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...vill jag bygga  
upp alla hus  

som förstördes  
i kriget.
HAMSA, 6 ÅR, EGYPTEN

DU GÖR DET MÖJLIGT!

SWISH 9000506 
PG 900050-6

”Märk ”Om jag blir stor”



Barn  runtom i världen drömmer om att bli någonting stort och förändra både sin egen och 
andras framtid. Men förutsättningarna för att kunna uppfylla sina drömmar är väldigt olika 
beroende på vart man är född.  Därför ser vi det som vårt ansvar att tillsammans kämpa för alla 
barns rättigheter, så att fler barn kan få växa upp och förverkliga sina drömmar.

* I våra barnrättsprojekt jobbar vi med barns rätt till utbildning, rätt till hälsa, mat för dagen,  
ett hem och en trygg tillvaro. Läs mer på pmu.se/omjagblirstor

>
SWISHA: 9000506    PG: 900050-6

Märk din gåva ”Om jag blir stor”

Hamsa, 6 år, är ivrig att få berätta vad han drömmer om.
- Jag vill bli en som bygger hus, säger han.

Hamsa och hans tre syskon är flyktingar från Syrien. 
Synen av de sönderbombade husen har format Hamsas 
dröm. Han vill bygga nya hus åt alla människor som har 

förlorat sina hem.
Själv har han ett nytt hem i Alexandria, Egypten. Här är 
familjen trygg, och kan försöka komma tillrätta med de 
svåra minnena från kriget, och från flykten. Flykting- 
smugglarna som skulle hjälpa dem övergav familjen i 
Saharas öken, och de tvingades gå till fots i två dagar 

utan mat eller vatten. 
Livet är fortfarande tufft, även om de nu är i trygghet. 
Hamsa har inte fått någon plats i skolan än, vilket han 
egentligen har rätt till. Men han får i alla fall gå på de 
fredsklubbar för barn som PMU:s partner arrangerar. 

Där får han en gång i veckan träffa andra barn, lära kän-
na nya vänner och lära sig om sina rättigheter. 

- Det roligaste är lekarna och filmerna, säger han och 
skrattar. 

Sedan far han iväg över golvet och knäpper på en liten 
glaskula så att den rullar över mattan. Snart får han 

igång storebror Ahmed också.
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I den lilla gruppen  
kommer vi nära  
varandra, ber till
sammans, växer som  
lärjungar och bygger  
den stora församlingen.

TEMA 22–28

Det stora 
i det lilla



• LEDARE •

DET ÄR SVÅRT ATT på riktigt ha distans till sig själv. Det är svårt att 
bedöma omvärlden och omgivningen utan att utgå från egna erfarenhe-
ter och uppfattningar. Vi är själva en viktig del av våra liv, det är ofrån-
komligt, men så är det. Ändå finns det något som skaver i en tankebana 
som börjar och slutar inom en själv. Hur stabilt blir mitt liv om det är 
byggt på min egen tanke, känsla och förmåga? Jag tänker att det kan bli 
ganska skakigt, skiftande och rentav svagt. Tänk om den detox vi mest 
behöver är den ifrån det egna jaget? Kyrkan står där och påminner oss 
om att glömma oss själva. Den andefyllda församlingen vill prata mer 
om Jesus än sig själv. Jag tror att vi behöver den kinesiska kyrkans hjälp 
för att förstå lidande, den afrikanska kyrkan kan hjälpa oss att be och 
den amerikanska kristenheten kan hjälpa oss att värna men också hylla 
religionsfriheten. 

Den kristna kärleken är en Jesuskärlek. Den viktigaste frågan i kyrkan 
är inte vem jag är utan vem han är. Vi har inte en teologi som säger att 
kyrkan bär tron. Kyrkan förmedlar tron. Istället är det så att tron bär oss 
som personer och den gemensamma tron på Jesus genom den helige 
Andes närvaro i och genom oss alla konstituerar en församling. Kyrkan 
frälser ingen. Jesus frälser alla som vill ta emot. 

När Lena Mellin skrev att hon ville slänga ut religionen från Sveriges 
Television i en uppmärksammad artikel i Aftonbladet 24/2 2019, tänkte jag 
att vi blir ett alltmer fattigt land om vi tror att frånvaro av religion ska ge 
mer frihet. Ska vi ha ytterligare lite matlagningsprogram, spelreklam och 
ännu en deltävling i Melodifestivalen? Ska vi prata lite till om vårt nästa 
träningspass? Nu behöver ju inte allt det vara fel men usch vilket fattigt 
själsligt landskap vi tydligen ska leva i. 

Nej, vi behöver mer kultur och mer betoning av religionens positiva 
bidrag till samhällsutvecklingen. Vi behöver hjälp att rehabilitera oss från 
oss själva. Vi behöver hjälp att tillbe mitt i tillvaron. Vi mår inte väl när vi 
tillber tillvaron. Det behövs mer Jesus till folket.

VI TROR ATT JESUS ÄR ENDA VÄGEN till Gud och vi älskar honom. Han 
är kärlek personifierad, han är Gud på vår nivå, han är vår bäste vän 
och i all sin mildhet är han den allra mäktigaste. Han förenar evigheten 
och nuet, himmelen och jorden, gårdagen och framtiden. Allt är skapat 
genom honom, till honom och får i honom sin fullhet. Han är världens 
frälsare och verkliga hopp. Pingstförkunnelsen betonar att det är Anden 
som väcker denna kärlek till Jesus.

Ja, vi älskar Jesus. Men vi tror inte på kollektivanslutning och tvång. Vi 
är för religionsfrihet och anser att den inte bara ska tolereras utan också 
firas. Nu är sommaren här och med den kommer många konferenser och 
mötesplatser där vi kan uttrycka vår tro. 

Jag hoppas att få möta dig på Nyhem, Lappis eller någon annan av de 
kristna sommarkonferenserna. Låt oss älska Jesus så det märks och sam
tidigt värna religionsfriheten. 

Ja, vi älskar Jesus

Den andefyllda 
församlingen vill 
prata mer om  
Jesus än sig själv. 

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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JAN-ÅKE ALVARSSON
som varit föreståndare 
för IPS, Institutet för 
pentekostala studier, 
har avslutat sin tjänst 
som professor i kultur-
antropologi vid Uppsala 
universitetet. Han arbe-
tade på 1970-talet som 
missionär i Bolivia med 
folkgruppen Weetnavek, 
vilket sedan ledde vidare 
till forskarstudier.

Jan-Åke Alvarsson 
fick i slutet på 1990-talet 
uppdraget att starta PTS, 
Pingstförsamlingarnas 
teologiska seminarium och 
blev dess förste rektor.

GUSTAV SJÖQVIST  
avslutar sin tjänst som  
föreståndare i Aspnäs
kyrkan i slutet av  
augusti. Han kommer 
framöver att arbeta som 
fängelsepastor.

SARA BLINGE 
ska efter sommaren börja 
arbeta som pastor och 
föreståndare i Frikyrko
församlingen i Barnarp. 
Hon kommer närmast 
från en tjänst som pastor 
i Pingstkyrkan i Hus-
kvarna med inriktning 
på barn och familj.

TOMAS WALLENGREN 
börjar den 15 augusti en 
tjänst som föreståndare 
på halvtid i Frikyrkan 
Jämjö. Han kommer ägna 
den andra halvtiden åt 
att resa på kallelser och 
fortsätta med sitt förfat-
tarskap av kristna roma-
ner. Tomas Wallengren 
kommer närmast från en 
heltidstjänst som före-
ståndare i Hamnkyrkan i 
Hillerstorp.

STEFAN LINDETUN
ekonomiansvarig i 
pingstförsamlingen i 
Linköping, är sedan 
i mars ordförande för 
fackföreningen Vision 
Ekumeniskas avdel-
ningsstyrelse.

AMOS MAKAJULA 
börjar den 1 juli en tjänst 
som pastor och förestån-
dare i Sävsjö Allians och 
Pingstförsamling.

JEAN LEBEL 
har avslutat sin tjänst 
som pastor i Fjällkyrkan, 
Kiruna.

ANNA-CARIN RABNOR 
började den 1 april en 
tjänst som administrativ 
ledare i Pingst Jönkö-
ping. Hon kommer när-
mast från en tjänst som 
verksamhetsansvarig i 
Borås. 

SIMON SKOGSTRÖM 
har avslutat sin tjänst 
som ungdomspastor i 
Pingstkyrkan i Kungälv. 

sångare och musiker del-
tog i årets MÖT-konferens, 
som hölls första helgen 
i maj i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm. Nästa år slås 
MÖT och Swedish Guru of 
Tech-konferenserna  
samman till en helt ny  
konferens kallad  
Kreativ20. 

Bibelupptäckargrupper 
finns nu i Östafrika. 7400 
personer deltar i en grupp 
och 340 har döpts under 
en fyra månaders period.

ungdomar från 13 år och 
uppåt beräknas delta i 
årets Hampevecka. Räknar 
man in ledare och perso-
nal innebär det att ungefär 
700 personer kommer 
vara på plats på Björke-
näsgården i Hampetorp  
under vecka 27 och det är 
max vad köket klarar av.

406

786

500

Ur Lewi Pethrus sista predikan på Nyhemsveckan som hölls den 12 juni 1974.

”
Han har beslutat att 
frälsa världen genom  
en och en. Det är  
fantastiskt för Gud  
använder en och en.

 • FOLK I RÖRELSE •

TACKA GUD!
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 • FOLK I RÖRELSE •

I år firar Lappis, eller Lapplandsveckan, som den egentligen 
heter, 100-årsjubileum. Det kommer att märkas särskilt på 
torsdagen, då det anordnas ett stort jubileumsmöte gäster på 
eftermiddagen och kvälskonsert med Carola. 

TILL JUBILEUMSMÖTET är kommunalråd 
och landshövding inbjudna. Urban Ring-
bäck kommer att stå för sång och musik 
i mötet och Daniel Alm finns med som 
talare.

I torsdagskvällens gudstjänst är siktet 
framför allt inställt på framtiden. Klockan 
22 avslutas jubileumsdagen med en kon-
sert med Carola.    

Årets Lapplandsvecka hålls på temat 
Smaka och se att Herren är god. Det är första 
året i en treårig satsning kring det över-
gripande temat Andens folk.

– I år kommer vi att fokusera på Andens 
frukter  kärlek, glädje, frid, tålamod, vän-
lighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning, berättar David Sund-
ström, pastor i Luleå, som är samordnare 

för veckans konferensledning.
Samlingar med utgångspunkten från 

orden i Galaterbrevet 5 kommer att hållas 
varje dag. Ibland i det stora tältet, ibland i 
mindre valbara parallella samlingar.

TÄLTET PÅ LAPPIS rymmer närmare 1900 
personer och mot slutet av veckan brukar 
det vara fullsatt.

Barnkonferensen på Lappis brukar 
samla omkring 600 barn.

Hur många som besöker konferensen 
förs det inte bok över, men David Sund-
ström tror att det kan handla om sam-
manlagt omkring 5 000 personer.

Även LP-verksamhetens 60-årsjubileum 
kommer att märkas under veckan, 
närmare bestämt på tisdagen.

Lappis firar 100 år med Carola

Den här bilden  
från 1934 års  
Lapplandsvecka 
är den äldsta som 
finns i Pingsts 
fotoarkiv.

• Lapplandsveckan pågår 
mellan 30 juni och 7 juli.
Årets Lapplandsvecka 
fortsätter för tredje året i 
rad med att ha särskilda 
samlingar på persiska med 
fokus på afghaner.

• Dövkyrkan finns på plats i 
år (se intervju sidan 12.)

• Avslutningshelgen profile-
ras på arbetet bland unga 
vuxna, YA (Young Adults). 

• För mer information se 
www.lappis.se

FAKTA

Nr 2 • 2019
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Vad lägger ni i begreppet religions
frihet?

 ANTJE JACKELÉN: Det innebär att staten 
inte ska kunna bestämma vad jag eller du 
tror på och att staten ska skydda våra rät-
tigheter att utöva vår tro. Samtidigt finns 
det förstås också en ”negativ” religionsfri-
het, det vill säga, rätten att stå utanför re-
ligiösa traditioner. I korthet: frihet till och 
från olika sätt att tro och praktisera sin tro, 
som enskild individ och tillsammans med 
andra, privat och i det offentliga rummet – 
en frihet som måste gälla alla och som ska 
garanteras av staten.

DANIEL ALM: Det handlar givetvis både 
om den personliga och den gemensamma 
rätten att uttrycka en tro. Att vara fri att 
bära en tro och även att inte tro. Religi-
onsfriheten är något man borde välkomna 
i ett samhälle, menar jag, och inte bara 
något man måste acceptera.

Varifrån skulle ni säga att religionsfri
heten kommer?

AJ: Jag skulle vilja säga att både erfaren-
heten av migration och upplysningstiden 
har varit viktiga för framväxten av reli-

gionsfrihet. I synnerhet när olika grup-
per flyttade till samma område blev det 
nödvändigt att respektera andras tro och 
övertygelser för att kunna leva fredligt 
tillsammans. Arvet från upplysningsti-
den har också bidragit till framväxten av 
tolerans.

– Det vi i dag menar med religionsfrihet 
har sin grund i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna från 1948, som i 
sin tur har hämtat inspiration från olika 
politiska, kulturella och religiösa sam-
manhang.

