 

FOTO:CHRISTER TORNBERG

MERITERAD. Segun Phillips är nigeriansk VM-spelare i fotboll, men även pastor i iStolpinovi, Bulgarien. Han driver fot-
bollsskola för pojkar med krav att gå i vanlig skola samtidigt.  FOTO: CHRISTER TORNBERG
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I många kyrkor gapar bän-
karna tomma när semestrarna 
kommer. Men i pingstkyrkan i 
Borgholm är det tvärtom. Här 
lever församlingen upp under 
sommarmånaderna. Mycket 
tack vare de sommargäster 
som engagerar sig i arbetet.

Pingstkyrkan i Borgholm har 
omkring 50 medlemmar på 
papperet. Under vinterhalvåret 
kommer i genomsnitt ett tret
tiotal personer på förmiddags
mötet. Men på sommaren lever 
församlingen upp, och det är 
inte ovanligt med 100 personer 
på gudstjänsterna. Hur är det 
möjligt?

– Det började med en träff 
för tre år sedan, berättar pastor 
Paul Gren. Vi la märke till att 
det kom många personer som 
bodde här under sommarhalv
året och som var medlemmar i 
församlingar på sina hemorter.

Till Öland kommer många 
sommargäster som stannar hela 
sommarhalvåret, från påsk till 
skördefesten. 

Några av de som tidigt har 
engagerat sig i arbetet med att få 
liv i sommarprogrammet i Borg
holm är PeO Larsson, tidigare 
direktor för Pingst, och hans 
fru Agneta. De köpte sitt som
marställe mellan Borgholm och 

Köpingsvik 2003. I början var de 
där under semestrarna, men de 
senaste tre åren har de haft möj
lighet att bo på Öland från april 
till oktober. 

Församlingen bjöd in till en 
träff, där de aktiva sommar
ölänningarna fick träffas. PeO 
Larsson var drivande i att samla 
in mejladresser och kontakta 
folk. Ett tjugotal par med rötter 
i andra församlingar runtom i 
landet kom.

– Jag har svårt att förstå dem 
som tar semester från guds
tjänstlivet, säger han. Själv kan 
jag inte tänka mig att ta semes
ter från Guds verk. För min del 
behöver jag ett aktivt gudstjänst
liv för att må bra och orka med. 

Stort engagemang
PeO har hela tiden också 

varit aktiv på sin vinterhemort. 
I många år var det Pingstkyrkan 
i Södertälje, där han är upp
vuxen, men senare även i Fila
delfia Stockholm. Nu bor paret 
i Jönköping och PeO sitter med 
i styrelsen där. Ett visst mått av 
splittring kan han känna, när 
han måste pendla hem från 
Borgholm för att delta i ett sty
relsemöte i församlingen i Jön
köping. Men det är ingenting 
som hindrar honom. Tvärtom 
är engagemanget stort.

– Om vi vill att det här ska fin
nas kvar om fem eller tio år så 
måste vi engagera oss, säger PeO. 
Det skulle kännas mycket tomt 
att komma till Borgholm om det 
inte fanns en församling här.

Församlingen en tillgång
Några andra som engagerat 

sig är Miriam och Owe Lund
gren, samt Berith och Lars Berg
man, också de från Filadelfia
församlingen i Stockholm. Alla 
talar om den värme och gemen
skap de upplever i pingstkyrkan 
i Borgholm.

– För mig handlar det inte om 
att ”hjälpa till”, utan om att en 

levande församling är en tillgång 
i ett sommarparadis, säger Owe 
Lundgren.  Det ger ett plusvärde.

Numera ordnas en så ka llad 
VIPträff årligen i början av 
våren, där programmet plane
ras och ansvaret fördelas mellan 
de engagerade familjerna. Det 
handlar om allt från att ansvara 
för mötesledningen på sönda
garna till att predika, stå för sång 
och musik och att ta hand om 
kyrkkaffet. 

Förra sommaren gjordes ock
så en särskild satsning på att nå 
ut till fler än dem som tar sig till 
kyrkan. En sommarkör startades 
och man sjöng på torget. 

Kyrkan i Borgholm växlar upp sommartid
VÄLBESÖKT. Under sommarhalvåret fylls Pingstkyrkan i Borgholm när sommargäster deltar i församlingens verksamheter och delar på ansvarsuppgifterna. De har också många talare och sångare som gästar gudstjänsten, som till exempel Kjell Samuelson.  FOTO: KURT WINZELL

DELTID. Annika Gren har en 
deltidstjänst i församlingen i dag, 
vilket är möjligt tack vare som-
marölänningarnas engagemang. 

FOTO: KURT WINZELL

ENGAGERAD. PeO Larsson 
var för tre år sedan med och 
samlade de sommarölänningar 
som är aktiva i sina hemförsam-
lingar under vinterhalvåret. Nu är 
de en stor grupp som bidrar till 
verksamheten i Borgholm under 
sommaren. 

FOTO: KURT WINZELL
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Kyrkan i Borgholm växlar upp sommartid

En som varit särskilt enga
gerad i musiklivet är Lars Berg
man.

– Vi började gå till pingst
kyrkan i Borgholm för 10–12 år 
sedan och fick en fin kontakt, 
berättar han. 

Av och till deltog Lars med 
sång i gudstjänsterna, och sedan 
har det även kommit fler som
marölänningar som har enga
gerat sig i musiklivet, såsom 
Lilian och Ingemar Gard. Lars 
Bergman har även genom kon
takterna med pianisten Jan 
Bergman i Borgholm engagerat 
sig i en grupp som sjunger Einar 

Ekbergsånger – en uppgift som 
har lett vidare till både en skiva 
och en turné till olika orter över 
hela Sverige. 

– I Borgholm hade vi en 
rekordpublik, berättar han. Och 
i Filadefia Stockholm kom det 
800 personer en vanlig tisdag 
klockan tretton och lyssnade. 

Pingstkyrkan i Borgholm 
har nu ett gediget och varierat 
sommarprogram, med gäst
talare såsom Pelle Hörnmark, 
Urban och Carina Ringbäck och 
sångare såsom Simon Ådahl och 
Mikael Järnestrand. 

– De flesta som kommer har 

nog en koppling till en försam
ling, säger PeO Larsson. Men 
om någon som är kyrktrött får 
ett infall att komma och lyssna 
på Simon Ådahl, så kan det 
väcka inspiration.

Skillnad som syns
Även i församlingens eko

nomi syns skillnad när fler kän
ner ansvar och väljer att bidra. 
Det har gjort att församlingen 
har kunnat tillsätta ytterligare en 
pastorstjänst på 60 procent.

Lars Bergman tror att lokala 
församlingar på andra sommar
orter också skulle må bra av att 
få hjälp av de sommargäster som 
stannar lite längre.   

– Det är viktigt att man enga

gerar sig i den församling man 
kommer till och att gåvor får 
komma till användning, säger 
han.

PeO Larsson är inne på sam
ma spår.

– Det är så små insatser som 
krävs, men det skulle kunna ge 
en jätteglädje in i den lokala för
samlingen. Men det är viktigt att 
det sker på deras initiativ. Vi ska 
göra det som de ber oss om, och 
inte driva någon egen agenda.

– Vi hoppas och ber att det 
engagemang vi ser på somma
ren ska smitta av sig till höst och 
vinter, och att det ska synas i den 
lilla orten Borgholm, säger Owe 
Lundgren. 

CAROLINA KLINTEFELT

VÄLBESÖKT. Under sommarhalvåret fylls Pingstkyrkan i Borgholm när sommargäster deltar i församlingens verksamheter och delar på ansvarsuppgifterna. De har också många talare och sångare som gästar gudstjänsten, som till exempel Kjell Samuelson.  FOTO: KURT WINZELL

DELAKTIGA. Sommarölänningarna hjälper till med allt från det prak-
tiska i köket till att forma gudstjänsterna. Berit Bergman och Christina 
Jormvik serverar kaffet.  FOTO: MIRIAM ERIKSSON

UPPSKATTAT. Förra sommaren satsade Pingstkyrkan i Borgholm på 
att sjunga på torget. Det blev lyckat och man planerar att göra något 
liknande även denna sommar.  FOTO: KURT WINZELL
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Information och ansökan:
www.missionsinstitutet.se

Läs Programmet för mission och
interkulturella studier (PROMIS)!
Ett samarbete mellan Evangeliska Frikyrkan, 
Pingst och Svenska Alliansmissionen.

Sök nu för ht-16

Nu i
nätbaserad 

form!

Temat för årets Lapplands-
vecka är ”Ordet blev kött”, 
eller Jesus blev människa. 
Denna centrala kristna san-
ning ska utgöra fokus för 
bibelstudier och seminarier. 
Bland årets talare finns 
Daniel Alm, Tatta Lennart-
son, Mats Särnholm, Olof 
Edsinger och Annelie Len-
nartsson. 

Några seminarier behand
lar också andra ämnen. Tar 
vi emot nyanlända som Jesus 
skulle ha gjort, är en fråga som 
ställs av Elaine Åhman och 
Rhode Green i ett seminarium 
på tisdagen. Feminism och 
kyrkan – på spaning efter jäm
ställdhet, heter ett seminarium 
med författaren Lina Mattebo i 
samarrangemang med studie
förbundet Bilda.

Under onsdagen blir det en 
kreativ zon om skrivande till

sammans med Lina Mattebo, 
och på eftermiddagen medver
kar ordförande och vice ordfö
rande i Pingsts Romanätverk, 
Marcus Sönnerbrandt och 
Christer Tornberg, tillsam
mans med bland andra Elisa
beth Hammarberg från PMU i 
ett seminarium om hur vi hjäl
per tiggarna.

På eftermiddagarna blir det 
även crossträning, ett gympass 
med pastorn och gymtränaren 
Frida Nyberg. 

Under hela veckan blir det 
också som vanligt Barnens 
Lappis med samlingar för bar
nen både i barnmöten och i 
olika åldersanpassade grupper, 
och Lappis Lattjo på onsdag 
eftermiddag med hoppborgar, 
popcorn och ansiktsmålning.

Lapplandsveckan går av 
stapeln den 3 till 10 juli. Hela 
programmet finns på hemsi
dan www.lapplandsveckan.se.

