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En bön att 
leva med

Berättelsen i Apostlagärningarna om und-
ret med den lame mannen vid Sköna por-
ten innehåller mycket god andlig vägled-

ning och blir också bakgrund till Petrus andra 
predikan vi har nerskriven i boken. Johannes 
och Petrus är på väg till templet sin vana trogen. 

Det kännetecknar andligt ledarskap att inte 
bara be utan vara bedjande och på väg till bön. 
På väg till bön, i bön och efter bön, det är då det 
händer! Det fanns ett strukturerat och ordnat 
böneliv, man var på väg upp till den gemensam-
ma bönen kl. 15.00. Den gemensamma bönen 
är också församlingens kanske starkaste gemen-
skapsfaktor. 

JAG SER EN FRAMTID för pingströ-
relsen full av bön. En tid av hän-
förelse och hängivenhet med en 
frukt av hänsyn till människor. 
I bönen säger vi både vårt tack 
och ropar om hjälp men det finns 
också en del av bönen som väcker 
förundran. Jag längtar efter en 
rörelse i våra församlingar där 
bönen inte bara är för tack- 
och böneämnen utan också 
och kanske mest full av 
lovprisning och hänförelse 
över den levande Gudens 
närvaro och nåd. Vi säger 
inte bara tack och hjälp, 
utan också wow! Det 
finns en wowfaktor i 
bönen, där vår bild av 
Gud blir större. Om 
vi ska se en växande 
rörelse behöver vi inte 
en större bild av vår egen 
vision, vi behöver en större 
erfarenhet av vem Gud är 
och vad han vill göra. Det är 
en bön att leva med.

Jag är så tacksam för rörelsens rådslag i Norr-
köping, Gud mötte med oss! Jag är också väldigt 
tacksam över alla fina och engagerade männ-
iskor man får möta i rörelsens gemenskap och 
den gudsfruktan som fanns i rummet under vårt 
rådslag var tydligt kännbar. 

Vi har antagit en framtidsbild, beslutat oss för 
att öka våra satsningar på media och kommuni-
kation, vi har välkomnat nya verksamhetsledare 
och förtroendevalda in i viktiga uppdrag. Vi har 
börjat en vandring mot ett förnyat sätt att vara 
församlingsrörelse in i framtiden. 

DET FINNS MÅNGA GODA saker vi kan försöka 
göra i förvaltandet av vårt uppdrag. Men det vi 
behöver är egentligen väldigt lite av allt detta. 
Det vi allra mest behöver för att se något växa 
till är en vidgad, djupare och högre gudserfaren-
het. Jag tror verkligen att vår rörelses gemen-
skap kan växa och att vi kan ”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.” 
Detta kommer inte att ske 

när vi ser storheten i våra egna 
insatser eller formuleringar, 
detta kommer att ske när vi i 
bön förundras över den alls-
mäktige Gudens närvaro i 
våra liv. Det är en bön att 
leva med.

Jag ber att få önska en väl-
signad sommar och hoppas att 

få möta så många som möjligt 
av er på rörelsens olika sommar-

konferenser. 

Nåd och frid! DANIEL ALM
Föreståndare i Pingst 

– fria församlingar i samverkanFO
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”Petrus och Johannes var på väg upp till templet 
vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen.” 

(Apostlagärningarna 3:1)
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Inspiratör för kyrkoavgift
Sandra Lagestrå är projektanställd 
som kyrkoavgiftsinspiratör. Hon 
kommer bland annat att hålla i 
seminarier under både Nyhem och 
Lappis om denna möjlighet att 
bidra till det gemensamma.

Pingst ung får ny chef
Johanna Bode tillträder i sommar 
som ny chef för Pingst ung. Hon 
ser det som en rolig och spän-
nande utmaning att få arbeta med 
och betjäna arbetet bland unga 
människor.

Alpha på film
Nu är det möjligt att hålla Alpha-
kurser med hjälp av nyproducerade 
filmer kring varje ämne, som tas 
upp under en Alpha-kurs. Filmerna 
tillhandahålls helt utan kostnad och 
är översatta till svenska.

Missionär med rättspatos
Kongomissionären Edvard Sjöblom 
är huvudpersonen i Birger Thuresons 
senaste bok. Han lämnade Sverige 
kring förra sekelskiftet och slog snart 
larm om grymheterna i landet han 
kom till.

När jag skriver det här exploderar naturen och vi bjuds nya 
blommor, nya dofter och nya gröna nyanser varje dag. Jag 

tänker att vår skapare rikligen kompenserar oss nordbor för våra 
mörka vintrar med en slösande generositet av ljus och grönska. 
Varje år! Inte nog med det. De allra flesta av oss behöver heller 
inte bekymra oss för om det ska finnas något att äta och dricka. 
Affärernas hyllor är i regel mer än välfyllda och möjligen oroar vi 
oss för hur vi ska orka bära hem allt vi handlar.

Kontrasten mot situationen i exempelvis Sydsudan är så slå-
ende att man nästan inte kan ta in det. Här har torkan slagit till, 
samtidigt som olika befolkningsgrupper strider mot varandra 
och miljontals människor drivs på flykt och hotas av svält. Det 
är lätt att bli lamslagen, men tack och lov har PMU och svenska 
pingstförsamlingar kontakter på plats och möjligheter att få fram 
förnödenheter och vi alla kan vara med och bidra med medel till 
detta. Mer om detta finns i den här tidningen.

DU KAN OCKSÅ LÄSA OM årets rådslag. Det hölls i Norrköping 
och präglades till stor del av en längtan och bön om att finnas för 
behövande och längtande människor och sprida de goda nyhe-
terna till många, många fler. 

Den som upptäckt något viktigt vill dela med sig. Det är en 

längtan och en passion som Pingsts nye missionsin-
spiratör Andreas Svedman vill uppmuntra både hos 
enskilda och församlingar.  Och Alpha Sverige ställer 
nyproducerade filmer försedda med svensk textning 
alldeles gratis till förfogande för församlingar och 
andra som vill ta hjälp av Alpha-konceptet för nå 
fler med evangeliet.

Pernilla Olofsson kunde lämna sitt destruk-
tiva drogfyllda liv när hon mötte Jesus. Det 
och mycket, mycket mer kan du läsa om i den 
här tidningen som du med fördel tar med dig 
ut till hängmattan eller picknick-filten. 

Missa inte undervisningsartikeln om en bön 
att leva med. Det finns så mycket som behöver 
göras, så många utmaningar, så många männ-
iskor att nå, så mycket rättvisa som saknas och 
så stora behov av förlåtelse. Så mycket att göra. 
Och så mycket att be för och om.

Ora et labora, säger de lärde. Bed och arbeta, 
säger vi som håller oss till svenska. 

Med önskan om en god sommar!
ULRIKA RAMSTRAND

Humanitär kris i Sydsudan
I världens yngsta land drivs befolkningen på flykt både 
på grund av konflikter och torkan. En miljon människor 
hotas av svält. PMU har möjligheter att lindra nöden.

14

Bed och arbeta



4

SV
ER

IG
E

PINGST.SE  NR 2  2017

”Bli kända för vår genuina 
kärlek till Jesus och männ-
iskor, vara en tydlig, respek-
terad röst i samhället och en 
rörelse som aldrig slutar att 
växa.” 

Den framtidsbilden för 
Pingst antogs under årets 
rådslag i Norrköping, som 
förutom de stadgeenliga 
valen och redovisningarna 
också hade stort fokus på 
behovet av Anden och bön 
för att kunna möta framtidens 
utmaningar. 

Redan när rådslaget inleds sätts 
en ton av lovsång, tillbedjan, 
tacksamhet och andlig utma-
ning. Ett anslag som sedan lig-
ger som en underliggande ton 
genom samtal om framtidsbil-
der, utredningar, ekonomire-
dovisningar, verksamhetsplaner 
och val.

Drygt 330 personer har 
anmält sig till årets rådslag 
och får inledningsvis lyssna till 
direktor Madeleine Hanssons 
positiva information kring 2016 
års bokslut. Ekonomin är stabil, 
det egna kapitalet har kunnat 
utökas och Pingst – fria försam-
lingar kan redovisa ett resultat 
på närmare 6,6 miljoner.

Framtidsbilden för Pingst, 
som Daniel Alm sedan målar 
upp, möter stort gensvar och 
efter några smärre korrigeringar 
i ursprungsförslaget antas den 
och blir därmed inte bara ett 
inspirerande dokument, utan 

också en rejäl utmaning och 
en uppfordran till församling-
arna. Sammanfattningen finns 
i ingressen ovan. Dokumentet 

finns för nedladdning under fli-
ken Rådslag 2017 på hemsidan.

Daniel Alm vill också upp-
muntra Pingst att vara en miljö, 
där engagemanget flödar och 
där det som görs lokalt ska kun-
na ge frukt både regionalt och 
nationellt. Utifrån arbetsnam-
net pingstipedia ser han fram-
för sig hur församlingar bidrar 
till det gemensamma genom att 
dela med sig av erfarenheter, 
material, predikningar etcetera 
och också vågar ta ansvar och 
ledningen för frågor man brin-
ner för. Rådslaget ger sitt ja till 
ett arbete i denna riktning, som 
kommer att kräva en ny medie-

plattform, vilket det också beslu-
tas om på lördagen då medieut-
redningens beslutsunderlag får 
grönt ljus. 

Fortsatt ägare
Därmed är det också klart 

att Pingst kommer att fortsätta 
vara ägare i Mentor Medier, och 
att arbetet med att utveckla och 
samordna Pingsts media- och 
kommunikationsarbete ligger 
på direktorn och föreståndarens 
arbetsbord framöver.

Rådslag med framtidstro

Vi tillhör ett folk med kal-
lelse att ge, inte ta. Vi kla-

gar inte och gnäller utan tjänar och 
ber. Vi tillhör ett folk med överlåtel-
sen att tjäna genom hela livet, att 
tjäna Jesus oavsett konjunktur. 

’’

Lördagskvällens nattvardsstund leds av Sten-Gunnar Hedin, som tidigare 
varit föreståndare för Pingst.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Presentation och beslut om verksamhetsplaner hör till ett rådslag. Här 
är det Pingst Församling/Tillväxt som presenterar sig och sina planer. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

En ton av tillbedjan och tacksamhet präglar  rådslagsdagarna i Norrköping.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ
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I fredagskvällens gudstjänst 
predikar Daniel Alm utifrån 
texten i Apostlagärningarna 3, 
där Petrus och Johannes på väg 
till eftermiddagsbönen möter 
en lam man, som blir frisk när 
Petrus sträcker ut sin hand mot 
honom. 

– Jag ber om fler sådana 
utropstecken i vår rörelse, säger 
han. Vi tillhör ett folk med kal-
lelse att ge, inte ta. Vi klagar inte 
och gnäller utan tjänar och ber. 
Vi tillhör ett folk med överlåtel-

sen att tjäna genom hela livet, att 
tjäna Jesus oavsett konjunktur. 

– De femton år som nu ligger 
framför, må de kännetecknas av 
trohet i det lilla och genombrott 
i det stora. Jag ber att vi får vara 
en modig, engagerad och en 
föryngrad rörelse där nya gene-
rationer väcks för syftet att leva 
med Kristus. 

När tidigare pingstförestån-
daren Sten-Gunnar Hedin leder 
nattvardsfirandet inleder han 
med att tala om hur Jesus tvättar 

lärjungarnas fötter och essensen 
av kvällens budskap blir att tjäna 
människorna i vår närhet, leva i 
Anden och göra evangeliet syn-
ligt. 

Daniel Alms predikan går att 
se på http://www.pingst.se/alm-
delningar/ 

Positivt resultat
På lördagen håller PFAB sin 

årsstämma och då kan Peo Lars-
son informera om att, trots ett 
trickigt finansiellt år, så är 2016 

års resultat 7,8 miljoner, varav 
5,7 miljoner kommer att betalas 
ut som gåva till Pingst i januari 
2018. 

När rådslaget därefter åter-
upptas är det redovisning av 
utredningen om Pingst För-
valtning AB:s framtida strategi, 
ägande, förvaltning och kapital, 
som står på dagordningen.

Kapitalet ses som en Guds 
välsignelse till Pingst. I det här 
aktiebolaget sker dock ingen 
utdelning till ägarna utan över-

Rådslag med framtidstro

En ton av tillbedjan och tacksamhet präglar  rådslagsdagarna i Norrköping.  FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

c
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Åtta församlingar antogs 
under årets rådslag som med-
lemmar både i riksföreningen 
och trossamfundet Pingst.

Församlingarna är:
Vision för världens evangeli-

sation, Stockholm, Betaniaför-
samlingen, Möklinta, Immanu-
elskyrkans församling, Ödeshög, 
Redeemed Christian Church of 
God. House on the Rock, Gävle, 
Pingstkyrkan, Bredäng, Cen-
trumkyrkan, Husum, Frikyrko-

Hans Wikström blir ny chef 
för LP-verksamheten. Han 
börjar i augusti på halvtid och 
går från årsskiftet över på 
heltid.  

Hans Wikström välkomnades 
in i sin nya tjänst under rådsla-
get. Han är väl förtrogen med 
LP-verksamheten eftersom han 
mellan 2011 och 2013 var verk-
samhetsansvarig för det som då 
kallades Pingst Socialt.

Han har de senaste åren varit 
föreståndare i sin hemförsam-
ling i Härnösand, men sa för 
några månader upp sig från den 
tjänsten utifrån en känsla att han 
skulle göra något annat.

Då var inte chefsskapet på LP 
något som låg i vågskålen. Men 
när han fick frågan  svarade han 

skottet det ger går till Pingst som 
gåva. Rådslaget ställer sig enigt 
bakom arbetsgruppens restrik-
tiva regelverk kring användning 
av kapitalet. 

Flytt av folkhögskola
Inriktningsbeslutet att sälja 

Kaggeholms folkhögskolas 
lokaler och flytta verksamheten 
närmare Stockholm och lokala 
församlingar är taget i tre olika 
instanser, men en stund under 
den avslutande rådslagslördagen 
ägnas ändå åt att redogöra för 
bakgrunden till beslutet. Geo-
grafi, ekonomi och identitet är 
tre viktiga nyckelord. Rådslaget 
ställer sig bakom den antagna 
inriktningen. 

En flytt av Kaggeholms skol-
verksamhet till Rörstrands slott, 
vägg i vägg med Filadelfiakyr-
kan, presenteras som en aktuell 
möjlighet, men vid denna tid-
nings pressläggning är ärendet 
inte avgjort.

Innan rådslaget avslutas fat-

tas beslut om att anta de olika 
verksamhetsområdenas lång-
siktiga planer. Varje område får 
en kvart på sig att presentera det 
som ligger på agendan och svara 
på frågor som sms-as in.

Det är mycket information 
och det blir tydligt att det inte 
råder brist på arbetsuppgifter. 
Det finns stora utmaningar att 
möta, utbildningar att driva, 
församlingar att serva och 
människor i olika livssituatio-
ner och åldrar att nå med både 
evangelium och diakoni.   

