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Redaktionsråd Det finns alltid mer!

Dick Brogden, en amerikansk pingstmis-
sionär, beskriver den grundläggande 
pingstdoktrinen med ett enda ord, 

ordet ”Mer”. Jag tror han fångar något grund-
läggande av livet med den helige Ande. Detta liv 
är vår betoning men det är absolut inte vår ägo-
del. Andens kommande på pingstdagen låter sig 
inte fångas utan fångar oss alla oavsett sam-
fund. Vi är tacksamma för frälsningen 
från synden men det stannar inte där, 
istället finns något mer att upptäcka, 
det vi är frälsta till. I frälsningen och 
andeuppfyllelsen ligger en räddning 
bort från något men inte bara för att 
återställa ett neutralläge. Nej, det 
finns mer, det finns något att 
gå vidare med. Du kan alltid 
växa och gå vidare i både 
tillbedjan och tjänande. Det 
finns mer.

MIN BÖN ÄR att vi skulle 
leva i den vind som för 
oss vidare till något mer. 
Jag ber om upptäckar-
glädje, förstagångsupple-
velser och entreprenörskap. 
Genom Andens närvaro i 
hjärtan möjliggörs mer än 
vad vi själva kan be eller tänka 
ut. Det finns nya människor att 
lära känna, nya församlingar 
att plantera och nya missionä-
rer att sända. Det finns också 

mer av det vi redan gör. Det är fullt möjligt att 
samla fler och nå längre. Det finns möjligheter 
att påverka genom att vi låter oss påverkas av 
Gud. Gud rör vid världen när församlingen är 
aktiv i ord och handling. Det finns mer för den 
svenska pingströrelsen.

JAG TÄNKER ATT GUD vill bli älskad av oss på 
ett oprogrammerat sätt, han är så allsmäk-

tig att han gav oss en egen vilja. Hela vår 
existens varför hittar sitt svar i frågorna 
om sann kärlek. Jag vill uppmuntra dig att 
använda din frihet till kärlek som märks. 

Vår rörelses framtidsbild säger att vi vill bli 
kända för vår genuina kärlek till Jesus 

och människor.

DET FINNS MER ATT GÖRA 
och det finns mer att upp-

täcka. Framförallt finns 
det mer att upptäcka av 

vem Jesus Kristus är, vad 
han säger och gör. Den 
sanna effekten av att vi 
upptäcker mer blir att 
fler upptäcker mer av 

Jesus. Detta är ett ljuvt 
och bedårande liv att leva.

Det finns alltid mer!

DANIEL ALM
Föreståndare i Pingst 

– fria församlingar i samverkanFO
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”Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker 
oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen 
och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. 
Amen.” Efesierbrevet 3:20–21
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Pingst och valet 2018
Integrationsglädje, att världen 
är viktig och existentiell hälsa är 
frågor som lyfts i de färdiga artiklar 
som landets pingstförsamlingar 
kommer få tillgång till inför höstens 
val. 

Ny ordförande för LP
Stefan Beimark valdes på Rådslaget 
till ny ordfröande för styrgrupp 
Pingst Socialt, som också utgör
LP-verksamhetens styrelse. ”Jag är 
hedrad, taggad och utmanad inför 
uppdraget”, säger han.

De tränar i kyrkan
I Vallhovskyrkan i Sandviken tränar 
en grupp kvinnor kondition och 
styrka tillsammans varje måndags-
kväll. Förutom förbättrad hälsa 
bidrar träningen till integration och 
socialt umgänge.

Hon lyfter våld mot kvinnor
Mandy Marshall från Storbritannien 
och organisationen Restored besökte 
Sverige i april som talare på flera 
samlingar, som lyfte frågor kring 
våld i nära relationer i församlings-
miljö.

Välkommen till ett nytt nummer av tidningen! Här bjuder 
vi på läsning, som spänner över många olika områden. Ta 

med dig tidningen till stugan, på picknicken, i husvagnen eller 
var du nu tillbringar sommaren och läs och låt dig inspireras och 
utmanas.

På årets Rådslag, som hölls i maj, blev det väldigt uppenbart 
att pingstförsamlingarna vill vara med och på olika sätt forma 
framtiden inom många olika områden. Till exempel med sats-
ningen på att lyfta tre viktiga frågor inför höstens val; nämligen 
existentiell hälsa, att världen är viktig och integrationsglädje. Det 
kan du läsa mer om i den här tidningen, liksom om att Pingst 
kommer att finnas på plats under politikerveckan i Almedalen.

DU FÅR OCKSÅ GLIMTAR från Rådslaget i text och bilder. Och 
vill du kan du lyssna till Daniel Alms visionspredikan som han 
höll på fredagskvällen på sidan www.lifely.se 

Stefan Beimark valdes under Rådslaget till ny ordförande för 
styrgrupp Socialt. Vi kan bjuda på en intervju med honom apro-
på det, liksom med Hans Wikström, LP-verksamhetens ledare, 
som berättar om LP:s nya färdplan framåt.

I Vallhovskyrkan i Sandviken möts en grupp kvinnor varje 
måndagskväll för att träna. De stärker inte bara sin fysik, utan får 
också tillfälle till goda samtal och gemenskap och gruppen har 
även blivit en viktig integrationspusselbit. 

Ledarna för träningsgruppen har varit desamma i 30 
år.  Och jag kan inte låta bli att tänka att vad vore 
församlingarna runt om i landet utan sina eldsjä-
lar!

Eldsjälar ser också till att fredagskvällarna i 
Pingstkyrkan i Nässjö blir ett tillfälle då olika 
generationer kan mötas över en bit mat och 
nya kontakter kan knytas.

Undervisningsartikeln handlar den 
här gången om att nå ett samhälle med 
evangeliet, där Urban Ringbäck tar 
avstamp i Paulus brev till Efesierna. 

KANSKE LÄSTE DU I vintras en intervju 
i Dagen med Stefan Claar, föreståndare 
i Pingstkyrkan i Norrköping och tillika 
ordförande i Styrgrupp Internationellt, 
om den mystiska sjukdom han drabbats 
av. På sista sidan i den här tidningen kan du 
läsa om hur det gått och hur glad han är för 
att ha fått livet och krafterna tillbaka.

Önskar dig en härlig sommar med god 
läsning!

ULRIKA RAMSTRAND

YOUTUBE GER TURKIET EVANGELIUM
Youtube-kanalen Umut Kalesi är ett nytt 
mediaverktyg som används för att nå Tur-
kiet med evangelium. Arbetet drivs från 
Pingstkyrkan i Köpenhamn i samarbete 
med bland andra IBRA.

20

Läsning för sommaren
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Under årets Almedalsvecka 
kommer Pingst, liksom tidiga-
re år, att finnas med i G som i 
Gud-programmet. Men nytt för 
i år är att Pingst också satsar 
på egna utåtriktade aktiviteter 
hela måndagen i ett tält på 
hamnplanen i Visby.

– Vi är väldigt glada för samar-
betet med Frälsningsarmén och 
Dagen kring G som i Gud, säger 
Andreas Ardenfors, verksam-
hetsledare för Pingst församling. 
Vi tycker det är viktigt att finnas 
med och signalera att vi vill vara 
en del av samhällsdebatten och 
lyfta att vår unika värdegrund är 
värd att ta tillvara i ett samhälls-
bygge.

Samarbetet med Dagen och 
Frälsningsarmén uppskattar han 
mycket. 

– Det är både spännande och 
trovärdigt, säger han.

Arrangemangen under varu-
märket G som i Gud hålls som 

vanligt mitt i Visbys gamla stad, 
i Krukmakarens hus.

Stefan Beimark, pingstpas-
tor i Örnsköldsvik och ordfö-
rande i styrgrupp Socialt, och 
Niclas Lindgren, direktor för 
PMU, kommer att vinnas med 
i en samling på måndagen, där 
bekämpning av människohandel 
står i centrum.

Bilden av flyktingar
Hur Sverige kommer att se på 

invandrare och flyktingar efter 
årets val är ett ämne som kom-
mer upp på tisdagen. I den dis-
kussionen kommer Daniel Alm, 
föreståndare för Pingst, att fin-
nas med liksom representanter 
för olika partier, bland andra 
Elisabeth Svantesson (M).

På onsdagen kommer det att 
hållas ett kvällssamtal med Alf 
Svensson om vad som var bätt-
re – och sämre – förr. Elisabeth 
Sandlund leder det.

På torsdagen finns Nina 

Eriksson från LP-verksamheten 
med i en samling kring porr som 
ett hot mot folkhälsan.

G som i Gud-programmet 
kommer också att ta upp frågor 
kring bistånd, religiösa skolor, 
barnhem, statsbidrag till tros-
samfund, förföljelse av kristna, 
behovet av ett tredje kön och om 
ideellt arbete blivit statens rädd-
ningsplanka.

Traditionsenligt kommer 
Pingst att bjuda på måndagkväl-
lens buffé i Krukmakarens hus.

– Vi vill finnas med och försö-
ka märkas för många människor 
på Sveriges största mötesplats 
för beslutsfattare och opini-
onsbildare. Genom närvaron i 
Almedalen försöker vi bidra till 
framtidsbildens förverkligande 
om att vara en tydlig och respek-
terad röst i samhället. Nytt för i 
år är att vi har ett tält på hamn-
plan i Visby där vi tar direktkon-
takt med människor, delar vår 

tro och lyfter våra frågor, säger 
Daniel Alm, som har ansvar för 
programmet i tältet, som hela 
måndagen står till Pingsts förfo-
gande.

Tältet används annars av 
Frälsningsarmén.

”Inte partipolitiska”
Under måndagen kommer 

bland annat Pingsts valmaterial 
utifrån frågorna existentiell häl-
sa, världen är viktig och integra-
tionsglädje (se artikel här intill) 
att lyftas på olika sätt.

– Vi på Pingst vill inte vara 
partipolitiska, men ändå mar-
kera att vi har mycket att bidra 
med till samhällsbygget, säger 
Andreas Ardenfors. 

– Många pingstvänner finns 
på plats i Almedalen som repre-
sentanter för företag, organi-
sationer och partier och de kan 
också vara en resurs för oss där, 
menar Andreas Ardenfors.

ULRIKA RAMSTRAND

Pingst – fria församlingar i samverkan kommer även i år vara en del av konceptet ”G som i Gud” under Almedalsveckan.  Men Pingst satsar också 
på egna utåtriktade aktiviteter hela måndagen utifrån ett tält på hamnplanen i Visby.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Pingst på plats 
i Almedalen
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Årets Nyhemsvecka har temat 
”För den här världens skull” 
och Lapplandsveckans tema 
är ”Tillbaka till framtiden”.

Nyhemsveckan startar som van-
ligt på fredagen den 15 juni med 
en ungdomshelg, fylld av möten 
och seminarier, både i det stora 
och lilla formatet.  

Från och med måndagen 
inleds varje dag med förmiddags-
möten i Nyhemshallen och paral-
lellt hålls Bible Boost i ungdom-
stältet.  Barnen har också egna 
samlingar, liksom tidigare år.

På eftermiddagarna hålls 
parallella seminarier kring olika 
aktuella frågor, exempelvis vilka 
teologiska utmaningar Pingströ-
relsen står inför och vilka utma-
ningar utanförskap och fattig-
dom leder till.

På tisdagskvällen hålls ett stort 
bönemöte för Sverige efter det 
vanliga kvällsmötet. Ett par kväl-
lar  kommer Maria Gustin Berg-
ström tillsammans med gäster 
hålla i konserter i mattältet. 

Program för familjen
Midsommardagarna inne-

håller, precis som tidigare, ett 
familjeorienterat program. Och 
för de kvällspigga blir det mid-
nattsparty natten mellan mid-
sommarafton och midsommar-
dagen.

Att VM i fotboll pågår kom-
mer också att märkas och ett par 
matcher kommer deltagarna att 
kunna följa i hallen. Konferen-
sen avslutas på midsommarsön-
dagen. För detaljerat program 
och information om talare se 
www.nyhemsveckan.se

Lappis inleds på söndagskväl-
len den 1 juli med en festival, då 
Frank Ådahl och Ahlgrens kapell 
medverkar och sedan följer grill-
kväll för alla.

Årets tema ”Tillbaka till fram-
tiden” har sin bakgrund i Pingsts 
antagna framtidsbild och vill 

utforska hur det som är gott och 
rätt i pingströrelsens rötter kan 
tas med in i framtiden. Hur bär 
vi arvet vidare?, skriver värdpas-
tor Jörgen Fahlberg på Lappis 
egen hemsida. Med Jesus, famil-
jen, församlingen, samhället och 
världen.

Även på Lappis anordnas 
parallella seminarier varje dag 
och möten för barn. Måleri, sni-
de, origami och processmåleri 
erbjuds i den särskilda kreativa 
zonen och det finns också chans 
till fysträning.

Maria Gustin Bergström hål-
ler i Allsång på Lappis.

Lappis avslutas med en guds-
tjänst den 8 juli.

För detaljerat program och 
information om talare se www.
lapplandsveckan.se

ULRIKA RAMSTRAND

Existentiell hälsa, att världen 
är viktig och integrations-
glädje. Det är frågor som 
Daniel Alm hoppas att landets 
pingstförsamlingar på olika 
sätt ska lyfta fram inför hös-
tens val. Verktyg för att kunna 
göra det kommer att erbjudas 
bland annat i form av färdig-
skrivna artiklar och checklis-
tor och tips inför exempelvis 
utfrågning av partier. Pingst 
på de utsattas sida kallas 
satsningen.

Pingsts framtidsbild, som antogs 
vid 2017 års Rådslag, uttrycker 
en längtan efter att Pingst ska 
vara en tydlig och respekterad 
röst i samhället och stå på de 
utsattas sida.

– Därför föreslår jag att vi ska 
försöka driva opinionsbildning 
kring frågor om existentiell hälsa, 
att världen är viktig och integra-
tionsglädje, säger Daniel Alm.

Existentiell hälsa är ett 
begrepp som Världshälsoorga-
nisationen, WHO, använder sig 
av. Kriterierna för existentiell 
hälsa är tro, hopp, harmoni, 
helhet, förundran över livet, 
mening, andlig styrka och andlig 
kontakt.

Koppla till kristen tro
– Här finns stora möjligheter 

att koppla debatten till kristen 
tro och pentekostal syn på män-
niskan och gemenskap, säger 
Daniel Alm.

Att världen är viktig handlar 

exempelvis om synen på bistånd 
och kampen för demokrati, fred 
och jämställdhet.

– Jag skulle också vilja lyfta 
fram möjligheterna med flyk-
tingvågen och att vi vågar vara 
positiva och offensiva och tro 
på dem som kommit och kom-
mer till Sverige, fortsätter Daniel 
Alm.

Stöd på olika sätt
Tanken är inte att driva par-

tipolitik eller uppmuntra till att 
rösta på ett speciellt parti, utan 
att lyfta viktiga ämnen. Under 
Almedalsveckan kommer dessa 
frågor också att på olika sätt 
märkas i det som Pingst är enga-
gerat i där. (Läs mer i artikel här 
intill.)

Hur ska då församlingarna få 
stöd i det här arbetet? Jo, genom 
att kunna använda färdigskrivna 
artiklar, som kan publiceras i 
lokala tidningar. Eller genom 
att få tips på checklistor inför 
utfrågningar av partiföreträdare 
eller andra aktiviteter som på 
olika sätt anknyter till valet, och 
material att använda på sociala 
medier. En hemsida finns som 
församlingar fått inloggning till.

Den här satsningen inför 
Valet 2018 togs upp under Råd-
slaget och de församlingar som 
ville kunde därefter anmäla sig 
till ett webinar i början av som-
maren för att få ännu mer kon-
kret information och tips på hur 
man kan göra.