Almedalsveckan är inten-
siv med program från alla 
politiska partier och en lång 
rad olika föreningar och 
grupper. Pingst deltar även i 
år under temat (G) som i Gud, 
och arrangerar seminarier 
och debatter i en rad aktuella 
ämnen.

Många ämnen hinns med under 
Almedalsveckan i samarbetet 
(G) som i Gud, som Pingst är 
med och driver tillsammans 
med tidningen Dagen och Fräls
ningsarmén. Varje dag hålls ett 
eller två seminarier i Krukmaka
rens hus i Visby.

På måndagen sätts fokus på 
migrationsfrågorna. Det första 
seminariet handlar om ensam
kommande flyktingungdomar 
och hur de kan bli en resurs i 
vårt samhälle. På eftermidda
gen handlar det om att skapa en 
vision för hur Sverige kommer 
att se ut om 20 år med en ökad 
befolkning och ökad mångfald.

På tisdagen blir det bland 
annat ett seminarium om hur 
det ska gå att stoppa rekrytering 
till IS och få slut på det folkmord 
som de bedriver. Under onsda
gen handlar det om beroenden, 
och det blir ett seminarium om 
spelberoende och ett om ungas 
rätt till en uppväxt fri från alko
hol och droger.

Seminarium om dödshjälp
Under torsdagen ordnas ett 

seminarium om ungas rätt att 
växa upp i en miljö fri från sexu
alisering. Hur påverkas barn och 
unga idag av den stora tillgången 
till pornografi via internet och 
digitala medier?

Veckan avslutas med en dis
kussion om dödshjälp. Har vi 
rätt till vår egen död?

Politikerveckan i Almedalen 
pågår i år den 3–10 juli. Hela 
programmet för (G) som i Gud 
finns på hemsidan http://gsomi
gud.se/.

CAROLINA KLINTEFELT

FULLMATADE DAGAR. Under årets politikervecka i Visby sätter (G) 
som i Gud fokus bland annat på frågor som rör ungas rättigheter, IS och 
dödshjälp. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Ungas rätt, IS och dödshjälp  
på programmet i Almedalen

Jesus som människa 
fokus på årets Lappis
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         Var med på kvällssamlingarna kl 19.00!

Drakudden • Gullbrannagården • Arjeplog 

....och möt oss även på 
Nyhem • Lappis • Almedalen

Sommaren med

Läs mer på 
www.lp-verksamheten.se

 13-16 juli                                       3-7 aug                     16-20 aug

Sommartid är konferenstid, 
och snart är det dags igen 
för Pingströrelsens stora 
mötesplatser. Som vanligt är 
Nyhemsveckan först ut, och 
strax därefter är det dags för 
Lapplandsveckan. 

Nyhemsveckan, som firar hund
raårsjubileum i år, går av stapeln 
den 17–26 juni. De första dagar
na är det ungdomskonferens 
med temat ”Kärleken är …”, 
och på måndagen tar sedan 
huvudkonferensen vid. Men det 
blir också mycket program för 
barn och ungdomar även under 
resen av veckan.

En nyhet för året är samlingar 
med temat ”Unika möten”, med 
särskild inriktning på barn och 
unga med funktionsnedsätt
ningar. Initiativtagare är Rickard 
Lundgren från Katrineholm. 

Internationella talare
Bland de internationella gäs

terna finns pastor Nick Park, 
som medverkade på Pingst Pas
tor i februari och som driver 
Irlands första mångkulturella 
församling. Han kommer att 
tala i kvällsgudstjänsten på tors
dagen. Även Egil Svartdahl från 
Norge kommer att medverka 
under tisdagen och onsdagen. 
Bland övriga medverkande 
finns också Anethe Carlsson och 
Marica Reid som håller i varsitt 
bibelstudium. I avslutnings
gudstjänsten talar Daniel Alm.

Under eftermiddagarna åter
kommer seminarier med rubri
ken ”Tänk själv – tänk tillsam

mans” där olika frågor bearbetas, 
och där medverkar på tisdagen 
poeten Ylva Eggehorn på temat 
”Leva överlåtet hela livet”, och på 
torsdagen direktor Niclas Lind
gren från PMU på temat ”Mötet 
med den lidande kyrkan”.

På midsommarafton blir det 
traditionsenligt firande med 
sång och dans kring midsom
marstången, och på kvällen 

kommer Carola att hålla en kon
sert i stora hallen kl 22.00.

Jubileet uppmärksammas
Hundraårsjubileet kommer 

att firas med en jubileumsfest 
på midsommardagen kl 14.00, 
och under hela veckan kommer 
det att finas en jubileumsutställ
ning på plats med bilder från 
de år som har gått. På midsom

mardagens kväll blir det en jubi
leumsgudstjänst under ledning 
av Marina Andersson och Urban 
Ringbäck.

För barnen blir det möten 
och aktiviteter i åldersanpassade 
grupper med start på måndagen.

CAROLINA KLINTEFELT

Fotnot: Se hela programmet på 
www.nyhemsveckan.se

JUBILERAR. Nyhemsveckan firar hundraårsjubileum i år, med utställning, fest och en särskild jubileums-
gudstjänst.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Nyhemsveckan fyller hundra
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KRÖNIKA Verksamhetsansvarig har ordet

I    samband med en flytt för ett antal år sedan gjorde vi en 
ordentlig garageröjning. Där fanns allt man kunde tänka 
sig, skridskor i alla storlekar, skidor, pulkor, verktyg och 

möbler. Där fanns också en stor kista med gamla kläder. Jag 
öppnade och åren passerade revy allt eftersom jag sorterade. 

SÅ TOG JAG UPP EN LITEN blus med broderade blommor. En 
liten blus som passade en flicka på 6–7 år. I dag skulle den ha 
varit fruktansvärt omodern. Men när jag stod där med blusen 
så kom tårarna. Jag tänkte på Eva som hade gett mig blusen. Eva 
hette egentligen något annat men hon var en kvinna som jag 
hade förmånen att ha fått lära känna. Eva hade levt ett hårt liv. 
I sin ungdom var hon en skönhet, en fotomodell med lysande 
framtidsutsikter. Hon var inte bara vacker, hon var också en 
duktig skribent och journalist. I den hektiska värld hon levde i 
fanns också mycket narkotika och hon drogs in i ett narkotika
missbruk. I det djupa missbruket, i misären, fick hon ett barn, 
en liten flicka som togs ifrån henne. 

NÄR JAG LÄRDE KÄNNA EVA levde hon inte lägre i sitt miss
bruk. Hon hade sedan ett antal år tillbaka blivit frälst och fått ett 
nytt liv. Hon var glad i sitt nya liv men hade en djup hjärtesorg. 
Det var hennes dotter som hon aldrig fick träffa och som hon 
aldrig fick vara en mamma för. En dag kom Eva till mig med 
den lilla blusen. Hon berättade att hon köpt den till sin dotter 
för många år sedan men att hon aldrig hade fått tillfälle att ge 
den till henne. Jag minns att jag tog emot blusen med tårar för 
jag visste vad som låg bakom av hopp, förtvivlan och sorg. När 
jag berättar om Eva så tänker jag också på alla de andra vän
ner jag träffat genom åren. Människor i utsatta livsförhållanden 
som inte riktigt lyckats i livet. 

NÅGONSTANS GICK DET SNETT. Hemlösa, uteliggare, missbru
kare. Många med samma djupa hjärtesorg som Eva. Samhället, 
kanske även släkt och vänner, har gett upp. När omvärlden för
ändras, när resurser stramas åt, när alltfler blir marginaliserade, 

är det vårt solklara uppdrag att 
se människan bakom allt 
det som vill skymma sik
ten. Att inte ge upp utan 

fortsätta satsa på den 
som ingen annan 
tror på.   

KERSTIN ERIKSSON
Verksamhetsledare 

Pingst Socialt

Ett solklart
uppdrag

Församlingen firar 80 år, men 
tänker på framtiden. I våras 
delade Pingstkyrkan i Gränna 
ut biblar till mellanstadiebar-
nen i kommunen.

– När vi firar 80 år ser vi tillba
ka, men vi vill se på framtiden 
också, säger Marina Andersson, 
skolpastor i Gränna, och även 
barnkonsulent på Pingst Ung. 

Förra året var Marina med och 
tog fram en ny bibel för mellan
stadiebarn. Den innehåller vissa 
illustrationer, samt introduktio
ner till bibelböcker och personer 
skrivna för och godkända av barn 
i 10–13 årsåldern.

Inför jubileet tog försam
lingen fram listor på alla barn i 
kommunen som gick i årskurs 
4, 5 och 6. 130 barn fick ett per
sonligt brev med en inbjudan att 
komma och ta emot en bibel på 
en särskild dag. I brevet fanns en 
talong att fylla i med målsmans 
underskrift om man ville tacka 
ja. Där fanns också information 
om fyra bibelkvällar då barnen 
kunde komma och lära sig mer 
om Bibeln så att de skulle förstå 
vad det var de fick. 

Och hur blev mottagandet?
– På sista svarsdatum hade vi 

fått in åtta anmälningar, berättar 
Marina.

Då vidtog nästa fas, och det 
var personliga kontakter.

– Det finns många barn och 
familjer som vi har haft en kon
takt med tidigare, och dem sökte 
vi upp, berättar Marina.

Det var barn som kanske 
hade gått i söndagsskolan eller 
i församlingens musikskola, 
men som inte var regelbundna 
kyrkobesökare. Några fick ett 
telefonsamtal, andra besöktes i 
hemmen. 

– De vi träffade blev glada och 
tacksamma, berättar Marina. De 
sa ”åh, vilken fin bibel, ska vi få 
en sådan?”. 

En familj frågade om småsys
konen också skulle få biblar när 
de blev större. En mamma bör
jade gråta. 

Och när det blev dags för 
bibelutdelningen den 20 mars 
var det 58 barn som kom. Med 
eftersläntarare som droppade in 

efter utdelningsdagen är man nu 
uppe i 65 utdelade biblar.

– Enbart ett brev gav 8, men 
genom att aktiv söka upp männ
iskor blev det 65, säger Marina. 
Om vi är engagerade och mål
medvetna når vi många.