Innan värdförsamlingen i 
Norrköping tackas för gott sam-
arbete beslutas att nästa rådslag 
ska hållas 25–26 maj 2018. 

Allra sist läser Daniel Alm den 
apostoliska välsignelsen ”Nåd 
från vår herre Jesus Kristus, 
kärlek från Gud och gemenskap 
från den heliga Anden åt er alla” 
och säger sedan:

– Gå i frid och kör så det 
ryker!

ULRIKA RAMSTRAND

c

Bönestund under rådslaget. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Välkommen till nya verksamhetsledarna Andreas Ardenfors, Johanna 
Bode och Hans Wikström, och tack till Edward Sköllerfalk. 

FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Fyra av de nya medlemsförsamlingarna hade representanter närvarande under   rådslaget och hälsades välkomna med 
applåder, bön, diplom och historieverket om Pingströrelsen.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Här är de nya
medlemmarna

Hans Wikström ny LPchef

Hans Wikström blir 
LP-verksamhetens nye chef. 

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND
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Det nya albumet Vi vill 
följa dig innehåller 13 helt 
nyskrivna sånger på svenska 
tänkta att sjungas gemen-
samt. På Midsommardagens 
eftermiddag får publiken i 
Nyhemshallen inte bara vara 
med och sjunga sångerna, 
utan också veta mer om hur 
de kom till.

På årets rådslag fick alla delta-
garna ett exemplar av skivan 
och nothäftet med sig hem. Det 
handlar alltså om skiva nummer 
två i Ny Musik i Pingst-projek-
tet, uppföljaren till Bara Jesus, 
som kom ut för ett par år sedan. 

– Jag hoppas att sångerna i 
projektet leder till att vi i Pingst-
rörelsen får växa samman ännu 
mer, säger Samuel Hector.

Han har precis som med förra 

skivan arbetat tillsammans med 
Ida Möller, Eric Liljero och 
BoGöran Leckström. Skivans 
producenter är Mike Eriksson 
och Emil Sydhage.

Den här gången har teologer 
både fått vara med och ge syn-
punkter på vad de tycker det 
behöver sjungas mer om, och 
granskat de färdiga texterna teo-
logiskt. 

De flesta sångerna på det nya 
albumet skrevs i samband med 
en låtskrivarhelg i höstas, men 
några är också utvalda bland de 
över 100 sånger, som skickades 
in till projektet. UR 

Fotnot: Samlingen med de nya 
sångerna i fokus hålls i Nyhems-
hallen klockan 15.00 på Mid-
sommardagen. Albumet finns 
att köpa i Pingsts webbshop.

församlingen, Zinkgruvan och 
Stockbergskyrkan, Korsberga.

Dessutom antogs Betaniaför-
samlingen i Rottne som medlem 
i trossamfundet. Församlingen 
har sedan tidigare medlemskap i 
riksföreningen.

ja. Det blir en delvis ny verksam-
het han kommer tillbaka till, 
eftersom LP-styrelsen under det 
senaste året gjort en genomlys-
ning av hela LP-verksamheten. 
Församlingsnära är ett viktigt 
ledord i det nya som växer fram. 
Exempelvis genom en tydlig 
koppling mellan regionledare 
för LP och lokala församlingar 
och satsning på församlingsnära 
stödboenden. 

De åtgärder som vidtagits 
har bland annat inneburit att 
LP-verksamhetens ekonomi är i 
balans.

– Det är en glädje att Hans 
Wikström tar över ledningen av 
LP, säger Daniel Alm, förestån-
dare för Pingst. Vi ser framtiden 
an med tillförsikt!

UR

Fyra av de nya medlemsförsamlingarna hade representanter närvarande under   rådslaget och hälsades välkomna med 
applåder, bön, diplom och historieverket om Pingströrelsen.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Hans Wikström ny LPchef

Nya sånger i
Nyhemshallen

 Jag hoppas att sångerna 
i projektet leder till att vi i 

Pingströrelsen får växa samman 
ännu mer.’’

Följande personer utgör 
styrelsen för Pingst – fria 
församlingar i samverkan 
efter årets rådslag.

Thomas Wilhelmsson, 
Vrigstad 
Ordförande 

Dan Harryzon, Mariestad
Vice ordförande 

Daniel Alm, Västerås
Föreståndare 

Urban Ringbäck, Göteborg 

Dan Salomonsson, Uppsala
Ordförande styrgrupp Social

Bengt Adauktusson, Järfälla 
ordförande Pingst Förvaltning 

Pernilla Olsson, Västerås
ordf. styrgrupp Nationell

Monica Söderqvist, 
Linköping 

Anna-Carin Rabnor, Borås 

Stefan Claar, Norrköping 
ordf. Pingst Internationell

Gustaf Nyström, Varberg 
ordförande Pingst ung

Lennart Edström, Stockholm 

De sitter 
i nya 
styrelsen
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Kyrkoavgiftsgivande ger mer 
än pengar. Det visar också 
staten att vi i Pingst finns och 
att vi stöder våra kyrkor.

 Det menar Sandra Lage-
strå, som är projektanställd 
för att arbeta som kyrkoav-
giftsinspiratör.

Sandra Lagestrå är assistent 
till Pingstföreståndare Daniel 
Alm på halvtid, men arbetar nu 
under en period också som kyr-
koavgiftsinspiratör.

Hennes uppgift är att på olika 
sätt informera om och inspirera 
för möjligheten att låta kyrkoav-
giften gå till Pingst. 70 procent 
går till den församling giva-
ren väljer (under förutsättning 
att den tillhör trossamfundet 
Pingst) och 30 procent till det 
gemensamma arbetet via Pingst 
– fria församlingar i samverkan.

Närmast på tur för Sandra 
står seminarier om kyrkoavgif-
ten under Nyhem och Lappis. 
De vänder sig framför allt till 
pastorer och församlingsledare 
för att de i sin tur ska kunna 
inspirera sina medlemmar om 
den här möjligheten.

Sandra har producerat ett 
filmklipp om kyrkoavgiften rik-
tad till potentiella givare. För-
samlingar får gärna använda det 
och visa under sina samlingar, 
dela i mejlutskick och på sina 
sociala medier och liknande.

Sedan tidigare finns en kyr-
koavgiftsbroschyr, som både 
församlingar och enskilda kan 
använda sig av. Den går att ladda 
ner via www.pingst.se

– Många vet inte om att man 
kan ge kyrkoavgift till Pingst 

och därför ställer jag  gärna frå-
gan ”Ger du din kyrkoavgift till 
Pingst?”, säger Sandra. Några 
ger redan, några har tänkt ge 
men ännu inte gett sitt medgi-
vande och många blir nyfikna 
och vill veta mer. 

– Pengarna går till något bra, 
det går till att bygga Guds rike 
lokalt och regionalt! Det handlar 
inte om att sälja på någon något, 
utan mer om att uppmuntra till 
att dela med sig och ge till något 
som är större än en själv.

Under Nyhem och Lapp-
landsveckan finns möjlighet att 
få en gåva när man lämnar sitt 
medgivande i Pingsts monter. 
(Det kommer även finnas möj-
lighet för församlingarna att, 
genom ett samarbete med före-
taget Flatebö, ge en gåva till sina 
medlemmar om de under en viss 
tid ger sitt medgivande. )

Tre goda skäl
När jag ber Sandra ge tre goda 

skäl till att låta kyrkoavgiften gå 
till Pingst funderar hon en stund 
och säger sen.

c Det ger en säker inkomst 
till församlingen, som går att 
lägga in i budgeten.

c Pengarna kan användas helt 
fritt, inga myndigheter bestäm-
mer över dem.

c De pengar, som används 
centralt, går till olika former av 
församlingsstöd.

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Den som har frågor 
kring kyrkoavgift kan kontakta 
Sandra Lagestrå via mejl sandra.
lagestra@pingst.se eller telefon 
Tel: 08-619 25 53.

Betyder 
mer än 
pengar

’FAKTA Kyrkoavgift till Pingst

c Sedan 2005 har Pingst haft 
möjlighet att ta emot kyrkoavgift.
c Kyrkoavgiften utgör en procent 
av den beskattningsbara inkom-
sten.
c Den som vill låta sin kyrko-
avgift gå till Pingst måste ge sitt 

skriftliga medgivande till detta. 
Medgivandet måste ha kommit 
in till Pingst senast 31 oktober 
året innan avgiften ska börja 
dras. 
c Blanketter finns att hämta på 
http://www.pingst.se/kyrkoavgift/

Sandra Lagestrå är projektanställd som Pingsts kyrkoavgiftsinspiratör. Hon kommer att finnas med både på Nyhem och Lappis och både informera och inspirera om 
denna möjlighet att bidra både till det gemensamma arbetet och till sin församling.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND
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Jesus-centrerade konfe-
renser väntar besökarna 
på Nyhem, Lappis och LP-
lägren i sommar. Nyhems-
veckan hålls på temat ”Det 
handlar om Jesus”, Lapp-
landsveckan på ”Livet med 
Jesus” och LP-verksamhe-
tens sommarkonferenser på 
”Jesus – helt enkelt”.

Nyhemsveckan inleds den 16 
juni och pågår till och med 
midsommarsöndagen 25 juni. 
Första helgen är som vanligt 
inriktad på ungdomspubliken. 

Årets tema ”Det handlar om 
Jesus” sätter fokus på det vik-
tigaste i tron, nämligen Jesus 
själv och det han gjort för oss.

För mer exakt informa-
tion om program och talare se 
www.nyhemsveckan.se

På Lappis hemsida skriver 
värdpastor Jörgen Fahlstedt 
bland annat så här: ”Hur ser 

kort och gott livet med Jesus ut 
i vår tid och vad är en grundläg-
gande kristen tro? Och hur kan 
vi hjälpa varandra att leva detta 
livet fullt ut? Detta vill vi som 
Lapplandsvecka samtala om i 
olika former inte bara nästa år 
utan ett par år framöver.”

Lapplandsveckan hålls den 
2–9 juli i Husbondliden, 20 
km norr om Lycksele.

För detaljerad informa-
tion om program och talare se 
www.lapplandsveckan.se

LP-verksamheten inbjuder 
till två konferenser i augusti 
på temat ”Jesus – helt enkelt”. 
Den första hålls mellan 2 och 
6 augusti på Gullbrannagår-
den utanför Halmstad och den 
andra på hotell Lyktan i Arje-
plog mellan 15–19 augusti.

För mer information och 
anmälan se www.lp-verksam-
heten.se

UR

Jesus i centrum 
på konferenserna

Enklaste sättet att få mer information om Nyhem, Lappis och 
LP-lägren är att gå in på deras respektive hemsidor.

’ Kyrkoavgift till Pingst

c Den som är medlem i Svenska 
kyrkan och inte vill betala två kyr-
koavgifter måste begära utträde 
ur Svenska kyrkan senast den 31 
oktober.
c 70 procent av kyrkoavgifts-
pengarna går till den lokala 

församling, som givaren uppgett.
c 30 procent stannar kvar i 
den centrala verksamheten 
och används till olika former av 
församlingsservice, information, 
utbildning och församlingsplante-
ringsarbete.

Sandra Lagestrå är projektanställd som Pingsts kyrkoavgiftsinspiratör. Hon kommer att finnas med både på Nyhem och Lappis och både informera och inspirera om 
denna möjlighet att bidra både till det gemensamma arbetet och till sin församling.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND
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”Dagar som 
gjorde skillnad!”
”I november 2016 fick jag möj-
ligheten att delta i den retreat på 
Bjärka-Säby som Pingst arrang-
erade för pastorer. I vardagen 
upplever jag att det alltid finns 
förpliktelser, förväntningar och 
utmaningar att möta kopplat 
både till tjänsten och familjeli-
vet. Det gör det svårt att ta sig 
tid till, och inte minst att få ro 
till, en fördjupning av gudsrela-
tionen och ett inlyssnande efter 
Guds vilja. 

Några dagars tyst retreat på 
Bjärka-Säby gjorde verkligen 
skillnad för mig! Möjligheten av 
att väldigt konkret lägga undan 
alla bekymmer och måsten för 
att i en härlig miljö och tyst 
gemenskap skapar utrymme för 
Gud att verka och vägleda.  

I vår tid tror jag att många 
människor, och inte minst pas-

torer som vägleder andra, behö-
ver avskilja sig i tid och rum för 
att låta den Evige vägleda oss 
i hur vi kan leva för evigheten 
mitt i vardagen. ” 

ELIAS BERG 
Pastor och föreståndare 

i Smyrnakyrkan i Älvängen

”Tacksam för 
dagarna på 
Bjärka Säby”
”Förra våren mitt i en inten-
siv period i församlingsarbetet 
fick jag möjligheten att åka till 
Bjärka Säby för att vara med på 
en retreat för pingstpastorer. 
För mig blev det en väldigt posi-
tiv upplevelse att få stanna upp, 
vara tyst och stilla och få tid att 
reflektera över Bibeltexter, kal-
lelsen och livet. 

Stunderna av andlig vägled-
ning, firandet av Herrens måltid, 

tiden i stillhet och promenader-
na i den vackra miljön i naturen 
kring slottet blev en oas som 
gav mig ny kraft att ta med mig 
i mitt liv och i min tjänst som 
pastor. Jag är tacksam för dagar-
na på Bjärka Säby och hoppas att 
jag får möjlighet att vara med på 
liknande retreater framöver.”

MARICA REID 
Pastor och föreståndare 

i Pingstkyrkan i Sollentuna

”En god 
investering!”
”För mig var det min första 
retreat, så det var spännande att 
se hur det skulle bli. Om allt det 
man hört stämde. När jag nu 
kort sammanfattar mina upp-
levelser är det positivt från dag 
ett. Att mitt i den mest intensiva 
perioden i församlingsarbetet få 
stänga av allt och fokusera på 
Jesus. Att inte behöva samtala 

Gemenskaps-
veckor i 
PHV:s regi
n Även den här sommaren 
inbjuder PHV, Pingstförsam-
lingarnas handikappverksam-
het, till gemenskapsläger för 
familjer med barn och ung-
domar med funktionsned-
sättning, samt unga vuxna. 

Lägren hålls liksom tidi-
gare år på Bjärka-Säby och 
Furuboda. Mellan den 3 och 
8 juli hålls lägret på Bjärka 
Säby. På Furuboda hålls läg-
ret mellan 18 och 23 juli.

Mer information finns på 
www.phv.pingst.se

Vägledning 
om migration
n Välkommen hit. Välkom-
men hem är titeln på ett häfte 
med vägledning och råd i 
asylfrågor för 
församlingar 
och enskil-
da. Häftet är 
ursprungligen 
framtaget inom 
Evangeliska 
Frikyrkan, 
men har försetts med ett nytt 
omslag utarbetat för Pingst – 
fria församlingar i samverkan. 

Författarna till materialet 
är Sara Brunnegård, Theó-
doros Demetriádes, Markus 
Sand och Bengt Sjöberg.

Häftet är i A4-format och 
87 sidor tjockt. Utgångs-
punkten är frågor kring mig-
ration och asyl, som förfat-
tarna fått från olika håll och 
försöker besvara.