ULRIKA RAMSTRAND

Innehållsrika dagar
på Nyhem och Lappis

På de utsattas sida
Pingst servar pingstförsamlingarna med valmaterial

Maria Gustin Bergström håller i 
allsång på Lappis och konsert-
kvällar på Nyhem. 
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Församlingsnära är nyckel-
ordet när LP-verksamheten tar 
sikte mot framtiden, liksom 
att lyfta den unika kombina-
tionen av sociala insatser och 
frimodig omvändelseförkun-
nelse.

Hans Wikström är sedan hös-
ten 2017 verksamhetsledare för 
LP-verksamheten. Från och med 
årsskiftet gick han in i uppgiften 
på heltid och de första månader-
na har han lagt stort fokus på att 
sjösätta LP-verksamhetens nya 
färdplan.

Efter ett tufft ekonomiskt år 
2016, som bland annat ledde till 
nedläggning av hvb-hem och en 
del andra nödvändiga ompriori-
teringar, börjar nu den nya färd-
planen och/eller organisationen 
ta form.

Två behandlingshem och 
några stödboenden finns kvar 
som riksorganisationens verk-
samheter. Rikskontoret är ned-
bantat och ger framför allt stöd 
till regionerna kring LP-arbete 
bland kvinnor och unga och oli-
ka utbildningsinsatser.

LP-verksamheten har nu 
ordet ”församlingsnära” som 
sitt nyckelord. Det innebär att 
man vill att arbetet ska bäras av 
lokala församlingar, som arbetar 
tillsammans i en regionorgani-
sation parallell med den som 
nätverket Pingst Pastor arbetar 
efter.  

På sikt ska LP-verksamheten 
ha en ledare i varje region. Idén 
är att det ska vara personer 
anställda och förankrade i lokala 
församlingar och att LP-verk-
samheten köper viss tid av dem.

– Det leder till att vi i LP får 
den lokala församlingsförank-
ringen och att vi jobbar tillsam-
mans med Pingst Pastors regi-
onledare. Vi både kan och är 
med och bär varandras arbete, 
säger Hans Wikström.

Hans är förutom verksam-
hetsledare också en av regionle-
darna. Hans område är Väster-
norrland och Jämtland.

Än så länge är fem regionleda-
re rekryterade. Tanken är att det 

ska finnas åtta stycken. Region-
ledarna utgör också tillsammans 
LP-verksamhetens lednings-
grupp.

– Det som händer lokalt och 
regionalt blir regionledarna 
bärare av och tar med sig till 
riksperspektivet, säger Hans 
Wikström och poängterar att 
det är viktigt att det lokala per-
spektivet och engagemanget får 
vara det som styr verksamheten. 
Det är också de LP-arbeten som 
ligger väldigt nära församling-
arna som fungerar bäst, menar 
han.

Samlat representanter
Hans Wikström berättar att 

han i sin region samlat represen-
tanter från alla församlingar för 
att göra en inventering av allt det 
LP-arbete som redan görs och 
tillsammans fundera kring vad 
det finns för ytterligare behov. 
Vid den samlingen visade det 
sig handla om ett stödboende. 
Efter det mötet har man kollat 
vidare vilket intresse och vilka 
möjligheter det finns i försam-
lingar och kommuner i området 
och nu pågår en planering för ett 
stödboende i Timrå.

– Men, det  kommer inte bara 
vara den församlingens arbete, 
utan bäras tillsammans och vi 
vet redan att flera kommuner är 
intresserade av att skicka perso-
ner dit. Då blir det inte så sår-
bart.

Stora behov av att ses
Nyfrälsta alkoholister och 

narkomaner har stora behov av 
att ses och mötas ofta och det 
finns en risk att de kan bli en 
egen subkulturgrupp.

– Det kan vara svårt för för-
samlingar att erbjuda tillräck-
ligt mycket mötesplatser och 
samlingar, konstaterar Hans, 
men poängterar också att det är 
en viktig utmaning för försam-
lingarna att ge plats för, öppna 
upp och kunna ta emot sårbara 
människor.

– Ibland kanske man är onö-
digt ängsliga för hur det ska gå.

Hans Wikström lyfter texten i 

Första Korinthierbrevet 12, där 
församlingen beskrivs som en 
kropp, där alla delar behövs.

– Det står ju till och med att 
de delar av kroppen som verkar 
svagast är nödvändiga och att 
Gud lät de ringare delarna bli 
särskilt ärade, så det ligger verk-
ligen något i detta att se och ta 
hänsyn till de lemmar som är 
svagare också.

”Det känns rätt”
Hans Wikström ser nöjd ut 

när han talar om den nya färd-
planen.

– Ja, det känns rätt, säger han.

Ekonomin ser bra ut. Förra 
året fick LP-verksamheten ett 
omställningsstöd från Pingst 
för att klara kostnaderna som 
omstruktureringen innebar.

– Nu är det rensopat och 
känns stabilt och under kontroll, 
konstaterar Hans Wikström och 
behandlingshemmen gick bra 
förra året och har fått en bra 
start även detta år. 

Framtiden för LP-verksamhe-
ten då. Vad handlar det mer om 
än en ny organisation?

– Vi har en bra grund att byg-
ga på, men jag tror inte att det är 
fel att försöka förnya bilden av 

Fem regionledare. Från vänster Peppe Eriksson (Region Norrbotten/Västerbotten),  Ulrika Wadskog (Smålandsregionen), Semias Schenberg (Väskustregionen), Tomas Jönsson (Region Skåne/
BlekingeKarlskrona) och Hans Wikström (Region Jämtland/Medelpad). Tanken är  att det ska finnas åtta stycken och att de tillsammans utgör LP-verksamhetens ledningsgrupp.  

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Ny färdplan för LP-verksamheten
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Jesus befriaren 
temat för årets 
LP-konferenser
n LP-verksamheten inbjuder 
traditionsenligt till två som-
markonferenser, en i Halm-
stad och en i Arjeplog. Årets 
tema är ”Jesus befriaren”.

Konferensen på Gullbran-
nagården i Halmstad hålls 
mellan 1 och 5 augusti och 
konferensen på Hotell Lyk-
tan i Arjeplog mellan den 14 
och 18 augusti.

På båda ställena hålls 
offentliga möten klockan 19 
varje kväll och det blir sär-
skilda aktiviteter för barn och 
ungdomar och övningar med 
LP-kören. Dopförrättningar 
brukar också hållas under 
konferenserna. Anmälnings-
instruktioner finns på www.
lp-verksamheten.se

Ekumenisk 
scoutledarhelg
n Redo att leda är namnet på 
en ekumenisk scoutledarhelg 
som hålls i Mullsjö, Nyhem, 
den 31 augusti till 2 septem-
ber. Helgen är till för scout-
ledare som vill arbeta på 
kristen grund. Storsamlingar, 
workshops, gudstjänst och 
andakter, lägerbål och kafé 
står på programmet.

Ledare från olika scout-
traditioner får möjlighet att 
mötas. Arrangörer är Svens-
ka Alliansmissionens ung-
dom, Royal Rangers, Pingst, 
Frälsningsarméns ungdoms-
förbund, SjundedagsAdven-
tistsamfundet, Equmenia 
Scout och SALT.

Många sport-
läger i sommar
n Sport for Life inbjuder till 
en rad olika läger med sport-
inriktning i sommar. Golflä-
ger i Västerås, fotbolls- och 
innebandyläger i Jönköping, 
hockeyläger i Rönnäng och 
Skillingaryd och fotbollsläger 
i Eskilstuna. Mer informa-
tion och anmälningsmöjlig-
heter finns på www.sportfor-
life.se/lager

LP. Den kan lätt bli lite stereo-
typ.

– Vi behöver också identifiera 
nya målgrupper och nya beroen-
den.

På gång är även en utbild-
ningsinsats för unga människor 
som både ivrar för sociala frågor 
och att föra människor fram till 
omvändelse.

– Kombinationen av sociala 
insatser och evangelium är det 
som är unikt med LP, säger 
Hans och berättar att just nu 
skissar man på en utbildning 
som ska lyfta de här två viktiga 
områdena. 

Tanken är att församlingar 
och folkhögskolor ska kunna 
nominera personer till utbild-
ningen.

 Opinionsbildning viktigt
Opinionsbildning kring nyk-

terhet är också ett viktigt områ-
de för LP-verksamheten, menar 
Hans Wikström.

– Vi vill visa på den positiva 
betydelsen av att inte behöva 
vara fångad i ett missbruk. Tänk 
vad många människors liv som 
har räddats på grund av andras 
val att leva nyktert, utbrister 
han.

Hans Wikström är mycket 
medveten om att en alkohollibe-
ral syn i dag är betydligt vanligare 
i pingstförsamlingar än tidigare.

– Ja, särskilt i storstäderna 
säger han. Inte minst därför 
behöver vi lyfta den positiva 
betydelsen av att leva nyktert.

– Vi vill visa att tomheten och 
den stora andliga längtan som 
människor lever med kan fyllas 
av Anden och omvändelsen.

Det får bli slutorden för vårt 
samtal och att LP-verksamheten 
fått en pastor som verksamhets-
ledare framträder tydligt.

ULRIKA RAMSTRAND

Fem regionledare. Från vänster Peppe Eriksson (Region Norrbotten/Västerbotten),  Ulrika Wadskog (Smålandsregionen), Semias Schenberg (Väskustregionen), Tomas Jönsson (Region Skåne/
BlekingeKarlskrona) och Hans Wikström (Region Jämtland/Medelpad). Tanken är  att det ska finnas åtta stycken och att de tillsammans utgör LP-verksamhetens ledningsgrupp.  

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Ny färdplan för LP-verksamheten
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Jag känner mig hedrad, 
taggad och utmanad inför 
mitt nya uppdrag. Det säger 
Stefan Beimark, pastor och 
föreståndare i Pingstkyrkan i 
Örnsköldsvik, som på Rådsla-
get valdes till ny ordförande 
för styrgrupp Pingst Socialt, 
som också utgör LP-verksam-
hetens styrelse.

– Det ska bli roligt och jag ser 
verkligen fram emot uppdraget. 
I grunden handlar det ju om ett 
arbete som ger enskilda männ-
iskor möjlighet att bli hjälpta till 
ande, kropp och själ, säger Ste-
fan Beimark.

De senaste åtta åren har han  
varit pastor i Örnsköldsvik. Inn-
an dess arbetade han i Ärla och 
Kristinehamn. Stefan har tidiga-
re varit ordförande i Styrgrupp 
Nationell, men tog en paus från 
det centrala arbetet för några år 
sedan.

– Nu finns tiden för mig på 
ett annat sätt, säger han. Våra 
barn har blivit större och jag har 
fantastisk personal vid min sida i 
församlingen.

Starkt socialt engagemang
Han berättar om en fin tid i 

församlingen, där 45 personer 
döptes förra året och försam-
lingen fick 83 nya medlemmar.

– Vi har också ett starkt lokalt 
socialt engagemang i försam-
lingen, med LP-kontakt, matut-
delning och härbärge och det 
matchar ju också präglar LP-
verksamhetens nya färdplan, 
med allt tydligare inriktning på 
att vara församlingsnära.

– Kan vi vara med och lyfta 
kombinationen av hjälpsamma 
gärningar och frimodigt förkun-
nande av evangeliet om Jesus så 
är det fantastiskt. 

Stefan hoppas att styrelsen ska 
få utgöra en bra stödgrupp till det 
arbete som redan görs och kom-
mer att göras inom LP-verksam-
heten med Hans Wikström och 
Börje Dahlkvist i ledningen.

– Gud behöver förnya allas 
vår förståelse och blick för att 
ande, kropp och själ hör ihop. 
Här har vi en kallelse från Gud 
att vara med och göra det goda. 

– Från LP-verksamhetens 
sida vill vi vara med och upp-
muntra församlingarna att se till 
de behov som finns. Oavsett om 
det handlar om alkohol, droger, 
spel, porr eller hemlöshet.

”Ber inte om ursäkt
Den kombinationen som kyr-

korna kan erbjuda är fantastisk, 
säger Stefan Beimark och fort-
sätter:

– Vi ber inte om ursäkt för 
evangeliet och vi har en god 
tradition av att samtidigt jobba 
med människors problem och 
berätta om Jesus.

Stefan Beimark var med och 
startade en LP-kontakt i Kris-
tinehamn och arbetade till och 
från på det dåvarande stödboen-
det Baggängen i Karlskoga. Hans 
egna nära upplevelser av alko-
holmissbruk har också varit en 
grund för engagemanget.

– Ja, när mina föräldrar skilde 
sig bodde jag först hos pappa i 
fem år. Min pappa var alkoholist 
och använde också droger. Till 
att börja med var det framför 
allt helgmissbruk, men sen eska-
lerade det totalt och han blev av 
med sin lägenhet och bodde i 
bilar.

Började tidigt
Som 20-åring hittade Stefan 

Beimark en kristen tro. Det bör-
jade med att han fick kontakt 
med några kristna och följde 
med dem till kyrkan.

– Jag kände väldigt tidigt en 
kallelse till tjänst, berättar han. 

Redan två år efter sin omvän-
delse började han arbeta som 
bibelskolelärare i sin hemför-
samling och gick sen själv på 
Europaportens bibelskola i 
Malmö, följt av två års studier på 
ÖTH, Örebro Teologiska Hög-
skola.

Sedan 1998 har han arbetat 
som pastor. I Kristinehamn fick 
han den både svåra och delikata 
uppgiften att 2004 fungera som 
talesperson för församlingen när 
det var som allra värst efter Knut-
by. Detta därför att både Helge 
Fossmo och Åsa Waldau tidigare 
arbetat i den församlingen.

”Hedrad, taggad och utmanad” 
LPverksamhetens nye ordförande 
ser fram emot uppdraget

Stefan Beimark valdes på årets rådslag till  ny ordförande för styrgrupp Pingst Socialt och LP-verksamhetens styrelse.  FOTO: PRIVAT

Start för
30 nya 
församlingar
n Den 10 maj gick startskot-
tet för satsningen att plantera 
30 nya församlingar i Sverige, 
då tio team, som står redo 
att plantera nya församlingar 
möttes under en heldag. Med 
hjälp från Assemblies of God 
i USA började träningen av 
en ny generation pionjärer.

Förberetts under ett år
Projektet ”30 new chur-

ches” har förberetts under 
ett år. Målet är att till och 
med år 2020 plantera 30 nya 
församlingar av pingstkaris-
matiskt snitt. Initiativet är 
unikt i sitt slag där flera olika 
sammanhang står enade.. 
Pingst – fria församlingar i 
samverkan tillsammans med 
församlingarna Lifecenter, 
Arken, Södermalmskyrkan, 
SOS Church, Pingst Västerås 
och Tjugofyrakyrkan är med 
och drar i initiativet.

– Vi vill ge en signal av 
hopp och förväntan, säger 
Nicklas Mörling, som ingår i 
ledningsgruppen för arbetet.

Stöd från USA
Projektet får stöd från 

Assemblies of God i USA 
som erbjuder coachning och 
dessutom finansierar den 
fond som nyplanteringarna 
kommer kunna låna pengar 
ur under sin uppstart. 

– Den här satsningen 
känns väldigt spännande och 
jag tror det kommer hjälpa 
oss framåt i vårt arbete med 
att ge Sverige evangelium, 
säger Daniel Alm, förestån-
dare i Pingst och ordföran-
de i ledningsgruppen, som 
dessutom består av Lennart 
Torebring, Linda Bergling, 
Johannes Amritzer, Per-
Johan Stenstrand och Nicklas 
Mörling

Samlingen för alla teamen 
hölls i Södermalmskyrkan i 
Stockholm, på den inledande 
dagen av den fyra dagar långa 
konferensen Mission 18. 