Efter utdelningen blev barnen 
inbjudna till en ny kurs om två 
kvällar där de fick lära sig hur 
man hittar och läser i den egna 
bibeln. Omkring hälften av alla 
som fick en bibel har deltagit i 
de träffarna under våren, och 
när den tog slut önskade barnen 
en fortsättning.

– Vi vill gärna möta det beho
vet, så vi tittar just nu på hur vi 
ska kunna fortsätta i höst, säger 
Marina.

Tidsbestämt projekt
I en mindre församling kan 

det vara en utmaning att få ihop 
verksamheterna, så i Gränna 
arbetar man i projektform. Då 
vet både ledare och deltagare att 
det gäller ett visst antal veckor, 
och under den tiden kan man 
engagera sig. 

– Jag tror att vi behöver ta 
vara på de relationer vi har i för
samlingarna, säger Marina. Vi är 
ofta bra på att knyta kontakter, 
men inte alltid lika bra på att 
följa upp dem. 

Strategin för bibelutdelningen 
växte fram under bön, och för
samlingen fick ekonomiskt stöd 
från föreningen Min första bibel. 

– Under den här våren har 
fler barn i Gränna läst Bibeln, 

”Fler barn har läst Bibeln”

IVRIGA. Ledarna Peter och Alberth hjälper Eddie och Hugo att hitta i sina nya biblar 
som de fått av pingstkyrkan i Gränna.  FOTO: MARINA ANDERSSON



21PINGST.SE  NR 2  2016

SV
ER

IG
E

Almedalsveckan 

Se veckans hela program på www.gsomigud.se

ArrAngörer:

Datum: 4–8 juli 2016
Plats: Krukmakarens hus, 
Mellangatan 21, Visby
Information: 
www.gsomigud.se

ALMEDALSVECKAN 2016
(G) som i Gud är ett arrangemang av 

Dagen och Frälsningsarmén i samverkan 
med Pingst under Almedalsveckan i Visby.  

Vi bjuder in inflytelserika personer inom 
politik, samhälle och kyrka. Där lyfter vi upp 

viktiga frågor utifrån ett kristet perspektiv  
– mitt i den politiska debatten.

2008 utnämndes (G) som i Gud  
till Årets varumärke på  

Almedalsveckan.

Måndag 4 juli Tisdag 5 juli Onsdag 6 juli Torsdag 7 juli Fredag 8 juli

Ny vision:  
Ett Sverige med  
15 miljoner invånare 
kl 15.00 i Krukmakarens hus 
Kan man säga att det är en ofrånkomlig 
och positiv utveckling för Sverige att 
befolkningen ökar med flyktingström-
marna? Och att vi behöver en ny vision 
om att vara 15 miljoner invånare om 
20 år? Är en sådan vision möjlig? Vad 
blir konsekvenserna? Eller vilka andra 
visioner finns?

deltAGAre i sAmtAlet: 

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd 
Norrköping, Niklas Piensoho, pastor 
pingströrelsen, Acko Ankarberg (KD), 
partisekreterare, Aron Emilsson (SD), 
riksdagsledamot, Robert Hannah (L), 
riksdagsledamot. 

ArrANgörEr:

ALMEDALSVECKAN 2016

Varför söker vi  
enkelhet, lugn  
och självfrälsning  
i terrorns tid? 

kl 15.00 i Krukmakarens hus 
Under 2016 ägnar vi oss åt självrann-
sakan och att söka frälsning, men inte 
nödvändigtvis hos gud, förutspår 
framtidsanalytiker. Finansiella kriser och 
terrorhot sätter enkelheten och längtan 
efter att lugna ner tempot i fokus. Stäm-
mer analysen? Och vilka slutsatser drar 
vi i så fall?

deltAGAre i sAmtAlet: 

Helle Klein, präst och chefredaktör 
Dagens Arbete, Johan Hakelius,  
chefredaktör Fokus, Daniel Alm,  
föreståndare pingströrelsen,  
Mats Lindgren, grundare och vd, 
analysföretaget Kairos Future.

Ungas rätt till  
en uppväxt fri från 
alkohol och droger 

kl 10.00  
i Krukmakarens hus 
Vart femte barn, cirka 
385 000 individer, 
växer upp i en familj 
med riskabel alkohol-

konsumtion. Hur hjälper vi dessa? Varför 
gör många unga samtidigt en för tidig 
alkoholdebut? Hur förändrar vi attity-
derna? Varför en mer tillåtande attityd 
till alkohol jämfört med rökning? 

deltAGAre i sAmtAlet: 

Olivia Trygg, generalsekreterare 
Trygga Barnen, Christina Örnebjär 
(L), riksdagsledamot och talesperson 
i barnfrågor, Yasmine Larsson (S), 
riksdagsledamot, socialutskottet

Plus troligtvis: Hanna Smedjegård , 

Påven till Sverige  
– vilken är religionens 
plats i samhälls- 
debatten? 
kl 15.00 i Krukmakarens hus 
Påven Franciskus har tagit plats i debat-
ten om flyktingpolitik, kärnvapen och 
fattigdomsbekämpning. Med mera. I 
oktober kommer han till Sverige. Vilken 
plats har religionen egentligen i sam-
hällsdebatten? Hur förhåller sig svenska 
kyrkoledare och politiker till frågan?

Lotta Lundberg, krönikör i Svenska 
Dagbladet, författare, Anders Piltz, 
katolsk präst och professor em., Anders 
Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet.

Dödshjälp eller livs-
hjälp – vad behöver vi?
kl 10.00 i Krukmakarens hus 
Just nu finns politiska påtryckningar för 
att få till en utredning kring dödshjälps-
frågan. Har vi rätten till vår egen död? 
Hur ser det ut med möjligheterna till 
smärtlindring och vård i livets slutskede? 
Vi lyssnar till de olika argumenten. 

deltAGAre i sAmtAlet: 

Elin Karlsson, ordförande i Läkarför-
bundets etiska råd, Stefan Gustavsson, 
teolog och generalsekreterare Svenska 
Evangeliska Alliansen, Stellan Welin, 
ordförande rätten till en värdig död, 
professor em., Johan Hultberg (M), 
riksdagsledamot, Emma Henriksson 
(KD), riksdagsledamot, socialutskottets 
ordförande.

Lars Stjernkvist (S) Niklas Piensoho

Olivia Trygg

Thomas Mattsson

Lotta Lundberg Anders Piltz

Stefan 
Gustavsson

Stellan Welin

torsdag kl 20.30 i Krukmakarens hus 

Vad kan vi  
lära av FN-svensken  

som slog larm om  
sexuella övergrepp?

Anders Kompass

almedalen

Så hiTTar DU Till 
krUkMakarENS hUS  

      Programet hålls i Krukmakarens  
hus, Frälsningsarméns lokaler,  
mellangatan 21, Visby.
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Helle Klein Daniel Alm

Smakprov  
ur programmet  

(1–3 ämnen  
varje dag) 

och vi har fått vara med och 
möjliggöra för dem att kunna 
göra det, säger Marina.

Nu önskar hon att fler för
samlingar ska våga göra liknan
de satsningar i sina kommuner. 
Och just mellanstadieåldern 

menar hon är en bra ålder att 
rikta in sig på.

– Barnen kan läsa själva och 
de är nyfikna. De får en grund 
att stå på innan de kommer upp 
i tonåren. Då är man i en annan 
fas i livet med många andra frå
gor, och det är stor skillnad på 
att få en grundkurs i mellan
stadiet jämfört med att få den i 
högstadiet.

Inbjudan nästa år
I Gränna fortsatte jubileums

firandet med hemvändarhelg i 
april och med en 21 meter lång 
tårta på huvudgatan på natio
naldagen den 6 juni. Men arbe
tet med att nå samhällets barn 
fortsätter också. 

– Nu har vi hittat en modell, 
och vi kommer att göra en lika
dan inbjudan nästa år riktad till 
de barn som går i fyran, berättar 
Marina. Målet är att vi ska göra 
detta varje år nu.

CAROLINA KLINTEFELT

”Fler barn har läst Bibeln”

IVRIGA. Ledarna Peter och Alberth hjälper Eddie och Hugo att hitta i sina nya biblar 
som de fått av pingstkyrkan i Gränna.  FOTO: MARINA ANDERSSON

… Daniel Alm, föreståndare 
för Pingst, som precis släp-
per boken Till uppbyggelse 
(Sjöbergs förlag).

Vad handlar boken om?
– Boken är ett försök att 

ge näring och styrka till vår 
tro. Men precis som vi behö
ver olika slags näring till vår 
kropp tar boken upp olika 
områden till uppbyggelse för 
vår inre människa. 

Varför har du skrivit den?
– I en tid av så mycket 

skepticism tror jag det behövs 
signaler som förhoppningsvis 
uppmuntrar och förmedlar 
hopp, därför har jag skri
vit det material som finns i 
boken. 

Vem önskar du ska läsa 
den, och vad ska läsaren få 
med sig?

– Jag tror den kan funka 
att läsa för många som har 

intresse av kristen tro. Allra 
helst skulle jag vilja att de 
som kanske inte så ofta läser 
kristna böcker, skulle vilja 
läsa denna och andra kristna 
böcker i sommar. Förhopp
ningsvis får man med sig en 
del uppbyggelse.

CK

HALLÅ DÄR ...

Daniel Alm.
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ag gillar att lyssna på podcasts där 
människor samtalar med varandra, 
gärna med lite kluriga ord inblan
dade så att jag måste googla dem 
för att förstå vad som menas. De 
där orden kan ge mig känslan av 
en ökad kunskap men det är inte 
alltid säkert att ny kunskap fördju

par min förståelse. När jag lärde mig ordet 
”potemkinkuliss”1 tror jag att det gav mig 
både lite ny kunskap och kanske lite mer 
förståelse. Det finns en stor fara och en 
frestelse i en förskönad beskrivning av vår 
verklighet, en beskrivning som kan leda 
till så mycket av felaktiga slutsatser. I vår 
tid finns mycket tyckande men inte alltid 
så mycket tyngd, det finns mycket av kun
skap men kanske inte alltid stor förståelse. I 
denna artikel vill jag försöka lyfta betydelsen 
av ett liv i tillbedjan mitt i en värld av både 
mänskligt lidande och moderna framsteg. 
Behöver ett pågående sökande efter mer 
förståelse av vem Gud är förminska överlå
telsen till gudstjänst och förvandla den per
sonliga överlåtelsen till grubblerier? 