Ämnen som tas upp är till 
exempel hur Bibeln ser på 
invandrare, religion och kon-
version, hur flyktingar mår 
och vad som händer när man 
kommer till Sverige.

Här finns också förkla-
ringar kring olika begrepp 
som används kring migratio-
nen och en lista med vanliga 
frågor och svar. Här finns 
också mallar och material 
kring rättsliga aspekter.

Häftet finns att köpa via 
Pingsts webbshop under fli-
ken Aktuella material från 
Pingst.

– Jag tänker planera så att 
jag kan åka en gång om året, 
säger Tommy Wallin, en av 
de pastorer som deltagit i en 
pingstpastorsretreat. 

I höst kommer den tredje 
retreaten för pingstpastorer 
att hållas på Bjärka Säby Nya 
slottet utanför Linköping.  Det 
handlar om några dagar i 
tysthet inför Bibeln.

Retreaterna anordnas på upp-
drag av Pingst – fria församling-
ar i samverkan. 

Som retreatledare fungerar 
Martin Boström, lärare på Åre-
dalens folkhögskola, Anette Fre-
driksson, pastor i pingstförsam-
lingen i Linköping och Sören 
Perder, pastor i pingstförsam-
lingen i Örebro. 

Nästa retreat hålls den 6–9 
november och den därefter 
9–12 april 2018. Ambitionen är 
att anordna två retreater varje 
år.  Föranmälan om deltagande 
krävs till retreat@pingstlinko-
ping.se. Priset för att delta i en 
retreat är 2 650 kronor.

Tysta dagar för pastorerna

Retreaterna för pingstpastorer hålls på Bjärka Säby Nya slottet utanför Linköping. FOTO: PINGST ARKIV
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och diskutera, inte prata verk-
samhet, inget om strategier, 
inga problem att lösa. Utan bara 
vara öppen för Gud. Det var helt 
underbart. 

När vi kom till dag tre märk-
te jag hur lätt det var att läsa 
Bibeln. Jag bara sögs in i texten 

och den blev levande. Då förstod 
jag hur mycket det finns i ens 
vardag som distraherar en. 

Det är en av de saker jag tar 
med mig hem från retreaten;  
att försöka begränsa intrycken 
som normalt väller över en. 
Det jag nu också kan göra är att 

rekommendera andra att ta tid 
för retreat. Jag tänker också pla-
nera så jag kan åka på retreat en 
gång om året. Jag ser det som en 
mycket god investering.” 

TOMMY WALLIN
Pastor och föreståndare 

i Mullsjö Pingstkyrka

Tysta dagar för pastorerna

Elias Berg. Marica Reid. Tommy Wallin.

Retreaterna för pingstpastorer hålls på Bjärka Säby Nya slottet utanför Linköping. FOTO: PINGST ARKIV

Datum för 
höstens 
ledardagar
n Höstens regionala ledarda-
gar för medlemmar i nät-
verket Pingst Ledare hålls i 
Umeå den 21 oktober, i Väs-
terås 11 november och i Jön-
köping 18 november.

Till de regionala ledarda-
gar som hölls hösten 2016 
kom sammanlagt närmare  
2 000 personer från 200 olika 
församlingar för att utmanas 
och inspireras i sitt försam-
lingsbyggande arbete.

FB-sida om 
Pingstkyrkor
n Pingstarkivet har startat 
en Facebook-sida, som heter 
Pingstkyrkor. Där samlas 
både historiska och samtida 
bilder av pingstkyrkor. 

Pingstförsamlingarnas 
byggnader finns i de flesta 
samhällen som kulturella 
uttryck av levande kristna 
församlingar. Det är det som 
sidan Pingstkyrkor vill för-
medla.

Jubileum
i Boden
n I slutet av maj firade 
pingstförsamlingen i Boden 
90-årsjubileum. Ett jubileum 
med mer fokus på framtiden 
än nostalgi. Firandet inleddes 
med en fest och fortsatte på 
söndagen med en jubileums-
gudstjänst, där Kjell-Göran 
Westerberg, en av försam-
lingens tidigare pastorer,  
predikade. Efter gudstjänsten 
följde kyrkkaffe och tårtkalas.

Omkring 200 personer 
deltog i festen, som förutom 
mat innehöll drama, sång, 
bildvisning och speciella akti-
viteter för barnen.

Församlingen i Boden har 
470 medlemmar och ett brett 
arbete, som förutom guds-
tjänster och ett rikt musikliv 
även innehåller förskola, ett 
stödboende för personer med 
drogproblem, en LP-kontakt, 
en Second hand-butik och ett 
stort invandrararbete.
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– Min dröm och vision är att 
det missionella uppdraget ska 
leva och pulsera mitt i varje 
församling i Sverige.

Det säger Andreas Sved-
man, som sedan årsskiftet 
är anställd av Pingst för att 
på olika sätt inspirera för 
mission med speciellt fokus 
på unga. Dessutom är han 
ansvarig för PMU:s prakti-
kantprogram.

Andreas Svedman har efterträtt 
Annelie Lennartsson, som nu 
arbetar för IBRA på Cypern. Att 
exakt beskriva vad hans arbets-
uppgifter handlar om kan vara 
svårt. Men han ska fungera som 
en länk mellan församlingar, 
och fält. Finnas med och sam-
manföra olika församlingar 
och personer, som kan lära och 
inspirera varandra och även i 
högre grad samarbeta.

– Jag önskar vara en resurs för 
församlingarna, säger han. Jag 
vill vara mer än inspiratör och 
hoppas kunna jobba tillsam-
mans med församlingarna på 
olika sätt. Jag ser min tjänst som 
att leda, coacha och inspirera för 
pionjära insatser.

Tidigare ungdomspastor
Andreas kommer närmast 

från en ungdomspastorstjänst 
i Lidköping. Innan dess job-
bade han i Finspång. Han har 
på senare år också arbetat med 
programsektionen ungdom 
på Nyhemsveckan och ingått i 
arbetsgruppen, som jobbat fram 
den nya missionskonferensen 
inom Pingst.

Förra året ledde han den hel-
dagssatsning under Nyhems-
veckans ungdomshelg som 
uppmärksammade alla de 
människor som inte har tillgång 
till evangeliet idag. Dagen fick 
mycket uppmärksamhet och har 
under året gett ringar på vattnet. 

– Att ta vara på det intresset 
och fånga upp det ligger i det jag 
vill vara med om.

Andreas Svedman flyttade 
med sin familj till Chile i slu-
tet på 80-talet. Föräldrarna var 
missionärer där och familjen 
besökte Sverige bara vart tredje, 
fjärde år. 

– När jag var 15 år kom vi 
”hem” till Sverige på riktigt, 
berättar Andreas och fortsätter:

– Jag var jättedålig på svenska, 
men hade svenskt namn och 
blont år. Jag fick gå på Svenska 2 
för invandrare.

Passade inte in
Det blev en konstig tid, där 

han kände att han inte passade 
in någonstans.

– Jag hamnade i en livskris. I 
Chile var det mycket bråk och 
mobbning i skolan jag gick i, och 
här i svenska Ljusdal blev det en 
annan form av mobbning.

Andreas kände sig utanför 
också i kyrkan, men åkte ändå 
till Missionärsbarnsträffarna 
varje sommar och beskriver det 
som att ”det var enda gången 
om året han var kristen”.

Viktig förändring
Men, Gud sökte honom och 

han gjorde en egen gudsupp-
levelse, som sedan bekräftades 
på det årets MBT och Andreas 
beskriver hur andedopet ledde 
till en viktig förändring och 
hjälpte honom in i Guds plan. 
Detta ledde till att han senare 
upplevde en egen kallelse att 
predika evangelium. En kallelse 
att nå onådda på olika sätt, alltså 
inte till ett speciellt land eller 
folk.

– Jag vill hjälpa människor 
till ett möte med Jesus och vara 
med och resa upp ledare och det 
är viktigt för mig att leva i den 
kallelsen.

– Nu är jag tacksam för min 

Den sista helgen i septem-
ber är det dags för årets 
Pingst Mission Sänd. Konfe-
rensen hålls i Pingstkyrkan 
Arken, Värnamo.

Konferensens mål är att ta kon-
kreta steg mot att nå de minst 
nådda och mest utsatta män-
niskorna i världen, dem som 
ännu inte hört vem Jesus är. 
Förhoppningen är att orden i 
Apostlagärningarna 1:8 ”Men 
När den helige Ande kommer 
över er, kommer ni att få kraft 
att bli mina vittnen i Jerusalem, 
i hela Judeen och Samarien och 
ända till jordens yttersta gräns”, 
ska få bli verklighet i enskildas, 
i församlingars och i hela rörel-
sens liv och arbete.

Nyfikna på mission
Konferensen riktar sig till 

alla som är nyfikna på mis-
sion, vill lära sig mer och träffa 
människor som kan inspirera 
till missionsinsatser. Men ock-
så till församlingsledare, mis-
sionsledningar, ungdomspas-
torer och andra som kan vara 
med och bidra till att enskilda 
församlingars missionsarbete 
kopplar samman med det 
gemensamma arbetet. Ibra och 
PMU inbjuder till en förkonfe-
rens i anslutning till den stora 
konferensen. 

IBRA inbjuder dem som är 
med i utsändande eller under-

hållet för en Ibra-missionär 
eller stöder speciella insatser 
i världen. Men även dem som 
vill veta mer om Ibras arbete.

PMU vill fortsätta att föra 
strategiska samtal med pingst-
församlingarna, med målet att 
komma längre i arbetet med 
att gestalta Guds Rike, för upp-
rättelse och förändring i värl-
den. 

All kunskap och resurser
Det sägs att den generation 

som lever nu har allt av kun-
skap, resurser och teknik för 
att utrota världens extrema 
fattigdom, samtidigt som det 
är den sista generationen som 
kan göra något åt klimatför-
ändringarna. 

PMU vill föra samtal om vil-
ket ansvar kyrkan har i detta. 
Det gäller både i världens stora 
kriser, och i arbetet för lång-
siktig förändring och utveck-
ling. Vad kan och ska PMU 
göra och vilken roll kan och 
ska församlingarna spela? Och 
hur kan samarbetet stärkas för 
att nå ännu längre?

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Förkonferensen star-
tar fredagen den 28 september 
klockan 13.30. För mer infor-
mation om konferensen och 
anmälan se http://www.pingst.
se/varlden/pingst-mission/
missionskonferens/

Onådda i fokus på
Pingst Mission 2017

Passion för mission
Andreas är Pingsts 
nye missionsinspiratör
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Andreas Svedman är sedan årsskiftet Pingsts missionsinspiratör och PMU:s nye praktikanthandläggare.  FOTO: ULRIKA RAMSTRAND       

uppväxt och det jag varit med. 
Och för alla som på olika sätt all-
tid bett och ber för mig. Utifrån 
mina egna erfarenheter så har 
jag ett särskilt hjärta för missio-
närs- och pastorsbarn. Många av 
oss växer upp med många utma-
ningar som inte alla möter eller 
kan förstå. Därför behöver vi se 
dem och bära dem på ett särskilt 
sätt i bön och omsorg. 

Bor i Mullsjö
Familjen, som förutom 

Andreas består av fru och tre 
pojkar, 6 år, 3 år och en baby, 
bor i Mullsjö. Därifrån reser 
Andreas en dag i veckan till 

Pingstkontoret i Alvik. Resten av 
tiden arbetar han antingen från 
hemmakontoret, eller befinner 
sig på besök i församlingar runt 
om i landet. Andreas bistår även 
församlingar som vill göra team-
resor eller vill ta nya steg i sitt 
missionsarbete.

Andreas ser det som viktigt 
att föra fram det gemensamma 
arbetet inom Pingst.

– Jag försöker inspirera för 
det missionella, sammanföra 
olika församlingar och personer, 
och jag jobbar med att bygga 
strukturer för inspirationsnät-
verket SÄND. 

– Syftet med SÄND är att vi är 

sända och ska vara en utsändan-
de rörelse, där vårt uppdrag är 
att nå de minst nådda och mest 
utsatta människorna.

Vill förändra världen
Att ta vara på unga männis-

kors tro på att kunna vara med 
och göra skillnad och förändra 
världen, tycker han är viktigt 
och han drömmer om att kunna 
erbjuda ungdomsgrupper som 
vill göra en insats någonstans en 
träningsutbildning, där de också 
får möta andra grupper med 
samma inriktning. Till hösten 
görs en test av ett sådant upplägg 
i södra Sverige. 

Praktikantprogrammet på 
PMU är en annan möjlighet för 
unga människor att engagera sig 
för att vara med och göra skill-
nad i världen.

– Jag tror det är dags att 
Pingst blir en sändande rörelse 
igen, så som det var när Pingst-
rörelsen växte fram, men givet-
vis anpassat till den tid vi lever i, 
säger Andreas Svedman.

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Andreas Svedman nås 
på telefon 08- 619 25 66 eller på 
mejladress andreas.svedman@
pingst.se  

Passion för mission
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Världens yngsta land lider av 
en av de värsta humanitära 
kriserna i modern tid enligt 
FN. Konflikten och torkan i 
landet har gjort att närmare 
fyra miljoner människor har 
tvingats fly från sina hem och 
en miljon människor lider av 
akut brist på mat och hotas 
av svält. 

I samarbete med pingstförsam-
lingarna Jönköping och Smyrna 
Göteborg utökar nu PMU arbe-
tet i Sydsudan för att kunna nå 
ut med akut nödhjälp genom 
fler humanitära insatser. 

– Tack Gud för att Han har 
lett er hit för att se och bli våra 
röster för omvärlden. 

När PMU besöker Gudele 
utanför Juba för att möta några 
av de drygt 11 000 internflyk-
tingar som flytt från Wonduru-
ba och få höra om situationen, 
är det över 400 personer som 
väntar och är redo att berätta sin 
historia. 

– Barns och vuxnas liv är för-
störda. Vi blev tvungna att fly in 
i skogen där vi gömde oss under 

kokosnötsblad. Om vi åter-
vände för att hämta mat blev vi 
beskjutna och till slut flydde vi 
hit till Juba där vi nu lider. Vi 
saknar både mat och rent vat-
ten, berättar Margret Keji som 
förlorade tre familjemedlemmar 
under flykten.  

Konflikterna ökat
Sedan juli 2016 har de etniska 

konflikterna i Sydsudan ökat. 
I början påverkade konflikten 
främst de nordligaste delarna av 
landet, men oroligheterna har 
nu spridit sig och stridigheterna 
pågår på allt fler håll. Att färdas 
på vägarna runt om i landet är 
förenat med livsfara, även för 
hjälparbetare. 

– Det skrämmande är att det 
när som helst kan smälla till 
men man vet inte var, berättar 
Levi Mogga Yona, projektspe-
cialist på ACROSS. 

Många människor flyr till 
omkringliggande länder, och 
ännu fler har blivit tillfälligt 
inackorderade hos släktingar 
eller andra som öppnat upp sina 
små gårdar och som själva lider 

av torkan och matbristen i lan-
det. Det finns ingen tillgång till 
skola och sjukvård och barn går 
ofta utan mat hela dagarna.

