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En julhälsning från Europaporten – en kyrka nära dig

Funderingar kring
livets mening?

GÅ ALPHA!
GRUNDKURS
I KRISTEN TRO
SID 4

Mat & gemenskap SID 8

Ricardinho i MFF

”

Idag betyder den
kristna tron faktiskt allting.

OM
MÅNGFALD
I MALMÖ
PINGST

SID 10

Så får du fribiljetter
till våra julkonserter SID 16 & 20

”Har du sett Malmö, har du sett världen” SID 14

I denna tidning

Sid 6–7

L E D A R E N

Sid 8

av Andreas Wessman

En riktigt God jul
önskar vi dig
Tidningen som du håller i din hand är en presentation
och en julhälsning från Malmö Pingstförsamling. Vi är
en kyrka i ditt närområde och som vill finnas till för
dig. I det här numret kan du läsa om alla olika akti
viteter som vi arrangerar och vi hoppas att du kan
hitta något som passar just dig.
I mitt jobb som pastor får jag ibland
frågan: ”Vad är kyrkan bra för?” Det
är en relevant fråga som jag själv
ställer mig ganska ofta.
Jag tror att kyrkan är viktig av
många olika orsaker. Det har visat
sig genom historien att människan
har ett inbyggt behov av att bearbeta
livets stora frågor: Vem är jag? Vart
kommer jag ifrån? Finns det en mening med mitt liv? Vi vill vara en kyrka
som hjälper dig bearbeta dina stora
livsfrågor. Hos oss finns inga dumma
frågor, alla är varmt välkomna till vår
kyrka på Stadiongatan 25 i Malmö
oavsett religiös uppfattning.
En av människans djupaste behov
är känslan av gemenskap och tillhörighet. Utan mänsklig kontakt tynar vi
bort. Ensamheten är tyvärr ett stort
samhällsproblem idag.
En del människor beskriver kyrkan
som sitt andra hem och vår strävan är
att om du kommer till någon aktivitet
eller något möte som vi arrangerar
så ska du känna dig som hemma. Här
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ryms högt och lågt, glädje och sorg,
allvar och skratt.
Till vår kyrka kommer människor
från jordens och livets alla hörn. Vi
vill forma en gemenskap som önskar
utforska djupen hos Gud och vår förhoppning är att våra olika sammankomster ska hjälpa dig till djupare
samhörighet med både människor
och Gud.
Som en liten julgåva vill vi ge dig
en fribiljett till vår julkonsert White
Christmas. Klipp ut talongen på baksidan och kom till vår expedition på
Stadiongatan 25, så får du en biljett
till konserten. Här kan du också köpa
ytterligare biljetter om du så önskar!
Till sist vill jag önska dig en riktigt
God Jul. Jag hoppas att din julhelg blir
fylld med gemenskap, återhämtning
och reflektion.
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Sid 16–17 & 20

Sid 10–13

Sid 9

Sid 19

ANDREAS WESSMAN

Pastor och föreståndare
i Malmö Pingstförsamling
Sid 14–15

Första gången på Gudstjänst?
Första gången man besöker ett sammanhang känner man sig ibland lite vilse.
Här kommer en kort beskrivning av hur det går till när vi firar gudstjänst och
vad du kan förvänta dig när du kliver in genom dörrarna till vår kyrka!