”O vilket djup av rikedom och vishet 
och kunskap hos Gud! Hur outgrund-
liga är inte hans domar, hur ofattbara 
hans vägar! Vem har förstått Herrens 
sinne? Eller vem har varit hans rådgi-
vare? Eller vem har gett honom något 
först så att han måste betala igen? Av 
honom, genom honom och till honom 
är allting. Hans är äran i evighet. 
Amen.” 

Romarbrevet 11:33–36

Bibeltexten från Romarbrevets elfte kapitel 
lyfter höga perspektiv och beskriver Gud 
som värd all tillbedjan. Han är enligt Paulus 
en Gud som inte är skyldig oss någonting, 
en Gud vars domar och vägar vi inte helt 
kan förstå. Gud är den genom vilken allting 
existerar. Vår Gud är värd all ära i all evig

1 Bedräglig skönmålning för att dölja en bakom-
liggande negativ verklighet. Myten säger att fursten 
Potemkin skulle ha ordnat kulisser för att kejsarinnan 
Katarina II inte skulle se fattigdom.

het. Vad kan dessa stora ord innebära i våra 
liv i dag?

EN DEL TYCKER ATT DET är ett stort pro
blem att lyfta sina händer i lovsång och 
jubla i glädje när världen ser ut som den gör. 
Andra har svårt att ta del i församlingens 
tacksägelse när man kanske själv har stora 
problem att hantera. Riskerar den kristna 
gudstjänsten och det personliga lärjunga
skapet att bli ett slags potemkinkuliss, ett 
hyckleri där den verkliga verkligheten döljs? 
Om man till detta lägger ett apofatiskt2  per
spektiv på vår gudsbild där vår mänskliga 
fattningsförmåga och vårt ordförråd inte 
räcker till för att beskriva Guds storhet, vad 
händer då? I en värld av motsägelser och 
lidande och med en Gud vi inte i allt kan 
förklara eller kanske helt förstå, finns då 
något utrymme kvar för tillbedjan, lovpris
ning och lovsång? 

GENOM DEN BIBLISKA uppenbarelsen kan 
vi se ett gudsfolk som präglats av med och 
motgångar, segrar och förluster, lidanden 
och helanden, fattigdom och rikedom. 
Men mitt i alla dessa erfarenheter har det 
alltid funnits en frisk ström av andligt liv 
som ändå brutit fram i tacksamhet till Gud. 
Aposteln Paulus beskrev att han kunde leva 
i både fattigdom och överflöd3, och i hans 
brev kan vi läsa flera oerhörda lovprisning
ar.4 Vi kan läsa i Hebréerbrevets elfte kapitel 
om trons hjältar, men hjältelivet verkar inte 
bara ha varit solsken, rikedom och skön
het. Dessa personer lyfts ändå fram som 
exempel på övertygade människor. Vi ser 

2 Apofatisk teologi beskriver Gud i negationer, t.ex. 
att Guds domar är outgrundliga, eller hans vägar out-
rannsakliga.
3 Filipperbrevet 4:12–13
4 T.ex. Efesierbrevet 1:3-14 och Romarbrevet 11:33–36

hur människor gått en sträcka både med 
Gud och med detta livets utmaningar utan 
att ha förlorat sin hängivenhet. Det måste 
vara möjligt också i vår tid att fira gudstjänst 
med inlevelse och glädje trots all skepticism. 
Vårt sätt att lovsjunga och be berättar också 
något om vad vi tror. Det är vår bön och 
vår gudstjänst, det andliga livet som bildar 
bas för den teologi och lära vi predikar. Liv 
först, lära sedan är en genomgående pente
kostal tanke. Vi ser det i skapelsen och vi ser 
det på pingstdagen. 

Gud agerar genom sitt talade ord, han 
skapar och ger både fysiskt och andligt liv 
som sedan beskrivs i en förkunnelse och en 
lära. Både skapelseberättelsen och Petrus 
förkunnelse på pingstdagen beskriver något 
Gud har gjort. I Apostlagärningarna kan 
vi se ett tydligt mönster av lovprisning och 
glädje i Gud hos den tidiga kyrkan. Om vi 
skulle sluta att prisa Gud finns risken att vår 
teologi urholkas och att vår gudsbild krym
per. Vi tror för att förstå5, det är inte så att 
vi förstår oss till tro. Livet i församlingen 
behöver sin lära, men den sunda läran syftar 
inte till uppblåst kunskap, den syftar i stäl
let till Guds ära och församlingens uppbyg
gelse.

MIN HUVUDTANKE I denna artikel är att 
uppmuntra dig till ett liv i inlevelsefull till
bedjan med utgångspunkt i den identitet du 
har som Guds barn. Vi lovsjunger inte med 
bas i vår personliga uppfattning eller utifrån 
våra personliga erfarenheter endast. Vi lov
sjunger med förankring i uppenbarelsen om 
vem Gud är och vilka vi är så som vi upp
fattar honom och församlingen i de bibliska 
skrifterna. Detta att få vara ett Guds barn är 
förmodligen en av de största och viktigaste 
tankarna du kan leva med. Du har tillhörig
het i Guds familj, din identitet är präglad av 
Gud själv.

TILLBEDJAN UTMANAR avgudadyrkan, 
själviskhet och girighet. Tillbedjan är en 
frisk vind in i en unken, självupptagen 
värld. Tillbedjan hjälper oss till ett liv med 

5 Augustinus av Hippo: ”Tro så att du kan förstå”.

J

Identitet och inlevelse
– om tillbedjan 
Daniel Alm skriver: Vi lovsjunger med förankring i uppenbarelsen om vem 
Gud är och vilka vi är som vi uppfattar det i de bibliska skrifterna.

Daniel Alm är föreståndare 
för Pingst ffs
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Jesus i centrum, ett teistiskt förhållnings
sätt i motsats till ateism och individualism. 
När aposteln Paulus besökte Areopagen i 
Aten upprördes han i sin ande när han såg 
alla avgudabilder.6 Paulus förde samtal både 
med judar och grekiska filosofer och predi
kade också evangeliet om Jesus. 

Jag tror att vi som kristna i dag skulle 
behöva bli mer upprörda, upprörda i vår 
ande. Jag tror inte att vi behöver bli upp
rörda över uttryckssätt eller stilar, utan över 
avguderiet. Det finns så mycket felriktad 
tillbedjan i vår tid. Vi måste låta detta fak
tum få beröra oss och leda oss till förkun
nelse, men också till att vi blir goda exempel 
genom vår överlåtelse till Gud. Våra kyrkors 
plattformar är till för gudstjänst, inte själv
förverkligande. 

Vi tjänar inte Gud för applåder, vi tjänar 
Gud för att vi älskar honom. Vi tror på upp
muntran och bekräftelse, men det är något 
helt annat än felriktad självupphöjelse. Det 
finns alltså en uppåt, utåt och inåtriktad 
rörelse när vi ägnar oss åt att låta Gud få 
vara i vårt centrum. Gud blir ärad, evan
geliet delas och församlingens liv får sina 
hälsosamma proportioner. 

HÄR FÖLJER NÅGRA förslag till stöd för 
hjärtats lovsång och tillbedjan:

c Funderingar och frågetecken om vem 
Gud är behöver inte leda till tystnad och 
inaktivitet. Att Gud är större än ditt tän
kande bevisar snarare att han är värd ditt 

6 Apostlagärningarna 17:15–21

hjärtas hyllning. Ja, erkänt stor är verkligen 
gudsfruktans hemlighet.7

c Problem och svårigheter behöver inte 
och ska inte bortförklaras. Men oavsett din 
verklighet där det kanske finns stora utma
ningar finns också den samtidiga verklighe
ten av en god och nådefull Gud som lovat 
att aldrig lämna dig. Det måste gå att leva ett 
liv i tillbedjan också genom svåra passager. 
Det kan finnas perioder när du inte orkar 
lovsjunga men då kan du i stället be, allt 
enligt aposteln Jakob.8

c När vi ärar och tillber den ende sanne 
Guden trots tuffa omständigheter sker också 
ett skifte i våra liv där glädjen ger resultat. 
Om vi ska vänta med att ge Gud ära till dess 
att vi har fått de resultat vi vill ha, tror jag 
vi väntar förgäves. Det är inte resultaten 
som ger glädje i det rike som är Guds, det är 
glädjen i honom som ger resultat i våra liv.9

c Daglig tillbedjan blir en del i vår dag
liga omvändelse. När vi öppnar våra hjärtan 
för Guds närvaro och välsignelse får vi också 
ett större och naturligt behov att leva i rikt
ning mot Kristus, bort från allt som bryter 
ner oss.10

DEN PERSONLIGA BÖNEN och kyrkans 
gemensamma gudstjänst samverkar till 
gemenskapens höga syfte att leva i tillbed
jan. Kyrkan bekänner Jesus Kristus som 

7 1 Timoteusbrevet 3:15–16
8 Jakob 5:13
9 Matteusevangeliet 6:33
10 Filipperbrevet 1:27-30

Herre, som trons föremål, personen som 
alltid är värd vår tillbedjan och all ära. Guds 
ära och härlighet manifesteras i många hän
delser men inte minst i kyrkans gemensam
ma lovsång.

JAG TROR ATT VI BEHÖVER en återupptäckt 
av innerlig och inlevelsefull tillbedjan. Vem 
är du när din församling samlas, vad bidrar 
du med? Tillhör du de som kommer med 
vilja att bidra till lovprisningen och guds
tjänstens Jesusfokusering? Om du är ledare 
i din församling tror jag att du är lovsångs
ledare oavsett om du just vid det tillfället 
leder församlingen i gudstjänstfirande eller 
inte. Det tillhör andligt ledarskap att vara 
beredd att prisa Gud. Jag är rädd för en allt
för tyst pingströrelse. Jag tror att vi tappar 
tyngd om vi upphöjer vårt tyckande över 
lovprisningen. Såklart behöver vi dialog och 
reflektion men vi behöver också proklama
tion och hängivenhet. Jag tror på en kyrka 
som prisar Gud och som samtidigt är natur
lig och folklig. 