– Jag brukar gå till markna-
den och samla ihop de bönor 
som ramlat ned från handlarnas 
stånd. Eller tvätta lökar som ska 
säljas på marknaden, så att vi 
kan behålla de ruttna som inte 
går att sälja för att tillaga åt mina 
barn, berättar Lilian Kujang. 
Vatten hämtar hon ur den uttor-
kade vattenfåran bredvid gården 
där hon bor tillsammans med 
åtta andra familjer.

Tillsammans med Sudan Pen-
tecostal Church (SPC), och med 
stöd av pingstförsamlingarna 
Jönköping och Smyrna Göte-

borg och givare som Sida och 
Radiohjälpen, har PMU sedan 
många år arbetat med långsik-
tiga utvecklingsprojekt i Sydsu-
dan.  

– Kyrkan har en viktig roll i 
sådana här konflikter, säger Jes-
sica Hedman, humanitär koor-
dinator på PMU. Genom det 
stora nätverk av kyrkor som 
finns i landet kan man snabbt 
bidra med nödhjälp när säker-
hetsläget är för osäkert för andra 
organisationer att arbeta. 

Akut nödhjälp
Genom partnern ACROSS 

planeras nu akut nödhjälp till 
internflyktingar i Juba och Yei i 
form av matpaket. På längre sikt 
ska även toaletter byggas och 
brunnar borras. 

– Jag tror att samarbetet med 
PMU kommer bli väldigt värde-
fullt.  När stridigheterna har lagt 
sig och människor kan återvän-
da till sina byar kan vi utveckla 
projekt som kommer förvandla 
livet för människorna i Sydsu-
dan, säger Levi Mogga Yona. 

I området Kapoeta i östra 
Sydsudan är situationen akut 
på grund av torkan. Människor 
är isolerade och bristen på vägar 
gör att nödhjälp inte kan nå hela 
vägen fram. Många beger sig 

Sydsudan 
ropar på 
hjälp! 

’FAKTA Stöd kampanjen

c Genom PMU:s sommar-
kampanj kan du vara med och 
ge stöd till människor som 
drabbats av en naturkatastrof 
eller som flytt sitt hem undan 
strider. PMU svarar på den 
akuta situationen utifrån de 
behov som uppstår.
c SWISHA till 90 00 506. Märk 
gåvan ”Ge hopp”.
c SMS:a GEHOPP till 729 80 
för att skänka 100 kr.

c PG 90 00 506. Märk gåvan 
”Ge hopp”.
c 525 kronor räcker till mat 
för en hel familj under en 
månads tid i Sydsudan och 
samarbetsländerna i Mel-
lanöstern. 
c 250 kronor räcker till ett 
hygienpaket som räcker i flera 
månader i Nepal och 
samarbetsländerna i Mellan-
östern. 

c 225 kronor räcker till ett 
nödpaket med filtar, kokkärl 
och andra praktiska produkter 
i Nepal.

Över en miljon barn är undernärda 
i Sydsudan.  FOTO: BENGT KLINGBERG

De få vattenhål som finns är ofta fyllda med skräp, och sjukdomar utan 
tillgång till sjukvård eller medicin är en av de stora utmaningarna. 

FOTO: ANNELIE EDSMYR



ut på vandringar i flera dagar 
för att söka mat i Etiopien eller 
omkringliggande områden. De 
sjuka och svaga, gamla och barn, 
stannar kvar i hopp om att de 
andra ska återvända med någon 
slags mat. 

Arbeta för att få mat
I det här området planeras nu 

för ett ”mat för arbete”-projekt i 
samarbete med SPC och Jönkö-
ping pingst. 400 personer kom-
mer under 30 dagar att få arbeta 
med att röja en ny väg för en lön 
på 3 kg mat om dagen, vilket 
under den här månaden totalt 
kommer att ge cirka 4 000 per-

soner mat för dagen. Vägen som 
byggs möjliggör för humanitära 
organisationer att nå in områ-
det. 

Trots den osäkerhet och nöd 
som råder i landet, uttrycker 
Levi Mogga, ACROSS, ett hopp 
om framtiden. 

– Gud har en plan för det här 
landet. En av de viktigaste saker 
vi kan göra som hjälporganisa-
tion är att koppla samman fol-
kets behov i Sydsudan, med 
vänner runt om i världen som 
vill vara med och bidra så att 
vi tillsammans kan hitta en väg 
framåt. 

ANNELIE EDSMYR

PINGST.SE  NR 2  2017 15

’FAKTA Sydsudan

c Sydsudan blev en självstän-
dig stat år 2011.
c År 2013 utbröt ett inbör-
deskrig mellan olika etniska 
grupper efter maktstrider 
mellan sittande regering och 
oppositionen.
c Trots att fredsfördrag skrevs 
under 2015 ökaade stridighe-
terna återigen under 2016. 

c 1.9 miljoner människor 
lever som internflyktingar i 
Sydsudan.
c 1.7 miljoner har flytt Sydsu-
dan till kringliggande länder 
som Uganda, Kongo och 
Etiopien. 
c 5,5 miljoner människor 
lider av svår hungersnöd.
c Över 1 miljon barn är 
undernärda.

40 personer från 8 olika familjer samsas om sovplatsen under en enkel presenning.  FOTO: ANNELIE EDSMYR

Levi Mogga Yona, projektspecia-
list ACROSS.

Jessica Hedman, humanitär koor-
dinator PMU.

Många är tvungna att lämna sina hem och gå i flera dagar för att söka 
efter mat.  FOTO: BENGT KLINGBERG
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PERNILLA BYTTE DROGERNA MOT JESUS
MIRAKEL

– Efter ett tolv år långt missbruk kom jag 
till LP-kontakten i Piteå. Det var då och där 
som mitt gamla liv tog slut och mitt nya 
började. 

Det säger Pernilla Olofsson som är en 
av de gladaste människor jag vet. Vi möts 
självklart på LP-kontakten som ligger vid 
busstorget mitt i Piteå. 

Jag har knappt kommit in i den hemtrev-
liga lokalen förrän jag fått en stor kram av 
Pernilla. Man kan inte tänka sig att hon levt 
med panikångest, missbruk och hopplöshet. 
Mitt i sin berättelse stannar hon upp och 
säger eftertänksamt:

– Det känns som om jag berättar om 
någon annans liv. Allt är så annorlunda nu.

HON VÄXTE UPP i Kalix och kom hit till 
Piteå tillsammans med sin mamma när hon 
var 15, berättar Pernilla. 

– Vi hade alkoholmissbruk i släkten så 
mamma var stenhård när det gällde den 
saken. Ingen alkohol för mig. 

Så småningom bildade Pernilla familj och 
de drev en blomsterhandel i Luleå.

– Jag led mer och mer av psykisk ohälsa, 
och hade ofta panikångest. När vår dotter 
var några år började jag dricka alkohol. Det 
sa bara pang så var jag fast i ett beroende. I 
åtta år var det alkohol som blev tillflykten, 
men så kom andra droger, amfetamin och 
nätdroger in i bilden och det gick snabbt 
utför.  

Pernilla kom till en punkt då hon absolut 
inte ville leva längre. 

– Vid ett tillfälle satt jag ute i skogen och 
ropade rakt ut; jag orkar inte mer – Gud ge 
mig något att leva för. Nu inser jag att jag 
bad en hjärtats bön vid det tillfället och Gud 
tog hand om mig. Han lämnade mig inte 
hjälplös.

På grund av alla droger slängde familjen 
ut Pernilla, de klarade inte av henne längre. 

– Efter en tids hemlöshet kom jag till ett 
kristet par som dessutom var aktiva i LP. 

När Pernilla Olofsson 
berättar om hur hennes liv 
såg ut när drogerna styrde 
och hur annorlunda allt 
blivit sen hon mötte Jesus, 
konstaterar hon att det 
handlar om ett mirakel. 
Det är så otroligt att det 
nästan känns som om hon 
berättar om någon annans 
liv.

Nu ser hon återigen 
fram emot att få åka på 
LP:s sommarkonferens i 
Arjeplog.

c

LP-kontakten i Piteå är och har varit viktig för 
Pernilla.  FOTO: BÖRJE DAHLKVIST
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c

LP-kontakten i Piteå i delar ut matkassar till 
människor som har tufft att få vardagen att gå 
ihop. Det finns en handskriven, personlig häls-
ning i varje kasse, och LP-tidningen så klart. 

FOTO: BÖRJE DAHLKVIST

17
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Jag valde att avtjäna ett straff, som bestod av 
samhällstjänst, på LP-kontakten. Egentligen 
tänkte jag då att det skulle bli enkelt att dra 
dom vid näsan. 

MEN GUD HADE ANDRA planer. Han sådde 
ett frö i Pernillas hjärta. Under en andakt på 
kontakten läste någon från Bibeln ”om era 
synder än är röda som scharlakan så kan de 
bli vita som snö”. Pernilla undrade om det 
kunde gälla henne, hon som höll på att duka 
under. Kunde hon få börja om?

– Då var det dags att ta emot frälsningens 
gåva.  Jag tog emot Jesus och lät mig så små-
ningom döpas. 

Pernilla säger att hon måste nypa sig 
i skinnet när hon tänker på att hon fått så 
mycket välsignelse. 

– Relationen med min dotter är upprät-
tad, jag har lägenhet, tog körkort före jul 
och har bil och jobb här på LP-kontakten. 
Idag blir det förresten rökt filé och kött-
bullar i gräddsås, säger hon och kastar ett 
vakande öga in i ugnen. 

– Vet du, jag längtar till och med efter att 
få gå hit på torsdagarna och städa. Det är ett 
mirakel, säger Pernilla och skrattar gott. 

– Folk säger ofta till mig att jag alltid är 
så glad. Visst har jag både bättre och sämre 
dagar, men det gäller att hålla fast vid Jesus 
och tänka på att han har förändrat allt. 

– Förr ville jag bara vara som en tyst liten 
mus, kröp liksom efter väggarna och ville 
absolut inte synas. Nu älskar jag att sjunga i 
kör och berätta för andra om vad Jesus gjort 
för mig. 

Pernilla ser fram emot att få åka på LP:s 
sommarkonferens i Arjeplog i år igen. 

– Jag gillar verkligen atmosfären, gemen-
skapen, undervisningen, lovsången och för-
bönen och har inte missat någon LP-kon-
ferens här uppe de sista åren. Vi har också 
börjat planera för att åka till Gullbranna i 
sommar, även om det är en lång resa. 

EFTER EN SÅDAN HÄR pratstund kan man 
bara vara glad och tacksam. 

I LP-verksamheten möter vi tusentals av 
levnadsglada förvandlade medmänniskor 
som gått från mörker till ljus. Inte minst 
under sommarkonferenserna flödar en äkta 
frälsningsglädje som en mäktig norrländsk 
älv.

BÖRJE DAHLKVIST               

Vecka 31 är det LP-konferens på Gull-
brannagården och vecka 33 på hotell 
Lyktan i Arjeplog. 

Barn, ungdomar, kvinnor och män som i 
vardagen har det mer eller mindre besvärligt 
får chansen att vara med om en härlig vecka 
i LP:s regi. För många är detta den enda och 

för en del den första semesterupplevelsen 
man fått uppleva under lång tid. Barnen och 
ungdomarna har sina ”egna” konferenser i 
den stora. En grabb sa efter en konferens att 
det kvittar om det blir födelsedag eller julaf-
ton, bara jag får komma till LP:s konferens 
på Gullbranna. Deltagaravgiften hålls så låg 
som möjligt och de som inte har råd hjälper 

LP med avgiften och därför behövs pengar 
samlas in till detta. 

BD

Fotnot: Vill du vara med och bidra till LP-
lägren Swisha till 9004896 eller sätt in peng-
ar på bangiro 900-4896, märk inbetalningen 
”LP-läger.”

LP:s sommarkonferenser 2017

Pernilla får ofta kommenterar om att hon är så glad.  FOTO: BÖRJE DAHLKVIST

c
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– Jag tyckte om inriktningen 
eftersom jag fick lära mig 
väldigt mycket om opinions-
bildning och om hur kristna 
kan påverka samhället. 

Det säger Moa Tärneskog, 
som varit en av eleverna på 
premiäråret för Kaggeholms-
utbildningen Media Tro.

Det gångna läsåret var det första 
som Kaggeholms Folkhögskola 
erbjöd denna utbildning, som 
genomförs i samarbete med 
Svenska Evangeliska Alliansens 
WilberforceAkademin.

Media Tro innebär att man 
går en av mediautbildningarna 
på Kaggeholms Folkhögskola, 
men dessutom får delta i en 
utbildningshelg i månaden som 
genomförs på WilberforceAka-
demin.

Ledare för kurshelgerna har 
Stefan Gustavsson och Jacob 
Rudenstrand varit. Varje utbild-
ningshelg innehåller föreläs-
ningar och ofta studiebesök av 

olika slag. Helgerna avslutas 
med ett gemensamt gudstjänst-
besök följt av samtal med någon 
från den aktuella församlingen. 

– Det har varit intressant 
kurslitteratur som tillhört kur-
sen och många givande diskus-
sioner med de andra deltagarna, 
säger Moa Tärneskog.

Intresse av djupdykning
Hon poängterar att den som 

söker till Media Tro bör vara 
medveten om att man måste 
vara beredd på att lägga ner 
extra tid utöver den vanliga 
mediautbildningen. Man bör 
också ha ett intresse av att djup-
dyka i olika samhällsfrågor och 
diskutera och problematisera 
olika ämnen utifrån de föreläs-
ningar som hålls. Antagning av 
kursdeltagare pågår in i juni.

– Jag skulle rekommendera 
alla kristna som vill påverka 
samhället genom media att gå 
den här utbildningen. 

UR
Moa Tärneskog har deltagit i premiärläsåret av kursen Media Tro på 
Kaggeholms folkhögskola.  FOTO: VICTORIA ÖHRVALL

Media som påverkar

… Johanna Bode, som blir 
ny verksamhetsledare för 
Pingst ung.

Vad tänker du om ditt nya 
uppdrag?

– Att det känns väldigt 
roligt, spännande och utma-
nande. Jag känner mig verk-
ligen priviligierad att få gå 
in i detta och arbeta med de 
enormt viktiga frågor som 
Pingst Ung jobbar med. Jag 
längtar efter att få se en ung 
generation som förstår hur äls-
kade de är av Jesus och vilka de 
är i Honom och att de utifrån 
det satsar sina liv för Guds rike 
och för att fler människor ska 
få lära känna Honom. 

– Att få vara med och betjä-
na och serva människor som 
arbetar för det i sin vardag ser 
jag som en stor glädje men 
också som ett stort ansvar. 
Men jag är tacksam för alla 
medarbetare och den duktiga 
styrelse som finns hos Pingst 

Ung och jag tror att vi kommer 
att kunna göra något riktigt 
bra tillsammans.

Hur väl känner du till Pingst 
ungs arbete?