DA: I grund och botten menar jag att det 
är något som är tidigt nedlagt i männis-
kan genom att vi är skapade med en fri 
vilja. Sen menar jag också att väckelse
rörelsernas framväxt har betytt mycket, 
inte minst i vårt land.

Kan man sätta gränser för den, om ja, 
vart går gränsen?

AJ: Självklart. Europakonventionen 
föreskriver att religions och övertygelse-
friheten kan begränsas om det finns hot 
mot andra personers fri och rättigheter. 
Religionsfriheten får inte användas för att 

Välkomna
religionsfriheten

Religionsfrihet och demokrati är varandras förutsättningar.  
Det menar både ärkebiskop Antje Jackelén och Pingsts  

föreståndare Daniel Alm. Men finns det en konflikt mellan att 
förkunna Jesus som enda vägen till Gud och religionsfriheten?

 

I alla lägen är det 
bra att komma 
ihåg att min  
religionsfrihet  
är beroende av 
din religionsfrihet. 

• INTERVJUN •Nr 2 • 2019
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Vi vill predika  
att Jesus är  
enda vägen till 
Gud, det är vår  
övertygelse, och 
den ger vi inte upp.

I alla lägen är det 
bra att komma 
ihåg att min  
religionsfrihet  
är beroende av 
din religionsfrihet. 



uppmuntra till förbjuden diskriminering 
eller våld. 

DA: Ja, om religionsfriheten går över i 
våld, hot eller tvång så är det där gränsen 
går. Det är jämförbart med yttrandefrihe-
ten, som också har sina gränser.

Är det viktigt för kyrkan att värna 
religionsfriheten och i så fall varför?

AJ: I Lutherska världsförbundets studie-
dokument Kyrkan i det offentliga rummet 
från 2016 står det: ”Vårt mål som kristna 
är att göra alla områden i det offentliga 
rummet fritt tillgängliga för alla, utan att 
på något sätt göra skillnad på hudfärg, 
kast, religion eller kön.” Religionsfriheten 
är en del av Sveriges grundlag och FN:s 
och EU:s konventioner om mänskliga 
rättigheter. Om vi värnar demokratin 
behöver vi också värna religions- och 
övertygelsefriheten.

– Religionsfrihet är ett uttryck för näs-
tankärlek och, när allt ställs på sin spets, 
även en fråga om den kärlek till fienden 
som Jesus manade oss till. I alla lägen är 
det bra att komma ihåg att min religions-
frihet är beroende av din religionsfrihet. 

DA: Ja, vi vill predika att Jesus är enda 
vägen till Gud, det är vår övertygelse, och 
den ger vi inte upp. Samtidigt måste vi 
acceptera att alla inte kommer att tro på 
det eller att andra tror på ett annat sätt. Vi 
värnar därför alla religioners frihet, och 
använder oss själva av religionsfriheten. 

– Man kan också fundera över hur vi 
påverkats av vår egen historia med kon-
ventikelplakatet och hur påverkade vi som 
svenskar blivit av det.

 
Den gamla statskyrkan och väckel-

serörelsen stod inledningsvis inte på 
samma sida i kampen för religionsfri-
het. En från statskyrkan avvikande 
dopsyn resulterade exempelvis i stränga 
böter eller fängelse. Tror ni att det var 
tidsandan eller kopplingen till staten 
som gjorde att statskyrkan hade denna 
hårda inställning?

 AJ: I Sverige var kyrkan och statsmak-
ten starkt sammanflätade. Det byggde 
på föreställningen att nationen och tron 
måste vara en. Sverige fick full religions-
frihet så sent som 1951. Detta sena datum 
är förmodligen förklaringen till varför re-

ligionsfrihet i Sverige av många uppfattas 
som rätten till frihet från religion snarare 
än rätten till religion.

– Statskyrkomonopolet betydde förtryck 
av andra – av den begynnande frikyrkorö-
relsen liksom av samer, judar och andra 
religiösa minoriteter. Det är en historia 
vars negativa konsekvenser vi fortfarande 
känner av. Samtidigt fanns det också 
pionjärer som gick emot den intoleranta 
andan, som Nathan Söderblom, ärkebis-
kop från 1914-1931. I början av förra seklet 
utvecklade han och rabbinen i Stockholm 
Gottlieb Klein en nära vänskap som också 
rymde ett ömsesidigt lärande i teologiska 
frågor.

– Rent generellt är det så att system som 
bygger på att en grupp till skillnad från 
alla andra äger den enda rätta läran alltid 
leder till intolerans och ofta även till psy-
kiskt och fysiskt våld. 

DA: I någon mening tillhörde det enhets-
samhället att frikyrkorna sågs som ett hot. 
Men nu lever vi med religionsfrihet och 
det innebär också att vi i kyrkorna lever 
med delvis olika bekännelser och behöver 
ha respekt för varandra i det, även om jag 
till exempel ser det problematiskt med 
Augsburgska bekännelsens fördömande 
av vederdöpare och varningar för svär-
marna. En nutida feltolkning av detta 
skulle kunna användas emot baptister och 
pingstvänner.

Ni varnade i november i en debattar-
tikel om att religionsfriheten inskränks 
i Bulgarien. Är er oro begränsad till 
Bulgarien?

AJ: Nej. Det finns anledning till oro över 
situationen i Bulgarien, men dessvärre 
finns det också många andra platser i 
världen att oroa sig för, Irak och Pakistan 
till exempel. Även i världens folkrikaste 
stater, Indien och Kina, finns en oroande 
utveckling. Så många som 75 procent av 
världens befolkning lever i stater där reli-
gions- och övertygelsefriheten är begrän-
sad. Dessutom ökar hoten mot religions- 
och övertygelsefriheten i världen, inte 
minst i Mellanöstern.

DA: Det finns fortfarande ett stort 
problem när en religion blir en majori-
tetsreligion i ett land, så att det blir den 
religionen som får favörer. Det är aldrig 
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bra när en religion eller trosinriktning 
blir för nära lierad med makten. Det krävs 
verkligen att religionerna inte kämpar 
mot sig själva och religionsfriheten i den 
meningen.

Hur viktig är religionsfriheten i en 
demokratisk stat?

AJ: Det är grundläggande för en demo-
kratisk stat att de som bor där har tillgång 
till religions- och övertygelsefrihet. Det 
är också viktigt att den inte bara finns 
formellt i lagen utan att den i praktiken 
genomsyrar hela samhället, på arbets-
platsen, i skolan, i media, i vardagslivet, 
i relationen människor emellan, i hur vi 
förhåller oss till varandra. 

DA: Religionsfriheten skapar som jag ser 
det förutsättningar för att demokratin ska 
leva vidare, därför att demokratin kräver 
och bygger på grundövertygelser och där 

är religionen en viktig underström. Utan 
religionsfrihet kan inte demokratin leva 
vidare, menar jag.

Finns det någon konflikt mellan att 
förkunna Jesus som enda vägen till Gud 
och religionsfriheten?

AJ: Nej. Om vi tror att vi behöver för-
bjuda andra religioner för att få gehör för 
evangeliet om Jesus Kristus, då underskat-
tar vi Gud, missförstår Jesus budskap och 
beter oss som om den Heliga Anden inte 
hade någon kraft. Dessutom förutsätter ju 
vår möjlighet att tala om Jesus i det offent-
liga rummet att det finns religionsfrihet.

– Budet att älska vår nästa och uppdra-
get att söka rättvisa leder till ett bejakande 
av religionsfrihet.  

DA: Nej, vi måste både kunna stärka 
kristen förkunnelse och visa medmänsk-
lighet. Alla människor är Guds avbilder, 

• Antje Jackelén är sedan 
juni 2014 ärkebiskop i 
Svenska kyrkan.

• Daniel Alm är sedan maj 
2016 föreståndare för 
Pingst - fria församlingar i 
samverkan.

FAKTA

• INTERVJUN•

ORO FÖR RELIGIONSFRIHETEN. Ärkebiskopen Antje Jackelén och Pingsts föreståndare Daniel Alm är 
oroliga för hur andra länder förhåller sig till religionsfriheten.
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även om alla kanske inte definierar sig 
som Guds barn.

Hur tänker ni kring definitionen av 
religionsfrihet som frihet från religion?

AJ: Staten ska skydda friheten att inte 
ha en religion och bli respekterad för sin 
övertygelse. Annars kan religionen bli ett 
instrument för förtryck. Religions- och 
övertygelsefrihet inkluderar alltså rätten 
att stå fri från religion. Detta är dock inte 
samma sak som att det offentliga rummet 
måste hållas fri från religion.Tvärtom! Tro 
och religion är ett område förknippat med 
intellektuell kunskap, andliga erfarenhe-
ter, etiska värderingar, historiska tradi-
tioner, kulturella yttringar och politiska 
konsekvenser. 

– Därför ska religion inte ses som ett 
problem utan som en resurs i samhället. 
Det vore kortsiktigt att inte ta vara på det 
”kapital” som finns i de religiösa tradi-
tionerna för att bygga ett gott samhälle. 
Det är i statens intresse att uppmuntra 
medborgarna att vårda sina religiösa och 
kulturella rötter och tillhörigheter.

– Den sekulära staten kan och ska 
garantera religions- och övertygelsefrihet. 
Ett sekulärt samhälle däremot är inget att 
sträva efter. 

DA: Den som avsäger sig religion har ju 
all rätt att göra det, men kan inte kräva att 
alla andra också ska göra det, precis lika 
lite som man kan kräva att alla ska tro 
exakt likadant.

I Österrike har regeringen fråntagit 
landets protestanter långfredagen som 
arbetsbefriad helgdag. Förbundskans-
lern har försvarat beslutet med att 
lagändringen inte drabbar 96 procent 
av befolkningen, detta har uppfattats 
som provocerande och respektlöst mot 
minoriteten. Ska religionsfriheten inne-
bära att religiösa minoriteter har rätt till 
egna arbetsbefriade helgdagar? 

AJ: Det är viktigt att minoriteter upple-
ver sig inkluderade och bekräftade i sam-
hället. Att ha möjlighet att fira helgdagar 
är en del i detta. Flera länder med mus-
limsk majoritetsbefolkning har kristna 
högtider som till exempel juldagen och 
påskdagen som allmänna helgdagar, eller 
som helgdagar då anställda som firar dem 
har rätt att vara ledig. Det kan finnas olika 
modeller för att hitta praktiska lösningar. 

DA: Man får acceptera att helgdagar i 
ett land kan ändras, även om man som 
kristen förstås hoppas på att de kristna 
helgdagarna ska leva kvar och firas.
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Då fanns det inte så många 
regler kring vad vi � ck 
göra och inte göra, be-

rättar den 71-åriga Kirsten.
- Jag har gjort många tunga 
ly�  som idag lyckligtvis görs 
med olika hjälpmedel som 
t.ex. en ly� anordning.
 Det som sker ganska natur-
ligt för många av oss när vi 
kommer upp i åldern, skedde 
också för den hårtarbetande 
sjuksköterskan. Kirstens leder 
började krångla.

Svårigheter med lederna
- Det startade gradvist för 
ungefär 8 år sedan. Det kän-

Äntligen slut med 
ledsvårigheter

des riktigt obehagligt i mina 
leder, speciellt vid hö� en och 
bäckenet. När jag sökte hjälp 
� ck jag veta att det var natur-
ligt och åldersbetingad och jag 
skickades hem med oförrättat 
ärende.

Vändpunkten
Genom sitt arbete var Kirsten 
van vid att vara lösningsori-
enterad och hon började leta 
e� er något som kunde hjälpa.
 Kirsten hade � era gångar 
sett en annons om Movizin 
och den hjälp till lederna som 
växterna i produkten kan ge. 
Hon valde att prova de popu-

lära naturtabletterna. Det blev 
en vändpunkt för henne.

»De är bara toppen«
– Det var exakt vad jag behöv-
de, berättar hon.
– Innan Movizin hade jag det 
så jobbigt med hö� erna. Jag 
sov oroligt och dåligt. Nu är 
allting bra igen.
– De är bara toppen helt en-
kelt. Och de är samtidigt mil-
da och skonsamma. Jag tänker 
fortsätta ta dem. Värför skulle 
jag sluta, säger hon.

På jobbet som 71-åring
Att Kirsten � ck hjälp till sina 

hö� er gav henne mod och en-
ergi till att bibehålla en hög ak-
tivitetsnivå trots hon för länge 
sedan har uppnått pensionsål-
dern. Hon fortsätter göra vad 
hon gör bäst: Att hjälpa andra. 
Nuförtiden arbetar energiska 
Kirsten 20 timmar i veckan hos 
en ögonläkare.
 Kirsten tvekar inte heller 
med att dela med sig av sina 
goda erfarenheter gällande in-
gredienserna i Movizin:

- Till alla med ledsvårigheter 
kan jag bara säga: Prova! Sätt 
igång! Växterna i Movizin har 
hjälpt mig SÅ mycket.

Movizin innehåller en skräddarsydd trippel av aktiva växtextrakt: 
Ingefära, nypon och boswellia som alla bidrar till dina leders 
rörlighet, styrka och funktion.
Växtämnena tas upp i din kropp och verkar precis där de behövs.

RING:
0223 50 03 50
Mån-fre 8:00-16:00

ONLINE:
www.wellvita.se

Just nu från:

149:-
180 tabletter

Ingen bindningstid eller 
förskottsbetalning!