Jag tror på en tydlig och samtidigt gene
rös förkunnelse. Och jag tror på en försam
ling som samlas och förstår att tacksamhet 
över Guds nåd är det närmaste tillstånd av 
fullkomlighet vi kan uppleva på denna sidan 
evigheten. Aldrig är du så nära fullheten av 
livets gåva som när ditt hjärta fylls av tack
samhet och din kropp och själ jublar inför 
den levande Guden.

”Av honom, genom honom och till 
honom är allting.”

DANIEL ALM 

INTE SJÄLVKLART. Det kan kännas svårt att lyfta händerna i tillbedjan när världen ser ut som den gör, skriver Daniel Alm.
FOTO: ULRIKA RAMSTRAND
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Tatta Lennartsson har länge 
haft både IBRA och försam-
lingen i sitt blodomlopp. 
Nu arbetar hon för att knyta 
pingstförsamlingarna närmare 
IBRA. 

– Jag längtar efter att vi 
som församlingsrörelse får 
fokus på den globala mis-
sionsutmaningen. Guds idé 
att se församlingen växa och 
utvecklas behöver nå till alla 
folk på nya språk, säger hon.

Vad brinner pingstförsamling
arna i Sverige för? Kanske vill de 
adoptera en onådd folkgrupp. 
Kanske knyta kontakt med en 
församling i Mali eller Pakistan. 
Kanske är det en offrande för
samling som inte funderat över 
missionsfrågor på många år.

Det är frågor som Tatta Len
nartsson nu fått i uppdrag att 
hitta svaret på under de närmas
te två åren.

– Det var på en strand i Tur
kiet som Tatta Lennartssons 
namn kom upp som en möjlig 
kandidat för att göra en invente
ring i missionsintresset hos våra 
pingstförsamlingar. Med hen
nes gedigna erfarenhet både ute 

i fält och i församling blev det ett 
självklart val. Vi är så glada över 
att hon tackade ja, säger Pontus 
Fridolfsson, direktor för IBRA.

Undersöka visioner
Av Sveriges 400 pingstför

samlingar är det i dag drygt 100 
som stöder IBRAs arbete på ett 
eller annat sätt. En del bidrar 
till underhållet för en IBRA
missionär, medan andra stöder 
enskilda projekt. 

– Det vi är nyfikna på att ta 
reda på nu är hur våra försam
lingar tänker om mission och 
på vilket sätt IBRA kan hjälpa 
till att förverkliga deras visioner, 
säger Tatta Lennartsson.

Unik ställning
Som missionspartner har 

IBRA en unik ställning. Förtro
endet är grundat genom 60 år 
och har ett upparbetat nätverk 
med 82 partners ute i fält. I dag 
arbetar 37 personer för IBRA, 
varav ungefär 25 är församlings
anställda med underhåll. 

– Men vi har upptäckt att det 
finns fler som kallas IBRAmis
sionärer som inte finns med i 
våra löneutbetalningar eller nät

verk. Vi älskar att församlingar 
tar egna initiativ och vill gärna 
stå tillsammans för att mobili
sera våra krafter, säger Pontus 
Fridolfsson.

Lång erfarenhet
Tillsammans med sin man 

Göran började Tatta Lennarts
son som IBRAmissionär på 
Cypern 1994 och var där i tre år. 
De flyttade sedan till Jerusalem 
för att arbeta med IBRAs projekt 
på Västbanken och relationsbyg
ge mellan judar och kristna.

När de sedan flyttade hem 
till Sverige valde de att bosätta 
sig i Uppsala, där Tatta arbetar i 
Pingstkyrkan sedan 11 år.

Tattas uppgift är nu att knyta 
en närmare kontakt med de 
församlingar som redan har 
ett IBRAengagemang och föra 
samtal om vilka missionsplaner 
som finns framöver. 

– Jag ser också fram emot att 
samtala med de församlingar 
vi inte ser i våra nätverk ännu, 
säger Tatta Lennartsson. 

CECILIE ÖSTBY

NYTT UPPDRAG. Tatta Lennartsson arbetar för IBRA med att kart-
lägga församlingars arbete med mission. FOTO: CECILIE ÖSTBY

Tatta ska knyta 
församlingar 
närmare IBRA

LP tar över 
stödboende  
i Märsta
n LPverksamheten satsar i 
Storstockholm. Den 1 april tog 
LPverksamhetens Ideella Riks
förening över driften av stöd 
och motivationsboendet Ting
vallahemmet i Märsta. Tingval
lahemmet verkar inom beroen
devården och har 25 platser och 
14 lägenheter, och blir därmed 
den största enheten inom LP
verksamhetens Ideella Riksför
ening.

Hemmet har tidigare drivits 

av Hela Människan Ria Järfälla i 
samverkan med LPABC. CK

Uppföljare till 
”Bara Jesus”  
på gång
n Förra året lanserades albumet 
och nothäftet Bara Jesus inför 
sommarens konferenser. Det 
var ett projekt där flera låtskri
vare hade gått samman för att 
skapa ny musik till gudstjänster 
och andakter. Satsningen blev 
en stor framgång och efterfrågan 
har varit stor.

Under musikkonferensen 

MÖT 16–18 april berättade 
Samuel Hector att det kommer 
att göras en uppföljare till pro
jektet. Nya regionala låtskrivar
dagar och en nationell låtskri
varhelg kommer att ordnas, och 
den nya musiken ska sedan släp
pas under 2017. CK

Ny kurs på 
Kaggeholm
n Kaggeholms folkhögskola 
startar en ny medieutbildning 
till hösten med inriktning på 
kristen tro och kristet liv.

– Vi tror att vi har mycket att 
bidra med genom vårt medie

kunnande och praktiska arbets
sätt samt skolans värdegrund 
inom den kristna tron, säger 
Johanna Litsgård Lebourne, 
verksamhetsledare på Kagge
holms medieutbildningar.

Den nya linjen ska heta Media 
Tro och den drivs i samarbete 
med flera andra kristna institu
tioner och organisationer, såsom 
Wilberforce Akademin, Dagen, 
IBRA och PMU.

Utbildningen riktar sig både 
till dem som vill arbeta inom 
kristna medier och dem som vill 
tillföra en kompetens om den 
kristna tron på sekulära arbets
platser.

CK
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SWISH: 9000506 Märk gåvan:  INGENHUNGER.
SMS:a INGENHUNGER till 72980 för att skänka 150kr.
PLUSGIRO: 90 00 50-6. Märk gåvan  INGENHUNGER. 

Vad har 800 miljoner människor
gemensamt när de lägger sig ikväll?

Hjälp oss motverka hunger!

WWW.PMU.SE

Många församlingar i Sve-
rige har öppnat dörrarna för 
arabisktalande flyktigar. Nu 
erbjuder IBRA ett nytt verktyg 
för dem – radioprogam på 
arabiska som vänder sig till 
personer i Sverige. 

– Missionsfältet har flyttat till 
kyrkans tröskel, och nu gäller 
det att öppna dörren för flyk
tingarna och få dem att känna 
sig hemma, säger Andreas Öije
brandt, kommunikationsansva
rig på IBRA.

Programmen produceras av 
IBRA i Egypten och kan laddas 
ner via internet, surfplatta eller 
smartphone, och kan även sän
das i svensk närradio. Program
met heter ”Welcome to Swe
den”. 

I varje avsnitt, som är 60 
minuter långt, samtalar två 

kvinnor, svenska Sara som bor 
och arbetar för IBRA i Kairo och 
hennes egyptiska kollega Eshe. 
De tar på ett lättsamt sätt upp 
frågor som är relevanta för dem 

som kommit till Sverige, såsom 
normer kring olika beteenden 
och frågor om jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Sara lär 
också ut viktiga ord och fraser 

på svenska och uppmuntrar till 
vidare språkstudier. Program
met undervisar också om Bibeln 
och den kristna tron. 

CAROLINA KLINTEFELT

IBRA gör radio för  
flyktingar i Sverige

I ETERN. Sara och Eshe samtalar i IBRAs nya radioprogram för arabisktalande flyktingar.  FOTO: IBRA
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Under tre dagar i april samla-
des bildkonstnärer och andra 
för en helg om konst och tro. 
Helgen var ett arrangemang 
i samarbete mellan Kag-
geholms och Hyllie Parks 
folkhögskolor. 

– Jag är väldigt nöjd, det kändes 
gott, säger Tomas Ivarsson.

Han är konstnären som tagit 
initiativet till helgen Konst och 
tro som arrangerades på Kagge
holms slott 8–10 april. Tidigare 
har han ordnat en liknande dag 
i sin hemförsamling, pingstkyr
kan i Lekeryd i Småland, där han 
inbjöd till en heldag om bild
konstens plats i församlingens 
liv. Torsten Åhman, pastor och 
författare, medverkade redan 
då, och den här gången höll han 
två seminarier om den skapande 
processen och om konstnärens 
roll utifrån en kristen syn.

Hjälptes åt
Till sin hjälp i arbetet med 

helgen hade Tomas Ivarsson 
Eva Johansson, verksamhetsle
dare för Kultur på Hyllie Parks 
folkhögskola. Bland de medver
kande konstnärerna fanns även 
Janeric Johansson, Oscar Fur
backen, Sara Hjelmstedt, Martin 
Tebusk och Carsten Auerbach. 

Det bjöds på två panelsamtal 
med olika av de medverkande 
konstnärerna, som bland annat 
satte ljuset på frågor kring kon
sten och konstnärens plats i för
samlingarna. Flera uttryckte en 
önskan om att församlingarna 
ska se ”sina” konstnärer som en 
sorts missionärer i kulturvärl
den, och även att få utlopp för 
sitt skapande inom församling
en som en del av en gudomlig 
inspiration. 

Småland och Kina
Anna Mellergård berättade 

om sitt arbete med konstinstal
lationer i såväl Mariannelund 
som i Kina på kulturcentret 
TCG Nordica som hon startat. 
Kommunalrådet Lennart Bon
desson (kd) från Örebro berät
tade om stadens satsningar på 
konstbiennalen Open Art. 

– Det bästa med helgen var 
att den hade en andlig tyngd, 
den handlade inte bara om kul
tur, säger Tomas Ivarsson. Vi 
behöver teologiska möten och 
förståelse för bakgrunden till att 
synen på konst är som den är i 
frikyrkan.