– Jag känner till det väl. Jag 
har suttit med i styrelsen sedan 
2012 och innan dess var jag 
en del av Pingst Ungs nätverk 

genom att jag var ungdoms-
pastor. I styrelsen har jag varit 
vice ordförande under två 
år och ordförande under det 
senaste året. 

Vad hoppas du kunna bidra 
med?

– Jag hoppas att jag ska kun-
na vara med och bidra till att vi 

ännu bättre tar till vara på de 
resurser och duktiga medarbe-
tare som finns runt omkring i 
församlingarna i vårt land. Jag 
tror att församlingar och leda-
re behöver varandra och att 
Pingst Ung kan vara en mötes-
plats genom att bygga nätverk 
och samordna resurser. 

– Jag önskar också få vara 
med och bidra till att Pingst 
Ung skapar ännu bättre förut-
sättningar för dem som arbetar 
med barn och ungdom att göra 
det Gud lägger på deras hjär-
tan. 

Vad jobbar du med nu och 
kan du fortsätta med en del 
av det eftersom den nya 
tjänsten är på halvtid?

– Just nu studerar jag halv-
tid på ALT, men tar examen 
i juni. Jag jobbar även med 
Bibelskola Väst på halvtid och 
det kommer jag också att göra 
fortsättningsvis.

ULRIKA RAMSTRAND

HALLÅ DÄR ...

Johanna Bode 
blir ny verk-
samhetsledare 
för Pingst ung i 
sommar. 
FOTO: ALEXANDRA

JENNERSJÖ
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KRÖNIKA Verksamhetsansvarig har ordet

Vaknade med en låt i huvudet idag; Phil Collins Another 
Day in Paradise. 

”She calls out to the man on the street ’Sir, can you help me? 
It’s cold and I’ve nowhere to sleep, is there somewhere you can 

tell me?’ 
He walks on, doesn’t look back, he pretends he can’t hear her 
Starts to whistle as he crosses the street, seems embarrassed to 

be there 
Oh think twice, it’s another day for you and me in paradise 
Oh Lord, is there nothing more anybody can do?”

En dag till i paradiset för dig och mig. Samtidigt som andra upp-
lever helvetet på jorden. Jag kom att tänka på pastorn från Sydsu-
dan som jag mötte häromdagen i Uganda, som för fjärde gången 
i livet hamnat i flyktingläger, på flykt undan torkan och stridighe-
terna i landet. Han är en av de nästan 66 miljoner människor som 
tvingats lämna sina hem. FN varnar för att vi i Sydsudan kan stå 
inför den största svältkatastrofen sedan andra världskriget. 

Jag tänker också på 20-åriga Eli, som jag för några veckor 
sedan mötte i Walungu i östra DR Kongo. Han jobbar i en gru-
va, där han med enkla verktyg utvinner guld. Han berättade för 
oss att kroppen bara klarar omkring sex år i gruvan, sedan är 
den förstörd. Trots att han och familjen bor i ett område som 
är oerhört rikt på guld, kämpar de mot undernäring. Uppskatt-
ningsvis 98 procent av guldet som utvinns i DR Kongo försvin-
ner utan att någon vet vart, och utan att Eli och andra kongole-
ser ser röken av rikedomarna.

MITT I DENNA ORÄTTVISA och orättfärdiga värld finns vi, med 
vårt enorma globala nätverk. På plats efter plats, i land efter 
land, finns kyrkonätverk och organisationer som vi från svensk 
pingströrelse har starka band till, och en lång gemensam his-
toria med. Många av dem har 
unika möjligheter att hjälpa de 
mest utsatta, genom sin stora 
medlemsbas, sin långa histo-
ria i landet, och en omfattande 
organisatorisk infrastruktur 
med förgreningar långt ut på 
landsbygden. Våra partner 
når i många länder ut till 
de mest marginaliserade 
och utsatta, där få 
andra aktörer finns. 
Detta innebär både 
en möjlighet och ett 
stort ansvar för oss i 
svensk pingströrelse. 
En dag kommer vi ju 
få frågan: Vad har ni 
gjort för dessa mina 
minsta?

NICLAS LINDGREN
Direktor PMU

Möjlighet 
och ansvar

Nu kan församlingar och 
privatpersoner hålla Alpha-
kurser med hjälp av nyinspe-
lade filmer. I mitten av maj 
lanserade Alpha i Sverige två 
nya filmserier med svensk 
översättning, som kan ta 
Alpha-kurserna ett steg till.

Carl-Henric Jaktlund, tidigare 
journalist och ledar-
skribent på Dagen, 
är sedan 1 april 
nationell ledare för 
svenska Alpha. Han 
låter stolt när han 
berättar om de nya 
filmerna. Det hand-
lar om två olika 
serier, en gjord i 
Kanada för den 

något yngre Alpha-publiken, och 
en gjord i Storbritannien. Båda 
proffsiga och påkostade. I den 
engelska varianten är exempelvis 
en av programledarna en mycket 
känd tv-personlighet på BBC.

Alpha i England har gjort 
egna översättningar av filmerna 
till kinesiska och spanska, men 
lokalkontoret i Sverige är det 

första som satsat på 
att göra en över-
sättning till det 
egna språket. Det 
har gjorts möjligt 
tack vare medel 
från Sveriges Fri-
kyrkosamråd.

Filmerna finns 
sedan i mitten av 
maj tillgängliga på 

Alpha-filmer lanseras i Sverige
Bild från inspelningen av de nya filmerna. FOTO: ALPHA SVERIGE
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svenska Alphas hemsida. De 
går både att streama och att 
ladda ner. Utan kostnad. Ett 
krav finns dock, nämligen att 
man registrerar sin Alpha-kurs. 
Det ger kontoret en möjlighet 
att veta var i Sverige det hålls 
Alpha-kurser och att förse de 
olika arrangörerna med nyheter 
och information av olika slag. 

Ny sorts filmer
Tidigare har det funnits film-

inspelningar av Alpha-föreläs-
ningar, men nu handlar det om 
en film om varje ämne, som 
kommer upp under en Alpha-
kurs. Filmer, som är uppbyggda 
som ett tv-program med prog-
ramledare, intervjuer, enkäter, 
etcetera. Idén började med att 

Ungdomsalpha i Kanada gjorde 
en serie filmer för den yngre 
publiken utifrån detta koncept. 
När det engelska Alpha-kontoret 
fick se dem insåg de att det var 
en bra idé och gjorde en egen 
serie för en vuxnare målgrupp.

– Visst fungerar fortfarande 

det klassiska sättet att hålla en 
Alpha-kurs, säger Carl-Henrik 
Jaktlund. 

Med mat, en föreläsning och 
samtal. Men, de nya filmerna, 
gör det möjligt att hålla kurserna 
på ett nytt sätt.

– Det ger till exempel mindre 

församlingar, ungdomsledare 
och enskilda möjlighet att hålla 
kurser även om man inte har 
egna föreläsare.  

Kostnadsfri användning
Vill man kan man också 

använda filmerna som komple-
ment till föreläsningen. Filmer-
na är 20–25 minuter långa.

Att filmerna ställs till förfo-
gande gratis är viktigt. Det ska 
inte kosta något att anordna en 
Alpha-kurs. Alpha får finansie-
ras på andra sätt, exempelvis 
genom material- och bokutgiv-
ning. 

ULRIKA RAMSTRAND

Fotnot: Filmerna finns på www.
sverige.alpha.org
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FAKTA Alpha-kurs

c Alpha är en grundkurs i 
kristen tro, som hålls runt om 
i hela världen; i kyrkor, på res-
tauranger, barer och i hem.
c Alla frågor är tillåtna och 
deltagarna uppmuntras dela 
med sig av sina tankar och 
funderingar.

c Alpha har funnits i över 30 
år. I Sverige i 20 år. 
c Över 29 miljoner männ-
iskor världen över har deltagit 
i en Alphakurs, som oftast 
består av tio samlingar, i regel 
inledda med något att äta, följt 
av föreläsning och samtal.
c Är ett allkristet koncept.

Alpha-filmer lanseras i Sverige
Bild från inspelningen av de nya filmerna. FOTO: ALPHA SVERIGE
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et finns många nedskrivna 
böner i Bibeln. En av dessa 
böner visar den intima 
relationen mellan Fadern 
och Sonen och ger många 
levnadstips. Det är Jesu 

bön till Fadern som vi kan läsa i Johanne-
sevangeliets sjuttonde kapitel. Det är en bön 
att leva med, en bön som lär oss att be.

Bönen i Johannes 17 kallas ”Jesu överste-
prästerliga förbön”. Jesus är Nya testamen-
tets överstepräst. Hans prästtjänst var unik, 
han offrade sig själv, prästernas tjänst inne-
bar ju att bära fram offer, inte att offra sig 
själva. Vår överstepräst upprättar och upp-
rätthåller människan i hennes kontakt med 
Gud och han gör det själv.

BÖRJA MED ATT SLÅ upp och läs hela Jesu 
bön i Johannes 17:1–26 och följ sedan med 
genom verserna och det de lär oss. 

Bönen inleds med att Jesus ser upp mot 
himlen och ber. När man lyfter blicken och 
ber ser man helhet och perspektiv. Jesus 
började sin bön med att adressera bönens 
mottagare, Fadern. Han bad till Fadern både 
när han lärde oss att be Fader Vår, precis 
som när han kämpade i Getsemane trädgård 
och på Golgata kors. (Matt. 6:9–13, Matt. 
26:39, Luk. 23:34, 46.)

Jesus bad för sig själv, men inte med 
egoistiska avsikter, återigen bevisas hans 
villighet att tjäna. Jesus var helt uppfylld 
av längtan att få förhärliga Gud genom tjä-
nande. 

Oavsett din situation kan du idag besluta 
dig för att lyfta blicken och se upp till din 
Far. Att lyfta blicken mot himmelen och se 
livet som en gåva, det lyfter dig från småsa-
ker till himmelska verkligheter. Det öppnar 
för härlighet utan att du behöver förlora din 
ärlighet. 

REDAN I DENNA förberedande bön inför 
sin död såg Jesus ett färdiggjort uppdrag. 
Jesus förhärligade Gud genom att fullborda 
sitt uppdrag, ett uppdrag han tagit emot av 
Gud. Jesus var utsänd, han hade inte tagit 
sig ett uppdrag, han hade tagit emot det. 
Jesus beskrev som sin mat att göra Guds 
vilja och att fullborda hans verk (Joh. 4:34). 

Jesus ber om att återfå den härlighet han 

haft hos Gud. Jesus var inte lockad av den-
na världens härlighet, han kände till något 
annat. Han hade redan tagit del av Guds 
härlighet, långt innan världen ens fanns till. 
För den som anat Guds härlighet i ensam-
het eller i den stora församlingens mitt finns 
inget annat med samma värde.

DENNA GUDS HÄRLIGHET är Gud beredd 
att dela med oss i evigheten men redan nu 
får vi del av den genom att tro på Jesus.  En 
del människor verkar vänta på helt perfekta 
omständigheter innan drömmar kan för-
verkligas, innan det är möjligt att tjäna Gud. 
Se det istället som att det i varje situation 
finns möjligheter. Livet kan inte levas utan 
risker, den troende kan ändå alltid förtrösta 
på Gud och leva med en inre harmoni, frid, 
mitt i utmaningar. 

Låt tron få näring genom bibelläsning, 
bön och gemenskap med Kristus i hans 
kropp, församlingen. Genom detta rotsys-
tem kan du få se drömmar förverkligas och 
livet fullbordas med Guds hjälp.

JESUS SOM TIDIGARE BETT utifrån sin per-
sonliga gemenskap med Fadern går nu över 
till att be för sina efterföljare, lärjungarna. 
Fortfarande ber han till Fadern och ger här 
närmast en lägesbeskrivning över deras sta-
tus som troende. 

Jesus beskriver att lärjungarna hade sitt 
ursprung i Gud, v 6, och att detta band hölls 
kvar genom Guds Ord. Man kan inte nog 
värdera betydelsen av att vara baserad och 
rotad i den bibliska uppenbarelsen om vem 
Gud och människan är. Detta ord gav de 
första lärjungarna en förståelse av Jesu rela-
tion till Fadern. Uppenbarelsen om Guds 
namn och Guds ord var själva grunden för 
lärjungarnas tro. Den viktigaste frågan för 
människan att ställa är inte; ”vem är jag?” 
Den viktigaste frågan vi kan placera i vår 
bön är; ”vem är Jesus?”.

”Jag ber för dem”, v 9.  Det bönefokus 

Jesus anlägger kan också vara vårt. Han 
ber för sina lärjungar. Han visste om deras 
styrkor och svagheter, personligheter och 
erfarenheter. Just i detta ögonblick bad inte 
Jesus för hela världen utan han bad för dem 
som skulle meddela frälsningens budskap 
till hela världen. Här finns lärdomar för oss, 
låt oss be mycket för församlingen vi är en 
del av.

Lärjungarna hade börjat förstå vem Jesus 
var. Kunskapen om Kristus skulle genom 
dessa spridas vidare. Jesus kände ansvaret 
för lärjungarna, i dessa skulle han också bli 
förhärligad.  

Jesus är också idag en stor förebedjare. 
Han ber alltid för sitt folk inför Guds tron, 
Hebr. 7:25. Om du ibland känner dig desil-
lusionerad, splittrad, rädd, uttröttad, kon-
funderad, frustrerad, eller kanske inkompe-
tent, kom då ihåg att Jesus ber för just dig 
men också för dina trossyskon.

Denna bön bes innan korset, ändå ber 
Jesus som om han redan lämnat världen. 
Det är så med bönens tidslinje, den följer 
inte alltid kronologin vi är vana vid. Tron 
ser för sitt inre det vi ännu inte sett i det 
synliga.

LIVET SOM LÄRJUNGE innehåller segrar 
och förluster, det finns säsonger av tillväxt 
och säsonger av nedgång. Det fanns en i lär-
jungagruppen som Jesus i sin bön kallar för 
”fördärvets man”, v 12. Det handlar om ett 
förräderi som ledde till fördärv. Judas Iska-
riot blir som en förebild på allt antikristligt, 
allt oheligt. Men den äkta heligheten ger 
enighet. Jesus ber om enhet, v 11, detta kan 
ske när vi alla ber i hans namn och fylls av 
det heliga. Kallelsen till bön möjliggör en 
växande karaktär, en växande karaktär både 
som person och som gemenskap.

Målet för Jesu bön är glädje för de tro-
ende, v 13. Han vet att helighet behövs för 
att glädje ska bli resultatet. Helighet börjar 
aldrig i människors egen förmåga, helig-
het kommer från Gud. Det är sant att man 
ibland måste avstå vissa saker för att kunna 
få andra saker men framförallt handlar det 
om att våga ge Gud rätt och ta in vad han 
ger. Ingen människa kan säga ja åt alla håll 
utan att bli väldigt kluven. Ett liv i helighet 
är ett liv i verklig bestående glädje, det är 

D

En bön att leva med  
Daniel Alm skriver: Jesus ber inte om att vi ska fly vår verklighet och leva 
för oss själva. Han ber om beskydd från det onda. Gud vill ha sitt folk i 
funktion mitt i en många gånger dysfunktionell värld.