Gudstjänst varje söndag kl 10.30
» Alla är välkomna att fira gudstjänst hos
oss. Alla våra samlingar är offentliga och
du behöver inte vara medlem i kyrkan för
att delta.
» Entrén finns under den stora bildskärmen
mitt emot Coop Forum på Stadiongatan
25. När du kommit innanför dörrarna så
hälsas du välkommen av en person som
har en namnskylt på bröstet. Alla personer med en sådan skylt finns till för dig.
Om du vill kan du säga att det är första
gången du är i kyrkan. Då kommer personen att visa dig till rätta och svara på dina
frågor.
» Kyrksalen ligger längre in till vänster och
vill du hänga av dig dina ytterkläder finns
det klädhängare strax utanför entrén till
själva kyrksalen.
» Mitt emot klädhängarna finns en infodisk.
Den är bemannad av personer som är beredda på att svara på dina frågor och ge
dig infomaterial om vår verksamhet om
du så önskar.
» Om du har med dig små barn finns det
barnvaktsrum med skötrum längre ner i
korridoren utanför kyrksalen. Självklart är
barnen välkomna att vara med på gudstjänsten, men om ditt barn tröttnar och
du vill gå ut till barnvaktsrummet, så kan
du följa gudstjänsten där inifrån via högtalare och fönster in till kyrksalen. Här finns
också leksaker för de små barnen.

Lunchservering efter gudstjänsten.
nattvard.
Första söndagen i månaden firas

» För de äldre barnen (från tre år till och
med årskurs tre) finns söndagsskola och
andra aktiviteter. Barnen är med en stund
när gudstjänsten börjar för att sedan gemensamt gå ner till sina lokaler i nedre
plan. Självklart kan du som förälder följa
med ditt barn till söndagsskolan. Alla våra
barnledare har lämnat in ett personligt
utdrag ur brottsregistret till oss. Allt för
att du ska känna dig trygg när du låter ditt
barn delta i några av våra aktiviteter.
» När du kommer in i själva kyrksalen kan
du fritt välja plats. En gudstjänst består
mestadels av sång, musik, bibelläsning,
bön och predikan. Alla gemensamma
sångtexter projiceras på skärmar vid estraden så det är lätt att följa med. Nästan
varje söndag har vi nya besökare så du
kommer att vara i gott sällskap. Vid gudstjänsterna har vi ca 200–300 besökare.

Varje gudstjänst pågår i ca 1,5 timme. Vill
du gå tidigare går det jättebra.
» I varje gudstjänst samlar vi in en kollekt
som är helt frivillig. Alla pengar går oavkortat till vår verksamhet. De flesta gåvorna till oss kommer in via inbetalningar
av olika slag, så om du väljer att bara låta
kollektboxen passera så kommer du inte
vara ensam om det. Många låter den passera och det är helt OK.
» Efter gudstjänsten serveras lunch i vårt
café. En stor del av besökarna stannar
kvar för att umgås en stund till. Alla som
besöker oss för första gången kan hämta
en gratis lunchkupong i infodisken.

Hoppas att vi ses på en gudstjänst
snart. Varmt välkommen!
ANDREAS WESSMAN
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ALPHA – vad är det?
Kan man
verkligen tro
på Bibeln?

Om Gud ﬁnns
– Vad betyder
det för mig?

FUNDERINGAR
KRING LIVETS
MENING?

Jesus

– Vad gör man
med honom?

Är detta några av dina
frågor och funderingar?
Då är kanske en ALPHA
kurs något för dig.

ALPHA är en grundkurs i kristen tro.
Öppen för alla, oavsett bakgrund och
kristen erfarenhet.
ALPHA erbjuds i över 170 länder och
fler än 23 miljoner människor har gått
kursen! I Sverige har ca 100 000 deltagit i de kurser som erbjudits av olika
kyrkor och traditioner.
Malmö Pingstförsamling erbjuder kursen under 10 veckor med start den 25
februari, 2015.
VAR? Caféet, Europaporten, Stadiongatan 25, Malmö
NÄR? 18.30, onsdagskvällar
HUR? Varje kurskväll inleds med en
måltid i en enkel avslappnad miljö.
Därefter lyssnar vi till ett föredrag
som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Efter en
fikapaus är det dags för deltagarna
att ställa sina frågor, ge uttryck för
sina åsikter, diskutera kvällens föredrag och studera vad Bibeln säger.
Kursen avslutas alltid klockan 21.00.
Teman som kommer upp:
» Vem är Jesus? Vad har han för betydelse för mig idag?
» Varför måste Jesus dö? Har Jesu
död någon betydelse för oss idag?
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» Kan man tro på Bibeln? Är inte Bibeln en uråldrig bok med ett bästföredatum som passerats?
» Varför be och hur?
» Om Gud finns, hur leder han då oss?
» Hur ger Gud sig tillkänna idag? Den
Helige Ande, vad är det?
» Kan man bli helad genom bön?
Frågorna kan vara många och alla
är tillåtna. En del av oss som leder
Alpha har själva kommit fram till en
kristen tro genom dessa samtal och
diskussioner. Men det är inte alltid
diskussionerna har fått det resultatet. Ibland det motsatta. Men det är
också tillåtet.
Många har fått nya vänner genom
samtalsgrupperna. Diskussionerna
efter föredraget förs i en öppen och
varm atmosfär. Det skapar tillit oss
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Vi välkomnar dig
till vårens ALPHAkurs med start
den 25 februari!