För mer information se: 
www.30newchurches.se/
launch

UR
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”Hedrad, taggad och utmanad” 

– Det var lärorikt och en resa 
man lärt sig av, men som också 
krävt viss bearbetning, konsta-
terar Stefan Beimark, men säger 
att Gud mitt i allt varit god och 
att han sluppit landa i bitterhet 
och besvikelse över människor.

Nu, många år senare och med 
45 år på nacken, ser han det som 

en härlig utmaning att som LP-
verksamhetens ordförande få 
vara med och stötta och förlösa 
församlingar till sociala insatser 
av olika slag.

Komma som man är
Hans utgångspunkt är att 

kyrkan verkligen inte bara är till 

för perfekta människor. Dit ska 
man få komma som man är utan 
krav att bli exakt som alla andra, 
menar han. Hur man bidrar till 
och skapar en sådan välkom-
nande miljö är bara en av Pingst 
Socialts utmaningar inför fram-
tiden.

ULRIKA RAMSTRAND

Stefan Beimark valdes på årets rådslag till  ny ordförande för styrgrupp Pingst Socialt och LP-verksamhetens styrelse.  FOTO: PRIVAT

Årets MÖT 
samlade 400
n Den sista helgen i april 
hölls årets MÖT, det vill säga 
konferensen och mötesplat-
sen för sångare, musiker, 
instrumentalister, musikle-
dare, gudstjänstplanerare, 
pastorer och församlingsle-
dare.

Stärka kreativitet
Förkortningen MÖT står 

för Musik Överlåtelse och 
Tro. Det var också kring 
dessa ämnen som samlingar-
na under konferensen hölls. 
Syftet med MÖT är att stärka 
den musikaliska kreativiteten 
och samtidigt vara en årlig 
mötesplats för alla som på 
olika sätt arbetar med musik 
i församlingar.

Konferensen hölls i år i 
Filadelfiakyrkan i Stockholm 
och samlade dryg 400 delta-
gare. Storsamlingar varvades 
med workshops i mindre 
grupper kring exempelvis 
sång, olika instrument och 
ledarskap.

Årets gästtalare var Luke 
och Anna Hellebronth, som 
är lovsångspastorer i försam-
lingen Gas Street Church i 
Birmingham i England.

Löftet gäller 
dig – även i år
n Även i år satsade Pingst 
på att under pingstveckan 
mellan 14 och 20 maj på ett 
särskilt sätt lyfta den helige 
Andes gåva. Precis som tidi-
gare år kallades satsningen 
Löftet gäller dig.

Under den veckan bidrog 
ett 20-tal personer på olika 
sätt i kampanjen med blogg-
texter och filmklipp. 

Kampanjen har en egen 
hashtag, #löftetgällerdig.
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Årets Rådslag hölls i Citykyr-
kan i centrala Stockholm. En 
god bit över 300 personer 
mötte upp till förhandlingar, 
gemenskap, gudstjänst, före-
dragningar och beslut inne i 
kyrkan medan försommarso-
len lyste utanför. Samtidigt 
hölls Pingst ungs årsstämma.

Liksom förra året fungerade 
Christina Hellström och Sven 
Gunnar Hultman som ordfö-
rande, respektive vice ordfö-
rande, och lotsade lugnt och 
skickligt genom den digra dag-
ordningen.

När direktor Madeleine Hans-
son föredrog årsredovisningen 
var det med positiva besked om 
en ekonomi i god ordning, med 
stärkt eget kapital och med ett 
överskott på 6,8 miljoner.

Valen till styrelser och styrel-
ser skedde i enlighet med valbe-
redningens förslag (se vilka som 
ingår i Pingsts styrelse på sidan 
13).

Vid förra årets Rådslag antogs 
en framtidsbild för Pingst som 
sammanfattas så här: ”Bli kända 
för vår genuina kärlek till Jesus 
och människor, vara en tydlig, 
respekterad röst i samhället och 
en rörelse som aldrig slutar att 
växa.”

Uppföljning från förra året
Nu var det dags för uppfölj-

ning av den. En film, där Daniel 
Alm presenterar texten i fram-
tidsbilden visades (den har 
under vintern bland annat fun-
nits att se på Pingsts Facebooksi-
da) och sedan fick Frida Nyberg 
från Boden och Martin Holm-
berg från Värnamo ge glimtar av 
hur de lokalt använt filmen och 
arbetat med framtidsbilden. Den 
har hjälpt till att skärpa visionen 
också lokalt och skapat längtan 
efter mer bön, konstaterade de 
bland annat. 

Alla de olika verksamhetsom-
rådena fick under Rådslaget pre-
sentera sina verksamhetsplaner.  
Först ut var Pingst Utbildning, 
som passade på att bjuda alla på 
tårta för att fira och uppmärk-
samma att en helt ny folkhög-
skola, Vinga folkhögskola, star-
tas till hösten.

Pingst ung hade som en del av 
sin föredragning inbjudit Tim 
Mokvist, som berättade om hur 
en kristen kompis återkomman-
de inbjudningar till kyrkan ledde 
till att han vågade sig till Filadel-
fia i Stockholm och fick ett helt 
förvandlat liv och med ens fick 
föredragningen en väckelse ton 
över sig.

Ny chef ska anställas
Vid förra Rådslaget presen-

terades en utredning om Pingst 
och mediafrågor, och i uppfölj-
ningen av den kunde Daniel 
Alm bland annat informera om 
att en informations- och kom-
munikationschef för Pingst är 
på gång och att kontakter med 
bokförlaget Libris tagits om hur 
de ser på framtida bokutgiv-
ning i frågor, där de teologiska 
slutsatserna kan skiljas åt. Detta 
apropå böckerna kring kristen 
tro och utlevd homosexualitet, 
som kom ut i vintras.

Nytt filmkoncept
Under medieutredningsupp-

följningen presenterades även 
ett filmkoncept kallat Min Sön-
dag, ett verktyg som försam-
lingar kan använda för att på ett 
enkelt sätt lyfta fram enskilda 
människors vittnesbörd.

– Det är ett erbjudande, ett 
sätt att presentera ett modernt 
vittnesbörd och koppla ihop det 
med söndagen, sa Anders Wisth, 
som jobbat fram konceptet och 
även är ansvarig för sajten lifely.
se, som också direktsände fre-
dagskvällens rådslagsgudstjänst 

Framtiden i fokus  på rådslaget
”En rörelse som 
aldrig slutar att växa”

Sven-Gunnar Hultman och Christina Hellström var vice ordförande res-
pektive ordförande för årets Rådslag. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Flera av punkterna på årets dagordning handlade om uppföljning av 
framtidsbilden, som antogs vid förra årets Rådslag, och om medieutred-
ningen. Daniel Alm var föredragande i dessa ärenden. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
c
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Framtiden i fokus  på rådslaget

Många valde att ta med sig kaffet utomhus i det fina försommarvädret och det blev lite gatufestkänsla utanför kyrkentrén.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Camilla Brolin, pastor och föreståndare i pingstförsamlingen i Söderhamn, var mötesledare under fredagskväl-
lens gudstjänst, som gick att följa via direktsändning på lifely.se.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Orden ”En rörelse som aldrig slu-
tar att växa” från framtidsbilden 
var ett genomgående tema under 
Rådslagsdagarna. 

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Bön för Sverige och framtiden i 
små grupper.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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över webben. Då predikade 
Daniel Alm och talade om att 
det finns MER att uppleva och 
MER att vitalisera. 

Predikan går att se i efterhand 
på lifely.se.

– Vår rörelse är född i törst 
och längtan efter MER i Kris-
tus. Vi kan inte vara nöjda och 
loja och hålla på våra resurser.  
I en alltmer individualiserad tid 
behövs en kristen rörelse, som 
inte prioriterar sina egna behov, 
utan som förstår att kyrkan exis-
terar för världens skull.

Med de frihet och privilegier 
vi har i Sverige följer ansvar, 
menade han.

– Bibelns frihet handlar om 
att tjäna, och det är det Anden 
manar oss till.

Församlingars bidrag
På lördagen ägnades tid 

åt samtal kring det som nu 

benämns Församlingsrörelsen 
Pingst (tidigare kallat pingstipe-
dia). Det handlar primärt om vad 
församlingarna kan bidra med 
till det gemensamma och vad de 
önskar stöd och hjälp med från 
det centrala, och hur detta kan bli 
känt och tillgängligt; allt med det 
överordnade målet att se fram-
tidsbilden förverkligas.  

Det kommer att innebära en 
ännu tydligare överlåtelse till 

engagemang och förbön i det 
rörelsegemensamma, att ställa 
sina spetskompetenser till förfo-
gande, och att bidra till media-
center, resursbank och kontakt-
grupper och att Pingst tar fram 
tekniska verktyg som möjliggör 
detta. 

Rådslaget fattade ett inrikt-
ningsbeslut om att en start för 
detta ska ske i och med nästa års 
rådslag.

Under lördagen fick delta-
garna också verksamhetspla-
nerna för PMU, IBRA, Pingst 
Församling och LP föredragna 
och beslut togs om att anta dem. 
Pingsts valsatsning presentera-
des också (läs mer om den på 
sidan 5). Innan rådslaget för-
klarades avslutat togs beslut om 
att nästa rådslag ska hållas den 
17–18 maj 2019.

ULRIKA RAMSTRAND
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n I samband med att 13 för-
samlingen beviljades medlem-
skap och välkomnades togs 
också frågan kring United-för-
samlingen i Malmö upp. För-
samlingen har nyligen beviljats 
medlemskap i EFS och som 
en konsekvens av detta begärt 
utträde ur Pingst. I stället öns-

kar man ett associativt med-
lemskap.

Önskemålet kom in per brev 
den 16 maj och det fanns där-
med inte tid kunna behandla 
frågan på sedvanligt sätt. Råd-
slagsbeslutet blev därför att 
notera önskan om utträde, men 
att låta frågan om associativt 

medlemskap behandlas först 
vid nästa rådslag.

– Detta av både formella och 
relationella skäl, säger Daniel 
Alm. Det ger oss möjlighet att 
hinna bereda frågan ordentligt, 
allt utifrån vår önskan att ha 
fortsatt goda relationer till för-
samlingen.

Inget beslut om associativt medlemskap för United

Förhandlingar och bön går hand i hand under Pingsts Rådslag. 
FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Lovsång under fredagskvällens gudstjänst, där Daniel Alm predikade om 
att det finns MER att både ge och få.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Ulrik Josefsson, verksamhetsledare för Pingst Utbildning, presenterar 
Miriam Ås, som blir rektor för den nya folkhögskolan Vinga i Göteborg. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Lifely.se direktsände fredagskvällens gudstjänst, och fanns också med 
för att presentera programkonceptet Min Söndag.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Följande personer utgör 
styrelsen för Pingst – fria 
församlingar i samverkan 
efter årets rådslag.

Thomas Wilhelmsson, 
Vrigstad, ordförande

Monica Söderqvist, 
Linköping, vice ordförande

Daniel Alm, Västerås 
föreståndare

Stefan Claar, Norrköping
ordförande styrgrupp 
internationell

Gustaf Nyström, Varberg
ordförande Pingst ung

Pernilla Olsson, Västerås
ordförande styrgrupp nationell

Stefan Beimark, 
Örnsköldsvik  
ordförande styrgrupp socialt/
LP-verksamheten

Bengt Adauktusson, 
Järfälla 
ordförande Pingst förvaltning AB

Johannes Magnusson, 
Göteborg 
ordförande styrgrupp Pingst 
Utbildning/PSK

Lennart Edström, Stockholm

Anna-Carin Rabnor, Borås

Niklas Piensoho, Stockholm

Dan Salomonsson, Uppsala

De sitter i nya 
pingststyrelsen

Vid Rådslaget välkomnades 
följande församlingar som nya 
medlemmar både i Trossam-
fundet och i Riksföreningen:

Hokbygdens 
Frikyrkoförsamling 
Bildad 11 mars 2018 efter sam-
gående med församling på 
orten. Samverkar med Pingst 
och SAM. Anmält fullvärdigt 
medlemskap. Rekommenderad 
av Pingstförsamlingen Vagge-
ryd. 

Umeå, Church of Hope 
Församlingen startade 2001, har 
närmat sig Pingst från Trosrö-
relsen. Anmält fullvärdigt med-
lemskap. Rekommenderad av 
Pingstförsamlingen Umeå.

Åtvidabergs 
Frikyrkoförsamling
Bildad 14 januari 2018 efter 
samgående med församling på 
orten. Samverkar med Pingst 
och Equmenia. Anmält fullvär-

digt medlemskap. Rekommen-
derad av Pingstkyrkan Linkö-
ping. 

Storfors Frikyrkoförsamling 
Bildad januari 2018 efter samgå-
ende med församling på orten. 
Samverkar med Pingst och EFK. 
Anmält fullvärdigt medlemskap. 
Rekommenderad  av Pingstför-
samlingen Kristinehamn. 

Gullabo-Torsås, 
Sionförsamlingen 
Pingstförsamling som anmält 
fullvärdigt medlemskap. 

Arvidsjaur, 
Pingstförsamlingen 
Pingstförsamling som anmält 
fullvärdigt medlemskap. 

Malung, Sionförsamlingen
Pingstförsamling som anmält 
fullvärdigt medlemskap. 

Södvik, Pingstförsamlingen 
Pingstförsamling som anmält 

fullvärdigt medlemskap. 

Stöpen, Sionförsamlingen 
Pingstförsamling som anmält 
fullvärdigt medlemskap. 

Långasjö-Emmaboda, 
Pingstförsamlingen 
Pingstförsamling som anmält 
fullvärdigt medlemskap.

Pingstförsamlingen 
Vikbolandet 
Pingstförsamling som anmält 
fullvärdigt medlemskap. 

Följande församlingar har tidi-
gare tillhört Riksföreningen, 
men är nu även medlemmar i 
Trossamfundet:
Gunnarn, 
Filadelfiaförsamlingen 
Anmält fullvärdigt medlemskap 
i Trossamfundet Pingst.

Åsele, Filadelfiaförsamlingen
Anmält fullvärdigt medlemskap 
i Trossamfundet Pingst.

Här är de nya medlemmarna i Pingst

Sport for Life
blir egen 
organisation
n Under Pingst ungs årsstämma, 
som hölls parallellt med Råd-
slaget togs ett inriktningsbeslut 
om att knoppa av verksamheten 
inom Sport for Life till en egen 
ungdomsorganisation. Pingst 
ungs styrelse fick förtroendet att 
leda den processen och genom-
föra beslutet när man så finner 
lämpligt.

Confettiregn, diplom och buketter gjorde välkomnandet av nya församlingar in i Pingst extra festligt.
FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Johan Lagerbeck presenterade idén om att knoppa av Sport for Life från 
Pingst ung.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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Varje år åker en handfull 
unga människor ut på praktik 
till någon av PMU:s samar-
betspartners runt om i värl-
den. En tradition som funnits 
länge och som grundar sig i 
de svenska pingstförsamling-
arnas engagemang i olika 
länder. Andreas Svedman, 
handläggare för PMU:s prak-
tikantprogram, tror att försam-
lingens engagemang kommer 
spela en allt viktigare roll 
i praktikantprogrammets 
framtid.  

– Min upplevelse är att de mest 
lyckade praktikresorna är till 
de länder där församlingen har 
engagemang sen tidigare. Då 
känner församlingen ett helt 
annat ägarskap för att skicka ut 
sina ungdomar dit och kommer 
kanske till och med och häl-
sar på under praktikperioden. 
Jag tror att vi måste gå tillbaka 
till kärnan och stärka upp det 
arbete som redan finns ute i 
församlingarna med mer skräd-
darsydda praktikantplaceringar 
framöver.