PROVA FÖR HALVA PRISET

Det är viktigt med en allsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil

Kanalstråket 1
433 76 Jonsered

Hjälp till alla leder i kroppen

Kirsten Sörensen hade svårigheter 
med sina leder. Hon � ck beskedet: 
”Det är naturligt. Ömma och stela 
leder kommer med åldern och sånt 
gör man inte något åt”. Kirsten tog 
saken i egna händer: Movizin Com-
plex med ingefära som är bra för 
lederna och motverkar obehag.

 SJUKSKÖTERSKAN 
 FICK HJÄLP TILL 
 SINA HÖFTER 

Kirsten Sörensen fick 
svårigheter med sina 
leder efter många års 
arbete som sjuksköterska. 

Hon har upplevt en 
tid då man tog hand 
om patienter, men inte 
särskilt mycket om sig 
själv.

ANNONS



Pingst nöjer sig inte med skivsuccéerna Bara Jesus och  
Vi vill följa dig utan planerar för en ny kreativ fas och  
inspelning av nya sånger. Redan under årets Nyhemsvecka 
kommer liveinspelningar att göras.

SAMUEL HECTOR TROR att det går att 
sjunga sig samman som ett folk och en 
rörelse. 

– Vi ser hur sångerna från de tidigare 
projekten fått vara till stor välsignelse och 
ber att vi ska nå nya höjder, säger Samuel 
Hector, musikkonsulent i Pingst.

Just nu pågår arbetet med nya sånger 
som är tänkta att spelas in under hös-
ten och nästa vår. Redan nu finns några 
sånger färdiga för att spelas in under som-
maren och släppas i höst.

– Att ständigt få skriva nya sånger är 
inte bara bibliskt utan också inspirerande 
och riktigt kul, säger Samuel Hector.

Det nya sångprojektet öppnar möjlig-
heten för låtskrivare runt om i Sverige att 
skicka in bidrag. Alla sånger som skickas 
in kommer att lyssnas på. 

– Alla sånger som kommer in kan 
av natur liga skäl inte spelas in. Men vi 
hoppas att kreativitet ska frigöras och 
att låtskrivandet ska öka i vårt land. De 
sånger som kommer med i projektet vilar 
på axlarna på allt som skrivs så vi tänker 
att varje bidrag är viktigt, säger Hector.

Med en bred uppslutning av låtskrivare, 
artister, producenter och kreatörer är han 
övertygad om att detta projekt kommer bli 
ännu bättre än de tidigare. 

Pingst spelar in nya sånger

• Har du en sång som du 
tycker att fler borde få 
höra? Skicka den till 
nymusik@pingst.se 

• Alla bidrag kommer 
att lyssnas på, dock kan 
inte garanti för framtida 
inspelning ges.

• Vill du veta mer?
Kontakta Samuel Hector 
076-536 25 11

Just nu pågår arbetet 
med nya sånger som 
är tänkta att spelas 
in under hösten och 
vintern. Men några 
är redan klara och 
kommer delvis att 
spelas in under årets 
Nyhemsveckaning.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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 • KRÖNIKA •

ÅR GER UTSIKT, ju fler år desto längre 
utsikt, i varje fall bakåtsikt. Men hur är 
det med det vi minns från förr… minns 
vi rätt eller gör åren bilden suddig? Om 
det talade vi, några 80-åringar med nära 
livslångt medlemskap i Pingst. Vi kom alla 
från små orter ute i landet, några från norr 
andra från söder, men nu med många år i 
Stockholm. Det var små församlingar, men 
med tät och varm gemenskap – möte (inte 
gudstjänst) varje söndag förmiddag, möte 
varje söndag kväll och onsdagsmöte, sön-
dagsskola, kristendomsundervisning för 
unga, strängmusik… Men aldrig kyrkkaffe 
med det småprat vi gillar i dag.

SÅ KOM SAMTALET IN på predikan… Som 
vi mindes det predikade pastorerna längre 
förr. För en tioåring på 40-talet lite för långt. 
Men ibland var det fest, en resande predi-
kant kom på besök. En stor händelse på en 
liten ort. Själv minns jag klarast när pas-
torer, som med stort intresse studerat vad 
Bibeln säger om Jesu andra tillkommelse, 
kom till min hemförsamling, Smyrna i Dals 
Ed. Då var lokalen full. Snart skulle vi, som 
var redo, få vara med Jesus i Guds himmel. 
Minns att jag blev lite skrämd, var jag redo, 
men också lite besviken… varför skulle 
Jesus komma tillbaka nu, jag hade ju knappt 
börjat leva.

Här stannade samtalet upp… Vi tänkte 
efter - visst var det väldigt längesedan vi 
hört en predikan om att Jesus ska komma 
tillbaka. Varför? Är budskapet omodernt i 
dag…

Men ”predikanterna” finns fortfarande. 
Andra aktörer och annat budskap. Ingen 
ny jord, ingen ny himmel och Jesus är 
bortglömd. Vår underbara värld är på 
väg att förgöras och det är vi som förgör. 
I tidningar, radio, TV, i samtal människor 
emellan pratas om miljöförstörelsen. Jor-
den klarar inte vår moderna livsföring och 
uppe i himlarymderna samlas rymdfarkos-
ternas skräp. Det hoppfulla budskapet, om 
ett möte med Jesus, är ersatt av ett framtida 
möte med en förstörd jord. Dagens ”profet” 
kallas Al Gore

ÄR DETTA NYA BUDSKAP kompatibelt med 
det gamla om Jesu återkomst? Jag läser 
Hebreerbrevet, kapitel ett, och förundras! 
Jorden och himlen är Guds ”händers verk”, 
men ”de ska nötas ut som en mantel, du 
(Gud själv) ska rulla ihop dem som en 
klädnad, ja, som en mantel ska de bytas 
ut”. 

Håller vi på att ”nöta ut” Guds skapelse, 
kanske vi, utan att vi tänker på det, med 
vår livsföring skyndar på Jesu återkomst? 
Är det kanske så att den i vår ungdom 
alltid närvarande frågan är ytterst aktuell 
i dag…

Det är mycket vi kan fundera på och 
samtala om, vi som har bakåtsikt. Under-
visningen från barndomen kan vi och med 
åren kommer ny kunskap och nya tankar 
som läggs till. 

Dagens unga och nya pingstpastorer 
har uppgiften att förmedla ett nygammalt 
budskap. Lyssnar gärna!

Är budskapet om Jesu  
återkomst omodernt?

BIRGIT 
ERIKSSON
Birgit Eriksson var under 
många år redaktions-
sekreterare på Evangelii 
Härold och senare på 
tidningen Petrus. 

...varför skulle 
Jesus komma 
tillbaka nu, 
jag hade ju 
knappt 
börjat leva. 
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JONAS SÖDERBERG INLEDDE vid års-
skiftet en ettårig tjänst som dövpastor i 
pingstförsamlingen i Härnösand, en tjänst 
som Pingst till en viss del står bakom. 
Jonas uppdrag och kallelse gäller mer än 
Härnösand, även om den staden utgör en 
hubb för dövtolkutbildning. Jonas känner 
specifikt för norra Sverige, men har på 
lång sikt målet inställt på att på olika sätt 
vara med och nå Sveriges alla döva och 
kanske dra igång en webb-kyrka för just 
denna målgrupp. 

Men just nu ligger mycket av hans fokus 
på Lappis och att konferensen ska bli fullt 
tillgänglig för döva.

Jonas Söderberg dyker då och då upp på 
Pingstkontoret i Alvik i västra Stockholm 
eftersom han ingår i Pingst Omsorgs refe-
rensgrupp. Då har han alltid med sig två 
dövtolkar, och det är vid ett sådant tillfälle 
vi möts och jag med tolkarnas hjälp får 
chansen att veta lite mer om Jonas och 
hans bakgrund.

– Jag föddes i Umeå, berättar han. I en 
helt döv familj. Mina föräldrar och mina 
syskon är döva och min bakgrund är en 
helt döv värld. Jag höll mig mest till döva, 
det var enklast så, det var lätt att bli lite 
mobbad i andra sammanhang.
Som döv fick han flytta hemifrån när det 
blev dags för skola. Grundskolan gick 
han i Härnösand och gymnasiet i Örebro, 
inackorderad på elevhem av olika slag.

NÄRMASTE KYRKLIGA ANKNYTNING i 
hans familj var farmor och farfar, som var 
pingstvänner, men hans egen familj var 
inte kyrklig alls.

Så hur fann då Jonas en egen tro och 
kallelse?

– Ja, det tog ett tag och vägen dit var lite 
krokig, berättar han. 

Faktiskt började det när han var med 
på ett skolmästerskap i Stockholm mel-
lan dövskolor från olika delar av Sverige. 
Då fick han syn på två personer, som han 

Han talar 
med händerna

– När jag blev frälst insåg jag att jag kunde älska hörande
personer. Det säger Jonas Söderberg, dövpastor, som i dag 

ser som en av sina viktiga uppgifter att vara brobyggare  
mellan den döva och den hörande världen.

• PORTRÄTTET •Nr 2 • 2019
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Och även vi som 
inte hör kan vara 
ledda av Gud. 



tyckte hade ett speciellt ljus över sig. De 
hade koppling till dövkyrkan i Filadelfia i 
Stockholm.

– Det var så märkbart och fick mig att 
fundera och när jag pratade med en kom-
pis om det sa hon att det är för att Kristus 
finns.

De där personerna och det ljus de 
utstrålade kom sedan i hans tankar när 
han en gång som 16-åring hade druckit sig 
berusad. I sitt tillstånd bad han till Gud 
och sa att ”led mig på den rätta vägen”.
Åren gick och Jonas blev 19 år. Vid det la-
get hade han börjat dricka ganska mycket 
alkohol, något som var viktigt för honom.

– Men vid ett tillfälle när jag köpt stark-
sprit och hade bestämt mig för att dricka 
alltihop, gick det inte, det smakade bara 
som sten, så jag hällde ut det. Sen försökte 
jag tillsammans med en kompis dricka en 
drink, men inte heller det smakade.
För Jonas blev detta ett av tecknen på att 
det var dags för honom att växla spår i 
livet. 

EN KOMPIS TIPSADE honom om en Bibel-
träff för döva i Elimkyrkan i Örebro och 
Jonas bestämde sig för att åka dit. Han tog 
sin cykel och berättar att under vägen till 
kyrkan utkämpade han en inre kamp.

– Det var som om en strid mellan det 
onda och det goda pågick inom mig. En 
röst sa ”vad ska dina kompisar säga?”, 
samtidigt som jag å andra sidan hade jag 
en känsla av Kristus. Jag fick klart för mig 
att det var dags att välja sida och medan 
jag cyklade svarade jag ja till Kristus. 

– Jag var med på bibelträffen och kände 
mig så  otroligt lycklig och glad.
Snabbt bestämde sig Jonas för att döpas 
och efter gymnasiet gick han en ettårig 
bibelskola för döva i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm, en kurs som hölls i samarbete 
med Kaggeholms folkhögskola.

– Under den tiden talade Gud speciellt 
till mig om Norrland och den grunden har 
jag haft med mig sen dess.
Jonas flyttade tillbaks till Umeå och ledde 
under en period en Norrlandsgrupp för 
döva i samarbete med den dövkyrka som 
tidigare fanns i Stockholm.

EN KVÄLL SOM JONAS INTE GLÖMMER i 
första taget inträffade 2004.

– När jag som vanligt bad på kvällen 
så hörde jag väldigt tydligt en röst som 
sa; ”Vill du bli pastor?” Det var ovanligt 
och annorlunda. Jag blev förvånad, men 
svarade ja. En kväll var jag hos en vän 
och medan vi bad så profeterade en an-
nan person om att hon fick en syn av en 
flock får som var vilse. Herrens hand kom 
ner med en skälla som skulle samla ihop 
fåren. Jag upplevde i synen att det var min 
uppgift att samla ihop flocken så de visste 
vart de skulle gå. 

– Det var en profetisk hälsning, menar  
Jonas, att Gud ville att han skulle bli 
ledare. Ytterligare bekräftelse på detta kall 
kom från en pastor i Arjeplog. Liknande 
profetiska hälsningar om att fåren behöver 
en ledare återkom och bekräftade kal-
lelsen, som han nu alltså fått möjlighet att 
bejaka fullt ut. 

RÖSTER OM

Jonas Söderberg

Anne Collén
medarbetare på Pingst

Christian Mölk
Pastor i Härnösand

– Att umgås med Jonas 
har gjort att min gudsbild 
fått nya dimensioner.

– Jonas Söderberg är en 
frisk fläkt i vår försam-
ling, och tack vare hans 
engagemang och hjärta 
för döva har vi hörande 
i församlingen fått upp 
ögonen för att nå nya 
människor i vår stad på 
ett för oss nytt språk.

Nr 2 • 2019
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Efter många år av ideellt ledande är 
Jonas alltså anställd som pastor. Hans pri-
mära målgrupp är döva som redan finns 
i församlingarna, och döva som ännu inte 
lärt känna Kristus. Men han vill inte nöja 
sig med det. Han hoppas på att fler döva 
pastorer och evangelister ska träda fram.