Daniel Alm är föreståndare för 
Pingst – fria församlingar i samver
kan och föreståndare i Pingstkyrkan 
i Västerås.
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ett helt liv. Redan nu kan vi leva med glädje 
hjärtat mitt i sorger och problem.

ATT LÅTA GUD FORMA och helga dig hän-
der när du ber, ber i hans namn. När du ber 
utifrån vem Gud är, och inte utifrån vem 
du är. När detta namn aktiveras i våra liv 
genom bön bevaras vi och vi dras inte med 
i fördärvet, istället fylls våra hjärtan av stor 
glädje. Det är en bön att leva med.

Uttrycket ”inte av denna världen” har 
en tydlig koppling till dessa versar. Identi-
tetsmässigt är den troende människan av 
en annan värld. När en människa kommer 
till tro föds själen på nytt och samtidigt får 
människan en identitet som barn hos Gud 
och medborgare i hans rike. Jesus ber inte 
om att vi ska fly vår verklighet och leva för 
oss själva. Han ber om beskydd från det 
onda. Gud vill ha sitt folk i funktion mitt i 
en många gånger dysfynktionell värld.

JESUS HADE HÅLLIT SITT avskedstal för att 
lärjungarna skulle ha harmoni och frid hos 
honom. Det är en god definition på vad 
Guds ord syftar till. Friden förnekar inte det 
onda men utestänger dess möjlighet att kor-
rumpera själen. 

Att Jesus gav lärjungarna uppdraget att 
stanna kvar i världen, v 15, visar att det finns 
ett uppdrag för dem som tagit emot av san-
ningen. Helgelsen är inte i första hand till 
för självförverkligande utan handlar om ett 
gudsförverkligande som händer i oss. Det 
vi har fått ska alltid ges vidare, endast då 

fullbordas Guds tankar med våra liv. När 
strider kommer, strid då på ett andligt sätt, 
inte med egna vapen. Att be först och agera 
sedan blir en enkel men god vana när pro-
blem ska hanteras. 

Jesus helgade sig själv för lärjungarnas 
och kyrkans skull. Det är ofta så att helgelse 
kommer först, härlighet sedan. Syftet med 
helgelsen hos Jesus var att lärjungarna skulle 
helgas i sanningen. Jesus var intresserad av 
helgelsens kvalité för att lärjungarnas glädje 
skulle vara äkta.

Jesus går nu vidare i sin bön, v 20, och 
ber för alla dem som kommer att komma 
till tro genom lärjungarnas ord om honom. 
Jesus ser expansion och världsmission fram-
för sig. Evangeliet kom till oss på sin väg till 
någon annan. Jesus ber för miljoner fram-
tida lärjungar. Det är en bön att leva med. 

JESUS BER OM ENHET, v 23, bland alla 
dessa troende. Expansion och framgång har 
sina utmaningar, tillbakagång och motgång 
sina. Jesus såg att enhet var ett stort behov i 
framtidens kyrka.  När troende strider med 
varandra är den största förlusten att män-
niskors tro på Jesus som Faderns utsände 
förminskas. Det är allvarliga saker Jesus ber 
för.

Flera gånger använder Jesus namnet 
”Fader” i sin bön. Nu när han ber för värl-
den ber han med namnet ”Rättfärdige 
Fader”, v 25. Här anar vi andliga sanning-
ar. Jesus själv har en intim och upprättad 
direktkontakt med Fadern. För den troende 

kyrkan behövs ett helgande utifrån en posi-
tion av rättfärdighet. De ännu icke troende 
behöver Guds rättfärdighet för att komma 
till gudsgemenskap.

JESUS VILL VARA DÄR DE som tror är så att 
de får se hans härlighet. Härligheten som 
fanns före världen kan nu upplevas i världen 
tillsammans med Jesus och hans lärjungar. 
Härligheten attraherar och rättfärdigheten 
etablerar människans liv med Gud.

En inre styrka från Gud ger oss möjlig-
het att hantera yttre påfrestningar. Det ger 
också en skönhet som märks i det synliga, vi 
ges möjlighet att leva inifrån och ut. Älska 
inte människor för att de ska tycka om dig, 
älska för att du är älskad av Gud. När du ger 
evangeliet vidare ger du andra människor 
möjlighet att uppleva en på riktigt härlig 
gemenskap. Det är en bön att leva med.

DET FINNS NÅGOT publikt omkring fräls-
ningen. Jesus dog offentligt på korset. Det är 
ett faktum, det är en offentlighet i den fysis-
ka såväl som i den andliga världen. I Guds 
rike växer intimiteten med ljuset, desto 
öppnare och ljusare, desto närmare och var-
mare blir livsrummet. Jesu avslutande böne-
ord bevisar ännu en gång att frälsning ligger 
överst på Guds hjärta. Inget angår Gud så 
mycket som att fler och fler lär känna Guds 
enorma kärlek. Åt Gud, genom kyrkan, för 
människors skull, så levereras Guds kärlek. 
Det är en bön att leva med.

DANIEL ALM

Låt tron få näring genom bibelläsning, bön och gemenskap med Kristus i hans kropp, församlingen. FOTO: LIGHTSTOCK
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En hjulångare stånkar sig 
makligt uppför Kongofloden. 
Djungelns ljud och dofter lig-
ger som en filt över landska-
pet. På båten står en ung man 
med ett brinnande hjärta, på 
väg ut till sin första period 
som missionär.

Den svenske missionären 
Edvard Sjöblom är huvudper-
son i en ny bok skriven av 
journalisten Birger Thureson. 

– Trots att det har gått mer 
än 100 år sedan Sjöbloms 
gärning finns det berörings-
punkter med vår egen tid, 
säger han. 

Birger Thureson har tidigare 
skrivit om Kongo i boken De 
glömda kvinnornas röst (Libris 
2009). 

– Jag var utsänd tillsammans 
med bland andra fotografen 
Roger Svanell för att göra en 
informationsfilm åt PMU om 
arbetet på Panzisjukhuset, berät-
tar han. 

I dag är Panzisjukhuset och 
dess överläkare dr Denis Mukwe-
ge kända över i stort sett hela 
världen för arbetet med att rädda 
och hjälpa kvinnor och flickor 
som utsatts för sexuellt våld. 

Det var under arbetet med 
filmen och boken som Birger 
upptäckte den svenske baptisten 
Edvard Sjöblom

– Jag stötte på hans namn när 
jag läste om Kongos historia, 
berättar Birger. Ju mer jag efter-
forskade, desto intressantare blev 
det. Här fanns en historia att 
berätta.

Fattig barndom
I boken Vittnet som vägrade 

tiga (Sjöbergs förlag 2017) får 
man följa den unge torparso-
nen, som efter en fattig barndom 
på 1860-talet fick ta tjänst som 
dräng redan som 13-åring. Ett 

hårt och slitsamt arbetsliv, som 
dövades med dans och dryck på 
lördagarna. 

Men hans mamma hade mött 
den baptistiska väckelsen och 
bad regelbundet för sin pojke. En 
söndagskväll fick hon se den då 
19-årige sonen komma in i kapel-
let och böja knä. 

Flitig kolportör
Omvändelsen blev en stark 

upplevelse. Edvard ville berätta 
för andra om sin tro och blev en 
flitig kolportör, som reste runt i 
gårdarna i Uppland och Dalarna 
med litteratur, gjorde hembesök 
och anordnade väckelsemöten. 
Så småningom blev han antagen 
till Betelseminariet, och där väck-
tes kallelsen till att bli missionär. 
Det var Kongo som knep hans 
hjärta. 

Men redan på vägen ut till 
missionsfältet fick han höra ryk-
ten om att allt inte stod väl till i 
Fristaten Kongo. Den ägdes pri-
vat av den belgiske kungen Leo-
pold II, som hade anställt den 
kände upptäcktsresanden Stanley 
för sitt projekt. På papperet var 
det ett civilisationsprojekt som 
skulle verka mot slaveri. Men i 
praktiken var det någonting helt 
annat.

– Det som Sjöblom fick höra 
om, och sedan även bevittna, 
var någonting han kallade för 
en slavstat, berättar Birger. Och 

han var en person med ett starkt 
rättspatos!

Han var dessutom en mycket 
flitig skribent. I både brev och 
artiklar skildrade Sjöblom den 
fruktansvärda behandlingen av 
kongoleserna som pågick i Frista-
tens namn. För att komma åt det 
värdefulla råmaterialet gummi 
offrades människoliv på löpande 
band. Byar förstördes som straff 
om de levererade för lite, och 
händer höggs av som kvitto på 
uppsyningsmännens arbetsinsat-
ser mot försumliga undersåtar. 
Det rika landet Kongo plundra-
des brutalt under en täckmantel 
av civilisation.

– Sjöblom var inte den förste 
eller den ende att slå larm, men 
hans civilkurage och hans ihär-
dighet gjorde att han nådde ut till 
fler, berättar Birger. Han läste sin 
bibel och såg att alla människor 
har samma värde inför Gud. Det 
var hans drivkraft.

Stora efterforskningar
Arbetet med boken har pågått 

under en längre tid, och en stor 
del av den tiden har Birger ägnat 
åt efterforskningar. 

– Det finns mycket att hämta i 
baptisternas arkiv, berättar han. 
Sjöblom skrev till exempel dag-
bok under hela sin första period 
som missionär, där han berättar 
utförligt om vad som hände, hur 
han själv tänkte och kände, och 
även redogör för samtal som han 
har haft, så det har varit relativt 
lätt att rekonstruera.

Det som finns i boken är alltså 
helt historiskt korrekt, men vissa 
friheter har författaren tagit sig 
när det gäller att tolka Sjöbloms 
känslor och reaktioner. Att 
gestalta boken som en roman 
gjorde det lättare att komma 
berättelsen inpå livet, menar Bir-
ger. 

På sikt bidrog Sjöbloms rap-
porter till att Leopold II blev 
tvungen att skänka sin privata 
koloni till staten Belgien, och den 
fruktansvärda rovdriften kunde 
upphöra.

Liknande problem i dag
Men tyvärr ser Birger ändå 

likheter mellan historiens och 
dagens Kongo.

– I dag är det andra natur-
tillgångar man söker, mineraler 
som används vid tillverkningen 
av exempelvis mobiltelefoner, 
berättar Birger.

Finns det då någon Edvard 
Sjöblom som kan ge en röst åt 
dem som förtrycks i dag?

– Ja, Denis Mukwege är en 
sådan röst, säger Birger. Han har 
det där civilkuraget som bottnar 
i en djup personlig övertygelse 
och tro, utan att backa undan 
för personliga risker och svårig-
heter.

Denis Mukwege har för övrigt 
skrivit förordet till den nya 
boken.

CAROLINA KLINTEFELT

Fotnot: Läs mer om boken på 
sidan 28.

Ny roman om 
Kongo-missionär
Birger Thureson skriver om Edvard Sjöbloms rättspatos

Birger Thureson och Denis 
Mukwege vid Panzisjukhuset.

Edvard Sjöblom.
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Birger Thureson upptäckte 
berättelsen om baptisten och 
Kongo-missionären Edvard 
Sjöblom under arbetet med 
en annan bok och film om det 
arbete dr Mukwege utför på 
Panzisjukhuset. 

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND
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Att göra någonting för andra, 
både lokalt och långt bort, 
och gynna en hållbar utveck-
ling är viktiga drivkrafter för 
Lotta Johnzon, butikschef 
för Kyrkornas Second hand 
på Ekerö utanför Stockholm. 
Konstnären och före detta 
läraren arbetsleder nu två 
deltidare och mer än 110 
volontärer i butiken som drivs 
i samarbete med PMU.

 
Den som är van att besöka Kyr-
kornas Second Hand i Trox-
hammar på Färingsö på lördagar 
är van vid en sorlande, trivsam 
trängsel. Men den här torsdags-
förmiddagen är det stilla och 
lugnt. Några volontärer pysslar 
på olika håll med sina ansvars-
uppgifter. Saker packas upp 
och sorteras. Det råder en härlig 
röra, en sådan som uppstår när 
många människor arbetar med 
olika saker samtidigt. Men tills 
butiken öppnar igen den kom-
mande lördagen kommer allt att 
vara prydligt på plats.

Inne på kontoret sitter Lotta 
Johnzon, butikschef för Kyrkor-
nas Second Hand sedan drygt 
ett år. Men innan dess hade hon 
varit aktiv som volontär sedan 
starten av butiken hösten 2010, 
och dessutom varit ordförande 
i Second Hand-rådet i Mälarö-
kyrkan, som tillsammans med 
Svenska kyrkans församlingar på 
Ekerö och Färingsö står bakom 
verksamheten.

– Dessutom är jag ett så kall-
lat missionärsbarn från Nkinga, 
Tanzania, säger Lotta med ett 
skratt. Så engagemanget har all-
tid funnits där.

Lärare i grunden
Lotta är lärare med naturve-

tenskap som inriktning. Hon 
har bland annat jobbat i 16 år på 
Kaggeholms folkhögskola med 
den allmänna linjen, som lärare 
och kursansvarig. Hon har ock-
så en konstnärlig ådra som får 
utlopp genom måleri och konst-
smide i silver. 

Det var också den ådran hon 
fick utlopp för när hon bör-
jade som volontär med ansvar 
för skyltning och utsmyckning 

i butiken. Men sedan hon tog 
över som butikschef har hon 
inte längre tid med det.

– Om inte någon volontär blir 
sjuk eller reser bort, för då måste 
jag göra den personens uppgifter 
också.

Nu vilar hela ansvaret på hen-
ne, och det är ett omväxlande 
arbete. Det stämmer också över-
ens med hennes syn på hållbar 
utveckling och möjligheten att få 
göra någonting för andra, både 
konkret i det lokala samhället 
och genom det bistånd som för-
medlas vidare.

– Många volontärer som 
kommer hit upplever en stark 
gemenskap, och vi tar även emot 
arbetslösa och ensamkommande 
ungdomar från boendet i kom-
munen. 

Många olika insatser
Volontärer behövs alltid i 

denna stora verksamhet. På den 
aktuella listan finns omkring 
110 personer som deltar i arbe-
tet helt frivilligt och utan ersätt-
ning. Det är många olika slags 
insatser som behövs. Någon kör 
sopor en gång var sjätte vecka. 
Någon annan jobbar åtta tim-
mar i veckan samt regelbundet 
på lördagar. Någon bakar bullar 
till kaféet. 

– Vi anpassar arbetet efter vad 
volontärerna kan och vill göra, 
säger Lotta. Det ska vara roligt 
och inte kännas som ett tvång att 
komma hit. 

Två deltidsanställda
Utöver Lotta och volontä-

rerna finns också en biträdande 
butikschef Lena Carlsson och 
två deltidsanställda, Klaus Fran-
ken och Annica Nilsson. Alla 
har sina ansvarsområden och vet 
vad de ska göra när de kommer 
till butiken. 

Kassasystem och andra över-
gripande frågor får man hjälp 
med av PMU, som Kyrkornas 
Second Hand har ett avtal med. 
Genom PMU får Lotta fort-
bildning för butikschefer, och 
det görs en del centrala inköp. 
Det är också genom PMU som 
hälften av de insamlade medlen 
kanaliseras.