Tre olika faser
PMU:s praktikantprogram 

sträcker sig över ett års tid och 
är indelat i tre olika faser. Den 
första fasen består av ansökan, 
rekrytering och förberedelser, 
medan den andra delen är själva 
utresan och praktik i det land 
man önskat eller fått sig tillde-
lat. Programmet avslutas med 
ett informationsuppdrag där 
praktikanten ska rapportera och 
informera om vad den varit med 
om, både till sin hemförsamling, 
men även till andra målgrupper 

och i andra forum. Och att för-
samlingen är med och leder hela 
vägen, både före, under och efter 
praktiken menar Andreas är en 
viktig del för en lyckad praktik.

– Som praktikant går man 
igenom både en yttre och en 
inre resa. Med all sannolikhet 
kommer man behöva bearbeta 
sina upplevelser, insatser och 
lärdomar när man kommer till-

baka. Där vill vi att församlingen 
känner ett ansvar och följer upp, 
både i bön och i mentorskap. 
Personen har ju också fått en 
mängd kompetenser med sig 
hem som kan komma försam-
lingen till stor användning och 
nytta om man tar vara på det 
och följer upp. 

Mötte utsatta människor
Cecilia är en av sju praktikan-

ter som under året har haft prak-
tik hos någon av PMU:s samar-
betspartners runt om i världen. 
För Cecilias del blev Nepal och 
organisationen Grace Com-
munity Development Nepal 
(GCDN) hennes hemvist under 
fem månader. Och redan från 
start fick Cecilia möta några av 
Nepals mest utsatta människor. 

– Vid den första fältresan som 
vi gjorde skulle vi dela ut för-
nödenheter och mat till männ-
iskor som hade förlorat allt i ett 
kraftigt monsunregn. Just den 
här gruppen människor som vi 
mötte stod längst ner i det hin-

duiska kastsystemet och fick inte 
ens äga sin egna mark. De var 
väldigt marginaliserade i sam-
hället och det var tråkigt att se 
att det är de allra fattigaste män-
niskorna som drabbas hårdast 
vid naturkatastrofer. 

Att praktikantprogrammet 
gör skillnad är det inga tvivel 
om. När man pratar med Ceci-
lia är det tydligt att praktiken 
har satt spår och Cecilia har bara 
positiva saker att säga om hur 
det är att göra praktik i ett annat 
land.  

”Lärt mig otroligt mycket”
– Jag har lärt mig så otroligt 

mycket under dessa månader. 
Även om man läser mycket om 
hur andra människor har det i 
världen och förstår att vi svensk-
ar är priviligierade är det bra att 
få uppleva det. När man kom-
mer till en ny kultur tvingas man 
också att kliva ur sin bekväm-
lighetszon, vilket har varit oer-
hört lärorikt. Jag har lärt mig så 
mycket om mig själv på resan.   

Men det gör inte bara skill-
nad för de personer som åker 
iväg. Andreas berättar även hur 
man på PMU har sett hur när-
varo av svenska praktikanter 
har bidragit till en långsiktig 
förändringsprocess hos de part-
ners som tar emot praktikanter-
na och som har gjort det under 
en lång tid. 

– En kvinna från vårt projekt 
i Nepal sa nyligen  att ”jag behö-
ver inte längre acceptera att min 
man slår mig när jag kommer 
hem, för en praktikant berättade 
för mig om människors lika vär-
de och mänskliga rättigheter”.  

MATILDA HÄGGBLOM

Engagerade 
församlingar 
ger bättre praktik

’FAKTA Vad är PMU:s praktikantprogram?

c Du som är mellan 20–30 
år och aktiv i en församling 
kan varje år ansöka till PMU:s 
praktikantprogram. Den som 
blir antagen får möjlighet att 
åka ut på en 4–6 månader 
lång praktik till någon av 
PMU:s samarbetspartners runt 
om i världen. Programmet 
syftar till att ge unga männ-
iskor, med intresse för globala 
frågor, en möjlighet att göra 
en praktisk insats i ett annat 
land och få ökat engagemang 

och förståelse för globala 
rättvisefrågor. 

c Vilka länder och sam-
arbetspartners som erbjuds 
varierar från år till år. Sista 
ansökningsdag för årets prak-
tikantprogram var 10 maj, 
men är du intresserad kan 
du höra av dig till Andreas 
Svedman på PMU, det kan 
finnas utrymme för sena 
antagningar. 

c Läs mer på pmu.se/
praktikant.

Andreas Svedman är handläg-
gare för PMU:s praktikantbidrag. 
Församlingens engagemang menar 
han är vitalt för en riktigt bra 
praktikantperiod.  FOTO: PMU



26-åriga Cecilia Ekstedt är en av 
sju praktikanter som under året har 
haft praktik hos PMU. För hennes del 
blev Nepal och organisationen Grace 
Community Development Nepal (GCDN) 
hennes hemvist under fyra månader. 
Under sin tid i Nepal fick Cecilia och 
medpraktikanten Julee Tial Tha Hnem 
göra flera fältresor till de allra mest 
avlägsna byarna där de undervisade 
kvinnor i engelska och personlig hygien 
”Även om kvinnorna inte lärde sig så 
mycket engelska märkte man att det 
betydde mycket för dem att någon såg 
och pratade med dem”, säger Cecilia. 

FOTO: PRIVAT
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– Vi ser att detta bygger gemenskap, både 
över generationsgränser och så att vi lär 
känna människor som annars inte brukar gå 
i kyrkan, säger pastor och föreståndare Nic-
las Wiktorell.

Pingstkyrkan i Nässjö är en ganska vanlig 
frikyrkoförsamling med cirka 260 medlem-
mar och mellan 80 och 100 besökare på en 
gudstjänst. När man för några år sedan skul-
le bygga ny kyrka tänkte man till ordentligt.

– Vi gick från en lokal som inte alls var 
ändamålsenlig till att få det precis som vi 
ville ha det, med rejäla utrymmen för barn 
och ungdomar och dessutom en idrottshall, 
berättar Niclas.

Men vad skulle man fylla lokalerna med 
när de väl stod färdiga? Här började man 
fundera på den magiska 12-årsgränsen som 
för med sig en problematik många försam-
lingar känner igen sig i. Har man varit med i 
kyrkans barngrupper är det långt ifrån själv-
klart att man fortsätter vidare i tonårsakti-
viteterna. Övergången är känslig och kräver 
kloka lösningar.

FÖR PINGSTKYRKAN NÄSSJÖ blev after 
work en viktig pusselbit. Upplägget är lika 
enkelt som genialt. 

Först träffas barn mellan 4 och 12 år i 
olika grupper till sin samling ”Fredá” mel-
lan 18.00 och 19.00. 

Därefter är det dags för själva After Work 
kl 19.00-20.30.

– Det serveras mat för en billig peng och 
stort fokus ligger på gemenskap. Ibland är 
det hamburgare, ibland tacos, vi kör på åter-
kommande standardrätter, säger Niclas.

OCH KONCEPTET HAR gått hem hos Näs-
sjöborna.

– Nästan alla barn från grupperna stan-
nar kvar och äter, och ofta kommer även 
deras föräldrar. Alla åldrar kommer, till och 
med pensionärerna. Någon av dem sa att 
”jag kommer på fredagskvällarna för då får 
jag träffa mina barnbarn”, berättar Niclas.

Även tonåringarna brukar dyka upp till 
After Work, och de stannar sedan kvar i 

kyrkan för tonårssamling på fritidsgården 
”Industrin”.

– Här ser vi att vi börjar överbrygga den 
magiska 12-årsgränsen eftersom alla åldrar 
möts under samma kväll. 12-åringarna kan 
själva välja om de vill vara med i barngrup-
pen eller om de vill gå på den senare tonårs-
samlingen, säger Niclas.

EN STOR DEL AV BESÖKARNA under fredags-
kvällen har ingen annan koppling till kyrkan 
än just fredagsmyset. Man bygger nya relatio-
ner och framför allt, man lär känna föräld-
rarna till de barn som deltar i grupperna.

– Jag tror att alla i församlingen känner att 
det här gör skillnad. Vi berör många Nässjö-
bor genom våra fredagskvällar, säger Niclas.

Runt jul har man gjort extra stora sats-
ningar med julfest för hela församlingen och 
alla andra som normalt brukar vara med på 
fredagarna. Det har serverats julbord och 
man har både fått lyssna till luciatåg och 
julevangelium.

– Särskilt de här kvällarna tror jag att res-
ten av församlingen känner att det är något 
speciellt när man ser att kyrkan är full av en 
massa människor som man kanske aldrig 
har träffat förut, säger Niclas.

Men vem gör jobbet då? Att ha hela kyr-
kan full varje fredagskväll måste kräva en 
ganska rejäl arbetsinsats?

– Vi har förstås ett gäng eldsjälar i grund 
och botten som drar ett jättelass. Sedan är 
församlingen också indelad i ansvarsgrup-
per så att man får några extra som hjälper 
till varje fredag. Men som tur var byggde vi 
ett café med restaurangkök vilket gör att det 
är väldigt lättarbetat. Det gör ingen jättestor 
skillnad om man serverar 20 eller 100 perso-
ner, säger Niclas. 

GABRIELLA MELLERGÅRDH

AFTER
WORK
Fredagsmys med after 
work i kyrkan har blivit 
ett nytt sätt att umgås i 
Pingstkyrkan Nässjö. Och 
många av dem som kom-
mer har ingen tidigare 
koppling till kyrkan.

Det ska vara goa grejer som serveras på after 
work. Hamburgare brukar alltid gå hem, precis 
som tacos och köttbullar.  FOTO: NÄSSJÖ PINGST
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After Work i Pingstkyrkan bärs upp av ett gäng eldsjälar. 
Man bygger gemenskap och nya kontakter med Nässjöborna. 
Från vänster Göran Swahn, Monica Swahn, Evert Ryden, 
Birgitta Ryden, Camilla Rönnerfors och Magnus Rönnerfors. 

FOTO: NÄSSJÖ PINGST

”Vi berör många Nässjöbor genom 
våra fredagskvällar” säger pastor 
Niclas Wiktorell.  FOTO: NÄSSJÖ PINGST
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Mona Wiklander, pensionerad pedagog, 
och Marianne Lannsjö, rehabiliteringslä-
kare, har i närmare 30 år lett träningskväl-
lar i Vallhovskyrkans gymnastiksal (tidigare 
Murgårdskyrkan) i Sandviken.

– Jag hade gått på Friskis och tränat i 
många år och de tyckte jag skulle bli ledare 
där, men på en bussresa som kyrkan gjorde 
började vi prata om det där med träning och 
att vi kanske kunde göra nåt i kyrkan och på 
så vis drog vi igång, berättar Mona.

Träningskvällarna har alltså fortsatt sedan 
dess och med tiden blivit en viktig kvinno-
aktivitet, där ungefär hälften av deltagarna 
inte har någon annan koppling till försam-
lingen. Information om aktiviteten sprids 
från mun till mun.

– Jag tror att det är bra att det är en trä-
ning bara för kvinnor, säger Marianne. Det 
är mindre kravfyllt och gör det också möj-
ligt för många nysvenska kvinnor att delta.

– Vi märker hur de njuter av att få vara en 
i gruppen och vad roligt de tycker det är när 
de kan ta med något gott till de gånger vi har 
fika efteråt. 

Nu i vår har ungefär hälften av deltagarna 
i gruppen sitt ursprung i annat land än Sve-
rige. 

Komma som man är
Både vid terminsstarterna och avslut-

ningarna anordnar de någon speciell akti-
vitet, exempelvis en cykelutflykt eller så. 
Några gånger per termin avslutas tränings-
kvällen med fika och samtal. Och oftast med 
en bön allra sist.

– Vi tar upp det som är aktuellt för del-
tagarna och upplever att de känner sig väl-
digt trygga i gruppen och vågar prata om det 

som oroar dem. Vi får ibland a önskemål 
om att be för ett speciellt land eller för en 
familjs situation. 

– Tanken är att man ska få komma precis 
som man är, prata om det man behöver och 
att det inte ska vara så kravfyllt och absolut 
inte flashigt. Vi har en trevlig kväll tillsam-
mans, helt enkelt, där vi tränar, faktiskt gan-
ska hårt, och också får känna gemenskap, 
säger Marianne.

– Den positiva och tillåtande atmosfären 
är viktig, säger Mona och berättar att en 
kvinna som deltagit i gruppen sagt att hon 
går som på moln hem och att hon njuter av 
att atmosfären gör henne lugn.

Kondition och styrka
När Mona Wiklander drog igång träning-

en fick hon med sig Marianne Lannsjö, som 
från sin verksamhet som läkare vet vad det 
betyder att kontinuerligt träna och stärka 
sina muskler och vad mycket värk som går 
att förebygga genom detta. Mona och Mari-
anne brukar turas om att leda gruppen var-
annan vecka. 

Fokus ligger både på kondition och styr-
ka. Marianne betonar vikten av att ge krop-
pen båda delarna.

– Våra ryggar behöver det här, säger hon. 
Det är viktigt att röra sig, även när det gör 
ont. Rörelse gör att kroppen läker snabbare. 

Något som är ny information för många 
i gruppen.

– Vi säger till alla att de ska göra så myck-
et som de orkar och komma som de är, 
säger Marianne.

För det mesta deltar mellan 12 och 15 
kvinnor i måndagsträningen, som sker till 
musik, oftast uttalad kristen sådan, om inte 

låtar med okej texter. Ibland är det cirkelträ-
ning, ibland använder man sig av tabata-
metoden (en högintensiv intervallträning).

– Det blir effektivt och våra deltagare 
tycker det är roligt, säger de.

Symbolisk avgift
Församlingen har en gymnastiksal i kyr-

kan och det är den som gruppen använder, 
liksom duschar och omklädningsrum. 

De deltagare som har möjlighet får betala 
en terminsavgift på 250 kronor.

– Den är mest symbolisk men de pengar-
na går till kyrkan, som ju håller med lokaler.

Både Mona och Marianne rekommen-
derar andra församlingar att också erbjuda 
fysträning, om möjligheterna finns.

– Det bästa är kombon; att både kroppen 
och själen får sitt, säger de.

Visst har det funnits gånger då det varit 
lite motigt att ge sig iväg och leda ett pass, 
medger de. 

– Men när man väl är där så känns det all-
tid jättebra.

ULRIKA RAMSTRAND

UTMANING 
FÖR KROPP 
OCH SJÄL
Varje måndagskväll samlas en grupp kvinnor i Vallhovskyrkan 
i Sandviken för att träna kondition och styrka.

– Vi har en trevlig kväll tillsammans där vi tränar och ock-
så får social samvaro, säger ledarna Mona Wiklander och 
Marianne Lannsjö.
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Varje måndagskväll (utom under jul- och sommarloven) i närmare 30 år har en grupp kvinnor mötts till träningspass i Vallhovskyrkan i Sandviken. 
FOTO: MONA WIKLANDER/MARIANNE LANNSJÖ
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Det går inte att ta miste på 
entusiasmen i teamet som 
jobbar med den nya Youtube-
kanalen Umut Kalesi när vi 
möts i Turkiet. Mediaarbetet 
drivs från Pingstkyrkan i 
Köpenhamn i samarbete med 
bland annat IBRA. Youtube-
teamets berättelse om hur 
deras individuella kallelser 
mötts och sammanlänkats 
vittnar om att det de gör nu 
bottnar i en längtan de burit 
på individuellt. 