– Uppdraget är stort och vi vill ha flera 
med oss, säger han. 
Men, Jonas vill också vara med och möta 
hörande och synliggöra att de döva finns. 
Och vara med och öppna nya vägar för 
kommunikation mellan hörande och 
döva.
Innan han blev frälst ville han helst ha 
så lite som möjligt att göra med hörande. 
Men mötet med Kristus förändrade hans 
beteende.

– Jag upptäckte att jag kunde älska 
hörande personer, säger Jonas, som nu på 
olika sätt vill vara med och bygga broar 

mellan människor som hör och de som 
inte hör. 

HAN UPPMANAR HÖRANDE att våga möta 
den som är döv och försöka kommunicera. 

– Det kan lätt bli ett avstånd på grund 
av teckenspråket, men många gånger 
finns det tolkar med som kan överbrygga 
svårigheterna. Vi uppskattar om ni vågar 
ta steget.

Det kan fungera om Gud får leda och 
om hjärtan är öppna, menar Jonas.

– Och även vi som inte hör kan vara 
ledda av Gud, konstaterar han.
Jonas besöker gärna församlingar, där det 
både finns hörande och döva. För att ge 
tips och råd och reda ut oklara förvänt-
ningar.

– Jag kan hjälpa till med det och vara 
med och möjliggöra för döva att vara med 
på samma villkor som andra.

• Ålder: 43 år
• Bostadsort: Härnösand
• Familj: Ensamstående/
skild, två barn; Abe, 15 
år, och Anja, 13,år  
(barnen bor i Umeå)
• Favoritbibelvers: Massor, 
många verser, det är svårt 
att bara välja en vers
• Det bästa med som-
maren: Sommarstuga och 
fjällen

FAKTA

• PORTRÄTTET •

KOMMUNIKATION. Jonas Söderberg vill vara med och bygga broar mellan dövande och hörande.
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LP-verksamhetens 60-årsjubileum kommer att märkas under 
sommarens konferenser. Både på Nyhem och Lappis hålls 
det stora jubileumsmöten. På LP-konferenserna i Gullbranna 
och Arjeplog utlovas också fest- och kalasstämning.

PÅ NYHEMSVECKAN hålls det stora LP-
mötet på tisdagskvällen den 18 juni. Då 
satsar man på att ha en extra stor LP-kör 
på plats. I LP-verksamhetens monter kom-
mer också feststämningen att märkas på 
olika sätt.

Även på Lapplandsveckan blir det LP-
möte på tisdagskvällen den 2 juli. Efter 
det blir det grillning för LP-folket följt 
av nattmöte, då Nina Eriksson med flera 
medverkar.

– Under hela jubileumsåret kommer 
vi också fortsätta med att besöka för-
samlingar. Det är bara att höra av sig, 
säger Börje Dahlkvist, och berättar att 
jubileums visionen för LP-verksamheten 
är att ytterligare 60 församlingar ska starta 
LP-kontakter under de närmaste tre åren. 

– Vi märker ett stort och ökande socialt 
engagemang hos församlingar och enskil-
da gåvogivare och behoven av insatser för 

missbrukare minskar inte. Mötesplatser 
och gemenskap blir allt viktigare.

LP-KONFERENSERNA i Gullbranna och 
Arjeplog, som båda har temat ”Frihet har 
ett namn”, kommer också att innehålla 
firande. 

På Gullbranna är exempelvis hela den 
avslutande lördagen fylld av olika festakti-
viteter. Det blir tårta och ballonger förstås, 
en festgudstjänst där Daniel Alm predi-
kar, dop i havet och en festmiddag.

– Vi vill sprida ut vårt firande så att så 
många som möjligt kan vara med, fortsät-
ter Börje Dahlkvist och betonar att det är 
den enskilda människans livsförvandling 
som står i centrum för hela jubileet.

Många har genom åren fått hjälp till 
nytt liv genom LP-arbetet, Börje Dahlkvist 
är säker på att det handlar om tusentals 
personer.

LP firar hela sommaren

• 1959 bildades Lewi 
Pethrus stiftelse för filan-
tropisk verksamhet.

• 1960 startades det 
första LP-hemmet,  
Strandgården.

• 2019 är ett 70-tal LP-
kontakter igång runt om 
i landet.  Visionen är att 
det de närmaste åren ska 
starta 60 till.  10 stycken 
ligger i startgroparna nu.
.

Dop i havet vid 
Gullbranna hör till LP-
konferensen. Bilden 
är från dophögtiden 
2018. 

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Varför sökte du till 
Equip på Cypern? 

– Efter att jag tog stu-
denten jobbade jag ett år 
men kände att jag ville 
göra något mer innan jag 
fortsatte studera. Jag fick 
upp ögonen för Equip. När 
jag fick veta att jag blivit 
antagen så kändes det helt 
rätt att tacka ja.

Har det blivit som du 
förväntade dig?

– Jag skulle säga att det 
varit över min förväntan. 
Mycket har varit roli-
gare och bättre än vad jag 
trodde att det skulle vara. 
Vi har fått undervisning av 
många intressanta lärare, 
vi har gjort en fantastiskt 
bra resa till Israel och det 
har varit väldigt roligt att 
lära känna klassen. Det 
finns såklart även saker 
som har varit jobbigare än 
förväntat, men överlag så 
tycker jag att allting har 
gått väldigt bra.

Vad gjorde du som  
IBRA-praktikant?

– Tanken är att man tre  
timmar i veckan ska enga-
gera sig i den organisatio-
nen. För oss som har valt 
IBRA som organisation har 
det sett lite olika ut från 
vecka till vecka. Vi har 
träffats på IBRA:s kontor 
och fått lite olika uppgifter 
att utföra. Under hösten 
ägde en missionskonferens 
rum i Limassol där vi bor 
och då fick vi hjälpa till att 
förbereda inför den. Vi fick 
till exempel hjälpa till att 
organisera barnpassning 
och göra namnbrickor till 
alla deltagare. Vi har också 
haft kontakt med Tatta 
Lennartsson i Sverige och 
även fått en del uppgifter 
genom henne. 

Rekommenderar du 
utbildningen?

– Ja, jag är väldigt nöjd 
med mitt val av skola och 
rekommenderar den.

CLARA LARSSON har 
gått på bibelskola 
Equip på Cypern det 
här läsåret. Som en 
del av utbildningen 
har hon gjort praktik 
på IBRA.

Equip har överträffat 
mina förväntningar.

– din bokhandel i Stockholm

 HAGAGATAN 3, 113 48 STOCKHOLM | www.proklama.se | 08-34 57 60

Sommarrea
24 juni–31 augusti

Tidningen Sändaren bevakar, granskar och 
debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och 

samfund. Sändaren vill inspirera till en öppen och 
reflekterande tro, till sökande och till engagemang.

Provläs Sändaren 
gratis i 2 månader!

Ja 
tack!

 

Arbetar du för en 
bättre värld?
Då är vi resebyrån för Dig!

Humanitarian specialpriser på flyg bara hos oss! 

info@tranas-resebyra.se
www.tranas-resebyra.se

Europa: 0140-37 50 30
Afrika: 0140-37 50 10

Övriga Världen: 0140-37 50 20
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nya camping
platser har 
skapats till årets 
Nyhemsvecka 
och även en ny 
väg längs skogs
slingan.

år har gått sedan 
det första numret 
av tidningen 
Pingst.nu kom ut i 
september 1999.  
Efter tio år bytte 
tidningen namn 
till Pingst.se och 
från och med 
förra numret heter 
tidningen Pingst. 
Vi har nytt format, 
nytt papper och 
ny layout, men är 
fortfarande gratis 
och alla medlem
mar i pingstför
samlingar, som 
så önskar får den 
gratis.

Sebastian Stakset i Uppdrag Gransk
nings program Psykrevolten, där tittarna 
bland annat åter igen fick möta Sanne, 
som fått hjälp till nytt liv och tro av  
Sebastian och Maria från Pingstkyrkan 
nära behandlingshemmet där hon vistas 
nu. Sebastian sa i TVprogrammet: ”Jag 
vittnade om mitt eget liv, liksom. Att 
jag själv satt fast med droger, psykisk 
ohälsa, självmordstankar och hatade mig 
själv. Men att jag i dag är en fri man på 
grund av Jesus.”

Så här kopplar européer nationell
identitet till kristen tro, enligt 
Pew Research Center.

Pingst Omsorg, Pingst ung och LP Grow har gemensamt 
arbetat fram ett material om psykisk ohälsa med nam
net Det finns hopp. Tanken är att det ska vara till stöd 
och hjälp för landets pingstförsamlingar. Materialet, som 
finns på pingst.se/detfinnshopp lanserades på rådslaget 
av Johanna Bode, Pingst ung, Nina Eriksson, LP Grow, 
och Christine Viklund, Pingst Omsorg. Ämnen som 
behandlas är exempelvis stress och ångest, självskade
beteende, självmordstankar och sexuell destruktivitet. 
Allt utifrån att Jesus är hoppet.

I dag är jag 
en fri man 

på grund av 
Jesus.

20

Nr 2 • 2019

3 av 3

Norge

Danmark

Italien

Portugal

Finland

England

19%

34%

15%

62%

21%

53%

34%

Tyskland

Sverige

Sverige

WOW!

nya medgivanden för 
att ge kyrko avgiften till 
Pingst har hittills kommit 
in. Siffran är från den 31 
maj.
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Tel 070-710 79 69 • www.ljudjohan.se

www.komstasmen.se

” Vi jobbar med hållbara  
smideskonstruktioner och sätter stort värde  

på en framtida levande miljö.” 

ETT SMÅLÄNDSKT FAMILJEFÖRETAG SEDAN ÅR 1886

SÅGVÄGEN 1 • LYCKSELE • 0950-159 00

Hör av dig till oss för tidsförfrågan och prisuppgifter. Vi lämnar gärna en 
prisuppgift innan du servar eller reparerar din bil.

Vår ambition är att genom hög kvalitet, lång erfarenhet och 
extremt god service vara ditt förstahandsval för service 
och reparation av alla typer av bilmärken.
Om och om igen.

Passa på att serva din bil hos oss. Vi tar emot alla bilar 
 oavsett märke och ålder, och Du behåller nybilsgarantin!

Vi servar Din bil utifrån servicescheman  
ställda på din bilmodell, årsmodell och  
antal mil. Ett schema som Du självklart  
kan få för att se vad som ingår i Din service.

www.meca.se

SERVA NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån.

Vi hjälper dig gärna med efterkontroll och kan släcka dina 2:or. Det betyder att 
du inte behöver åka tillbaka till Bilprovningen vilket gör att du sparar tid.

Släcka 2:or

Alla bilmodeller 
är välkomna till
Lycksele Bilservice!

PINGSTRÖRELSENS STORA SOMMARKONFERENS FÖR ALLA GENERATIONER

MIKA YRJÖLÄ [FIN]

Egil Svartdahl [NOR], Pelle Hörnmark, Andreas Nielsen, Isaiah Dau [SUD], 
Getu Ayalew [ETH], Sandra Bjørnø [NOR], Joel MacInnes,  

Staffan Hellström, Eric Andersson, Anders Olsson, Ida-Maria 
Brengesjö, Chatrine Carlson, Lydia Mörling,  

Lina Skoghäll,  Elloise Nordkvist,  
Tigleth Malkey, Simon Skogström, 

Samuel Lewinsson, Caroline 
Bergman, Anna Larsson,  

Fame Obinéll och många fler...
UNGDOMSHELG 14–16 JUNI

SAMUEL LJUNGBLAHD 22 JUNI

WORSHIP CENTRAL [UK] 19 JUNI

AVSLÖJAD – LJUNGBLAHD & SVARTDAHL 22 JUNI

ÅLDERSANPASSADE BARNAKTIVITETER 17–23 JUNI

ÖVRIGA MUSIKGÄSTER: Terese Fredenwall, Martina Möllås,  
Michael Jeff Johnson, Jakob med band m.fl.

Biljetter och info hittar du på nyhemsveckan.se

SAMUEL LJUNGBLAHD

WORSHIP CENTRALDANIEL ALM

ÅRETS TEMA:

14–23 JUNI 2019 • NYHEM, MULLSJÖ



Glädjen i den 
   lilla gruppen
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De höll samman och 
möttes varje dag troget i 
templet, och i hemmen bröt 
de brödet och höll måltid 
med varandra i jublande, 
uppriktig glädje. 

Apg 2:46
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Glädjen i den 
   lilla gruppen

Församlingen står på två ben. 
Den stora gudstjänstsamlingen 

på söndagar och den lilla 
gruppen som bygger relationer 

och möts mitt i veckan. 
Båda behövs.



ANDERS OLSSON, pastor och föreståndare 
i pingstförsamlingen Arken i Värnamo, 
beskriver de små grupperna som den 
helige Andes design av urkyrkan. Mötena 
i de små grupperna utgjorde starten på 
den kristna resan. 

– Allt började med det, konstaterar 
Anders Olsson. Man möttes varje dag i 
templet, men också i hemmen där man 
delade brödet och åt tillsammans.

Han citerar orden ur 
Apostlagärningarna 2:46: ”De höll 
samman och möttes varje dag troget i 
templet, och i hemmen bröt de brödet 
och höll måltid med varandra i jublande, 
uppriktig glädje.”

– Det behövs en plats där man kan dela 
livet och tron och uppleva gemenskap. På 
så vis kan en smågrupp bli som en extra 
familj, en plats där man delar brödet och 
tron är i centrum.