Viktigt med mötesplats
Ett annat syfte med helgen 

var att skapa en mötesplats för 
människor som arbetar seri
öst med konst. Att det finns ett 
sådant behov blev tydligt under 
de samtal som uppstod runt kaf
feborden, och även av alla frågor 
om när det ska bli ”nästa gång”. 

– Det kan inte bli för snabbt, 
för det krävs tidsplanering, eko
nomi med mera, säger Tomas. 
Det tar tid att ordna.

Musik och dikt
Under helgen gavs också tid 

till gruppsamtal och samvaro, 
och runt omkring i slottet var 
flera av de närvarande konst
närernas verk utställda under 
hela helgen. På lördagskvällen 
hölls ett program där musik av 
Emmanuelle Brandström Arella
no, Alf Häggkvist och DanErik 
Sahlberg varvades med diktläs

ning och personliga berättel
ser, samtidigt som konstnären 
Karsten Auerbach skapade ett 
improviserat konstverk som 
inspirerades av det som uttryck
tes på scenen. 

Till nästa gång önskar Tomas 
Ivarsson att fler pastorer och 

teologer skulle välja att vara 
med. 

– Vad kan vi som är verksam
ma inom konsten göra för tjänst 
i församlingen? Den frågan bor
de komma upp på de teologiska 
utbildningarna mer, säger han.

CAROLINA KLINTEFELT 

Samtal om konst och tro

DRIVANDE. Konstnärerna Tomas Ivarsson, som var initiativtagare till helgen om konst och tro på 
Kaggeholm den 8–10 april, tillsammans med Karsten Auerbach från Danmark. FOTO: GÖRAN BOLIN

SAMLADE. Konstnären Olle Brandqvist visade några av sina skulptu-
rer. Med på bilden är också Janeric Johansson, Morten Ravnbø, Tomas 
Ivarsson och Stanley Almqvist. FOTO: GÖRAN BOLIN
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SOLSÄKRA* 
SOMMAREN

*Herren Gud är sol och sköld.
Herren ger nåd och ära
Ps 84:12a

Daglig bibelläsning med uppbygglig 
kommentar varje dag. 
Erbjudande! 4 nummer för halva priset!

Ange kod “pingstsommar”.  
Gäller nya prenumeranter. Beställ på bibelnidag.org.

198 kr

FÖRSTA HJÄLPEN
för din 

bibelläsning

Samtal om konst och tro

DELTAGARE. Textilkonstnären Susan Dahlberg ställde ut några av 
sina verk, bland annat ”Himmelriket hör oss till” i broderi.

FOTO: GÖRAN BOLIN

Så fördelades
integrations-
pengarna
n 69 församlingar sökte bidrag 
ur de extra medel som tillde
lades Pingst ffs av SST för nya 
verksamheter med inriktning 
på integration av nyanlända. 
1,83 miljoner kronor har förde
lats, varav 1,3 miljoner var det 
stöd som kom från SST, och 
resten är medel som Pingst har 
skjutit till själva.  Alla försam
lingar som sökte fick pengar, 
men ingen fick så mycket som 
de hade sökt. Pengarna beta
lades ut i mitten av april, och 
i slutet av året ska det redovi
sas hur de har använts. Pingst 
ffs ska återrapportera till SST i 
december, och blir återbetal
ningsskyldiga om det visar sig 
att pengarna har använts fel. 

– Det var en glädje att läsa 
ansökningarna, säger Ingrid 
Svanell. Församlingarna är så 
kreativa. Och vi vet att i stort 
sett alla församlingar jobbar 
med det här, även de som inte 

har sökt bidrag. Många gör 
också större insatser än vad de 
har sökt stöd för. Det är beund
ransvärt vad de gör. CK

PingstBrass 
håller möte  
med musik
n Den 7–9 oktober håller 
Pingströrelsens BrassBand, 
PBB, sin årliga musikträff i 
samband med årsmötet. I år 
hålls träffen i Jakobsbergskyr
kan, Järfälla.

Årets dirigent är Anders 
Lundin, musikkonsulent inom 
Svenska Missionskyrkans 
Musikkårer, SMM. Han delar 
just nu sin tid mellan Göteborg 
Wind Orchestra och Livgardets 
Dragonmusikkår. Tidigare har 
han även bland annat undervi
sat vid Musikhögskolan i Göte
borg och blivit utsedd till värl
dens bästa eufonist.

På lördag blir det samtal 
kring brassmusiken som leds 
av Jan Blomgren, ordförande i 
SMM.  CK
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en här gången har jag valt att presen
tera några böcker som sinsemellan är 
olika. Där finns en roman, en biogra
fi, en appell och en barnbok. Ett par 
av dem av förkunnare och opinions

bildare, en är skriven av en frikyrkopastor som är 
mest känd som skönlitterär författare. Och så en 
barnbok av en skrivande trebarnsmamma. Fasci
nerande läsning alltsammans.

Men när jag försöker samla tankarna inför 
den här krönikan så finner jag mig 
ändå sittande med en liten tunn 
bok vars titel kort och gott är 
Bönen och som inte ens har något 
författarnamn. Den är utgiven av 
Teologiska nätverket i pingst som 
den första delen i den nya skrift
serien Trons liv.

Under de år jag haft förmånen 
att här skriva om böcker från 
kristna förlag så har många böcker om just bön 
landat på mitt bord: Tjocka och uppfordrande 
böcker om bönens väsen, om effektiva böneme
toder och proklamationer.

Den här boken är på sitt sätt allt annat: tunn, 
vilsam och lågmäld. Och befriande!

HÄR FINNS INGA EXEMPEL på vinnande meto
der som resulterar i bönesvar, sådant som, 
åtminstone hos mig, skapar mer kramp än utma
ning. Och jag har aldrig riktigt varit överens med 
undervisning som ofta tycks utgå ifrån att den 
Gud jag riktar mig till är en slags maskin där jag 
ska lära mig trycka på rätt knappar för önskat 
utfall.

Samtidigt är det inte så underligt att ämnet 
lockar till undervisning där man med hjälp av 
metoder och ”redskap” vill inspirera till ett rikt 
böneliv. Bön är ju livsluften för en Jesu efterföl
jare. Det förstod redan de första lärjungarna som 
därför ställde frågan om hur de skulle be. Och 
Jesus svarade med det som vi i dag kallar ”Her
rens bön”.

Det är också där boken har sin startpunkt för 
en vandring genom Bibelns egen undervisning 
om bön, och den går i mål med ett konstateran
de: Bön handlar inte om vad vi gör, utan om vad 
vi är och blir i Guds närhet – bön som adjektiv, 
inte verb. 

Och jag tänker – kanske aningen provokativt 
eller bara naivt – att de många satsningar som 
görs för att utbilda församlingsledare helt enkelt 
borde handla om den viktiga konsten att leda sin 
församling till bön.

KERSTIN KLASON

Bön som adjektiv MIN SJÄLS MEMOARER 
och framtidsvisioner
Stanley Sjöberg
Sjöbergs förlag

Han har nog 
varit pingsts, 
och hela fri-
kyrkans, mest 
välkände pastor 
(åtminstone 
under tiden 
mellan Lewi 
Pethrus och Ulf Ekman) 
utanför dessa kretsar. Nu har 
han – Stanley Sjöberg – blivit 
80 år och betitlar den här 
självbiografiska boken Min 
själs memoarer men låter 
inte åldern hålla inne med 
framtidsvisionerna.

Han beskriver själv hur 
själen är som ett förråd där 
vårt livs alla erfarenheter 
och minnen ligger förvarat 
i olika ”lådor” och på skilda 
”hyllor” och det är lätt att 
läsa ut vilka ”lådor” han 
nu väljer att öppna för oss, 
bland andra missionens och 
biståndets låda där engage-
manget fortfarande glöder, 
och utmaningarnas låda som 
inte heller vid återblicken här 
väjer för det ”politiskt kor-
rekta” eller räds debatten.

Men där finns också de 
personliga besvikelsernas 
smärtsamma låda som ger 
anledning till självrannsakan 
men också med tydliga sorg-
kanter. När han så klistrar 
etiketten ”framtidsvisioner” 
på en tom låda så anar man 
dock en öppen förrådsdörr 
och en brinnande lampa.

BOKEN MELLAN 
VÄRLDARNA
Carolina Klintefelt
Verbum

På en sida som 
handlar om 
böcker kan man 
naturligtvis inte 
gå förbi titeln 
Boken mellan 
Världarna. 
Författare är denna tidnings 
vikarierande redaktör, Caro-
lina Klintefelt, och det hon 
ger oss är en barnbok, avsedd 
för läsare i den så kallade 
”slukaråldern” (9–12 år).

Boken hör hemma i 
fantasy-genren, men man 
kan förstås också kalla den 
för en saga då den, på sagors 
vis, rör sig mitt i kampen 
mellan gott och ont.

Sago- eller fantasyberät-
telsen är en effektiv bärare 
av underliggande, men ändå 
relativt tydliga budskap. 
Greppet här, med barn som 
förs in i andra världar, känns 
igen från bland annat C S 
Lewis Narnia-böcker. Och 
liksom hos Lewis finns det 
kristna budskapet med i 
allegorisk form.

Förmodligen landar den 
här boken bäst hos just de 
läsgiriga barnen i slukarål-
dern, men kan möjligen ock-
så fungera som högläsning 
för något yngre barn. Den 
läsare som är bekant med 
evangeliet kan nog förstå 
symboliken, för andra är det 
en spännande berättelse med 
tillgång till nya perspektiv.

DRÖMMEN OM ELIM
Vibeke Olsson
Libris

Vibeke Olsson 
är en välkänd 
och uppskattad 
författare, mång-
faldigt prisbelönt 
den senaste 
tiden för sin 
bokserie om sågverksflickan 
Bricken.

Men hon är också utbildad 
baptistpastor och tjänstgjor-
de under några år på 70- och 
80-talen i Elimförsamlingen 
på Östermalm i Stockholm. 
Och det var där som den 
dröm hon beskriver under en 
tid var påtaglig verklighet.  
Kyrkans kafé blev en plats 
där församlingen kunde leva 
ut den kristna solidaritetstan-
ken och gemenskapen, något 
som på den tiden gick hand i 
hand med stora delar av det 
omgivande samhällets ideal.