– Jag nyper mig i armen då jag 
tänker på att vi gör det här nu. 
Det är som att våra gåvor och 
intressen föll på plats och fung-
erar tillsammans. Med media 
som verktyg drömmer vi om att 
fortsätta nå en ung generation 
turkar. 

Kamerakillen som också fun-
kar som teamledare berättar att 
han växte upp i en familj där 
det inte fanns någon TV, men 
då han fick en kamera i tonåren 
väcktes passionen för rörlig bild 
till liv. 

– Jag filmade allt som rörde sig 
och försökte hela tiden lära mig 
mer. När jag fick frågan att jobba 
med min församlings mediaar-
bete i Danmark tackade jag ja.

Länk till församlingarna
En av de unga programle-

darna funkar som den sociala 
länken till nätverken i den tur-
kiska församlingsrörelsen och 
har mobiliserat ett uppföljnings-
team med ett 15-tal av landets 
ungdomspastorer. 

– Att följa upp kontakten med 
dem som hör av sig till kanalen 
är superviktigt, berättar han. Vi 
har redan fått vara med och leda 
två personer fram till frälsning. 

Musikproducenten är en ung 
amerikanska. Hon har bott i lan-
det i sju år och talar turkiska helt 
obehindrat. 

– När jag antog utmaningen 
att resa hit och jobba sade jag 
till Gud att nu lägger jag ner min 
musikkarriär för att tjäna dig. 
Det jag inte visste då var att jag 
skulle få använda musiken till att 
nå ut med det jag håller högst – 
nämligen Jesus, berättar hon.

– Vi startade den nya Youtube 
kanalen i december 2017 och 
har publicerat nytt material ett 
par gånger i veckan, berättar 
teamledaren. Vi lägger ut kort-
program och ett längre magas-
insprogram. Syftet är att få våra 
tittare att ställa sig nya frågor 
och söka svaret i det vi lägger 
ut på kanalen. Musikvideor av 
god kvalitet publiceras också. Vi 
har gjort några ambitiösa videor 
och ser att de genererar många 
tittare. I april nådde vi 100 000 
nedladdningar och det är en bra 
början. Antalet prenumeranter 
är lite drygt 1000 i dagsläget. Då 
ska man veta att antalet troende 
i landet beräknas till cirka 7000 
idag.

Stora kontraster
Kanske bjuder inget land i 

världen på större kontraster än 
Turkiet. Här finns allt vad Väs-
terlandet har att erbjuda paral-
lellt med Orientens mystik.  
Bokstavligt talat delas Istanbul i 
en europeisk och en asiatisk del. 
Parallella universum som lever 
sida vid sida. Det är mycket både 
och när Turkiet skall beskrivas. 

Kanske har du spenderat en 
semester i landet på ett hotell 
längs södra kusten och har min-
nen från ett klarblått Medelhav? 
Eller är det statskuppen för ett 
par år sedan då hela landet lev-
de i ett undantagstillstånd som 

Evangelium via Youtube i TurkietKRÖNIKA Verksamhetsansvarig har ordet

Att få höra evangeliet om Jesus Kristus, vem han är och 
vad han har gjort, borde vara en mänsklig rättighet. I 

mer än 2000 år har den kristna kyrkan levt med uppdraget 
att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Vi 
gläds åt att evangeliet spränger gränser som kanske aldrig 
förr. Men trots det återstår det omkring 6000 folkgrupper 
som inte har fått chansen att ta ställning till Jesus. Männ-
iskor som lever i totalt mörker. Bortanför en rimlig chans 
att höra om Jesus. Vi kallar dessa platser ibland för stängda. 
Men faktum är att för evangeliet finns inga stängda områ-
den eller folk. På varje plats finns det öppna hjärtan. Männ-
iskor som om de fick en chans, är beredda att påbörja en 
resa att upptäcka Jesus.  Jag och mina medarbetare brinner 
för att så många som möjligt, så fort som möjligt, ska få 
chansen.

MED MEDIA SER VI det möjligt att nå dit kanske ingen mis-
sionär kan resa, och medias möjligheter som verktyg i mis-
sionsuppdraget har aldrig varit större. Fortfarande är det så 
att i vissa länder kan en gammal transistorradio vara den 
enda rösten utifrån. I länder som Jemen, Afghanistan och 
Pakistan är det människor som varje dag får höra evangeliet 
på det sättet. Men på många andra platser går medieutveck-
lingen rasande fort. Genom mobila och sociala media är vi 
med och förmedlar evangeliet bokstavligen ner i fickan på 
människor. Nya media möjligheter öpp-
nar sig snabbt, inte minst i världens 
storstäder där vi når en ung genera-
tion. I Turkiet var vi med och startade 
en ny ungdomskanal för Youtube före 
årsskiftet. På bara några veckor hade 
man över 20 000 följare och redan har 
människor blivit frälsta och grupper 
startats. 

ETT AV VÅRA STÖRSTA behov 
och böneämnen är att vi ska 
kunna ta vara på alla dessa nya 
möjligheter. Förr skickade vi ut 
radiomissionärer. Nu behöver 
vi se en ny våg av nya medie-
missionärer. Både svenska och 
nationella ledare. Med all ny 
teknik har vi historiska möj-
ligheter att slutföra vårt upp-
drag. Rom 10:14–15. 

PONTUS FRIDOLFSSON
Verksamhetsledare

Pingst Media

Nya medie-
missionärer

behövs

I Turkiet möts öst och väst på ett 
påtagligt sätt.  FOTO: JULIA CARLSSON
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dominerar din bild av Turkiet? 
Allt är verkliga bilder från ett 
komplext land med 80 miljoner 
invånare.  

Den absoluta majoriteten av 
Turkiets befolkning identifierar 
sig som muslimer. I kulturell 
mening ett homogent land. Det 
som statistiken inte visar är att 
landet i religiös mening är delat 
i två delar.

Halva befolkningen är troen-
de, aktiva muslimer. Den andra 
halvan har stora frågetecken 
kring islam, och identifierar sig 
mer som deister, dvs. att man 
har en gudstro men man har 
inte satt konturerna och definie-
rat vem Gud är. 

I Turkiet är det möjligt att 
byta religion. Blir man en Jesu 
efterföljare är det möjligt att 
skriva in i sitt pass att man är en 
kristen. Inom familjen kan reak-
tionerna skifta, men generellt 
sett är landet fortfarande ganska 
fritt att arbeta i. Hur framtiden 
ska te sig är svårt att sia om, men 
nuläget bjuder på många möjlig-
heter att dela tron.

Tusentals troende
På 1950-talet fanns det bara 

ett tjugotal troende i landet. Oli-
ka missionsinsatser, inte minst 
inom mediaområdet med satel-
lit TV och nu Youtube, har sett 
några tusen människor komma 
till tro. Det finns idag flera för-
samlingar som kan driva en rela-
tivt öppen verksamhet. Kristen 
tro på återtåg, efter att försam-
lingarna som fanns här under 
kristendomens tidiga historia 
försvann. 

En viktig pusselbit är nu den 
nya Youtube-kanalen, utöver 
den dygnet runt-sändande TV-
kanalen Kanal Hayat, som det 
unga teamet lägger ner hela sin 
själ i att utveckla.

– Det vi varit med om de 
senaste månaderna tror vi bara 
är början. Medielandskapet för-
ändras och vi vill fortsätta att ta 
Jesus till fler genom nya plattfor-
mar, berättar teamet. 

TATTA LENNARTSSON

Fotnot: Här finns kanalen: 
you tube.com/umutkalesi

Evangelium via Youtube i Turkiet

Den nya Youtube-kanalen Umut Kalesi når turkisktalande med evangelium.  FOTO: JULIA CARLSSON
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är Paulus tecknar sitt 
kanske mest visionära 
brev om församling¬ens 
nyckelroll i Guds plan för 
att laga världen, Efesier-
brevet, börjar han gå mot 

slutet av sitt liv och sitter i ett slags husarrest 
med relativ frihet. Paulus har tid att tänka, 
be och minnas, drömma och skriva brev. 

l Efesos har han lämnat en bit av sitt hjär-
ta i. Minst tre gånger besökte han staden, 
två korta besök och ett längre. Efesos, den 
tredje största staden i Romarriket hade en 
kvarts miljon invånare, och var känd för sitt 
tempel, sitt badhus, sin teater, sin akademi, 
sitt bibliotek och sin idrottsarena. Där fanns 
företagsamhet, handel och sjöfart.  Och 
dessutom ett stort torg, en berömd salu-
hall samt en av de viktigaste hamnarna runt 
Medelhavet. 

Hit kom också många turister, och många 
asylsökande, bland annat en stor grupp 
judar, precis som överallt runt Medel havet. 
Vi kan i Apostlagärningarna läsa att där 
fanns spänningar och invandrarfientlighet, 
antisemitism, och främlingsrädsla. 

Man är ganska överens om att Paulus 
skrev med Efesos som första mottagare, 
men att brevet skulle fungera som rund-
brev till församlingar och städer i hela den 
region där Efesos var formell eller informell 
huvudstad.  Brevet till församlingen i Efesos 
är ett brev till församlingen mitt i sitt sam-
hälle och i alla tider! 

HÄR BRÖT DET UT en Jesusväckelse, och en 
av de största och viktigaste församlingarna i 
urkristen tid växte fram. Här har vi hämtat 
mycket lärdom om tro, dop, församlings-
syn, familj, äktenskap och andligt ledarskap. 

Apostlagärningarna kapitel 19 och 20 
utspelar sig där. Breven till Timoteus är 
skrivna till en av de tidiga pastorerna i Efe-
sos. Efesos var den församling som allra 
längst tid hade direkt tillgång till ögonvitt-
nen från Jesu liv då lärjungen Johannes var 
verksam där. I Uppenbarelseboken är det 
också den församling som får den första 
hälsningen från Jesus (Upp 2).

Det slår mig att när Paulus kom till Efesos 

på sin andra missionsresa var det inte för att 
nå en liten grupp och bilda en kristen fören-
ing, utan det var för att nå ett helt samhälle 
med evangeliet. Han visste att Gud hade en 
plan för Efesos och hela provinsen Asien 
(stora delar av nuvarande västra Turkiet). 

När han skriver sitt brev handlar det inte 
om att hålla en församling vid liv, utan om 
att han är övertygad om att församlingen 
är Guds bästa redskap för att förvandla ett 
samhälle. 

Så låt inte din vision stanna vid försam-
lingens verksamhet. Gud har en större plan. 
Det är att genom församlingen genomsyra 
samhället.  Väckelsehistorien pekar enty-
digt åt detta håll. Genuina besökelsetider 
har inte handlat om enskilda församlingars 
framgång utan om förvandlade samhällen. 

ALLA SAMHÄLLEN HÅLLS IHOP av stora 
gemensamma berättelser. Det är berättel-
ser som människor tolkar sina liv och söker 
mening genom. 

När Paulus kommer till Efesos och berät-
tar om Jesus utmanas minst två stora berät-
telser. 

Den ockulta berättelsen går ut på att då 
den onda sidan är så stark, kan man genom 
att söka lagom samarbete med de demonis-
ka och djävulska makterna dra fördelar och 
vinna pengar och makt.  Jesusberättelsen 
förnekar inte förekomsten av en ond andlig 
verklighet, men den säger att Jesus har vun-
nit seger över det onda, att Gud är mycket 
större och att vi inte behöver ägna oss åt 
hokus pokus. 

I brevet till Efesos finns kapitel sex, som 
innehåller Nya testamentets kanske starkas-
te text om den andliga kampen. Att nå ett 
samhälle med evangeliet kommer alltid att 
provocera de mörka krafterna. 

Den materialistiska berättelsen hade 
Artemistemplet som fond. Det var natur-

ligtvis en del av den grekiska mytologin och 
var en fruktbarhets- och moderskult, som 
har visst släktskap såväl med våra dagars 
sexualliberalism som med nyandligheten. 

Men tydligare ändå är att Artemis bar 
berättelsen om rikedomen som vägen till 
lycka och framgång. Detta magnifika under-
verk, enormt till sina proportioner, hade 
sitt ursprung i en känd historisk figur, kung 
Krösus. Det var han som tog initiativ till att 
bygga Artemistemplet, som Efesosborna tjä-
nade massor av pengar på.

Intressant är att Jesusberättelsen utmanar 
just detta. Inte för att Paulus är ute för att 
provocera, utan bara för att han förkunnar 
att varken kejsaren, Artemis, Artemistemp-
let, pengarna eller något annat vi gjort med 
våra händer är några gudar. Det finns bara 
en Gud som har uppenbarat sig i en sann 
människa. Bekännelsen att Jesus är Herre 
utmanar allt avguderi, inte minst materia-
lism, maktbegär och framgångsfixering. 

TA REDA PÅ VILKA DITT samhälles berät-
telser är. Där finns goda berättelser om 
välsignelse och välgång. Om tillgångar och 
möjligheter. Där finns i många fall histo-
riska andliga besökelsetider. Men i varje 
samhälle finns också de negativa berättel-
serna, som handlar om det som splittrar och 
trasar sönder det. I dag är det sekularisering, 
segregation, ekonomiska klyftor, familje-
upplösning, våld, kriminalitet, korruption, 
fördomsfullhet. Andra samhällens rådande 
berättelse är den om tillbakagång, förlorade 
arbetstillfällen, utflyttning och avsaknad av 
framtidstro. 

Bygg vidare på de goda berättelserna och 
utmana de negativa. 

”TOG NI EMOT DEN HELIGE Ande när ni 
kom till tro?” Det är den första fråga Pau-
lus ställer när han kommer till Efesos andra 
gången och finner en liten skara på tolv 
lärjungar. Det var en akademiskt skolad 
nykristen som hade väglett dem och det fat-
tades en hel del i deras undervisning. 

Det verkar också som om Paulus är orolig 
att de bara ska ha bytt berättelse, att  det blev 
lära men inte liv.  Genom dopet som var en 

N

Att nå ett samhälle 
med evangeliet
Urban Ringbäck skriver: Insikter om samhällets behov 
kan vara en kallelse för församlingen att möta dem.

Urban Ringbäck är föreståndare 
i Smyrnakyrkan, Göteborg. 
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viljehandling och genom Andens uppfyllelse 
blev tron på Jesus en levande daglig erfa-
renhet, inte bara en livsåskådning. Här ser 
människor att Jesustron verkligen gör skill-
nad, både genom att Gud griper in och helar 
och befriar, och genom att det finns kraft att 
leva ett nytt liv i rättfärdighet, renhet och 
sanning.

Våra samhällen lider brist på andlig-
het som tar sig uttryck i mänsklighet. Utan 
Guds besök blir världen omänsklig och i 
värsta fall demoniserad. 

I EFESIERBREVET ANVÄNDER Paulus två 
starka bilder av församlingen, eller kyrkan. 
Dels som Kristi kropp och dels som Guds 
tempel. Brevet till Efesos är Nya testamen-
tets tydligaste undervisning om den kristna 
församlingens betydelse i Guds plan. 

Tillsammans kan vi, liksom olika lemmar 
utgör en kropp, bli Kristi kropp på jorden. 
Kristus är huvudet och vi är de olika delarna 
av kroppen.  

Den andra bilden är också relationell. I 
skuggan av det enormt mäktiga Artemis-
templet håller Gud på att bygga ett tempel 
av levande stenar som sitter tätt tillsammans, 
människa till människa. Jesus Kristus är 
hörnstenen. Kanske var det här som Paulus 
såg skönheten i en ny samhällsgemenskap 
byggd på kärlek, försoning och medmänsk-
lighet. Paulus stannade två till tre år i Efe-
sos och höll bibelskola i Tyrannos lärosal. 
Det märkliga är att genom denna skola når 
berättelsen om Jesus ut till hela provinsen 
Asien. En sådan kraft fanns i ordet självt. 