Anders Olsson var i många år pastor 
i församlingen Gilead i Göteborg, som 
sedan blev Connect Church och därefter 
en del av Hillsong Sverige. Utmärkande 
för församlingen, oavsett namnet på den, 
var att den växte och växte fort.

– Så jag har verkligen sett vikten av 
att när man blir större behöver man 
också bli mindre, det vill säga prioritera 
smågrupperna. Om man inte har den 
rutinen börjar kyrkan att läcka.

KÄRT BARN HAR många namn, 
brukar man säga, en smågrupp kan 
exempelvis kallas hemgrupp, cellgrupp, 
gemenskapsgrupp, bönering och 
bönegrupp, men gemensamt är att de 
finns till för att med regelbundenhet 
bygga relationer och familjekänsla.

Den stora församlingen och den lilla 
gruppen behöver alltså varandra.

– Ja,  de hör ihop, säger Anders Olsson, 
och därför är det viktigt att i den stora 
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När ni samlas har var 
och en något att bidra 
med: sång, undervisning, 
uppenbarelse, tungotal 
eller uttolkning. Men allt 
ska syfta till att bygga 
upp.

1 Kor 14:26

Smågrupper behövs...

• För att kopplas samman 
som Kristi kropp. Det är 
bara tillsammans med 
andra som vi blir en kropp.

• För att lära känna Gud. 
Tillsammans med andra 
kan vi bättre förstå bredden 
och vidden av Gud och 
hans kärlek och dela 
varandras erfarenheter.

• För att dela både glädje 
och sorg med andra.

• För att kunna komma 
nära varandra och tjäna 
varandra så som Jesus 
lärde oss.

• För att växa som lärjungar 
för att träna nya lärjungar 
genom att följa och lära av 
andras exempel och också 
få vara varandras exempel.

• För att det är kraftfullare 
att be tillsammans.

FAKTA
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gruppen prata om den lilla och tvärtom. 
Gör man det är man med och skapar en 
enhetlig kultur.

I Connect-församlingen i Göteborg 
gjorde man ofta material till de små 
grupperna, så att kopplingen på så sätt 
blev extra tydlig. Där var det framför allt 
ideella krafter i samarbete med pastorerna 
som ansvarade för det. 

I Värnamo, där Anders Olsson arbetar 
nu, finns en särskild pastor anställd med 
det övergripande ansvaret för smågrupp-
sarbetet. Något som även en del andra 
större församlingar har.

– I de stora gudstjänsterna är det viktigt 
att berätta om de små grupperna och 
hänvisa nya till dem. Gärna genom att 
ordna en info-disk eller hänvisa till någon 
namngiven person. 

MEN SMÅGRUPPER blir också ofta 
självrekryterande. Ett ställe dit man kan 
inbjuda vänner man vill introducera för 
den kristna tron.

– Många vill inte bara gå till en 
stor kyrka och vara anonyma, utan 
få möjlighet att bli del av en mindre 
gemenskap.

En smågrupp får som namnet indikerar 
inte bli för stor. Då faller ju liksom 
hela idén. Anders tycker att Jesus och 
lärjungarna utgör ett exempel på ett bra 

antal. De utgjorde en samling på tretton 
personer.

– Mellan tio och femton personer är min 
rekommendation, inte fler, för då riskerar 
man att dynamiken går förlorad.

Självklart behöver det finnas en ledare 
för gruppen, någon som är beredd och vill 
ta ansvar för samlingarna där.

– Jag tycker det är bra om man har en 
huvudledare och en hjälpledare, så att 
någon naturligt kan ta över ett ledarskap 
när gruppen växer och behöver delas.

– Ingen ska därför leda en grupp helt 
själv, tycker Anders Olsson.

Anders Olsson utgör tillsammans 
med Markus Holmbom, Skellefteå, 
och Susanne Alm, Västerås, Pingsts 
arbetsgrupp kring smågrupper. Nu i 
sommar planerar man att gemensamt 
ge ut en bok där huvudmålgruppen är 
smågruppsledare.

Anders Olsson har också själv skrivit en 
bok direkt tänkt för att användas i små-
gruppsarbete. Den heter 40 steg av tro med 
underrubriken Det stora sker i det lilla, och 
innehåller texter att utgå ifrån och sam-
talsfrågor utifrån dem.

– Ämnesinriktningen är ganska bred, 
säger Anders Olsson, och berättar att 
skriften kommer att släppas i samband 
med årets Nyhemsvecka.

Markus Holmbom, Susanne Alm och Anders Olsson är Pingsts 
arbetsgrupp för smågrupper.

LÄSTIPS

• Om grupprocesser: Att 
skapa effektiva team av 
Susan A Wheelan

• Om enkla bibelstudier: 
DBS – att läsa, förstå 
och praktisera Bibeln av 
Stefan Sigfrids

• Om tips på samlingar: 
40 steg av tro. Det stora 
sker i det lilla av Anders 
Olsson.



KLOCKAN ÄR HALV SJU på kvällen. 
Hemma hos Rolf och Margareta Nordh 
träffas en av Pingstkyrkan i Skellefteås 
cellgrupper. Gruppen ses en gång i veck-
an vanligtvis i två timmar, men det kan 
bli längre ibland eftersom man är väldigt 
pratglada i gruppen.

Tidigare träffades gruppen varannan 
vecka, men det blev inte någon konti-
nuitet. Missade man dessutom en gång 
dröjde det en hel månad till nästa träff. 
Alla i gruppen tycker att det är trevligt 
att få vara i varandras hem, men eftersom 
medlemmarna geografiskt bor så långt 
från varandra brukar man oftast träffas 
hemma hos en familj som bor mitt emel-
lan de andra.

– Gemenskapen är ju så oerhört 
betydelsefull. Framför allt är det ett 
tillfälle att lugna ner sig en stund, säger 
Margareta Nordh.

 – Det är lite befriande. Livet är inte lika 
”pestigt” när jag går ut härifrån, fyller 
Barbro Pettersson i.

Många av medlemmarna har 
varit med i gruppen länge. Ett tag 
var gruppen väldigt stor med 20 
personer, men för några år sedan 
delades gruppen. Några av med-
lemmarna lyfter vikten av att grup-
pen inte blir för stor, för då tappar 
man det personliga. En till sak som 
lyfts är engagemanget man får för 
människorna i sin cellgrupp. 

– Jag ber för cellgruppen varje 
dag, säger Ove Carlsson.

CELLGRUPPEN BER både i början 
och i slutet av varje träff. Några 
ämnen som de alltid brukar be för 
är familjen, barn och barnbarn, för-
samlingen, Israel och Sverige. Ofta 
blir det också att man ber för varandras 
sjukdomar. 

Ibland är böneämnena väldigt privata, 
ibland handlar det om den stora världen. 
Men det privata är det allra viktigaste  
menar en deltagare i gruppen, man har 
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• Luthers Lilla 
katekes beskriver 
samhällsordningen 
i tre stånd; kyrkan, 
överheten och 
hushållet. Husfadern 
och husmodern 
ansvarar för bön och 
undervisning, medan 
prästerna kontrollerar 
kristendomskunskap 
och läskunnighet.

• De radikala grupperna 
inom anglikanska kyrkan gör 
hushållsgemenskapen till 
gudstjänstfirande grupp där alla 
kan delta  och dela Bibelordet. 

• Den pietistiska rörelsen bland 
lutheraner börjar använda ordet 
konventikel för bibelsamtal, ordet 
är från latinets conventiculum som 
betyder mindre sammankomst. 
Konventiklar börjar ledas av 
lekmän som resulterar i olika 
missions- och trosinitiativ.

• Förbudet mot 
konventiklar 
avskaffas 1858 
men innebär ändå 
att den svenska 
folkväckelsen under 
senare delen av 
1800-talet sker 
utanför Svenska 
kyrkans gudstjänster 
och församlingsliv.

• Statskyrkan i Sverige menar att 
konventilkarna hotar prästprivilegiet 

och riskerar att sprida irrläror. 1726 

förbjöds konventiklar utan närvaro av 

präst med undantag av hushållens 
andaktsliv. 

• Smågrupper är centrala för den 
metodistiska väckelsen. Grupperna 

är en plats där man både bekänner 

synder och vittnar för varandra.

Hemma hos familjen Nordh får alla förbön

SMÅGRUPPER  GENOM  HISTORIEN

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal

Margareta Nordh och Barbro 
Pettersson uppskattar den 
lilla gruppens gemenskap.
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Text: Belén Eriksson och Jenny Green



inte något annat forum att ta upp det 
i. 

– Jag tänker cellgruppen som ett 
ställe där jag kan komma med mitt 
liv i en genomskinlig plastpåse, säger 
Ove Carlsson.

Det finns även alltid möjligheten 
att be om personlig förbön. Men det 
som sägs i cellgruppen stannar där. 
Det är något som alla framhåller 
som jätteviktigt. 

MARGARETHA NORDH berättar att 
det är en styrka i att be tillsammans: 

– Vi får be för varandra, och efter 
en sån bönestund går jag mer lättad. 
Jag brukar tänka att det inte är alltid 

man ser resultat från en dag till en annan 
när man ber, men att Gud verkar inom 
oss och på ett sätt som vi inte alltid ser. 

– Men när vi ser tillbaka i tiden kan 
man kanske se skillnaden, att det blivit 
förändrat. Det är betydelsefullt tycker jag, 
säger Margaretha Nordh. 

Hon får medhåll från en annan kvinna 
i gruppen.

– Jag önskar att vi ännu mer kunde vara 
öppna för varandra, att vi säger hur det 
är, inte bara när det är bra, utan säger 
det man kämpar med också, säger Eva 
Carlsson

När frågan till slut kommer om de kan 
rekommendera andra att gå med i en cell-
grupp, svarar alla ett rungande: JA!

 • TEMA •
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• Förbudet mot 
konventiklar 
avskaffas 1858 
men innebär ändå 
att den svenska 
folkväckelsen under 
senare delen av 
1800-talet sker 
utanför Svenska 
kyrkans gudstjänster 
och församlingsliv.

• Den karis-
matiska väckelsen 
under 1960- och 
1970-talen 
organiserar sig i 
smågrupper.

• Den enorma församlingen Yoido 
Full Gospel Church i Sydkorea 
blir under pastor David Younggi 
Cho på 1970- och 1980-talen 
ett exempel på smågruppers 
betydelse för att bygga en 
stor församling. Församlingen 
tillämpar ett cellgruppssystem 
på naturlig intressegemenskap 
i form av yrke eller social 
situation.

• Alphakurserna lanseras och bygger på 

evangelisation genom smågrupper. Gemen-

skap och mat blir ram för samtal och före-

drag om den kristna trons grunder. Metoden 

används i många länder.

• G12-modellen från 
Misión Carismática 
Internacional i Bogota 
bygger vidare på Younggi 
Chos cellgruppstanke, men 
omformas med större fokus 
på lärjungaträning. G12 
står för en grupp på tolv 
personer.

• Hillsong-församlingarna 
runt om i världen har 
connectgrupper där 
personer möts för närmare 
gemenskap. Här betonas 
gemenskapslivet och de 
utgör ett komplement till de 
offentliga gudstjänsterna.

• I 1900-talets början bildas 
Grupprörelsen som en 
interkonfessionell väckelserörelse 
med betoning på personlig 
överlåtelse till Jesus och Andens 
ledning genom den inre rösten och 
stilla stunden.

• Navigatörerna startar som en 
ekumenisk lekmannarörelse på 
den amerikanska västkusten, 
bibelstudiegrupper blir ett centralt 
verktyg både för lärjungaträning och 

evangelisation.

• Cellgruppen använder 
materialet ISA60 som 
underlag för träffarna, 
men de har ibland utgått 
från bibelböcker som ex-
empelvis Efesierbrevet eller 
Korinterbrevet. 

• Via www.pingstskelleftea.
se/media finns också  
möjlighet att se Youtube 
filmer om cellgrupper.

FAKTA

Hemma hos familjen Nordh får alla förbön

1900-tal
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Källa: Från hushållsgemenskaper till connectgrupper – om smågrupper i kyrkohistorien, 

Tidskriften Teologi & Ledarskap, 1/19, Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria.



 • TEMA •

Hur ofta ska en grupp mötas? 
– Om deltagarna är i en sådan livssitua-

tion att de orkar så rekommenderar jag en 
gång i veckan. Om det är möjligt att också 
koppla samlingarna till söndagarnas 
gudstjänster, så ger det en bra rytm.

Var ska man mötas? 
– Jag tycker absolut att man ska träffas 

i varandras hem, det möjliggör gästfrihet 
och det ligger något viktigt i att kunna 
få utöva det och dela med sig av det man 
har, samtidigt som det är bra att hålla på 
enkelhet i fikadelen till exempel.

Vad är viktigt för en smågruppsledare 
att tänka på?

– Ledaren är väldigt viktig, inte minst 
för att se till att alla får chansen att vara 
med och bidra i enlighet med Första 
Korinthierbrevet 14:26. Eftersom alla delar 
behövs för helheten så är det viktigt att 
ledaren arbetar för ett helhetsperspektiv. 

Hur ambitiös ska en samling vara?
– Det är viktigt att arbeta för en inbju-

dande uppbyggande kultur, en avslapp-
nad enkelhet och en hemmakänsla i 
gruppen. En smågruppssamling ska inte 

upplevas som vare sig spänd, överambi-
tiös eller pretentiös.