emellan. I utvärderingar brukar just
samtalen få bästa betyg.
Sen får vi inte glömma det där med
maten. Tänk att starta en kväll med
föredrag och samtal om livets mening
med en härlig middag och trevligt sällskap. Kan en kurskväll vara bättre?
Kostnad för kursen är 300 kr inklusive
kursmaterial och mat.
Anmälan görs till Malmö Pingstförsamlings hemsida: www.europaporten.com eller till expeditionen tel
040-800 30.
ANNA LJUNGBERG,
ANNIKA WENNERSTRÖM

Våra ALPHA-ledare.

Vad tyckte ni
om ALPHAkursen?

D

å jag först hörde om Alpha var min första tanke
att det inte var riktat till mig.
Jag är uppväxt i ett kristet hem
och kände att jag har kunskapen om kristendom och att
Alpha inte skulle bidra med något nytt för mig. Tänkte även
att andra kristna skulle tycka
det var konstigt att jag gick en
Alphakurs. Samtidigt tyckte
jag konceptet var spännande,
men visste inte om det var rätt
forum för mig att ta med vänner till.
Hösten 2011 gick jag på en
Alphakurs tillsammans med en
vän. Jag blev positivt överras-

kad av de otroligt intressanta
föredragen, avslappnade och
intressanta diskussionerna i
små grupper och den fina gemenskapen bland deltagarna,
oavsett bakgrund eller ålder.
Under kursens gång och
även efter har jag fått se hur
människors liv har förvandlats. Ett starkt minne jag bär
med mig och som för mig
symboliserar vad Alpha handlar om är då en deltagare
framåt slutet av kursen sa
”Jag har inget problem med
Jesus längre”!
ANNA LJUNGBERG

J

ag gick min första Alpha-kurs
för ca 5 år sedan. Jag hade en
tuff period i mitt liv och jag kände
att jag inte kunde klara detta utan
Gud. En kurs i Alpha gav mig svar
på många frågor som jag hade
om livet och vad en tro på Gud
innebär. Det gav mig en bra grund
att stå på, men som också gjorde
att jag vill utvecklas i mitt kristna
liv och i min tro på Gud.
Att få mötas och samtala
kring det som är det viktigaste i
livet och kunna hjälpa varandra
att svara på frågor om tro och
Gud, är jättespännande och utvecklande.

V

i gick på Alphakursen för att
se hur andra såg på kristendomen och hur den skiljde sig åt
från människor till människor. Är
vår syn olik alla andras? Kan mötet med varandra besvara frågetecken kring tron?
Alpha har betytt mycket då det
varit en fin gemenskap, gett oss
många nya vänner och även varit
stärkande för oss som par.
Vi tycker alla bör pröva Alpha,
även de som inte är troende. Det
skapar en förståelse och en insyn
för båda parter, och ger en mycket
bra samtalsgrund som inte finns
någon annanstans.

NINA GRUJIC

MATTIAS & LINN

Varför kommer du till
Malmö Pingstförsamling?