Det är här som Paulus inser att han inte 
kommer att nå överallt, och att hans röst 
inte behöver höras överallt. För Guds ord 
bär inte bojor. Det kan tränga igenom allt, 
nå in i hjärtan. Och sedan nå ut genom 
människor som drabbats av det, rustats av 
det och som blir ordets hörare, görare och 
bärare. Efter att ha gått på gudstjänsterna i 
Tyrannos lärosal, så packade man sin res-
väska med allt det man fått av Guds ord, 
och reste hem till sina hemstäder, till Perga-
mon, Tyatira, Smyrna, till Filadelfia, till hela 
nuvarande västra Turkiet. 

Och när Paulus skriver Efesierbrevet cirka 
tio år senare från fängelset i Rom kan vi ana 
att det är en upprepning, sammanfattning 
och fördjupning av det han undervisade om 
i Efesos. 

LÅT MIG TILL SIST FÅ GE några praktiska 
råd för att nå just din ort.

Lär känna ditt samhälle. Ta reda på hur 
många som bor där.  Var bor de? Vilken 
bakgrund har de? Hur försörjer man sig? 
Hur ser åldersstrukturen ut? Vad studerar 
man? Vad gör man på fritiden? Vilket utbud 
finns i ditt samhälle? Vad är ditt samhälles 
styrkor och möjligheter? Vilka är dess bris-
ter, svagheter och behov?

Var med och bygg relationer till ledande 
personer inom olika sektorer av ditt sam-
hälle. Här finns många nycklar i din försam-
ling. Att bygga relationer till personer inom 
politik, näringsliv, föreningsliv, media, skola 
etcetera kan inte underskattas. 

Utvärdera församlingens verksamhet 

utifrån ditt samhälles behov. Insikter om 
samhällets behov kan vara en kallelse för 
församlingen att möta dem. Det betyder 
inte att vi ska göra allt för alla, och splittra 
upp oss i det oändliga. Men kanske leder dig 
Guds Ande att finna en eller några nycklar. 

VAR ÖPPEN FÖR DJÄRVA initiativ som 
öppnar ditt samhälle för evangeliet.  Evang-
eliet är per definition ett offentligt budskap 
och hör hemma inte bara i ”templet” utan 
också på ”torget”.  Var inte rädd för att 
tänka stort. Vi har inget att skämmas för. Vi 
har det bästa av budskap.  Evangeliet som 
sådant passar på alla arenor. Men sättet att 
förmedla det på kan variera närmast i det 
oändliga. 

BE FÖR DITT SAMHÄLLE. Jeremia säger till 
judarna i exil i Babylon: ”Sök den stads 
bästa dit jag har fört er i fångenskap och be 
för den till Herren. När det går väl för den, 
går det också väl för er” (Jer 29:7). Mål-
medveten konkret bön för ettt samhälle är 
kanske den största gåva vi kan ge det. Bön 
förlöser Guds välsignelse och kraft över ett 
samhälle. Men det gör också något med 
bedjarna. Det bryter det inåtvända tänkan-
det och föder drömmar och visioner om 
förvandlade människor och ett förvandlat 
samhälle.

URBAN RINGBÄCK

Fotnot: Texten är baserad på Urban Ring-
bäcks kapitel i boken Kallad Bekräftad Över-
låten.

FOTO: LIGHTSTOCK
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Var är kyrkan och var är män-
nen i arbetet för att stoppa 
våldet mot kvinnor? Dessa 
frågor blev utmaningen som 
fick Mandy Marshall, Storbri-
tannien, att tillsammans med 
en kollega starta alliansen 
Restored. I april besökte hon 
Sverige för att tala om våld i 
nära relationer, något som är 
vanligt även innanför försam-
lingens väggar.

När vi möts en kylig vårdag i 
Alvik har Mandy Marshall, från 
Southport i Storbritannien, pre-
cis anlänt till Sverige för första 
gången i sitt liv. Annars har hon 
rest över i stort sett hela världen 
som tidigare genusrådgivare för 
organisationen Tearfund. Och i 
alla länder har hon sett samma 
mönster – våldet mot kvinnor 
i nära relationer som sker även 
inom kyrkan.

Det finns många kristna orga-
nisationer som arbetar för att 
stoppa våldet mot kvinnor, men 
själva kyrkan och männen inom 
den har en alltför passiv håll-
ning, framhåller Mandy Moore:

– Det råder en patriarkalisk 
maktordning där män misstol-
kar eller missbrukar bibelord 
och använder dem i sitt våld 
mot kvinnor för att behålla 
kont rollen.

Studien ”In Churches Too”, 
om våld i nära relationer inom 
kyrkan i Storbritannien har 

nyligen tagits fram av Restored 
i samarbete med Coventry Uni-
versity, University of Leicester 
och Churches Together in Cum-
bria. Den visar bland annat att 
en av fyra kyrkobesökare som 
tillfrågats, utsatt för ett våldsbe-
teende av något slag i sin nuva-
rande relation. Sex av kvinnorna 
levde under fara för sina liv.

Förstår inte problemet
Att kyrkan inte agerar beror 

till stor del på att dess ledare inte 
känner igen och förstår hur vål-
det ser ut, eller att de inte vill se 
problemet, menar Mandy Mars-
hall.

– De kan ha svårt att tro på att 
församlingsmedlemmar som de 
känner så väl skulle begå sådana 
handlingar. Kanske ser de inte 
situationens allvar utan anser att 
det är ett äktenskapligt problem 
som ska klaras upp i det pri-
vata. Men det är allvarligt. Det 
finns kristna män som har dödat 
sina kvinnor. Känslan av skam 
och skuld hindrar också många 
kvinnor från att söka hjälp.

Kyrkorna i Sverige är inget 
undantag, säger Mandy Marshall:

– Tyvärr hamnar även de i 
bakvattnet när det gäller att stå 
upp till handling. De behöver 
för det första inse och erkänna 
att problemet finns. Det handlar 
om kriminella handlingar mot 
kvinnor och måste hanteras i 
enlighet med detta.

Hon framhåller också att det 
finns en missuppfattning att 
bara fysiska övergrepp är våld, 
medan det i själva verket kan 
ta sig så många andra uttryck – 
psykiskt, sexuellt, ekonomiskt 
och känslomässigt.

Under en träningsdag och en 
konferens i Pingstförsamlingen 
i Västra Frölunda i samarbete 
med Pingst, PMU, Bilda och 
Göteborgs Stad den 6–7 april, 
delade hon med sig av sin kun-
skap efter många års arbete 
inom detta ämne.

Det var berättelserna från 
kvinnor som utsatts för våld och 

insikten om situationens allvar, 
som fick Mandy Marshall att 
tillsammans med kollegan Peter 
Grant år 2008 starta Restored. I 
alliansen ingår idag organisatio-
ner och kyrkor i över 25 länder.  

Vill öka medvetenheten
Restored arbetar för att öka 

medvetenheten om situationen 
och påverka för förändring. I 
handlingsplanen ingår att mobi-
lisera och utrusta kyrkor, kristna 
organisationer och individer till 
handling och tillgodose behov 
som inte möts av andra aktörer. 
Bland annat har professionella 
program och handledningar 
tagits fram för att använda inom 
kyrkan. En viktig del i arbetet är 
att utmana män att resa sig upp 
och höja sin röst mot våldet mot 
kvinnor.

– Män känner sig ofta attack-
erade och de som vågar tala ut 
kan uppleva att de blir ignore-
rade av andra män, säger Mandy 
Marshall.  

Hon talar snabbt och enga-
gerat och det är tydligt att hon 
brinner för att se kyrkan resa sig 
upp och agera och att vara ett 
positivt föredöme för världen 
när det gäller sunda relationer.

– Det är skrämmande att vi 
fortfarande 2018 kämpar för 
jämlikhet inom kyrkan. Jesus 
skulle ha konfronterat detta, 
säger hon

Kyrkan ska vara en trygg plats 

Mandy Marshall:
Allt våld är synd
Hon vill se kyrkor agera mot våld mot kvinnor i de egna leden

Restoreds material för kyrkor om 
våld i nära relationer finns över-
satt till svenska. Det går att köpa 
via Pingsts webshop eller ladda 
ner gratis på www.pingst.se

Det är skrämmande att vi 
fortfarande 2018 kämpar för 

jämlikhet inom kyrkan. Jesus skulle 
ha konfronterat detta.’’

FAKTA Våld mot kvinnor i Sverige

c Under 2017 anmäldes 
knappt 22 000 sexualbrott, 
varav 7 370 rubricerades som 
våldtäkt. 
c I den Nationella trygghets-
undersökningen uppger 2,4 

procent att de utsattes för 
sexualbrott under 2016.

Källa: Brottsförebyggande 
Rådet, www.bra.se
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dit både kvinnor och män kom-
mer för att få stöd i svåra situa-
tioner, framhåller Mandy Mars-
hall. Det första steget är att ta 
individen på allvar och säga; ”Jag 
tror dig och att sedan hjälpa.

Erbjuder nätverk
En viktig del i Restoreds 

arbete är att erbjuda nätverk för 
överlevare av våld. Bland annat 
finns forum online där de kan 
samtala med varandra:

– Att nå fram till en kvinna 
som utsätts för våld tar tid. Det 
handlar om att skala av lager 
efter lager. Det som de säger 
först är ofta bara toppen av ett 
isberg. 

Mandy Marshall vision är en 
kyrka som upplysts, tränats och 
utrustats för att vara en tillflykts-
ort för överlevare av våld, där 
inget våld mot kvinnor längre 
tolereras. Inte minst är det vik-
tigt att utbilda dess pastorer och 

andra ledare så att de blir roll-
modeller för andra.

”Gud är kärlek”
– Allt våld är synd. Vi har sva-

ret, Gud är kärlek. Vårt uppdrag 
är att stå i förfronten och aktivt 
demonstrera det. En sådan kyrka 
utgör en enorm tillgång för värl-
dens alla regeringar att samar-
beta med i våldet mot kvinnor, 
som går igenom alla samhälls-
skikt.

I grunden handlar det om att 
ta tillvara individens fulla poten-
tial, framhåller hon.

– Vi är unika människor, 

födda hit till jorden för ett syfte 
– att leva det liv Gud vill. Den 
som blir utsatt för våld inser inte 
sin fulla potential och hindras 
från att använda den. I slutän-
den förlorar kyrkan som helhet 
väldigt mycket på det. Vi agerar 
så mycket utifrån rädsla, försö-
ker kontrollera, men vi är här 
en så kort tid och har så mycket 
att göra. Vi måste se till att varje 
individ kan vara allt som Gud 
vill.

NOOMI LIND

Fotnot: Läs mer: www.resto-
redrelationships.com

Mandy Marshall är grundare av alliansen Restored, som lyfter frågor kring våld i nära relationer i församlingsmiljö.  FOTO: NOOMI LIND

FAKTA Studien In Churches Too

c En av fyra tillfrågade 
kyrkobesökare hade utsatts 
för våldsbeteende i sin nuva-
rande relation.
c 71 procent var medvetna 
om våldet inom nära rela-
tioner i samhället, men bara 
37,6 såg det som ett problem 
i sin kyrka.
c Bara cirka 2 av 7 kyrko-

besökare såg sin församling 
som tillräckligt rustad för att 
hantera ett avslöjande av våld 
i en nära relation.

Källa: Studien In Churches 
Too, Church Responses To 
Domestic Abuse – A Case 
Study of Cumbria, Storbritan-
nien.

FAKTA Våld mot kvinnor i världen

c En av tre kvinnor har 
utsatts för psykologiskt våld 
av en nuvarande eller tidigare 
partner.
c 1 av 20 kvinnor har blivit 
våldtagna efter fyllda 15 år, 

av en partner eller någon 
annan.

Källa: Restored, Stoppa våld 
i nära relationer, Ett material 
för kyrkor
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Nyangatomfolket, som lever 
i det sydvästra hörnet av 
Etiopien och i grannlandet 
Sydsudan, är på väg att få 
Bibeln översatt till sitt eget 
språk. Översättningsarbetet 
innebär också att folket får 
ett skriftspråk. Ansvarig för 
projektet är Pingstkyrkan i 
Jönköping med stöd av bland 
andra pingstförsamlingarna i 
Umeå och Enköping.

Nyangatomfolket består av upp-
skattningsvis 60 000 personer, 
varav hälften bor i Etiopien. Fol-
ket är halvnomader och försörjer 
sig huvudsakligen på ko skötsel. 

I början på 1970-talet började 
svenska pingstmissionärer arbe-
ta bland folket. Skolor, kliniker 
och vägar har byggts och flera 
nyangatom, som fått utbildning 
genom missionen, finns nu på 
ledande poster i Etiopiens söd-
ra region. Det finns också flera 
församlingar, som länge längtat 

efter att få ta del av Bibeln på sitt 
eget språk. Nyangatomförsam-
lingar finns både i Etiopien och i 
Sydsudan och lokala evangelister 
reser mellan länderna och besö-
ker dem. 

Spelas in på ljudfil
För sex år sedan startade 

bibelöversättningsprojektet, i 
vilket det också ingår att skapa 
ett skriftspråk. Det är ett sam-
arbete med organisationen SIL, 
som jobbar med ett 20-tal andra 
liknande projekt i Etiopien, 
EHCB-kyrkan och Pingstkyrkan 
i Jönköping. 

Den lokala förankringen är 
viktig och en förutsättning för 
att arbetet ska lyckas. 

Eftersom språket inte förrän 
nu fått ett skriftspråk och läs-
kunnigheten är låg, så spelas de 
färdigöversatta bibelböckerna in 
på ljudfil. De finns för nedladd-
ning och ett antal mediaspelare 
är levererade till församlingar. 

Lukasevangeliet är färdiginspe-
lat och planen är att i sommar 
spela in Apostlagärningarna och 
Johannesevangeliet.

Arbetet med Matteus och 
Markus är färdigt för granskning 
och översättning av Johannes-
breven och Första Korinthier-
brevet har inletts.

En tysk lingvist är inkopplad 
och arbetar med själva skrift-
språket, som använder de latin-
ska bokstäverna. 

Förhoppningen är att kunna 
använda de nyöversatta bibel-
texterna i framtida alfabetise-
ringsarbete.

Utifrån översättningen av 
Lukasevangeliet har också Jesus-
filmen dubbats till nyangatom 
och när den premiärvisades i 
november förra året kom när-
mare 1500 personer.

Pingstkyrkan i Jönköping 
står för huvuddelen av finan-
sieringen. Pingstkyrkan i Umeå 
och Enakyrkan i Enköping har 

funnits med som fasta sponsorer 
sedan inledningen av projektet 
och flera andra församlingar har 
bidragit med engångsgåvor.

Krävs mer pengar
För att man ska kunna hålla 

den planerade takten i projektet 
krävs dock mer pengar, cirka 
100 000 kronor, och tidigare i 
våras skickades därför ett upp-
rop ut till församlingarna med 
vädjan om att vara med och 
bidra, både med ekonomiska 
medel och med förbön. 

– Eftersom svensk pingst-
mission är den enda mission 
som arbetat i området så har vi 
både en speciell relation och ett 
ansvar, säger Enar Olsson, som 
vid flera tillfällen besökt områ-
det. 

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot:  För mer information 
kontakta Pingstkyrkan i Jönkö-
ping.

Bibel och skriftspråk 
till nyangatomfolket

Nyangatomförsamlingar finns både i Etiopien och i Sydsudan. Här är det dopförrättning.  FOTO: ENAR OLSSON
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HÄR KAN DU BLI LIVRÄDDARE 
pmu.se/manadsgivare 
eller tel.08-608 96 00

Och gör det möjligt för PMU med 
partner på plats att snabbt kunna hjälpa 
människor som förlorat allt – bara 
dagar efter att katastrofen inträffat.