– Om gruppen upplevs för svår kan det 
lätt uppstå låsningar. Om det till exempel 
bara blir en som ber högt så kan man testa 
popcorn-bön och låta den gå laget runt, 
då behöver ingen känna sig tvingad att 
formulera sig .

Hur länge ska en samling pågå?
– Cirka två timmar tycker jag är lagom, 

inte längre i alla fall. Det är viktigt att 
hålla utsatt tid, så att gruppen kan hålla 
i längden. När man träffas kan ju variera 
utifrån gruppens sammansättning, men 
det är viktigt att det blir lätt och enkelt för 
att alla att delta.

Hur mycket kan man dela i en grupp?
– Det går inte att säga generellt, men 

ju mer man lär känna varandra ju mer 
kan man dela, men det där behöver gå i 
takt med hur gruppen ser ut och kan se 
lite olika ut beroende på hur mycket nya 
människor som ansluter. Är det många 
nya hela tiden så påverkar det förstås gra-
den av förtroendet. Men det är alltid bra 
om ledarskapet förklarar att det som sägs i 
gruppen ska stanna där.
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Pastor

Markus Holmbom

Ju mer man  
lär känna  
varandra, ju 
mer kan man 
dela.

Markus Holmbom, som är ansvarig för smågruppsarbetet
i Pingstkyrkan i Skellefteå, delar med sig av några tips.



Välkommen till vår  
vackra och natursköna  
gård i hjärtat av Skåne. 
Vi hyr ut till både självhushåll  
och helpension åt en grupp i taget. 

www.bosarp.se

Här erbjuds en härlig fjällsemester med möjligheter 
till olika aktiviteter, rekreation och avkoppling.
Ta med dig din familj, dina släktingar, dina vänner 
eller din förening. 

Njut av vacker fjällnatur, koppla av från vardagens 
jäkt och upplev glädjen av ett friskare liv!

Undersåkers 
semesterby

072 588 5072 • www.undersakersemesterby.se072-588 50 72 • www.undersakersemesterby.se

Undersåkers 
semesterby
Här erbjuds en härlig fjällsemester 
med möjligheter till olika aktiviteter, 
rekreation och avkoppling. Ta med 
dig din familj, dina släktingar, dina 
vänner eller din förening.
Njut av vacker fjällnatur, koppla av 
från vardagens jäkt och upplev 
glädjen av ett friskare liv!

-CAMPING MED HÖG STANDARD
STUGOR OCH VANDRARHEM NÄRA HAVET

PERFEKT FÖR FAMILJER
sandstrand, lekparker, hoppkudde, butik, minigolf, restaurang mm

SOMMARPROGRAM 
med midsommarfirande, gospelvecka, Gullbrannafestivalen,

sportvecka, barnkördagar, golfdagar mm

En mil söder om Halmstad
WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE

WWW.GULLBRANNAFESTIVALEN.COM

STÖD ISRAEL. ENGAGERA DIG FÖR ISRAEL. 
Bli medlem i Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Gå in på vår hemsida:  
sverigeisrael.se och till rubriken ”Bli medlem” 

Varmt välkommen! 
Hjälp oss genom att ge en gåva till vår verksamhet:

Vårt Pg 357649-3. SWISH:123 326 43 30

Vänskapsförbundet  
Sverige-Israel

tel 08 646 12 55  |   www.klubbensborg.se  |   T-station Mälarhöjden

unik StockholmS-
miljö med SjöutSikt
Här kan du fika, konferera & bjuda till fest.

Övernatta i rum eller på camping.

Förutom Klubbensborg med hus 
från 1700- & 1800-talet, finns Gålö-
gården. En lägergård som erbjuder en 
vistelse i naturskön miljö. Plats för 64 
personer i 4-bäddsrum. Prins Oskars kapell 
passar utmärkt för gudstjänster och körhelger.



Ett folk som tar kallelsen på allvar, längtar efter helgelse och 
överlåter sig till att fler ska få höra evangeliet. Det är önskan 
bakom årets Nyhemsvecka på temat Kom och följ mig!

I INLEDNINGSTEXTEN i infotidningen om 
veckan står bland annat: ”Temat handlar 
om kallelse, helgelse och överlåtelse. De 
olika dagarna kommer vi att lyfta dessa 
ord på olika sätt i bibelstudier, seminarier 
och såklart i gudstjänsterna på olika sätt.”
Som vanligt börjar veckan med en sär-
skild ungdomshelg. Sedan hålls varje dag 
särskilda samlingar för barn och ungdo-
mar, efter en inledande morgonsamling 
för alla åldrar.

En lång rad olika talare medverkar 
under veckan, bland andra Mika Yrjölä, 
Finland, och Egil Svartdahl, Norge. 

Alla förmiddagsmöten, utom midsom-
maraftonens, har kvinnor som talare; 
Ida-Maria Brengesjö, Chatrine Carlson, 

Lydia Mörling, Lina Skoghäll och Tatta 
Lennartsson.

PÅ MIDSOMMARAFTONENS eftermiddag 
blir det stort midsommarfirande för alla 
åldrar. Dagen därpå ges föreställningen 
Avslöjad med Egil Svartdahl och Samuel 
Ljungbladh, som handlar om livets upp- 
och nedgångar.

Klockan 13.00 varje dag mellan måndag 
och torsdag hålls Unika möten för barn 
med olika funktionsvarianter.

Även den som inte kan vara på plats un-
der själva veckan kan följa det som händer 
via hemsidan nyhemsveckan.se eller TBN 
Nordics app. På hemsidan finns detaljerad 
information om program och talare.

Kallelsen i centrum på Nyhem

Ur programmet:

• 18 juni
13.00, Stråkenhallen: 
Konstseminarium om 
kreativitet, konst och 
efterföljelse
22.00, Storbönemöte för 
Sverige i Nyhemshallen

• 19 juni
17.00, Fotbollsmatch 
mellan föreståndare och 
medarbetare

• 21 juni
00.00, Midnattsparty 
med R2BD från Jönköping

På Nyhemsveckan 
finns program för alla 
åldrar.

FAKTA
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TUNGOTAL  •  TÄNKANDE  •  TJÄNANDE

UMEÅ  19 OKT  •  VÄSTERÅS  9 NOV  •  JÖNKÖPING  16 NOV

DANIEL ALM  •  CAMILLA BROLIN  •  TIGLETH MALKEY  •  ELLOISE NORDKVIST
ANDERS OLSSON  •  ULRICA STENSTRAND  •  ULF SUNDKVIST  •  SAM WOHLIN

PINGST LEDARE

ANMÄLAN ÖPPNAR I AUGUSTI

KOM MED HELA DITT TEAM
pingst.se/ledare



Årets skolpaket från PMU har fokus på barn i egyptiska 
Alexandria. På årets sommarkonferenser kommer PMU att 
lyfta materialet som en resurs även för församlingarna.

CAROLINA KLINTEFELT är ansvarig 
för skolpaketet på PMU som tar upp 
viktiga grundläggande frågor om barns 
rättigheter och allas lika värde. 

Under sommarens konferenser kommer 
PMU informera vid sin monter om hur 
det fungerar och ge tips på hur man 
kan använda det i församlingarna. 
Under Nyhemsveckan hålls ett särskilt 
seminarium för barn- och ungdomsledare 
kring detta.

– Jag har själv använt det i 
söndagsskolan i min församling och sett 
att det fungerar bra där, säger Carolina 
och tillägger att materialet också kan 
användas som utgångspunkt för besök på 
skolor av en barnpastor till exempel. Inte 
minst i anknytning till FN-dagen eller 
höstens Världens barn-insamling.

Ett integrationsprojekt i Alexandria i 
norra Egypten, där egyptiska och syriska 

barn möts till en barnklubbsverksamhet 
är det tidningen och filmen handlar om i 
år. En av huvudpersonerna är den tioårige 
pojken Ahmed, som för ett år sen kom till 
Egypten som flykting från Syrien.

Projektet drivs av PMU-partners på 
plats. Genom olika aktiviteter som lek och 
pyssel får barnen möjlighet att lära och 
reflektera kring frågor som demokrati, 
fred, rättigheter och jämställdhet.

De barn som behöver det kan också få 
extra stöd och hjälp med läxläsning.

AHMED ÄR TACKSAM för barnklubben 
han blivit en del av och uppskattar att han 
fått nya vänner och genom det känner han 
sig tryggare i sin nya miljö.

– Det egyptiska projektets upplägg 
skulle också kunna användas i försam-
lingars integrationsarbete här i Sverige, 
tipsar Carolina Klintefelt.

Skolpaket även för församlingar

• Skolpaketet innehåller 
en 4-sidig tidning, en film, 
en affisch och en lärar-
handledning, som utgår 
från FN:s barnkonvention..
 
• I år lyfts demokratiska 
rättigheter som yttrande- 
och åsiktsfrihet.
 
• Materialet finns att ta 
del av på www.pmu.se/
skolpaket
 
• Lärare kan beställa 
paketet gratis via  
Utbudet.se
 
• Målgruppen är barn i 
mellanstadiet.

Ahmed, 10 år, från 
Syrien finns med i 
årets skoltidning och 
film från PMU.
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På lägret får  
alla vara med 
på sina villkor.

ULRIKA STORM har tillsammans med 
sin dotter Kristina varit med på många 
gemenskapsläger på Furuboda. Bakom 
dem står Pingst Omsorg.

Varför åker du på gemenskaps- 
läger till Furuboda?

–Därför att det är väldigt viktiga  
dagar för mig och min familj.

Vad betyder det för dig och din 
familj?

– Det brukar vara jag och min dot-
ter Kristina som deltar och ibland 
något av hennes syskon också. 
Kristina blir välkomnad till en plats 
där hon kan vara, där allt är anpas-
sat utifrån hennes behov. Det är i sig 
fantastiskt, men sen är det den här 
extra dimensionen också. Vi som 
deltar i lägret får inte bara möta och 
lära känna varandra, utan också 
möta Gud. Den kristna atmosfären 
är väldigt värdefull.

– Vår dotter Kristina har inget tal, 
men kretsen runt omkring henne, 
inte minst hennes assistenter, noterar 
att hon har mycket mer energi än 
vanligt efter veckan på Furuboda. 
Det är semester för henne och hon 

mår så bra där. 
Man får också hjälp 
med allt det prak-
tiska en sån vecka och 
det är också en viktig 
faktor.

– Vi möts i en föräldragrupp 
och det pågår olika aktiviteter 
och det är lätt och enkelt att knyta 
kontakter med de andra deltagarna, 
vilket också betyder mycket och är 
viktigt.

Hur många gånger har du varit 
med?

– Oj, det måste jag räkna på. Sedan 
början av 2000-talet har vi varit med, 
minst i 15 år.

Vad får dig att återkomma?
– Det är så fantastiskt att få vara 

med om det lilla mötet mellan 
människor i det stora. Vi är på Furu-
boda samtidigt som andra grupper, 
men utgör en nära  del i det stora. 

Mötet mellan människor på en ge-
menskapsvecka blir på ett helt annat 
sätt än när man möts i en stor kyrka 
till exempel.  Det känns som att vi 
brukar vara lagom många.

Hur fungerar anläggningen?
– Strålande, skulle jag säga. Hit 

kan man komma med alla tänkbara 
behov, hela spektrat, och få dem 
tillgodosedda. Man mår väldigt gott 
i miljön där och man kommer gärna 
tillbaka.

Har du något särskilt starkt 
minne från något läger?

– Kanske inte precis ett minne, 
men de gemensamma samlingarna 
efter frukosten, där alla kan vara 
med är väldigt fina. Inte så märkvär-

diga kanske, men så fina.
– Sen är det alltid en 
nattvardskväll under 

veckan, där precis 
alla också kan vara 
med. Det är oerhört 
starkt att få dela 
det viktigaste av 
allt på det viset. 
Det blir speciellt 

och jag tycker att 
man möter Gud på 

ett särskilt sätt en så-
dan kväll. Vi bara möts 

där allihop, precis som vi 
är och oavsett hur vi är, möts vi 

som människor.

Vad skulle du vilja säga till  
den som funderar på att åka på 
gemenskapsläger?

– Jag tycker förstås att man ska 
anmäla sig. Förutom själva lägret 
och allt vad det innebär, så ligger 
Furuboda i en fantastiskt vacker del 
av Sverige. Det ligger nära Österlen 
och mycket fin natur.

Som familj är det väldigt läkande 
att vara med och ger en möjlighet 
att också dela med andra deltagare 
det som är svårt, om man vill. Och 
att inse att det också finns guldkorn 
även i det som kanske kan vara 
sorgligt.

• SJU FRÅGOR •
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Predikan och beslut gick hand i hand på Pingst Rådslag. Nya 
satsningar på romer och på pyskisk ohälsa presenterades för 
340 ombud i Filadelfiakyrkan i Stockholm. 

DANIEL ALM UTMANADE i sin predikan 
Pingströrelsen till att inte vara rädd för att 
göra fel, samtidigt som han påminde om 
huvuduppdraget.

– Vi tillhör dem som är med. Vi tittar 
inte på. Det är evidens på att de som tar 
emot den Helige Andens gåva har svårt att 
sitta still, sa Alm.