Margareta
Eskilson
Intressen: Natur, friluftsliv, friskvård
och livets mening
Senast lästa bok: Skymningslandet
av Marie Hermansson

Hur länge har du gått till Pingstkyrkan?
År 2008 gick jag min första Alphakurs
som gav mig en hel del och som gjorde
att jag ofta kommer tillbaka till Europaporten.

het, generositet, omtänksamhet och tolerans och man blir accepterad även om
man har en något avvikande inställning i
vissa frågor. Just så upplever jag att goda
kristna skall vara.

Hur kom det sig att du började gå hit?
Orsaken till att jag anmälde mig till en Alphakurs var att jag vid ett besök på en av
Pingstkyrkans konserter såg en brochyr
med texten: ”Vill du veta mer om den
kristna tron? Anmäl dig till en Alphakurs!” Ja, det ville jag verkligen och orsaken var att min dotter, som varit delvis
förlamad efter en misslyckad operation,
blev vid sitt vuxendop helad av Gud och
även väldigt glad och frimodig.

Vad tycker du om gudstjänsterna?
Gudstjänsternas utformning tilltalar mig.
Det är medryckande musik och prästen
är iklädd vanliga kläder istället för mässhake. Själva predikan är oftast som ett
givande föredrag.

Varför har du fortsatt?
Efter min första Alphakurs har jag (trots
att jag tillhör Svenska kyrkan) ofta besökt Pingstkyrkan där man förutom
gudstjänster och bönestunder bjuds på
underbara konserter, föredrag och samtalsgrupper m.m. Här möter man vänlig-

Måste man tro på Gud för att besöka
Pingstkyrkan?
Alla samlingar är offentliga, så alla är
självklart välkomna oavsett trosuppfattning. Till föredrag och konserter kan alla
gå. Anmäler man sig till en samtalsgrupp
eller går på en gudstjänst bör man nog i
alla fall ha en sökande inställning om man
ska få någon behållning av det hela. Men
man måste inte tro för att komma hit.
INTERVJUAD AV ANDREAS WESSMAN
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Genom grinden, ner för trappan, innanför den svarta dörren
– atmosfären är fylld av skratt, musik och doften av nygräddade toast.
Välkommen till Disciples – Pingstkyrkans ungdomsgrupp!
Varje fredag från kl 19 samlas ungdomar från flera delar av Malmö och
Skåne nere i Europaportens källare.
De utmanar varandra på biljard, pingis
och Giant Twister. De bjuder varandra
på godis och en massa skratt. De laddar magarna med toast, korv med
bröd, tacos – vad helst som serveras
av föräldrateamet bakom fikabordet.
Detta har man sett fram emot hela
veckan. Äntligen är det Disciples!
När klockan närmar sig 20 pumpas musik ut från högtalarna. Nedräkningen för kvällens samling börjar. Folk rör sig in till samlingssalen,
sätter sig förväntansfullt och riktar
blicken mot väggen. Där passerar
snart foton från föregående vecka.
Kom jag också med på bild?
Mötesledaren hälsar alla välkomna och ungdomarna vet redan vad de
ska göra. Mobiler flyger ur fickorna.
Facebookappen startas. Man checkar
in på Disciples. Inom 2 sekunder tar
det 2 minuter att gå igenom nyhetsflödet för att kunna se något annat än
ungdomar som är på Disciples. “It is
on!”, “Tagga Disciples!”, “Awesome!!”,
6