Den andra hälften av över-
skottet delas mellan Mälarö-
kyrkan (en enhet inom Filadel-
fiaförsamlingen i Stockholm) 
och Svenska kyrkan på Ekerö 
och Färingsö. De skickar i sin 
tur pengarna vidare till bland 
annat ett skolbygge i Tanzania 
och hjälp till romer i Rumäni-
en. Även viss social verksamhet 
på hemmaplan får stöd genom 
kyrkorna. Totalt under de år 
som har gått har närmare fem 
miljoner kronor samlats in och 
skickats vidare genom Kyrkor-
nas Second Hand.

– Det är fantastiskt, och det 
hade inte gått att driva detta 
utan volontärerna, säger Lotta.

CAROLINA KLINTEFELT

Lotta basar över 110 volontärer

”Jag vill göra något meningsfullt och bidra till en hållbar utveckling”, säger Lotta  Johnzon, butikschef på Kyrkornas Second hand i Troxhammar på Färingsö.  
FOTO: CAROLINA KLINTEFELT

Laila Ekhall är en av volontärerna som bidrar med sitt arbete i Kyrkornas Second Hand.   FOTO: CAROLINA KLINTEFELT
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PG 90 00 506 ”Ge hopp”
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Sista anmälan:  1 september

Läs senaste 
nytt på 

www.pingst.se!
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Laila Ekhall är en av volontärerna som bidrar med sitt arbete i Kyrkornas Second Hand.   FOTO: CAROLINA KLINTEFELT
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öcker om mission är ett kapitel för sig. 
Många missionärer har dramatiska erfa-
renheter, men att berätta om dem på ett 
sätt som fångar intresset hos läsarna är 

ändå inte alltid lätt.
Men böcker om mission är viktiga. De handlar 

om människor som tar sin tro på allvar. Som låter 
den få konsekvenser för hur man väljer att leva 
sitt liv. Ofta visar det sig att de människor som 
utifrån ser så tvärsäkra och hängivna ut brottas 
med stora tvivel. Det kan vara trösterikt att läsa 
om för den som tror sig vara ensam om att vackla 
ibland.

Ett rörande exempel var boken Kom, var mitt 
ljus (Catholica 2008), som innehöll Moder Ter-
sas dagboksanteckningar och brev. Där framgick 
det tydligt att hon brottades med svåra frågor om 
Gud och sin egen tro. Även helgon kan tvivla, 
tydligen.

NÅGON HAR SAGT, att klok är man om man 
lär sig av sina misstag, och vis om man lär sig av 
andras. Att läsa om andras liv ställer frågor om 
det egna. I vilka situationer har jag gjort avgöran-
de val? Hur har jag gjort för att orientera mig när 
det har varit svårt att se vägen? 

I den här tidningen presenteras bland annat 
två böcker med missionstema, en historisk och en 
nutida berättelse. Mission har pågått i 2 000 år, 
men den tycks ha sina likheter genom alla tider. I 
grunden handlar det om enskilda människor som 
låter sig beröras på djupet och låter det prägla 
deras liv. Ibland följer välsignelse på det valet, 
ibland förföljelse. 

I dag är världen globaliserad. Missionen ser 
inte ut som på de gamla svartvita bilderna, längre. 
Människor får nya möjligheter. Vi brottas med 
frågor om vad som är tro och vad som är kultur. 
De stora väckelserna på andra kontinenter än vår 
egen kanske kan leda oss till större ödmjukhet. I 
det stora utbytet mellan länder och genom histo-
rien får vi ibland ge och ibland ta emot. I samar-
betet föds nya möjligheter.

DET ÄR INTE LÄNGRE SJÄLVKLART vem som 
sänder ut missionärer och vem som tar emot 
dem. Men det finns alltid utrymme för enskilda 
personer som låter sig beröras så starkt av sin tro 
att det får konsekvenser för hur de lever sina liv. 
Läs om några av dem som har gjort det, den här 
sommaren. Kanske är du också en av dem?

CAROLINA KLINTEFELT

Böcker om mission 
kan inspirera fler

VITTNET SOM  
VÄGRADE TIGA
Birger Thureson
Sjöbergs förlag

Journalis-
ten Birger 
Thureson 
berättar 
om Edvard 
Sjöblom, 
baptistmis-
sionär på 
1890-talet 
i dåvarande 
Fristaten Kongo. Han fick 
tidigt bevittna hur kung 
Leopold II av Belgien, som 
ägde Fristaten Kongo privat, 
hänsynslöst utnyttjade 
befolkningen för att utvinna 
gummi och på så sätt själv 
bli rik. Sjöblom blev en stark 
röst för rättvisa åt folket.

Boken är mycket välskri-
ven och spännande, bitvis 
närmast som en äventyrs-
berättelse. Med tidens kom-
munikationer är enbart resan 
en strapats. Livet som ung 
missionär i Kongos djungel 
bär på utmaningar som är 
svåra att föreställa sig. Birger 
Thureson beskriver miljöer 
och händelser målande och 
livfullt. 

Också i dag utsätts Kongos 
folk för övergrepp i jakten på 
landets rikedomar. Därför är 
den här boken extra intres-
sant och viktig, som en 
påminnelse om vad en enda 
människas civilkurage fak-
tiskt kan göra för skillnad.

FRÅNVARANDE NÄRVARO
Lauren F Winner
Libris 

Andliga 
dagböcker av 
olika slag ges 
ut regelbun-
det. Det här 
är en sådan, 
men den är 
inte särskilt 
from. Förfat-
taren är universitetslärare, 
samt baptist med judiskt 
påbrå. Hon har också gått 
igenom en skilsmässa. Boken 
är ett urval av anteckningar 
under den andliga kris som 
detta utlöste.

Den är rapp på ett ameri-
kanskt sätt, som bitvis när-
mast påminner om chicklitt-
genren. Författaren blandar 
högt och lågt, vardagligt och 
högtidligt, banalt och akade-
miskt. En del anteckningar 
är korta glimtar, andra långa 
och invecklade. Ibland blir 
det lite väl tvära kast. Akade-
mikerns förtjusning i gram-
matiska konstruktioner kan 
nog höra till det som många 
läsare skummar förbi.

Fördelen är författarens 
uppriktighet. Hennes ambi-
tion är att beskriva ”mitten”, 
inte början och inte målet, 
i den andliga utvecklingen, 
den stora del av livet som 
befinner sig någonstans på 
vägen. Det är utlämnande, 
lite rörigt, ofta välformulerat, 
ibland bitskt. Ibland håller 
jag inte alls med. 

Men ibland glimmar det till 
av något som är värt att ta 
med i min egen bearbetning 
av livet i mitten. 
Det är gott så.

KÄRLEK I VÅLDETS 
HUVUDSTAD
Berthil Åkerlund
Libris

Varje 
människas 
liv är en 
berättelse, 
men visst är 
en del mer 
spännande 
än andra. 
I den här 
boken berättar Miriam och 
Alexis Mondragon för jour-
nalisten Berthil Åkerlund om 
sina erfarenheter.

Miriam kommer från Piteå, 
och arbetade bland annat 
som tolk för invandrare innan 
hon kom till Tegucigalpa, 
huvudstaden i Honduras. 
Alexis är uppvuxen där, i stor 
fattigdom men samtidigt 
med många inre resurser. 

Boken består av deras 
livsberättelser flätade i 
varandra. Dessutom varvas 
kapitlen med en historia 
om hur Miriam och hennes 
organisation Team Rescue 
hjälper polisen i jakten på en 

av Honduras värsta serievåld-
täktsmän genom tiderna.

Eftersom berättelsen på 
detta sätt hoppar fram och 
tillbaka är den ibland svår att 
hänga med i, och det tar tid 
innan man kommer in i sam-
manhanget och håller ihop 
de olika trådarna. Samtidigt 
är språket lätt och det går 
fort att läsa. Berättelsen är 
hela tiden spännande. Och 
det är fascinerande att se 
hur människors liv kan vävas 
samman på oväntade sätt.

Boken är utgiven i samar-
bete med Läkarmissionen, 
som stöder Team Rescues 
arbete med att ge stöd och 
skydd till brottsoffer i Tegu-
cigalpa. 

NÄR DU LEDER
Josefine Arenius
Libris

Josefine 
Arenius har 
jobbat som 
föreläsare 
inom ledar-
skap under 
många 
år, och 
fungerat 
som ledare 
i olika roller bland annat 
inom EFK. Nu har hon skrivit 
en personlig bok om vad 
ledarskap är, en bok som ger 
många konkreta råd och tips.

En stor styrka med den 
här boken är författarens 
personliga ton. Josefine 
Arenius bjuder på sig själv, 
både positiva erfarenheter 
och misslyckanden, och 
skriver ofta med glimten i 
ögat. Boken är lätt att läsa 
och man dras in i exempel 
och berättelser. Tipsen och 
kunskapen kommer som på 
köpet. 

Det finns också gott om 
frågor att ställa sig själv 
eller i grupp, och olika slags 
övningar. 

Det är en klok och 
uppmuntrande röst som 
talar här, och jag tror att 
den kan ge uppmuntran och 
råg i ryggen inte minst till 
unga ledare på väg in större 
ansvar. 

B

Följ det senaste inom den kristna litteraturen

Text: CAROLINA KLINTEFELT

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

ERIK TILLING
Släpp taget
Erik Tilling är gitarristen 
som fångat människor med 
sina lågmälda sånger om 
Guds trofasthet trots livets 
svårigheter. Här finns trons 
ärliga kamp beskriven på ett 
gediget sätt. Eriks sånger 
sjungs regelbundet i vårt 
lands kyrkor. Han reser 
också ofta med sitt band, 
eller framför mässan I Dina 
Vingars Skugga med lokala 
körer. 

Några av hans mest använ-
da och omtyckta sånger är 
S:t Patricks Bön, Du har 
räddat mig, Göm mig i 
dina vingar och Sjung till 
Jesus. Karakteristiskt för 
Eriks musik är också att han 
inte sjunger själv utan tar 
hjälp av andra solister som 
till exempel Millan Holm, 
Michael Jeff Johnson och 
Malin Boqvist. 

Nu har han gjort ett nytt 
album med namnet: Släpp 
taget. Min absoluta favorit-
sång på skivan är: Må allt 
skapat tystna, en väldigt 
vacker låt. Det finns också en 
gammal psalmklassiker i ny 
version: Helig, helig, helig. 
Soundet på skivan känns 
typiskt för Erik Tilling. Så du 
som hört honom vet vad du 
får stilmässigt. Tröstande 
vacker musik, med ett kris-
tallklart budskap om trons 
hopp mitt i livets prövningar. 

PLANETSHAKERS 
Overflow
Pla-
netsha-
kers är 
en stor 
ungdoms-
rörelse i 
Austra-
lien, och allt började med en 

konferens 1997. Det populära 
lovsångsbandet med samma 
namn, har sin hemvist i Pla-
netshakers City Church som 
grundades 2004 och idag 
har 10 000 medlemmar. Den 
årliga konferensen besöks av 
25 000 människor varje år 
och är en del av Pingströ-
relsens arbete i Melbourne. 
Deras mål är att nå nästa 
generation med evangeliet 
och därför spelar de lovsång 
med högt tempo och fullt 
tryck. 

Men det är ingen tvekan 
om att Jesus står i centrum 
här. Budskapet är oerhört 
tydligt, stämningen i sång-
erna på topp. Det är lite 
partykänsla över allt. Men 
här finns också stillsamma 
sånger av tillbedjan, med 
syftet att föra människor 
inför Guds tron. Overflow 
är en liveskiva. Bandet har 
ett rätt eget sound, och det 
här är musik framförallt för 
den unga generationen. 
Glädjande nog kommer de till 
Nyhem i år under midsom-
mar.

OSLO GOSPEL CHOIR  
The Musical Messiah 
Oslo Gos-
pel Choir 
grun-
dades 
av Tore 
W. Aas 
1988. 
Han satte in en annons i Vårt 
Land och Aftenposten och 
sökte medlemmar till en kör, 
mer än 300 personer kom 
till provsjungning. Resten är 
historia som vi brukar säga. 
Sedan dess har denna kör 
gjort 30 inspelningar.  

Tore W. Aas har nu skrivit 
en ny musikal med titeln 
Messias. Den beskriver Jesu 
liv från hans födelse till hans 
himmelsfärd. Sångerna är 
skrivna med tydlig koppling 
till händelser i evangelierna, 
som Jesu möte med den 
samariska kvinnan eller 
äktenskapsbryterskan. Men 
här sjungs också Hosianna, 
när Jesus tågar in mot Jeru-
salem eller ett Agnus Dei, där 
Jesus skildras som frälsaren 

– Guds lamm. Här finns 
också ett Kyrie rop – Herre 
förbarma dig. Och musikalen 
avslutas med det hoppfulla 
budskapet – Hallelujah! 
Christ is risen – Jesus lever.

PINGST 
Vi vill följa dig
Ny musik i Pingst är ett 
koncept som nu får sin upp-
följare i skivan Vi vill följa 
dig. På albumet får du höra 
många välkända röster från 
en ny generation av sångare 
och musiker. Här finns Jose-
fina Gniste, Eric Liljero, 
Ellen Vingren, David Andre 
Östby, Alfred Nygren, Samuel 
Hector, Mathias Danielsson, 
Jonatan Brandström och 
Ida Möller med flera. Produ-
centerna Emil Sydhage och 
Mike Eriksson har skapat ett 
härligt musikaliskt landskap 
på den här skivan, som rör 
sig mellan stråkarrangemang 
och rockande gitarrer, mellan 
flygelhorn och pedalsteel. 

Jag ser verkligen fram 
emot att få sjunga sångerna i 
kyrkan framöver, för det är ju 
det som är hela tanken med 
det här konceptet. Skivan 
inleds med flera bra lov-
sånger av det ösigare slaget. 
Men de sånger som fastnar 
hos mig allra starkast är de 
lite lugnare, Låt det vara 
Jesus är fantastiskt bra. Den 
kommer garanterat sprida 
sig över vårt land. Men även 
Himlens konung världens 
hopp är lysande, texten är 
så vacker och musiken är 
underbar. Allra bäst tycker 
jag att Det går en väg mot 
framtiden är. Det låter som 
en modern psalm, som jag 
tror kommer att hålla länge, 
och Ida Möller sjunger bättre 
än jag någonsin hört henne 
här.   

u kommer uppföljaren till det fan-
tastiska initiativet med skivan Bara 
Jesus, som kom ut för två år sedan 
från Pingst. Den nya skivan heter Vi 

vill följa dig.  
Musikaliskt tycker jag att den här är ännu 

bättre än den förra skivan. Men framförallt har 
man jobbat mycket mer med texterna på det här 
albumet. Det är lysande. För den som vill skriva 
sånger som håller länge måste formulera sig med 
tung biblisk medvetenhet, och inte skriva för 
enkelt. Det gläder mig därför att dagens lovsånger 
påminner alltmer om de allra bästa psalmerna 
vi har, fast i modern tappning. Det som gick att 
kritisera de alltför enkla lovsångerna på 80-talet 
för, går inte längre. Det är numera inte bara två 
textrader i en sång. Nu finns det en genomarbe-
tad teologisk hållning i texterna. Av 13 sånger på 
skivan, finns det bara en sång som det är en kort-
fattad text på. 