Tillsammans kan vi rädda 
liv och lindra nöd.

BLI LIVRÄDDARE
Pingst ung vill hitta guldet i 
de lokala sammanhangen för 
att förgylla det gemensamma 
och nationella. Så beskriver 
Carolina Nilsson den nya 
satsningen på både en barn- 
och en ungdomskoordinator.

Den 1 mars sjösatte Pingst 
ung två nya tjänster. Madelene 
Boberg, barnpastor i Motala 
Pingst, är ny barnkoordinator 
och Jacob Ventlinger, ungdoms-
pastor i Lorensbergskyrkan 
Kalmar, ny ungdomskoordina-
tor är. Båda tjänsterna är på 20 
procent och de jobbar för Pingst 
ung utifrån sina pastorstjänster i 
församlingen. 

Barn- och ungdomskoordi-
natorerna fungerar som pro-
jektledare och samordnare av 
barn- och ungdomsfrågor på ett 
nationellt plan. 

– De bär dessa frågor på ett 
övergripande plan och har i 
uppdrag att lyssna in behov och 
hjärtslag i rörelsen, för att kunna 
påverka och leda dessa frågor 
genom Pingst ung. 

– Pingst ung ser dessa tjänster 
som ett stort lyft – för att ännu 
mer hitta guldet i de lokala sam-
manhangen för att förgylla det 
gemensamma och nationella, 
säger Carolina Nilsson, som till-
sammans med Gustaf Nyström 
är tillförordnad verksamhetsle-
dare på Pingst ung.

Två vikarierar för en
I slutet av mars gick Johanna 

Bode på föräldraledighet, då hon 
och hennes man Ola fick en liten 
pojke. Under Johannas föräld-
raledighet är Carolina Nilsson 
tillförordnad verksamhetsledare 
och Gustaf Nyström har gått in 
som arbetande ordförande. 

Carolina har tidigare funnits 
med i Pingst ung styrelse i åtta 
år och det senaste året jobbat 
som vikarierande administrativ 
koordinator för Pingst ung. 

Gustaf Nyström är sedan ett 
år tillbaka ordförande i Pingst 
ung styrelse och jobbar till var-
dags som ungdomspastor i 
Pingst Varberg.

UR

Nya tjänster 
på Pingst ung

Överst: Jacob Ventlinger och Madelene Broberg är ungdoms- respektive 
barnkoordinator på Pingst ung.

Underst: Gustaf Nyström och Carolina Nilsson är tillförordnade verksam-
hetsledare på Pingst ung under Johanna Bodes föräldraledighet.

Styrelsen för Sveriges 
kristna råd (SKR) fattade i 
april beslut om att förändra 
organisationen för rådet, 
vilket innebär att flera 
långvariga projekt kommer 
att avslutas. Kyrkorna vill 
stärka SKR som mötesplats 
och prioritera det kommuni-
kativa arbetet.

Sedan i höstas har styrelsen 
för Sveriges kristna råd arbetat 
med en organisationsöversyn 
där kyrkorna genomlyst rådets 
olika verksamheter. Kyrkornas 
globala vecka, Hållbar kyrka, 
Kyrka för Fairtrade och Fred 
kommer att avslutas i och 
med årsskiftet. Berörd perso-
nal informerades direkt efter 
beslutet.

– Det är en smärtsam pro-
cess att göra nedskärningar 
och att medarbetare behöver 
sluta. Samtidigt är detta ett sätt 

att stabilisera verksamheten så 
att organisationen står tryggt 
och stadigt inför framtiden, 
säger Karin Wiborn, general-
sekreterare för Sveriges kristna 
råd. 

Styrelsen var enig om att 
SKR idag arbetar inom för 
många områden. Styrelsen 
beslutade även att uppdra åt 
presidiet att utreda de eku-
meniska åtagandena, vilket 
innefattar själavård vid institu-
tioner och följeslagarprogram-
met. Idag finansieras en tred-
jedel av verksamheten genom 
medlemsavgifter från kyrkor-
na, resterande medel kommer 
bland annat från Kriminalvår-
den, Sida och Folke Bernadot-
teakademin. 

Den beslutade organisa-
tionsförändringen ska i stort 
vara genomförd 31 december 
2018. 

UR

SKR förändrar 
organisationen
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örr tog jag helst min tillflykt in i skönlit-
teraturen och dess fiktiva världar för att 
koppla av från vardagslivets omständig-
heter. Numera söker jag mig allt oftare 

till böcker som på ett mer handfast sätt ger råd 
om tron och livet här och nu. Snarare än ett med-
vetet val, handlar det nog om en starkare törst 
efter vägledning i en tillvaro som blir allt svårare 
att navigera och finna sinnesro i.

Även om Immaculée Ilibagizas biografi Jag är 
deras röst rör sig betydligt längre bort från min 
egen verklighet än någon av de andra böcker jag 
skriver om här intill, så innehåller den för mig 
den kanske främsta nyckeln till personlig frid. 
Det kan tyckas paradoxalt, då berättelsen utspelar 
sig under de mest fasansfulla händelser. Vänskap 
och grannsämja förbyts i svek, förräderi och en 
grymhet som saknar motstycke.

JAG BÄR ÄNNU MED mig starka minnesbilder 
från rapporterna om folkmordet i Rwanda 1994. 
Den vackra grönskande naturen bildar en overk-
lig kontrast mot de handlingar som är så brutala 
att de nästan är omöjliga att ta in. Människolik i 
tusental ligger travade i dikena längs vägen. Barn, 
kvinnor och äldre flyr i panik. Till en början 
vågar jag nästan inte återvända till denna histo-
riska händelse som ristat ett så djupt ärr i folksjä-
len. Men snart försvinner jag djupt in i berättel-
sen om en kvinna som vägrade låta de destruktiva 
krafterna få grepp om och förstöra hennes liv. 

I stället för en smärtsam och bitter eftersmak så 
lämnar dessa sidor efter sig ett helande budskap 
som fortsätter att tala till mig. Det handlar om att 
hitta ett inre rum där inga omständigheter kan 
besegra dig, där du trots den yttre kris som pågår 
kan känna frid, tillförsikt och hopp i gemenska-
pen med Gud. Det handlar om den befriande och 
upprättande kraft som finns i förlåtelse.

ATT LIVET I MÅNGT OCH mycket är för kompli-
cerat för tvärsäkra svar, har nog flertalet av oss 
insett. I dessa och många andra nyligen utgivna 
kristna böcker söker författarna vägleda oss i en 
tid med stora frågetecken, utan att förenkla och 
generalisera. 

Böckerna bidrar med värdefulla ledtrådar till 
livets invecklade väv. Och ett som ändå är tvärsä-
kert är att Guds kärlek håller genom allt. 

NOOMI LIND

Ledtrådar i livets 
invecklade väv

JAG ÄR DERAS RÖST 
Kampen för överlevnad 
under folkmordet i Rwanda 
– och en kvinnas val
Immaculée Ilibagiza och 
Steve Erwin
Libris Förlag

Hur undvi-
ker du att 
bli sinnes-
sjuk, gömd i 
ett minimalt 
toalettut-
rymme i 
91 dagar 
tillsammans 
med sju andra kvinnor och 
medveten om att människor 
precis utanför ständigt letar 
efter och vill döda dig. Hur 
reser du dig upp och går 
vidare utan bitterhet efter att 
de som du älskat tagits ifrån 
dig på det mest brutala sätt. 
En kvinna som kan svara på 
det är Immaculée Ilibagiza, 
överlevare av folkmordet i 
Rwanda 1994.

Hennes biografi, som 
skrevs tillsammans med den 
prisbelönte journalisten Steve 
Erwin och kom ut för drygt tio 
år sedan, har nu översatts till 
svenska. Det är en välskriven 
och makalös berättelse om 
hur Guds kärlek och trofast-
het blev som mest tydlig i 
den djupaste nöd, om hur 
hon fann styrka att överleva, 
förlåta och att gå vidare i 
livet. Även om få av oss kan 
relatera till det som Imma-
culée Ilibagiza varit med om, 
så har vi alla mycket att lära 
av hennes historia. 

ISRAEL  
En inspirerande  
fotografisk resa
Beth Rubin
Sjöbergs förlag

Att fördjupa sig i Beth Rubins 
bok med bilder från det 
heliga landet är rogivande 
för själen. Hon är en fotograf 

med en djupt rotad kärlek till 
Israel, som brinner för att 
genom sina bilder få männ-
iskor att emotionellt och and-
ligt söka Herren. Tid och rum 
försvinner när jag via sidorna 
besöker plats efter plats där 
Bibelns berättelser utspelade 
sig och där Jesus vandrade 
omkring och gjorde under. 
De historiska händelserna 
kopplas till de utmaningar 
som vi idag möter i vår var-
dag, genom korta, kärnfulla 
texter och genom människor 
som fångats på bild, djupt 
försjunkna i bön i de vackra 
omgivningarna. En solupp-
gång på Galileiska sjön talar 
särskilt till mig genom orden;  
”Solen stiger sakta och ditt 
unika syfte kan uppenbaras 
på samma vis. Omfamna det 
vackra i processen.”  

I ett kapitel om Tel Aviv 
och en bild av mogna oliver 
berörs jag av orden;  ”När 
oliven pressas producerar den 
olja. På Bibelns tid användes 
olja för att smörja kungar, 
ge ljus och som tvål. Vad 
producerar du när du pressas, 
och hur kan det användas?”  
Detta är en bok värd att 
återvända till för att reflektera 
och få tilltal från Gud.

STYGN   
Det går att laga livet  
när allt gått sönder
Anne Lamott
Libris Bokförlag

Anne 
Lamott 
försöker 
inte linda 
in de riktigt 
svåra frågor 
som vi 
ställs inför, 
exempel-
vis när någon vi älskar blir 
sjuk och dör, eller när en 
katastrof inträffar. Istället 
beskriver hon på handfast 
sätt hur vi kan laga det som 
gått sönder, stygn för stygn. 
Vi kan forma en annorlunda 
väg, hitta en ny mening och 
skönhet i det som inte är 
perfekt, men ihopvävt med 
omsorg och kärlek.

Som en röd tråd genom 
boken går insikten om att vi 

behöver finnas till för var-
andra, att även den svåraste 
sorg går att överleva, med 
stöd och kärlek från andra. 
Vi behöver finna en mening 
som går utanför oss själva. 
”När vi söker efter något att 
gripa tag i som är större än 
våra egna jag kan vi ta oss 
igenom vad som helst som 
livet slänger till oss.”

Att flera av hennes böcker 
varit bästsäljare på New York 
Times boklista och att hon är 
en uppskattad talare är lätt 
att förstå.

HJÄRTEFRÅGOR  
Utvalda texter
Carl-Henric Jaktlund
Argument Förlag

I Carl-
Henric 
Jaktlunds 
reflektio-
ner över 
tro, sam-
hälle och 
vardagsliv 
finns 
många guldkorn, formulera-
de på ett rakt och berörande 
sätt. Boken är en samling 
utifrån hans många år som 
krönikör och ledarskribent på 
tidningen Dagen.

Jaktlund riktar sig till de 
människor som befinner 
sig mellan de motpoler av 
tvärsäkerhet som präglar 
debatten – de övertygade 
ateisterna och de som anser 
sig ”ha full koll på Gud och 
tycker att det bara finns 
svar, inga frågor.” Han vill 
uppmuntra den gudstro som 
finns hos många, men som 
man inte tror räcker eller 
betyder något. Han vill göra 
den kristna tron begriplig 
och tillgänglig, samtidigt 
som han värjer sig mot de 
förenklingar och generalise-
ringar som finns i samhället 
och kring tron.

Det ryms mycket visdom 
i formuleringar som denna: 
”Kyrkans uppgift ligger kan-
ske mer i att dela sin berät-
telse och gestalta sin tro än 
att försöka ge bevis för den? 
För då kan människor börja 
tvivla på sina tvivel och då är 
tron aldrig långt borta.”

F

Följ det senaste inom den kristna litteraturen

Text: NOOMI LIND

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

Text: SAM WOHLIN

Mejla idéer till ulrika.ramstrand@pingst.se

XT 
Saved by the Blood 
Talking Music

Hård-
rocks-
bandet 
XT 
bildades 
redan 
1991 av 
Björn 
Stigsson och Sonny Larsson, 
som hade spelat i banden 
Leviticus och Motherlode. 
1993 när de släppte sin andra 
skiva Taxfree, så utsågs 
låten The Silent Cry till 
årets starkaste låt av Afton-
bladet. Efter att de släppt sin 
tredje skiva 1995 så slutade 
bandet spela helt. 

Men nu är de tillbaka på 
scenen med skivan Saved 
by the Blood. Bandet består 
idag av Björn Stigson och 
Sonny Larsson, men även 
Peter Carlsohn och Dan Tibell 
från rockbandet Jerusalem, 
och Mick Nordström som 
spelat i bandet Modest 
Attraction. Skivan består 
av tung rockmusik. Mina 
favoritlåtar är I will follow 
You som är en melodisk 
hårdrockslåt – med utma-
ningen att följa Jesus och 
The Resurrection som har 
ett riktigt coolt intro och en 
stark refräng som handlar om 
uppståndelsen.  Stilmässigt 
tycker jag att det här påmin-
ner om Deep Purple. 

SEBASTIAN STAKSET
Ett budskap om kärlek 
Universal

I början 
på 2016 
hoppade 
Sebas-
tian 
Stakset 
av 
Kartel-
len, och samma år släppte 
han sin första låt, som blev 
starten på den nya solokar-
riären. Budskapet var tydligt, 
han ville säga förlåt för 
det liv han levt. Sebastian 
Stakset har nu börjat ett nytt 
liv, han har lämnat missbruk, 
kriminalitet och hat bakom 
sig. Han har mött Jesus och 

blivit kristen, det är stort. 
Efter ett liv i destruktivt 
mörker så bubblar det i 
Sebastians hjärta, han säger 
själv: ”Jag vill kärleksbomba 
hela Sverige och visa att 
varje tunnel har ett slut. 
Förut satt jag i fängelse, 
både psykiskt och fysiskt. 
Jag var en slav och jag satt 
fastkedjad till destruktiva 
beroenden. Men idag är jag 
fri och jag vill med musiken 
berätta för dig min vän 
att du är underbar, dyrbar 
och älskad!” Albumet Ett 
budskap om kärlek handlar 
om kärlek från början till slut. 
Sebastian har en helt egen 
stil och hans Hip hop-musik 
håller verkligen hög kvalité. 
Hans låt Förlåt som är en 
uppgörelse med det gamla 
livet är otroligt bra. Låten 
Jag vill ge dig allt som mer 
än fyra miljoner människor 
redan lyssnat på, på Spotify 
tycker jag är lysande. Vilken 
hit! Det är bara att gratulera 
kristenheten som fått en ny 
artist som gör något ingen 
annan gör just nu. 

CLAS VÅRDSTEDT 
Mitt hjärta hos dig 
Davids hjärta

Clas 
Vård-
stedt 
är en 
veteran 
inom 
svensk 
kristen 
musik. Han är sångare, musi-
ker, kompositör, producent 
och översättare. Han har 
spelat in sex soloalbum, och 
har också skrivit och översatt 
130 sånger. En del av dem 
sjungs runt om i Sveriges 
kyrkor. Det nya albumet Mitt 
hjärta hos dig kan beskrivas 
som popmusik med verklig 
livsnerv som förmedlar hopp 
och tro. Mitt hjärta hos 
dig innehåller tio personliga 
sånger om den Gud som 
kommer oss till mötes 
genom nåden. 