Men en bit in på 80-talet 
kom nya trender, både i 
samhället och i kyrkorna. 
”Drömmen” kolliderade med 
80-talets självförverkligande 
ideal i såväl samhälle som i 
kyrkorna, och bleknade bort.

Boken är inte en biografisk 
skildring av vare sig försam-
ling eller pastor – den är en 
roman.  Men författarens 
dröm var och är verklig och 
kunde ha förverkligats där. 
Därför är vemodet – och 
sorgen – påtaglig genom 
hela berättelsen.

För mig blir boken en 
påminnelse om att även en 
frikyrklig verksamhet kan 
vara som ”ett rö för vinden”, 
och att det gäller att ge akt 
på vilka värderingar och 
övertygelser som styr och var 
de är rotade. 
 
BEHÖVER TRON 
FÖRSVARAS?
Stefan Gustavsson
Credoakademin

Bokens titel 
är en fråga. 
Författarens 
svar i boken är 
ett otvetydigt ja, 
och det ges med 
ett patos som 
känns genom trycksvärtan.

Ämnet apologetik kan 
säkert skrämma bort en 
del läsare, men boken är 
förvånansvärt lättläst och 
”begriplig”. 

De redovisade argumenten 
är många och tydliga men 
svarar inte på det som man 
skulle kunna tänka sig just i 
vår tid, nämligen det kristna 
förhållningssättet till islam 
och andra religioner som 
numera finns sida vid sida 
med vår kristna tradition och 
kultur. Boken är i stället för-
anledd av den kristna kyrkans 
kräftgång under det senaste 
halvseklet och författaren 
bjuder på en diagnos.

I boken ges också en 
utförlig redogörelse för hur 
Jesus, Paulus och Petrus 
hanterade frågeställningar 
om tron. Avslutningen är en 
uppmaning till handling. Och 
allt handlar om sanningen!

Boken är utmanande, 
nästan som en krigsförkla-
ring, och många kan säkert 
ha invändningar mot ett så 
kategoriskt ”Ja” som svar på 
titelfrågan. Men nog väcker 
den välbehövliga tankar till liv.

D

Följ det senaste inom den kristna litteraturen

Text: KERSTIN KLASON

Mejla idéer till carolina.klintefelt@pingst.seBÖCKER
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MUSIK
Följ det senaste inom det kristna musiklivet

Text: SAM WOHLIN

Mejla idéer till carolina.klintefelt@pingst.se

JOSEFINA GNISTE
Möt oss här
David Media

Josefina 
Gniste är 
en ovanligt 
begåvad 
sångerska. 
Nu ger hon 
äntligen ut en skiva och den 
heter Möt oss här. Josefina 
växte upp i Uddevalla där 
hennes föräldrar leder en 
församling, och efter att 
ha jobbat i Stockholm med 
ungdomsarbete i Frälsnings-
armén är hon numera pastor 
i Pingstkyrkan i Trollhättan, 
där hon också arbetar med 
gudstjänster och musik. Den 
här skivan innehåller både 
egenskrivet material och 
översättningar av engelska 
sånger. 

Hon skriver väldigt många 
tack på skivan till många 
människor, ändå är det 
vackraste av allt Josefinas 
bekännelse: ”Utan dig Jesus 
vore allt tomt. Tack för att 
jag får vara din, jag älskar 
dig!” Bara de orden skulle 
kunna få mig att köpa skivan. 
Den människa som verkligen 
smakat på Guds närvaro och 
härlighet kan aldrig mer nöja 
sig med ett liv utan Gud. 
Efter en sådan upplevese 
finns ett namn på våra läp-
par, ett enda namn – Jesus.
För mig är det vad den här 
skivan handlar om. Det är en 
innerlig, stillsam och ibland 
ösig skiva, fylld av kärlek och 
passion för Gud. Och det är 
bra, väldigt bra för att vara 
en svensk kristen skiva. 

Den vackraste sången av 
alla har Josefina varit med 
och skrivit själv tillsammans 
med David Östby och Velte 
Jorandsen, och den heter 
Din trofasthet. Sången ger 
mig gåshud när jag lyssnar 
på hög volym i mitt kök, 
och jag vill bara lyfta mina 
händer mot himlen av tack-
samhet. Men här finns också 
fler fantastiska sånger som O 
prisa högt och en nyskriven 
version av Välsignelsen. En 
lysande skiva helt enkelt, i 
min smak. Rekommenderas 
för dig som vill ha en bland-

ning av moderna lovsånger 
och vackra solosånger.

GUY PENROD 
Live: hymns and worship
Gaither Music/Capitol

Guy Allen 
Penrod är 
antagligen 
allra mest 
känd för 
att ha varit 
sångare i Gaither Vocal Band 
som turnerat över nästan hela 
världen med sin Southern 
Gospelmusik och välkända 
hymner. 

Han föddes i Texas och 
växte upp i New Mexico, där 
hans pappa Joseph Penrod 
var pastor i Temple Baptist 
Church. Guy Penrod var 
en mycket begåvad ung 
sångare, som redan under 
sina skolår spelade in sin 
första skiva. Han blev också 
tidigt studiosångare och sjöng 
tillsammans med artister som 
Carman, Amy Grant, Michael 
W. Smith, Garth Brooks, 
Shania Twain med flera. Men 
sitt stora genomslag fick 
han som sångare i Gaither 
Vocal Band där han sjöng 
från 1994–2008. Sedan har 
han spelat in soloskivor igen, 
och även medverkat i kristna 
tv-program regelbundet. Guy 
Penrod har nu släppt en ny 
liveskiva och den hamnade 
snabbt högt upp på topplistan 
bland kristen musik i USA. 
Albumet innehåller både en 
CD-skiva och en DVD, och den 
innehåller några av våra allra 
mest älskade klassiska sånger 
och välkända lovsånger såsom 
The Old Rugged Cross, 
Rock of Ages, Amazing 
Grace och Shout To The 
Lord. 

JORDAN FELIZ 
The river
Capitol

Jordan 
Feliz växte 
upp i USA 
och bör-
jade sin 
musika-
liska bana 
som hårdrockssångare, för 
att sedan bli lovsångsledare. 

Och nu har han spelat in en 
välproducerad popskiva som 
är mycket R&B-inspirerad. 
Musikaliskt låter det här 
som det vi hör på RIX FM, 
eller MIX Megapol, med 
den skillnaden att det här är 
en kristen artist och texter 
som handlar om den kristna 
trons betydelse. Han är en 
duktig sångare och albumet 
är proffsigt producerat. Flera 
sånger har en tydlig hitkänsla 
i sig, som titelspåret The 
River. 

Ja, det är bra. Möjligtvis 
tycker jag att det redan finns 
så mycket sådan här musik 
som spelas på radion hela 
tiden, men å andra sidan är 
det här kristen musik, perfekt 
för ungdomar som gillar 
modern popmusik. 

BETHEL MUSIC 
Have it all
Bethel Music/Integrity

Så har 
Bethel 
Music, 
från den 
omtalade 
karis-
matiska 
församlingen i Redding, pro-
ducerat ännu en lovsångs-
skiva. Och jag tror att jag 
tycker att de är nästan bäst i 
världen på att göra välprodu-
cerad lovsång. Musikaliskt är 
det stort, det är mycket rymd 
i musiken, och solisterna är 
oftast makalöst skickliga. 
Passionen i den här musiken 
är grym.  

Efter att Hillsong blev så 
berömda för sin lovsång, inte 
minst genom sångerskan 
Darlene Zschech, har Jenn 
Johnson och Bethel Music 
tagit lovsången vidare ett 
steg till, och det är så bra. 
Det är ingen tvekan varifrån 
de hämtat sin inspiration, 
men ändå tycker jag att de 
har lyckats skapa ett eget 
sound – som är unikt – och 
helt lysande när det kommer 
till kvalitén. 

Tänk att det kan låta så 
fruktansvärt bra i en lokal 
församling. 

Skivan är ett måste för dig 
som gillar modern lovsång.

en högsta kärleken till Jesus Kristus, 
hur uttrycker man den? Kan den 
möjligen beskrivas som en helig pas
sion, en eld, en hänförd sång? Hjär

tats allra djupaste kärlek – det vackraste som 
existerar i denna världen. Men i en sekulariserad 
omgivning är denna kärlek obegriplig och näst 
intill vansinnig. Helig dårskap. I stället dricks det 
friskt ur andra brunnar. Vi ersätter Gud med tek
niker som mindfulness, nyandlighet eller hindu
isk yoga. Vi behöver kurser i stresshantering och 
konflikthantering, så att vi kan få ihop våra över
belastade liv, där Gud inte får plats. Och funkar 
inte det så är alkohol eller droger alltid en flykt
väg. Eller varför inte en resa, bort från vardagens 
tristess, för att fly vår innersta längtan likt profe
ten Jona. 

ÄNDÅ TÖRSTAR VI SÅ EFTER vårt ursprung. 
Längtan är egentligen oemotståndlig, om vi bara 
lyssnar till vårt hjärtas allra innersta. Vi bär på en 
hemlängtan därför att vi har våra rötter i Gud. 
Och när vi till sist nått vägs ände räcker inga sur
rogat eller droger till mot Gud. 

Den otillfredsställelse vi bär i vårt innersta kan 
bara han släcka – det är han själv som är svaret på 
våra böner. 

Det är som kyrkofadern Augustinus skrev 
på 400talet: ”Han är dold för att man ska söka 
och finna honom. Han är omätlig för att man 
skall fortsätta att söka honom sedan man funnit 
honom.” 

Ja, Gud är en kärlekens förtärande eld. En som 
väcker helig fruktan och oemotståndlig kärlek. 
Därför duger det inte att följa samtidens små
gudar, ”dödliga egentillverkade kramdjur” utan 
kraft. Bara en sak duger, att lovsjunga honom 
som skapat hela världen. 

OCH VI BEHÖVER SÅNGFÖRFATTARE i dag som 
kan beskriva denna hemlighet med olika ton
språk. Människor som är fångade av Jesus och 
hans namns ära. Författaren Richard Rolle skri
ver i en bön: ”Herre Jesus, jag ber dig att du i din 
kärlek skänker mig hänförelse utan hejd och åtrå 
bortom allt mått, att du låter mig längta utan 
sans, brinna utan besinning.” Om det fanns några 
fler som levde och bad så, tror jag att det skulle 
bli väckelse i Sverige. För det är något med Jesus. 
Enligt Bibelns framtidsvision ska allt en dag sam
manfattas i detta enda namn. 