SAMUEL HECTOR, Pingst musikkonsulent, säger i 
David Medias nya tidning: ”Det här är mer än ett 
musikprojekt, det handlar om framtiden. Åt vil-
ket håll vi är på väg som församlingsrörelse idag”. 

Så är det naturligtvis. När människor från olika 
församlingar i vårt land kommer tillsammans för 
att spela in en ny skiva, som dessutom Pingst lan-
serar, så blir ju spridningen stor direkt. Det gör 
att det blir ett genomslag, både på våra nationella 
konferenser och i många av våra församlingar. 
Det häftiga denna gång är att de flesta av sång-
erna tillkom under en låtskrivarhelg när man var 
ett 20-tal låtskrivare tillsammans. Det är ju fas-
cinerande att så bra nya sånger kan födas snabbt 
med kreativa människor samlade. 

Resultatet är en riktigt bra lovsångsskiva, som 
jag rekommenderar er att köpa. Noter finns ock-
så redan nu tillgängligt att beställa.

DET ÄR GLÄDJANDE ATT ny musik i Pingst tagit 
fart, och jag tror på att fortsätta det här konceptet 
så att vi får fler och fler nya sånger. En ny genera-
tion av musikledare har klivit fram, vilket är ett 
gott tecken för framtiden. Framförallt är jag glad 
för att jag tror att det här sångmaterialet kan att-
rahera nästa generation som växer upp. Det ger 
hopp för framtiden. Berättelserna från Bibeln 
fortsätter att återberättas för nya generationer 
med ett nytt tonspråk. Så tack för en jättebra 
skiva, och all lycka med nya projekt som väntar 
framöver. 

SAM WOHLIN

Sånger för framtiden

N



Rolf Reinwalds slutade sin 
tjänst i pingstförsamlingen i 
Pålsboda i maj och församling-
en söker nu en ny pastor.  

Johanna Bergsten tillträder i 
sommar tjänsten som PMU:s 
fältkoordinator i Bukavu i DR 
Kongo.

Magnus 
Viklund 
avslutar 
sin tjänst 
som pastor 
i Lugnås 
Pingstför-
samling 
och börjar den 1 september 
som pastor i EFK-församlingen 
Elimkyrkan i Mantorp.

Niclas Nilsson, som varit pas-
tor och föreståndare i Pingst-
kyrkan Mörlunda sedan sep-

tember 2008 börjar i augusti 
en ny tjänst som föreståndare 
och pastor i Sionförsamlingen i 
Söderköping.

Johanna Bode blir ny verk-
samhetsledare på Pingst ung 
efter Edward Sköllerfalk. Hon 
tillträder tjänsten i augusti.

Marie Axmarker avslutar 
tjänsten som barnpastor i 
pingstförsamlingen i Habo den 
sista augusti och börjar i stället 
som butikschef på Erikshjälpen 
i Habo.

Johanna Litsgård vikarierar på 
halvtid som redaktör för PMU-
tidningen.

Hans Wikström har utsetts till 
ny chef för LP-verksamheten. 
Han tillträder tjänsten i augusti, 
först på halvtid och från och 

med årsskiftet på heltid. Han 
kommer närmast från en före-
ståndartjänst i pingstförsam-
lingen i Härnösand.

Simon Ekstedt tillträder 
som ny pastor och förestån-
dare i Betaniaförsamlingen 
Odensbacken i september. 
Han k ommer närmast från 
en tjänst som ungdomspastor 
i Pingstförsamlingen Habo 
och efterträder Carina Berg, 
som avslutade sin tjänst som 
pastor/föreståndare sommaren 
2016. 

Isabel Söderteg har anställts 
i det nya verksamhetsområdet 
Pingst Event.

Krister Hultberg tillträder 
som föreståndare i Enakyrkan i 
Enköping 1 augusti. Han kom-
mer närmast från en förestånd-
artjänst i Pingstkyrkan i Lund.

Carl-Johan Österblad är 
sedan 1 mars ny pastor och 
föreståndare i pingstförsam-
lingen i Oskarshamn. Carl-
Johan har tidigare studerat på 
ALT.

Lars Johansson avslutar tjäns-
ten som pastor och förestån-
dare i Filadelfiaförsamlingen 
och Missionsförsamlingen i 
Vara i september. Han kommer 
att köra skolbuss, studera, 
samt stå till förfogande för 
predikobesök.
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Följ folk i rörelse

Mejla till ulrika.ramstrand@pingst.seFOLK

David Willgren, teolog och 
bibellärare, har tilldelats 
Samuel Halldorfs stipendium 
2017. Stipendiet är på 10 
000 kronor. 

Stipendiet delades ut i samband 
med pingsthelgens ekumeniska 
konferens på Nya Slottet Bjär-
ka-Säby den 4 juni.

David Willgren, som tillhör 
pingstförsamlingen i Umeå, 
är teolog och bibellärare med 
huvudsaklig inriktning på Gam-
la testamentet. 

Han tilldelas stipendiet för 
att ”på ett inspirerande och 
förebildligt sätt ha förenat aka-
demiska studier inom teologi 

och bibelundervisning i försam-
lingslivet med syftet att motive-
ra och vägleda till ett fördjupat 
bruk av Bibeln.”

I motiveringen till stipendiet 
heter det bland annat: ”Genom 
sina studier av i synnerhet Psal-
taren har han lyft fram den bib-
liska lyriken som en tidlös källa 
till bön, lovsång och lärjunga-
skap. Hans förhållningssätt i det 
offentliga samtalet har visat på 
ett sätt att läsa och förstå Bibeln, 
som präglas av förtroende för 
Guds tilltal i de heliga texterna 
och på samma gång öppenhet 
för hur samtida forskning och 
bibelvetenskap kan berika kyr-
kans liv.”

Stipendium till teolog och bibellärare i Umeå

’FAKTA Samuel Halldorfs stipendium

Stiftelsen till pastor Samuel 
Halldorfs minne för förkovran i 
Bibelns böcker:
c Stiftelsen har sin bakgrund i 
pastor Samuel Halldorfs initia-
tiv till grundandet av Bibel- och 

träningsskolan på Bjärka-Säby 
1982. 
c Stiftelsen vill genom stipendi-
er uppmuntra framför allt unga 
människor som visat påtagliga 
ambitioner att förkovra sig i stu-

diet av Bibeln, men också bidra 
till utvecklingen av verksamhet 
på Nya Slottet som syftar till 
kvalificerad teologisk bildning.
c Tidigare stipendiater är: 
Eleonore Gustafsson (2010), 

Carl-Magnus Carlstein (2011), 
Bibelskolan på Nya Slot-
tet (2012), Robin Johans-
son (2013), Robert Eriksson 
(2014), Tobias Hadin och 
Christoffer Lignell (2015).

David Willgren, stipendiat.
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Otto Witt (1848–1923) var 
präst och missionär i Svenska 
kyrkan och därefter evang-
elist, privatlärare och bokför-
läggare. Från 1907 var han 
förkunnare inom pingstväck-
elsen men där accepterades 
hans uppfattningar inte fullt 
ut. Hans livsberättelse finns 
nu sammanställd av Roland 
Gäreskog i skriften Utanför 
lägret.

Witt kom tillsammans med sin 
hustru till Sydafrika 1876 som 
Svenska kyrkans första missio-
när. Under åren på fältet fick 
han vara med och etablera mis-
sionsarbete, men också på nära 
håll uppleva det så kallade Zulu-
kriget. Han trodde att präst- och 
missionstjänst skulle lösa en 
kamp han hade mot frestelser. 
Tjänsten som missionär gav inte 
det skydd som Witt hade hop-
pats. 

Han ansåg sig förtappad tills 
han 1885 fick vägledning av en 
kvinnlig missionsarbetare till en 
omtumlande frälsningsupplevel-
se som radikalt kom att förändra 
hans liv. Efter denna upplevelse 
fjärmade han sig successivt från 
Svenska kyrkans lära och prak-
tik. Det ledde till att han 1890 
lämnade sin tjänst som mis-
sionär inom kyrkan. Året därpå 
återvände han till Sverige och 
verkade där liksom i Norge och 
USA som predikant. 

Bokstavlig bibelläsning
Impulser från helgelserörel-

ser och en bokstavlig läsning av 
Bibeln färgade Otto Witts tro 
och lära. Han ställde sig positiv 
till pingstväckelsen när den kom 
till Sverige 1907, men hans syn 
på församlingen och på ande-

dopet medförde att han inte fick 
någon stadig andlig hemvist. 

Han ansåg att ”partisinnet” 
bland pingstvännerna inom 
Baptistsamfundet begränsade 
pingstväckelsen och att även 
Lewi Pethrus och Filadelfiaför-
samlingen i Stockholm efter 
uteslutningen från samfundet 
1913 slog in på den vägen. 

Trots detta anslöt han sig 
1921 till Filadelfiaförsamlingen 
och under sin tid i församlingen 

höll han inne med sådant han 
inte höll med om. Två år senare 
– några månader före sin död – 
förmådde han inte tiga längre 
vilket ledde till en brytning med 
Pethrus.

Uppmanades av Pethrus
Den mest rimliga slutsatsen 

är att det var på Pethrus upp-
maning som Witt blev medlem 
i Filadelfia. Detta trots att Peth-
rus måste ha varit medveten om 

Witts uppfattning i lärofrågor; 
han behövde honom, i första 
hand under arbetet med en ny 
upplaga av sångboken Segerto-
ner som gavs ut 1922. Av de 148 
nya sångerna hade Otto Witt 
översatt 72 och författat en. Han 
finns än idag representerad i 
flera psalmböcker och det är ofta 
från det sammanhanget vi kän-
ner igen namnet på denne både 
märkliga och hängivna man.

MAGNUS WAHLSTRÖM

Utanförskap och 
sångförfattande
Otto Witts liv dokumenterat i ny bok

Roland Gäreskog har sammanställt Otto Witts livsberättelse i skriften 
Utanför lägret, som både finns i Pingst Webshop och som pdf på nätet.

FAKTA Otto Witts sånger

Några av de sånger som Witt 
översatte blev populära i 
pingstförsamlingarna:

c Djupt i synd jag sjunken 
var … med kören Han frälste 
mig.
c Vid Golgata jag stod en 
dag … med kören Nåd 
strömmar från Golgata.
c Intet jag äger som icke jag 
fått …med kören Endast en 
syndare frälst av nåd.
c Jag vill hemåt gå uppå 
korsträdets väg …med kören 
Ja, Golgata väg för hem.
c Var ej bekymrad vad än 
må ske … med kören Gud 
tager vård om dig.
c På klippan din församling 
står … med kören Ja, fylld 
med Gud. 
c Jag är nu på väg till himlen 
… med kören O, ära hal-
leluja! Jag är nu på väg till 
himlen. 

Dessa sånger finns med, mer 
eller mindre bearbetade, i 
Segertoner 1988, där även 
sju andra sånger av Witt från 
1921 ingår.



POSTTIDNING B

IBRAs sommarkampanj om förlåtelse har 
sin upprinnelse i en upptäckt som Frida 
Nyberg, pastor i Boden, gjorde på en 
resa i Thailand och Filippinerna. 

– Jag blev så tagen av att man i 
Thailands norra byar som talar andra 
språk än Thai, inte hade något ljus eller 
hopp i sitt liv – de hade inte ens ett ord 
för förlåt. Men när fler och fler bybor 
tog emot Jesus tog man in thaiordet för 
förlåt – jag fick se vad evangeliet gjorde 
när det nådde de onådda, säger hon.

Det finns saker som inte går att förlåta. I 
IBRAs arbete kommer vittnesbörd varje dag 
om svåra oförrätter som är lika obeskrivba-
ra som omänskligt att bära. I ett mänskligt 
pers pektiv finns sällan förlåtelse att få. 

Så var det för en av IBRAs medarbetare 
som var nära att bli fängslad och kastad ur 
landet på grund av att en av dem han arbe-
tade med hade ljugit för myndigheterna. Så 
var det för den unge mannen vars far hotade 
att döda honom. Så var det också för kvin-
nan som såg sina söner bli halshuggna av IS-
terrorister. 

Akut situation
– Vi är i en akut situation med vår värld 

där våld och hämnd skapar spiraler som inte 
går att stoppa 
mänskligt sätt. 
Vårt uppdrag 
är att berätta 
om att det finns 
förlåtelse. För-
låtelse är skill-
naden; ibland 
mellan så stora 
saker som liv och död, krig och fred, hat och 
kärlek. Därför har vi också valt att berätta 
om förlåtelsens konsekvenser i sommarens 

kampanj, säger Pontus Fridolfsson, verk-
samhetsledare för IBRA.

I alla de tre fallen som nämns ovan valde 
den enskilde att med Guds hjälp förlåta.

Frida Nyberg påpekar att det som sker i 
förlåtelsen är något övernaturligt och and-

ligt. Ibland går 
det inte att för-
låta, utan Guds 
hjälp. Det som 
händer i för-
låtelsen är en 
upprättelse och 
en befrielse som 
gör att båda 

parter kan gå vidare – både den som ber om 
förlåtelse och den som ger förlåtelse.

– Förlåtelsen löser upp skam och skuld 

och innebär att man kan få leva utan rädsla, 
missunnsamhet och ångest. Förlåtelsen har 
en sån kraft att den kan bryta vålds- och 
hämndspiraler, säger hon. 

Fokus på de onådda
Under de dryga 60 år som IBRA funnits 

som missionsorganisation har arbetet alltid 
haft fokus på att genom media nå igenom 
de barriärer som finns för att nå de onådda. 
Med tiden har IBRA mer fokuserat på den 
vision som Lewi Pethrus gav i sin sista pre-
dikan – den om att vinna världen en och en.

– Förlåtelsen är en gudomlig princip som 
kan förvandla hela samhällen. Men den kan 
inte ske med tvång och måste börja hos den 
enskilda individen, säger Frida Nyberg.

CECILIE ÖSTBY

Förlåtelsens kraft

”Vårt uppdrag är att berätta att det finns förlå-
telse”, säger Pontus Fridolfsson, verksamhets-
ledare för IBRA. 

Läs hela storyn på IBRA.se

 - når in till öppna hjärtan i slutna länder

”Han var terrorist och 
jag drevs på flykt.

Nu delar vi tillsammans
Guds ord till vårt folk.”

Vissa saker går inte att glömma men 
förlåtelse förändrar hjärtan.

Hjälp oss berätta att det finns förlåtelse.

Gå in på IBRA.se och bli månadsgivare.
Ge en gåva via SWISH 9000761 eller PLUSGIRO 900076-1.

”Förlåtelsen är en gudomlig princip som 
kan förvandla hela samhällen”, säger Frida 
Nyberg, pastor i Boden.