Jag gillar Clas höga 
tenorröst, hans person-
liga texter och musikaliska 
utsmyckning. Låten Himlen 

på besök är nog en av de 
vackraste sånger jag hört i 
hela mitt liv. Den handlar 
om ett möte med Gud i 
vardagen. Låten Din gråt 
är också min tillhör också 
mina favoriter. Balladen Du 
lämnar aldrig mig måste 
också nämnas, en så vacker 
sång om rikedomen i Gud. 
Medverkande på albumet är 
bland annat välkända profiler 
som Frank Ådahl, Michael 
Ruff, Pelle Ankarberg och 
Erik Mjörnell.

MICKE FHINN 
Härifrån till evigheten 
Davids hjärta

Häri-
från till 
evig-
heten 
är Micke 
Fhinns 
femte 
skiva 
i eget namn. Micke och 
Åsa Fhinn har stått i tjänst 
tillsammans i över 20 års tid, 
och har en erfarenhet som 
få andra i det här landet – 
både när det gäller att leda 
lovsång och att skriva sånger 
för tillbedjan. På den nya 
skivan vill Micke hjälpa oss 
att skifta fokus från bara våra 
egna små omständigheter, 
till Guds eviga omsorg och 
kärlek. Han skriver utifrån 
personlig erfarenhet, att Gud 
kan möta oss precis där vi 
är och skapa nytt liv. Det är 
denna hoppfulla förvissning 
som går som en röd tråd 
genom nya skivan och de 
nyskrivna sångerna. Merpar-
ten av sångerna på Härifrån 
till evigheten har Micke 
skrivit själv eller i samarbete 
med norske pastorn och 
lovsångsledaren David André 
Østby (Din trofasthet), 
jazzpianisten och Vineyard-
pastorn Andreas Hedén 
och hustrun Åsa.  Mina 
favoritsånger är Kärlekens 
källa som har en väldigt 
stark refräng och Oändlig 
nåd som är en väldigt vacker 
psalmliknande sång. Låten 
Mitt hjärtas djupa längtan 
berör mig också, som är en 
lugn och stilla lovsång. 

et händer då och då att en ny sång 
slår ner som en bomb och får allas 
uppmärksamhet. Det är inte sär-
skilt ofta, men nu har det hänt. Cory 

Asbury som jobbar som pastor i Radiant Church 
i Michigan har skrivit sången Reckless love och 
den sjungs redan över nästan hela världen. 

Sången är skriven utifrån Lukasevangeliet 15 
och liknelsen som Jesus ger av herden som läm-
nar de nittionio fåren för att söka det enda fåret 
som är förlorat. Jag har hört många bibelutlägg-
ningar som sagt att vi som kyrka ska söka upp de 
som är förlorade. Men i den här sångtexten är det 
Gud som söker upp det förlorade fåret. Det är ju 
lysande! 

Självklart är det så det är, men jag har aldrig 
förut tänkt den tanken utifrån den här bibel-
texten. Titel på sången har en del undrat över: 
”Reckless love” betyder ”Vårdslös kärlek” eller 
”Hänsynslös kärlek”. Cory Asbury förklarar 
vad han menar så här: ”När jag använder orden 
’Reckless love’ menar jag inte att Gud är vårds-
lös eller galen. Men jag säger att, sättet han äls-
kar oss på är ofta sådant. Vad jag menar är detta; 
han ger av sin oerhörda kärlek utan att tänka på 
vilka konsekvenser det kommer att få för honom 
själv… Hans kärlek tömde himlen på sin dyrba-
raste skatt… Han tänker inte på vad han vinner 
eller förlorar när han skänker sig själv. Hans kär-
lek lämnar de nittionio för att söka efter den enda 
varje gång. Det är ett galet koncept. För vad hän-
der om han förlorar de nittionio och bara finner 
den enda? Men att finna den förlorade kommer 
alltid att vara extremt viktigt för Gud.” 

CORY ASBURY BERÄTTAR själv om hur han som 
sårad ung kille blev funnen av Gud och hur det 
förvandlade hans liv. Nu har också sångaren Israel 
Hougthon som tidigare var anställd i USA:s största 
kyrka, Lakewood Church, gjort en makalös bra 
version av Reckless love som gör att den kommer 
få ännu fler lyssnare. Jag återger en del av texten 
från sången, fritt översatt: ”Det finns ingen skugga 
du inte kommer lätta upp, inget berg du inte kom-
mer att bestiga, för att söka efter mig… Åh, den 
överväldigande, eviga, vårdslösa kärlek från Gud 
som jagar mig till dess den finner, som lämnar de 
nittionio. Jag kan inte förtjäna det och är inte värd 
det, ändå ger du bort dig själv.” 

Det här är en sång som gör mig lycklig. Den 
rör vid hela vår existens. Ja, den vanvettiga kärlek 
Gud visar oss genom att sända sin son till oss för 
att frälsa världen är ofattbar! 

SAM WOHLIN

”Vårdslös kärlek”

D



William Gren har avslutat sin 
tjänst som ungdomspastor i 
Tenhults pingstförsamling.

Christine Vik-
lund tillträder 
i höst tjänsten 
som verksam-
hetsansvarig för 
Pingst Omsorg. 
Hon efterträder 
Anne Collén, som övergått till 
att arbeta på Pingsts ekonomi-
avdelning. 

Stefan och Ingela Larsson 
välkomnades i mars som nytt 
pastorspar i Smyrnaförsam-
lingen i Ed. 

Joakim Freiman, som varit 
pastor i Trelleborg under de 
senaste sexton åren, kom-
mer från och med slutet av 

augusti gå in som pastor i 
pingstförsamlingarna Ystad och 
Tomelilla.

Mats Hiller-
ström är sedan 
i maj ny verk-
samhetschef för 
PMU:s second 
hand-verksam-
het.

Miriam Ås har 
utsetts till rektor 
för den nya 
folkhögskolan 
Vinga med pla-
cering i centrala 
Göteborg. 

Niklas Hallman börjar i höst 
en anställning som en av 
pastorerna i Pingst Jönköping. 
Han kommer närmast från en 

tioårig tjänst som föreståndare 
i Gränna Pingst.

Christian Kastö har på egen 
begäran avslutat sin tjänst i 
Pingstkyrkan i Borås. Han söker 
för närvarande inte någon ny 
tjänst.

Niclas Wiktorell blir ny 
föreståndare i Lidköpings 
pingstförsamling från och med  
början av augusti. Han kommer 
närmast från pingstförsam-
lingen i Nässjö.

Elloise Nordkvist har avskiljts 
som föreståndare för pingstför-
samlingen i Helsingborg, där 
hon närmast varit verksam som 
pastor och medarbetare. 

Maria Agirman har avslutat 
sin tjänst som ungdomspastor i 

Pingstkyrkan i Norrköping efter 
tre år. Hon kommer framöver 
att arbeta i pingstförsamlingen 
i Tessaloniki i Grekland.

Mattias Sen-
nehed har sagt 
upp sin tjänst som 
pastor och med-
arbetare i Malmö 
Pingst och kom-
mer till hösten att 
börja en tjänst som studentpas-
tor vid universitetet i Linköping 
och Norrköping. Han fortsätter i 
sin deltidstjänst som konsulent 
för Unga vuxna på Pingst.

Fredrik Nyman har välkom-
nats som ny ungdomsledare 
i Pingstkyrkan Norrköping. 
Han kommer närmast från en 
liknande tjänst i pingstförsam-
lingen i Linköping. 
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Följ folk i rörelse

Mejla till ulrika.ramstrand@pingst.seFOLK

Läs senaste nytt på www.pingst.se!
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c Vi vill informera om att den 25 maj 
2018 trädde GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) i kraft, som är en 
ny EU-förordning. GDPR ersätter den 
svenska Personuppgiftslagen (PUL). 
Bland annat skärps kraven på hur före-
tag och organisationer får behandla 
personuppgifter. Detta är en positiv för-
ändring och Pingst – fria församlingar i 
samverkan (Pingst) värnar om att du ska 
känna sig trygg när du lämnar dina per-
sonuppgifter till oss.

c Pingst är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter 
och ansvarar för att sådan behandling 
sker i enlighet med tillämpliga lagar och 
regler. Du kan alltid kontakta oss angåen-
de frågor om integritets- och dataskydd 
genom att mejla till info@pingst.se.

c Pingst behandlar de personuppgifter 
såsom namn och eventuella adresser, som 
registreras i samband med att du intera-
gerar med oss på olika sätt, ex. genom att 
handla i vår webbshop, gå en kurs hos 
oss, ge gåva eller kanske som församlings-
anställd ha din tjänstepension genom oss. 
Uppgifterna används endast för det spe-
cifika ändamålet som angivits, att förse 
dig med den information och de tjänster 
som du begärt, samt för ev. uppföljning. 
Vårt syfte är inte att behandla tredje-
landsöverföringar. Vi lagrar inte heller 
personuppgifter längre tid än vi behöver 
eller måste av lagliga skäl.

c Antalet människor som har tillgång till 
uppgifterna är begränsat och uppgifterna 
lämnas inte ut till någon annan organisa-
tion annat än då de ska utföra tjänster för 

Pingst räkning och i så fall i samband med 
att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

c Du har enligt GDPR rätt att få besked 
om vilka personuppgifter som behandlas 
om dig hos oss oavsett hur dessa sam-
lats in. Det sker endast efter identifiering 
och uppgifterna skickas till din folkbok-
föringsadress. Du har rätt att när som 
helst återkalla ett lämnat samtycke om 
behandling av personuppgifter och om 
dina personuppgifter behandlas i strid 
med personuppgiftslagen har du rätt 
att begära att personuppgifterna rättas, 
blockeras eller raderas.

c Denna text är en sammanfattning av 
vår Integritets-policy som finns presente-
rad i sin helhet på: www.pingst.se/integri-
tetspolicy

n Som medlem i en pingstför-
samling har du rätt att kost-
nadsfritt få medlemstidningen 
Pingst.se skickad hem till din 
adress fyra gånger om året. Tid-
ningen produceras och levereras 
av riksorganisationen Pingst – 
fria församlingar i samverkan. 
Adressuppgifterna tillhandahålls 
av landets pingstförsamlingar.

Det är viktigt för dig att veta 
att denna adresslista hanteras på 
ett säkert sätt, enbart används till 
utskick av tidningen och att den 

inte innehåller några person-
nummer. Adresslistan levereras 
på ett lösenordsskyddat säkert 
sätt till tryckeriet som Pingst har 
ett personuppgiftsbiträdesavtal 
med. Om adressen är fel eller du 
inte längre önskar tidningen är 
det i första hand den församling 
du tillhör som du ska kontakta.

UR

Fotnot: Tidningen går också att 
ladda hem i pdf-format på vår 
hemsida www.pingst.se

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I PINGST

Adressregistret Pingst.se

Den sista helgen i april var det avslutning för den två ter-
miner långa själavårdsutbildningen, som är en samverkan 
mellan Pingst och Kaggeholms folkhögskola.

Deltagarna har mötts vid fyra tillfällen under sammanlagt 
16 dagar. Mellan träffarna har de utfört hemuppgifter och 
läst litteratur.

Årets deltagare och lärare fotograferade vid den sista av fyra träffar. 
FOTO: PRIVAT

Nya själavårdare utbildade
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Vid förra årets Rådslag valdes han till 
ordförande för Styrgrupp Internationell 
och såg fram emot det nya uppdraget. 
I höstas blev han dock så sjuk att han 
trodde det var kört. Men nu är Stefan 
Claar på bättringsvägen och tillbaks på 
jobbet som föreståndare i Pingstkyrkan i 
Norrköping.

Stefan Claar, pastor i pingstförsamlingen i 
Norrköping, är till sin natur ett energiknip-
pe. De som följt honom på Facebook har 
kunnat se hur han paddlat, cyklat och hål-
lit igång på fritiden. Och hur han ofta möter 
livet med ett leende och ett skratt.

Han, som aldrig varit sjukskriven för 
annat än någon förkylning tidigare, fick i 
höstas en envis snuva.

Stefan körde dock på som vanligt, och 
snöt sig igenom åtskilliga pappersnäsduks-
förpackningar. Det höll fram till första 
advent.

– Jag predikade och sen gick jag ut genom 
dörren och kraschade. Jag var totalt slut, 
berättar han.

Stefan insåg att han måste kontakta sjuk-
vården. Bakteriell infektion sa läkarna och 
han fick antibiotika i flera omgångar, men 
blev bara sämre och sämre.

Ett helt utredningsteam av läkare med 
specialiteter inom cancervård arbetade med 
att ta reda på vad som var fel.

– Jag hade värk överallt i alla leder och 
muskler. Jag hade så ont att jag inte ens 
kunde dra täcket över mig, säger han och 
berättar att han inte trodde han skulle över-
leva.

Stefan betraktar sig som en person med 
ett bra grundpsyke.

– Jag skulle inte säga att jag blev deprime-
rad under den här tiden, men den psykiska 
motståndskraften bröts ner. Alla känslor låg 
utanpå och jag grät för allting, berättar han.

Stefan valde att hela tiden vara öppen och 
berätta om hur det låg till, exempelvis på sin 
Facebook-sida.

– Jag är överväldigad av alla hälsningar, 
uppmuntran och förböner jag fick.

Först efter två och en halv månad kom 
läkarna fram till vad det handlade om.

– När läkaren ringde och sa att nu har vi 
en diagnos gick tankarna igång. Sen hörde 
jag att han sa att jag hade en reumatisk sjuk-
dom som är behandlingsbar. 

– Då grät jag bara. 
Strax efteråt ringde Stefans son och då 

kunde han gråtande berätta att sjukdomen 
han drabbats av upptäckts i tid och därmed 
går att leva med. 

”Som ett mirakel”
Behandlingen började mer eller mindre 

direkt och den här gången med rätt och 
verksam medicin.

Förbättringen kom snabbt.
– Det var som ett mirakel. Ett dygn efter 

att behandlingen börjat var värken borta. 
Jag kunde resa mig upp utan smärta. 

Hans fru Lillemor kunde knappat tro 
sina ögon och bad honom sätta sig igen och 
göra om det så att hon kunde få filmbevis på 
saken. Stefan kommer att behöva äta medi-
ciner livet ut och gå på täta kontroller. Men 
han har fått tillbaka sitt liv. Att komma igen 
tar dock sin tid och när han började arbeta 
igen var det på halvtid, och sen på 75 procent. 

På Påskdagen var han tillbaka i kyrkan 
och predikade.

– Det kändes helt fantastiskt, en enorm 
lycka.

Gläds över vardagen
Stefan säger att tiden som sjuk lärt 

honom väldigt mycket.
– Jag har fått en helt annan känsla för 

sjuka och värkande människor. Jag gläds 
över vardagen på ett nytt sätt och kan låta 
småsaker vara småsaker. Och jag vet hur 
viktigt det är med hälsningar av olika slag. 
Nu kommer jag vara den som hör av sig.

Stefan har bara goda ord att säga om 
sjukvården, är otroligt tacksam för fint 
bemötande och att läkarna hittade vad som 
var fel i tid (hade sjukdomen fått härja i 
hans kropp längre hade utsikterna inte varit 
lika goda). 

Stefan Claar är också fylld av tacksam-
het över att krafterna återkommer, att han 
kan cykla igen (om än inte så fort som förr) 
och att så många människor bett och ber för 
honom och han ser fram emot att återuppta 
ordförandeskapet för den internationella 
styrgruppen.

ULRIKA RAMSTRAND

Stefan Claar har fått livet tillbaka

Stefan Claar drabbades i höstas av en mystisk sjukdom, som det tog lång tid för läkarna att diag-
nostisera.   FOTO: PRIVAT