Om det borde vi sjunga.
SAM WOHLIN

Vi törstar efter 
vårt ursprung
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Andreas Ardenfors har 
avslutat sin tjänst som pastor 
i pingstkyrkan i Mjölby. Han 
innehar en tjänst som kommu-
nalråd i Linköping och kommer 
att fokusera på den.

Daniel Röjås har tillträtt en 
halvtidstjänst som pastor i 
pingstkyrkan i Mjölby, som 
efterträdare till Andreas 
Ardenfors. Han har också 
en halvtidstjänst som pastor i 
Centrumkyrkan i Boxholm.

Henrik Olsson blir förestån-
dare för Filadelfiakyrkan på 
Öckerö.

Tomas Höglund slutar efter 
nio år som föreståndare i 
Borlänge och blir föreståndare 
i Kumla, där han börjar den 1 
augusti. 

Samuel Hector avslutar sin 
halvtidstjänst som musikpastor 
i Filadelfia Stockholm under 
sommaren. Han har dock kvar 
sin tjänst som musikkonsulent 
för Pingst ffs.

Anna Larsson slutar sin ung-
domspastorstjänst i Filadelfia 
Öckerö. Hon kommer att vara 
en del av församlingsplante-
ringen Lifecenter Linköping.

Bengt Richter slutar sin tjänst 
som föreståndare i Vallentuna 
och börjar som föreståndare i 
Tibro.

Christofer Öhrvall slutar som 
ungdomspastor i Filadelfia 
Stockholm för att studera 
teologi. Han efterträds av Erik 
Klintenberg.

Pelle Hörnmark tillträder 
en tjänst på 50 procent som 
vakanspastor i Enakyrkan, 
Enköping, den 1 augusti. 

Magnus Jonegård slutar som 
vakanspastor i Enakyrkan, 
Enköping. Han har under våren 
tillträtt en tjänst som vakans-
pastor i Grindtorpskyrkan, Täby.

REKOMMENDATION 
Nina Axelsson har tjänat vår 
församling i Betania Norra 
Fågelås som vakanspastor 
under perioden 20121231–
20140401 i varierad omfatt-
ning. Därefter har hon arbetat 
som förskollärare i Alingsås 
och har även fortsatt predika. 
Nu vill Nina återigen ut i för-
samlingstjänst och kan tänka 
sig såväl predikobesök som 
uppdrag som vakanspastor. 

Ninas arbetsuppgifter i 
Betania var att tillsammans 
med övriga ledare planera, 
genomföra och utveckla vårt 
barn- och ungdomsarbete. 
Nina tjänade också ofta för-
samlingen med predikan. Nina 
predikar så att alla förstår, med 
mycket bildspråk, vardagsför-
ankrat, visualiserat och kreativt.

Nina är en mycket glad och 
positiv person som sprider 
glädje var hon än är och det är 
med glädje vi kan rekommen-
dera Nina till fortsatt arbete 
som pastor och förkunnare 
samt arbete med barn och 
ungdomar. 

Nina kan nås på tel. 0736-
402163
FÖR BETANIAFÖRSAMLINGENS 

STYRELSE GENOM 
ANNETTE JAKOBSSON, 

ORDFÖRANDE
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Följ folk i rörelse

Mejla till carolina.klintefelt@pingst.seFOLK
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Inför julen 1916 star-
tade Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm en årsskrift. Den 
fick namnet Julens Härold, 
med undertiteln”illustrerad 
julkalender”. 

Den innehöll uppbyggande 
artiklar, vittnesbörd och rappor
ter från konferenser. Från och 
med årgång 44, år 1959, kall
lades den Julens Härold Förla
get Filadelfias årsbok. Den änd
rade karaktär och blev en årsbok 
med presentation av nybyggda 
pingstkyrkor, avlidna pastorer, 
missionärer och evangelister 
samt rapporter från rörelsens 
rikskonferenser och gemen
samma verksamheter. I bokens 
slut fanns en adressförteckning 
som utökades från år till år. När 
året 1972 summerades, i den 
bok som kom 1973, hade den 
ett större format och en ny titel, 
Pingströrelsens årsbok 1972. 
Ingen årsbok utkom för 1974. 

När utgivningen återupptogs 
1975 gjordes en ändring så att 
årtal i titel och utgivningsår var 
detsamma. Från 1971 redovi
sades årligen statistik som Curt 
Björkquist sammanställt. År 
1978 tog Samuel Asp över ansva
ret för boken och Nils Thörevik 
för sammanställningen av sta
tistik. Från den tiden kunde en 
närmast fullständig statistik årli

gen presenteras. Pingströrelsens 
informationscentrum övertog 
1995 utgivningen från Förlaget 
Filadelfia. 

Från år 2003 har den givits ut 
av Pingst – fria församlingar i 
samverkan sedan informations
verksamheten flyttats in i den 
nybildade riksorganisationen. 
Pingströrelsens årsbok utkom
mer i slutet av augusti varje år 

och har idag en upplaga på 1500 
exemplar. Den både bidrar till att 
dokumentera det som händer i 
Pingströrelsens församlingar och 
verksamheter och erbjuder årli
gen aktuella fakta och kontakt
uppgifter. Kanske är det därför 
boken fortfarande är en populär 
publikation i konkurrens med 
internet och sociala medier?

MAGNUS WAHLSTRÖM

Pingströrelsens årsbok 100 år

JUBILAR. I slutet av augusti varje år utkommer Pingströrelsens årsbok. FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM



POSTTIDNING B

Som missionärsbarn föddes och växte 
hon upp i Paraguay. Nu har Lilien Kast-
berg rest tillbaka.

– Det började med att en vän till mig skulle 
resa till Paraguay och Brasilien och behövde 
hjälp med tolkningen. Det inföll precis vid 
min 60årsdag, så det passade bra med en 
resa. Då kunde jag också komma till Para
guay, landet där jag föddes.

Lilien Kastberg är nummer tvåav åtta 
barn till missionärsparet Elsa och Nils Ivan 
Kastberg, som var pingstmissionärer i Para
guay och Argentina under 50 till 70talen. 

Själv föddes hon alltså i Paraguay och 
bodde där under sina första åtta år. 

– Det var där jag lärde mig gå och prata 
och läsa och skriva, säger hon. Sådant präg
lar en människa.

Det var också där hon förlorade sin ena 
lillasyster i en fruktansvärd olycka, då den 
anordning som användes för att värma upp 
badvattnet fattade eld och systern brännska
dades så allvarligt att hon avled några dagar 
senare.

Huset de bodde i låg bredvid kyrkan som 
hennes pappa hade byggt. Det var självklart 
en av de platser hon ville återse under sin 
resa.

– Jag kände igen mig, och man kunde se 
upp till badrummet där det hände, berättar 
hon. Jag började gråta direkt!

Andlig och själslig koppling
Trots att det har gått så lång tid sedan 

hon var där senast upplevde Lilien en känsla 
av tillhörighet i Paraguay. 

– Det var intressant att känna en sådan 
”connection”, både andligt, själsligt och 
kroppsligt, berättar hon.Mina yngre bröder 
som är uppväxta i Argentina har en annan 
attityd,säger hon. För dem är Paraguay bara 
en plats där de föddes, och de identifierar sig 
mer som argentinare, men jag känner mig 
som paraguayan!

De olika identiteterna gjorde henne rot
lös under ungdomsåren. I Paraguay var hon 
svensk, men i Sverige kände hon sig inte 
hemma och hon blev mobbad i skolan. 

Men under Filadelfiakyrkans ”Offenkö
ren” och ungdomsläger, som hon deltog i 
under en av familjenshemmaperioder, möt

te hon en gemenskap där hon kände tillhö
righet.

Tillbaka som nittonåring
Som 19åring sändes hon själv tillbaka till 

Argentina som missionär för att arbeta på 
det barnhemsompappan startade. Hennes 
föräldrar var kvar som missionärer så hon 
fortsatte att bo tillsammans med familjen. 

Det var också då hon besökte Paraguay 
igen. Familjen hadeförlorat ännu en flicka 
i en medfödd sjukdom, och mamman ville 
att de båda döttrarna skulle få vila på sam
ma gravplats.

– Så mamma reste tillbaka ett par gånger 
för att ordna allt, och den ena gången fick 
jag följa med, berättar Lilien. Det var myck
et känslosamt.

Under livets gång har Lilien bland annat 
bott i USA under 25 år, och hon har två 
söner. År 2006 flyttade hon tillbaka till Sve
rige, och hon känner sig nu som svensk. 
Mötet med gamla vänner som kände till 
hennes föräldrar eller som hon själv kom 

ihåg väckte många minnen till liv. Mötet 
med församlingarna i Asunción väckte 
också hennes längtan efter att få vara till 
hjälp. Överallt möttes hon av stor tacksam
het över vad de svenska missionärerna har 
betytt. 

– De behöver fortfarande vårt stöd i 
många frågor, säger hon. 

Missionsarbete firas
Den 23–24 september kommer Filadel

fiakyrkan i Stockholm att fira 100årsjubilé
et av svensk mission, då det är 100 år sedan 
missionärerna Lina och Samuel Nyström 
sändes ut till Brasilien. Bara ett par år sena
re, 1918, reste Liliens farfar Nils Abraham 
Kastberg ut som missionär till Estland och 
senare till Brasilien, och han var alltså också 
en av pionjärerna.

Lilien hoppas på att kunna vara med på 
firandet.

– Jag vill gärna vara med och minnas far
far och de andra, och deras arbete. 

CAROLINA KLINTEFELT

OMTYCKT. Lilien tillsammans med delar av familjen Quiñones som var med när försam-
lingen i San Antonio strax utanför Asunción grundades. Antoliana Quiñones (till vänster) är 
mor till Vidal Quiñones (till höger i bilden) som är pastor i San Antonio samt ordförande för 
Filadelfiaförsamlingen i Asunción med 20 utposter, däribland San Antonio.  FOTO: PRIVAT

Hon återvände till landet  
hon föddes i efter 40 år