Alm berättade om sin uppväxt i en små-
ländsk by med 350 invånare där pingstför-
samlingen var en självklar del i samhället.

– Det är inte isolering som är vår väg. 
Staten får ta vigselrätten från oss, men 
vi backar inte frivilligt. Vi är en del av 
det svenska samhället och det som ska 
ut i världen. Vi är inte bara smorda, vi är 
sända också.

Pingstledaren menade att pingts vänner 
är mer tältmöte än tempelbyggnad och 
han varnade för att vilja isolering och 
själviskhet.

– Om det är så att murar byggs i kyrkan, 
hur kan vi då riva murar utanför kyrkan? 
Hur kan jag vara generös mot försam-
lingsplanteringar i Stockholm om jag inte 
är öppen för det hemma i Västerås?

EN FRÅGA SOM har varit laddad och 
mycket uppmärksammad är pingstför-
samlingen United i Malmö som valt att gå 
med i EFS som är en inomkyrklig rörelse i 
Svenska kyrkan. På rådslaget hade United 
Camilla Moberg som representant för den 
nya församlingsledningen. Hon förklarade 
att United drar tillbaka sin associations-
ansökan till Pingst FFS för att under året 
arbeta med vad ett associativt medlem-
skap skulle innebära. 

– Den formella sidan av detta är avslu-
tad, men den relationella sidan fortsätter. 
Därför är det väldigt fint att du är här, det 

uppskattar jag mycket, sa Alm och mana-
de alla ombud för rådslaget att stå upp och 
tillsammans be för församlingen United.

– Vi ber för dig och sträcker ut välsig-
nade händer här i salen, sa Alm och ledde 
sedan samlingen i bön. 

OMBUDEN FICK PRAKTISK information 
om hur Pingst kan hjälpa till. Det natio-
nella fastighetsrådet kan bistå försam-
lingar med sina fastigheter och eventuella 
fastighetsaffärer. Många landsortsförsam-
lingar har inskrivit i sina stadgar att vid 
en nedläggning av församlingen ska dess 
tillgångar tillfalla Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm. 

– Om tillgångarna i stället tillfaller ett 
eventuellt fastighetsbolag inom Pingst 
skulle vi kunna använda dem för att hjälpa 
andra församlingar, sa Roger Stenzelius.

Arbetet för psykisk ohälsa presentera-
des. Alla reste sig upp för att be för detta 
nya arbete och de som är drabbade.

– Det finns hopp för psykisk hälsa och 
det hoppet heter Jesus, sa Christine Vik-
lund. 

Ett häfte för Pingsts arbete med romer 
presenterades som kan användas i arbetet 
med integration. Den tidigare pingstleda-
ren Pelle Hörnmark har skrivit förordet till 
skriften som delades ut till alla ombud. 

– Det finns saker som sägs om romer 
som är en avhumanisering av en hel folk-
grupp, sa Anna-Carin Rabnor och fram-
höll häftet som ett motgift till detta.

Rådslaget antog med stor majoritet en 
ny struktur för det internationella arbetet 
efter en debatt där ombuden var överens 
om inriktningen men inte om hur snabbt 
man skulle påbörja förändringen med att 
skapa fyra ansvarsområden.

Inga murar på rådslaget

Styrelsen för Pingst – fria 
församlingar består efter 
Rådslaget av  
följande personer:

• Thomas Wilhelmsson, 
Vrigstad
• Monica Söderqvist, 
Linköping
• Daniel Alm,
Västerås
• Stefan Claar, 
Norrköping
• Gustaf Nyström, 
Varberg
• Pernilla Öman, 
Trollhättan
• Pernilla Olsson, 
Västerås
• Anna-Carin Rabnor, 
Borås
• Johannes Magnusson, 
Göteborg
• Niklas Piensoho, 
Stockholm
• Stefan Beimark, 
Örnsköldsvik
• Bengt Adauktusson, 
Järfälla
• Lennart Edström, 
Stockholm
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Både avgående och 
tillträdande ledamöter 
uppmärksammades. 
Vid mikrofonen, t h, 
Antonio Kiasisua, ny i 
Styrgrupp Nationell.

LP-verksamhetens 60-år firades 
med kalasfika under Rådslaget. 

Foton: Sandra Lagestrå

Elva nya församling-
ar välkomnades in i 
Pingst. Här är några 
av representanterna 
från dem vid kvälls-
gudstjänsten.

Samuel Hector ledde kvällsguds-
tjäntens låvsångsteam. 

Frida Nyberg har på 
uppdrag av Pingst 
undersökt hur för-
samlingar bemöter 
homosexualitet. På 
rådslaget presenterade 
hon rapporten Nåd och 
Sanning.



Singel i kyrkan

DE ÄR TRE SINGLAR, storstadsbor, och har sin försam-
lingsgemenskap i en stor pingstförsamling. Här kallar 
vi dem Sara, Emanuelle och Lars. De har blivit bekanta 
genom en mötesplats för personer mellan 40 och 60, som 
vill lära känna, träffas och umgås med andra kristna. Ge-
menskapen i församlingen är viktig för dem alla tre, även 
om de ibland får känslan av att befinna sig i något slags 
vacuum mellan unga vuxna och seniorer.

Församlingars verksamhet har ofta tydlig inriktning 
på barn, ungdomar, familj och seniorer. Och var hamnar 
då singlarna. I stora städer i Sverige är andelen singlar 
väldigt stor, och i sina respektive arbetsliv och samhället 
i stort sticker de därför inte ut, men i församlingen kan 
det rätt ofta kännas så.

– När jag var gift passade jag in i kyrkonormen, sen 
skiljde jag mig och då passade jag inte in, säger Sara och 
berättar att det fick henne att sluta gå i kyrkan.

Under ganska många år levde Sara utan en aktiv tro, 
men för ett par år sedan hittade hon tillbaka till Gud, och 
till den stora församlingen.

– Nu är jag jättenoga med att inte tappa bort min tro 
igen, jag vill verkligen ha kontakt med Gud.

Sara tycker om att få vara en del av en stor församling, 
där är det enklare än i det lilla sammanhanget hon för 
länge sedan var en del av, att inte vara exakt som alla 
andra.

– Det är lätt att som singel bli placerad i ett fack, typ 
sån är du för såna är singlar, säger Emanuelle, som aldrig 
varit gift och ibland känt sig osynlig i kyrkans värld.

– Om man synts så har det framför allt varit som ar-
betskraft, det vill säga potentiell volontär, säger hon och 
berättar att hon aktivt valt att bryta upp från den mindre 
församling hon tidigare tillhörde.

– Här i det större sammanhanget är jag inte så ovanlig, 
det ligger en slags befrielse i det. Hon vill inte vara utan 
gudstjänster, att bli påmind om Guds godhet och att få 
sjunga tillsammans, men hon tänker att det vore bra om 
pastorer och ledare när de planerar verksamheten kunde 
tänka sig in i hur det är kring helger och på somrarna för 
dem som inte har familj.

– Jag tror det skulle vara nyttigt om vi ännu mer lärde 
oss att lyssna till varandra, om hur vi har det och tänker.

EMANUELLE LEVER MED EN SORG över att inte ha träffat 
någon speciell att dela sitt liv med.

– Jag kommer alltid hem till ett tomt hem. Jag vet att 
många singlar sörjer, men att det är svårt att prata om.

Även om sorgen finns där vill hon inte bli betraktad 
som en stackare i kyrkan.

– Samtidigt som jag kan ömkas kan jag uppmanas till 
att vara tacksam för att jag slipper ha en karl och en familj 
att passa upp på.

 • REPORTAGE •

– Se oss som individer! Placera oss inte i ett fack.
Möt Sara, Emanuelle och Lars, som lever olika singelliv i en av 

Sveriges största städer. De visar att det finns flera sätt att vara singel på. 
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Emanuelle tycker att det är lätt att känna sig utanför 
när alla andra pratar om sina barn. Det hon framför allt 
längtar efter är att ha en tillhörighet, en given plats och 
ett sammanhang. Emanuelle tycker att det kan bli jobbigt 
och kräver mycket energi att själv behöva ta så mycket 
initiativ och planera engagemang och fritid.

– Jag måste alltid hitta nån att fira helger och semester 
med. Man kan ju inte sitta hemma och skrota bara.

LARS ÄR SINGEL MED FAMILJ, eftersom hans barn bor 
halva tiden hos honom. Han har ett äktenskap och ett 
längre förhållande bakom sig och har accepterat att så här 
har hans liv blivit, men det betyder inte att han tänker 
bort att någon gång kunna träffa någon igen.

– Absolut, det skulle jag vilja, jag är öppen för det.
Han tycker att han alltid blivit väldigt väl bemött i 
församlingen och att han möts av öppenhet och vänliga, 
välkomnande människor. Han längtade länge efter att ha 
Gud tillbaks i sitt liv och för ett par år sedan hittade Gud 
honom igen, som han vill uttrycka det, och livet fick en 
omstart.

Nu vill han inte vara utan söndagsgudstjänsternas 
predikningar och att delta i lovsången. Generellt kanske 
det ses som lite udda i församlingslivet att vara singel 
konstaterar Lars.

– Det finns lika många sätt att vara singel på som att 
vara människa, säger han, men det är alltid frestande att 
skapa stereotyper.

– Alla människor har olika situationer med sig, så 
ser det ut, och hur man tänker kring det tycker jag vore 
intressant om man kunde jobba mer med i kyrkan. Tänk 
om man skulle vända på det och se vad de här männis-
korna har att bidra med och dela med sig av!

Till att börja med rekommenderar han att försöka sätta 
sig in i hur det är att exempelvis vara förälder på halvtid.

– Jag har mina barn och det gör att ensamheten inte 
känns så jobbig för mig. Det är tvärtom ibland skönt att få 
några dagar för mig själv, men det är klart att det kan bli 
tomhål vid stora helger och så ibland, säger han.

Samtidigt innebär barnveckorna att det kan vara prak-
tiskt svårt att delta i aktiviteter som pågår varje vecka.

– Vi som har barn enligt ett givet schema, exempelvis 
varannan vecka, kan ha svårt att delta. Kyrkan är en plats 
där olika åldersgrupper kan blandas och att känna stöd i 
det rent praktiskt vore fint. 

SARA ÄR NÖJD MED ATT VARA SINGEL. Hon har ett 
äktenskap och ett längre förhållande bakom sig, men har 
levt ensam i ganska många år nu och har inga barn.

– Det är en enorm frihet, tycker jag. Jag är väldigt nöjd 
med att ha det som jag har det. Men nu när vi pratar inser 
jag ju att vi har väldigt olika ingångar till våra singelliv.

– Alla måste inte följa en viss norm och jag ser inget 
obibliskt i att vara singel. Många kanske tänker att jag är 

konstig, men jag går inte med på att jag skulle vara någon 
slags halvkvinna på grund av det. Det finns ju bibelord 
som leder tankarna till att mödraskapet skulle vara en 
förutsättning för kvinnors frälsning, men det har jag 
svårt att tro.

Även om Sara hör till dem som gärna gör semester-
resor på egen hand, så medger hon att visst krävs det 
att hon tar initiativ för att inte bli sittande ensam under 
storhelger och så. Hon konstaterar att i profana samman-
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hang ökar man då ofta på aktiviteterna och tycker att det 
nog är lite konstigt att kyrkor typ bommar igen då, eller 
under semestertid.

Emanuelle tycker inte att det egentligen behövs en 
massa aktiviteter utan att det snarare handlar om en at-
titydfråga.

– Ni som har familj, våga vidga cirklarna, öppna upp 
och bjuda in, säger hon.

Lev livet 
här och nu!

VIDGA PERSPEKTIVEN och bredda 
relationerna. Det rådet ger AnnaMaria 
Bergqvist och Ninna Ekstrand, som i fem 
år besökt kyrkor, församlingar och kon-
ferenser med programmet Våga drömma!, 
där de tar upp frågor kring singelskap, 
skilsmässa, äktenskap och barnlöshet. 
Utgångspunkten är att oavsett var man 
befinner sig i livet så har Gud en plan för 
varje människas liv.

– Vi råder alla att vidga perspektiven 
och umgås över både civilstånds- och 
åldersgränser och inte bara träffa folk 
som har det precis som man själv har. 
Smågrupper är till exempel en bra sådan 
möjlighet att bredda relationerna.

AnnaMaria, som själv arbetar som 
pastor, tycker att predikanter kan bredda 
sina exempel så att de inte alltid utgår 
från en traditionell famljekonstellation.

NINNA OCH ANNAMARIA, som båda är 
singlar ger följande råd till andra singlar 
i församlingsmiljö:

• Lev livet här och nu. Försök komma 
bort från idén om att bara jag träffar nå-
gon blir allting bra.

• Ta vara på livet och det du har. Även 
om du inte har egna barn kanske du 
syskonbarn eller goda vänners barn att 
bygga relationer med.

• Gör det du vill nu. Vänta inte in en 
eventuell framtida partner.

• Värdera ditt liv nu och lev inte på 
vänt.

• Tänk aldrig att du som singel är halv, 
för du är en hel människa.

• Om sorgen över utebliven kärlek och/
eller barn känns alldeles för stor eller 
tung att bära så ta emot professionellt 
stöd och få hjälp med att reda ut tankar-
na. Vi lever alla med ärr från olika saker i 
livet, men det finns hjälp att få.



 • KRÖNIKA •

DEN KALLADES ”SALTGRUPP”, gruppen 
jag bjöds med i och som blev ett av mina 
tidigaste vägskäl som ung kristen. Tron 
var självklar men kyrkan valbar - precis 
som det måste få vara för en 14-åring. När 
jag ser tillbaka var det stort och viktigt. 
Jag fick möjligheten att välja spår. Vad ska 
hända en onsdagskväll? Antingen spel-
kväll med rollspelsgänget eller bönekväll 
med kyrkgänget. Vad ville jag verkligen 
med mitt liv? 

Jag valde saltets väg, inte visste jag något 
då om Jesu ord om detta salt som hindrar 
livet från att ruttna. Ändå blev det så, 
något gudagivet från min begynnelse blev 
bevarat. Jag fick dessutom bli en del av en 
rörelse som ger sälta åt världen, och fortsat-
te att hänga med rollspelarna ibland med. 
Det var några saker som skilde gruppen 
från andra tonårsgemenskaper jag delat. 
Vi hade absolut roligt, men man fick vara 
sårbar också. 

DET FANNS EN SLAGS ärlighet som ge-
menskapen inte bara tålde utan som den 
vilade på. Något annat som stod ut var att 
vi samtalade om tron med varandra. De 
vi kände från kyrkor på andra orter tyckte 
att vi alltid gjorde det. Vi talade om Benny 
Hinn, Ulf Ekman, Peter Halldorf och alla 
möjliga andra, och om vad de stod för. 

Forskning visar att unga vuxna som läm-
nar tron ofta berättar om tron som något 
så självklart att man aldrig talade om den. 
Rätt som det var så var det som var så givet 
inte längre där. Obemärkt hade den   

tappats längst vägen. För mig var de, 
ibland rätt livliga, teologiska samtalen 
avgörande för min tros välmående. Vi var 
nyfikna på tron, och hur andra trodde. Jag 
minns till exempel att vi bokade studiebe-
sök hos franciskanermunkarna i stan, lärde 
oss om “löftesknutar” och spelade rund-
pingis med en äldre broder där. 

GUD MÖTTE OSS i all vår tafflighet. Det 
blev en helig stund till och med när vi 
spillde nattvardsvinet över väggen i min 
första lägenhet. Det röda skimret lämnade 
aldrig den vävtapeten så länge jag bodde 
kvar där. När vi tände ljus och sjöng lov-
sång väcktes också något hos de föräldrar 
som såg på tv på nedervåningen, en läng-
tan efter helighet som spred sig. En slags 
väckelse och det fanns plats för andra. 
Klasskompisar kom med, gruppen dela-
des. Jobbigt, men viktigt. Kärlek som tar 
och ger plats. Jag minns hur vi avslutade 
samlingarna med att sjunga välsignelsen 
innan vi skiljdes åt och det har vi fortsatt 
med att göra i våra hemgrupper i över 20 år 
sedan dess.

I backspegeln ser jag att det som blivit 
gott i mitt liv är en blandning av goda ord-
ningar, goda vanor och en god Gud som 
gör att de första två spelar roll. 

Jag får ofta frågor om vad olika försam-
lingar kan göra för unga vuxna. Jag svarar: 
satsa på den lilla gruppen. Det är mitt bästa 
allround-råd för hur en församling kan 
vara en miljö där unga vuxna kommer till 
tro och växer i tro när man växer upp.

Låt oss satsa på 
den lilla gruppen!

MATTIAS 
SENNEHED

Studentpastor i Linköping,  
Pingst unga vuxna konsu-
lent och ledare för YA! 

Antingen spel-
kväll med roll-
spelsgänget 
eller bönekväll 
med kyrk-
gänget.
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 • BÖCKER – NOOMI LIND •   • MUSIK – MAGNUS THÖREWIK • 

Gospel 2.0

Sveriges egen gospelkung Samuel 
Ljungblahd är tillbaka med albu-
met Witness! Han kallar det själv 
Gospel 2.0, vilket innebär soul, 
R&B, hiphop och EDM blandat i 
en gospelskrud. Texterna är som 

vanligt tydliga och raka, fyllda med det 
glada budskapet. Två spår jag diggar lite extra är 
Letting Go som bjuder både på Samuels mjuka 
och svängiga sida. Den andra är Thinking of You, 
ett sommardoftande glädjeknippe till låt, som jag 
får lite Gavin DeGraw-vibes av. 

Bluegrass med kristen pop-
legend

En av legenderna inom kristen 
popmusik är Steven Curtis 
Chapman. Efter runt 25 olika 
album med bland annat pop, 
lovsång, jul och live, är det nu 

dags för en skiva där hans bluegrass-rötter är 
i fokus. Albumet innehåller egenskrivna låtar 
(två helt nyskrivna) och andliga klassiker, allt 
i härlig bluegrass/country-stil. De två låtar 
jag gillar allra mest är Dive och psalmen How 
Great Thou Art. Värt att notera: Sångaren från 
Rascal Flatts gästar på en låt.

Välproducerad skiva för 
tonåringar

Livet med Dig är ett samarbete 
mellan David Media, Leva Livet 
och Soul Children, med Marina 
Andersson som projektledare. 
Det är nya lovsånger med texter 

om det kristna livet, framförda av tonåringar 
för tonåringar. Skivan har ett riktigt tight, 
snyggt sound med allt från lovsångspop till 
westcoast/gospel. Spår nr 3 Allting som du 
gjort är min favorit på plattan, som jag håller 
tummarna för att många kyrkor tar upp och 
använder i gudstjänster för alla åldrar. 

Lugn i stormens öga

Vi är inte immuna mot oro som kristna, 
men vi kan ta kontrollen över våra 
känslor och uppleva inre frid, skriver 
Max Lucado. Vardagsexempel med hög 
igenkänningsfaktor ges liksom vägen till 
att förändra sitt sätt att tänka. Utgångs-
punkten är Guds ord och hans kärlek till 
oss människor. Det innebär en enorm 
skillnad jämfört med böcker i genren 
som hänvisar oss helt till oss själva. 
Sidorna är fyllda av bibelverser som 
förmedlar ett lugn i stormens öga.

Resan mot Gud

I en tid då många går vilse i sitt sö-
kande efter livets mål är denna bok av 
Sam Wohlin en viktig kompass. Den 
handlar om hur kyrkan kan hitta tillbaka 
till ”urkristendomens Jesusfascination” 
och nå fram till människor i dag. Varje 
sida berör genom ett genuint tilltal och 
nya perspektiv. Boken känns genom-
arbetad och gedigen genom såväl 
historiska tillbakablickar som statistik, 
forskningsrapporter och personliga 
erfarenheter. Den röda tråden förblir 
resan mot Gud.

Resan mot Gud – Kris-
ten i ett nytt årtusende
Sam Wohlin
Sjöbergs förlag

Oroa dig inte – Upptäck 
friden i en kaotisk värld
Max Lucado
Förlag

Hur gör du egentligen?
Mikael Andersson
Tomsing

Befriande frågor och svar

Barn ställer raka frågor och har rätt 
att få lika ärliga svar men vissa äm-
nen kan tyckas svåra och känsliga. 
Därför är det välbehövligt och befri-
ande med en bok som denna. Mikael 
Andersson föddes utan armar och 
ben och svarar i sin bok på frågor som 
”Är det synd om dig” och ”Hur gör du 
när du matar dina barn.” På ett rakt, 
enkelt och pedagogiskt sätt berättar 
han om sin vardag och vägleder oss 
andra i hur vi tar upp olika ämnen så 
att barn förstår.
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Lösningen på korsordet i nr 1 2019
Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 15 augusti behöver vi ha 
rätt korsordslöning. Fem personer  
vinner antingen en bok eller CD-skiva.

Jag vill helst ha:

Boken 
40 steg av tro

Skivan
Vi vill följa dig

NAMN: ________________________________________________

ADRESS: ______________________________________________

ORT: __________________________________________________
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Enligt officiell TS-statistik för 2018 
ökade Världen idags upplaga med 9,7%

9,7%

Ökad
upplaga

Prova en månad gratis
för att ta reda på varför allt fler väljer Världen idag!

...eller teckna ett  helår och få tre premier! (Värde 727 kr) 
Sommarkampanj

DIGITAL 99 kr/mån 

Välkommen att anmäla din provmånad på vår hemsida prova.varldenidag.se 
Det går också bra att teckna provmånaden eller den digitala helårsprenummerationen via 
tel: 018-430 40 50, e-post: kundtjänst@varldenidag.se eller på vår webbplats.

Världen idag kommer ut fyra dagar i veckan, tre dagar som 
pappers- och e-tidning plus en extra dag som e-tidning. 

www.varldenidag.se

Ensam i församlingen
REPORTAGE Livet som singel 

Lapplandsveckan 
firar 100 år

PMU gör skolpaket 
till församlingarna5 32

Gemensamt för 
religionsfriheten

Medlemstidning med uppbyggelse från 
Pingst – Fria församlingar i samverkan Nr 2 • 2019

...vill jag bygga  
upp alla hus  

som förstördes  
i kriget.
HAMSA, 6 ÅR, EGYPTEN

DU GÖR DET MÖJLIGT!

SWISH 9000506 
PG 900050-6

”Märk ”Om jag blir stor”



Barn  runtom i världen drömmer om att bli någonting stort och förändra både sin egen och 
andras framtid. Men förutsättningarna för att kunna uppfylla sina drömmar är väldigt olika 
beroende på vart man är född.  Därför ser vi det som vårt ansvar att tillsammans kämpa för alla 
barns rättigheter, så att fler barn kan få växa upp och förverkliga sina drömmar.

* I våra barnrättsprojekt jobbar vi med barns rätt till utbildning, rätt till hälsa, mat för dagen,  
ett hem och en trygg tillvaro. Läs mer på pmu.se/omjagblirstor

>
SWISHA: 9000506    PG: 900050-6

Märk din gåva ”Om jag blir stor”

Hamsa, 6 år, är ivrig att få berätta vad han drömmer om.
- Jag vill bli en som bygger hus, säger han.

Hamsa och hans tre syskon är flyktingar från Syrien. 
Synen av de sönderbombade husen har format Hamsas 
dröm. Han vill bygga nya hus åt alla människor som har 

förlorat sina hem.
Själv har han ett nytt hem i Alexandria, Egypten. Här är 
familjen trygg, och kan försöka komma tillrätta med de 
svåra minnena från kriget, och från flykten. Flykting- 
smugglarna som skulle hjälpa dem övergav familjen i 
Saharas öken, och de tvingades gå till fots i två dagar 

utan mat eller vatten. 
Livet är fortfarande tufft, även om de nu är i trygghet. 
Hamsa har inte fått någon plats i skolan än, vilket han 
egentligen har rätt till. Men han får i alla fall gå på de 
fredsklubbar för barn som PMU:s partner arrangerar. 

Där får han en gång i veckan träffa andra barn, lära kän-
na nya vänner och lära sig om sina rättigheter. 

- Det roligaste är lekarna och filmerna, säger han och 
skrattar. 

Sedan far han iväg över golvet och knäpper på en liten 
glaskula så att den rullar över mattan. Snart får han 

igång storebror Ahmed också.
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Pingst inspelning av en tredje skiva. 
Några nya sånger är redan färdiga för 
att börja spelas in live under årets  
Nyhemsvecka. Det finns fortfarande 
möjlighet för låtskrivare att bidra med 
sånger till projektet, och kanske få 
dem inspelade under hösten och 
vintern.

Sid 12

Jonas Söderberg är dövpastorn 
som ser det som en av sina  
viktigaste uppgifter att bygga 
broar mellan döva och hörande.

PORTRÄTT 14–17

Visst var det väldigt länge sen vi hörde 
en predikan om att Jesus ska komma 
tillbaka, skriver Birgit Eriksson.

Sid 19
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I den lilla gruppen  
kommer vi nära  
varandra, ber till
sammans, växer som  
lärjungar och bygger  
den stora församlingen.

TEMA 22–28

Det stora 
i det lilla


	PING-0002-A-001-A_ny
	PING-0002-A-002-A
	PING-0002-A-003-A
	PING-0002-A-004-A
	PING-0002-A-005-A
	PING-0002-A-006-A
	PING-0002-A-007-A
	PING-0002-A-008-A
	PING-0002-A-009-A
	PING-0002-A-010-A
	PING-0002-A-011-A
	PING-0002-A-012-A
	PING-0002-A-013-A
	PING-0002-A-014-A
	PING-0002-A-015-A
	PING-0002-A-016-A
	PING-0002-A-017-A
	PING-0002-A-018-A
	PING-0002-A-019-A
	PING-0002-A-020-A
	PING-0002-A-021-A
	PING-0002-A-022-A
	PING-0002-A-023-A
	PING-0002-A-024-A
	PING-0002-A-025-A
	PING-0002-A-026-A
	PING-0002-A-027-A
	PING-0002-A-028-A
	PING-0002-A-029-A
	PING-0002-A-030-A
	PING-0002-A-031-A
	PING-0002-A-032-A
	PING-0002-A-033-A
	PING-0002-A-034-A
	PING-0002-A-035-A
	PING-0002-A-036-A
	PING-0002-A-037-A
	PING-0002-A-038-A
	PING-0002-A-039-A
	PING-0002-A-040-A
	PING-0002-A-041-A
	PING-0002-A-042-A