“Självklart”, “Äntligen!”, “Let’s do
this!”. Alla ska få veta att det är här
man borde vara!
Efter härligt ösig gemensam sång
med bandet på scenen, kliver talaren
upp. Höstens tema är “Disciples – mitt
liv och min vardag”. Det är detta vi vill
att Disciples ska få bli för alla som
kommer. Att förutom att bygga närmare relation till nya och gamla vänner, också få bygga djupare relation
till Jesus och göra ungdomsgruppen
till “min ungdomsgrupp”. Här formas
inte bara framtidens församling. Här
formas en pulserande och aktiv del av
dagens församling.
Efter samlingen fortsätter lekar,
fika och umgänge. När klockan passerat 23 rensar ungdomsledarna upp
det sista och vänder hemåt, trötta
men med stora leenden på läpparna.
Ännu en härlig fredagskväll! Hur kan
man inte älska dessa ungdomar?
Vill du vara med och känna på energin som finns här? Vi ses på fredag
nere hos Disciples!
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DISCIPLES UNGDOMSRÅD
VIA WENNY POON

På
Disciples
känner man
sig älskad.

Emma och Noa
på Disciples
Varför kommer du till
Disciples varje
fredag?
Emma: För att
träffa mina
vänner, ha en underbar gemenskap
och speciellt för att få
veta mer om Gud.

Emma Wiborn,
16 år, Trelleborg

Vad är det bästa med Disciples?
Noa: Jag vet inte vad som är
bäst med Disciples. Jag älskar
allt med det. Gemenskapen man
har där. På Disciples känner
man sig älskad.

Noa Fredriksson,
14 år, Malmö

Varför ska läsaren
besöka
Disciples?
Emma: Om man
inte varit på Disciples så har man
verkligen missat
något!
Noa: När man har varit
där en gång så vill man bara
komma dit fler gånger för att
det är så super mega awesome!

Barn & ungdom
Disciples Kidz
På söndagarna när de vuxna går på gudstjänst träffas vi barn i våra egna lokaler,
”Barnriket”. Där börjar vi med en gemensam samling. På den samlingen är det
sång, drama och ibland en tävling.
Varje söndag räknas alla barn och när
vi kommit upp i ett visst antal besök så blir
det bonus. Bonusen är popcorn, glass eller
chips. Vi avslutar storsamlingen med bön
och går sen till våra smågrupper.
Det finns tre olika smågrupper och de
är åldersindelade. Det gör att läraren kan
undervisa vidare på dagens tema så att
det passar alla i gruppen. Vi brukar även
sjunga, tävla och diskutera i den lilla gruppen. När smågrupperna är klara finns det
tid för fri lek en stund innan föräldrarna
kommer och hämtar oss.

Disciples Junior
När man går i klass 4–5 får man gå till
Disciples Junior på söndagarna. Där pratar
man lite mer om Bibeln, man har tävlingar
och gör sin egen brunch ibland. Vissa söndagar får man sitta kvar i Gudstjänsten lite
längre och anteckna vad som händer. Sen
sätter man sig tillsammans och diskuterar
vad man hört och hur man upplevt det.

Söndagarna
är en fest

Barnkören
För barn födda 2002–2008 som gillar
att sjunga finns Barnkören som övar på
måndagar ojämna veckor, kl 18.00. Barnkören sjunger bland annat när vi har Familjegudstjänst, jul- och sommarfest och på
den stora julkonserten ”White Christmas”.
Roxana Limachi
Gabriel 17 år
Diego 11 år och
Thalia 8 år

Roxana kom till Sverige för 17 år sedan och
har sedan dess besökt Malmö Pingstförsamling, både i Nydalagruppen och i kyrkan på
Stadiongatan.
Det som gör att hon kommer till denna
kyrka är att hon tycker den är väl anpassad för olika målgrupper. Eftersom hon har
barn, och är mån om att de skall veta att Gud
är som en god far, så var det viktigt att hitta
en plats med andra familjer. Det tycker hon
att hon gjort här, inte minst i en smågrupp
där flera barnfamiljer med gemensamma
intressen träffas regelbundet.

Barnverksamheten följer bestämmelser i lagen
(2013:852) om registerkontroll av personer som
ska arbeta med barn. RPS 442.14 (14-06-13).

RHODE ÖSTLING

Både hon och barnen tycker att söndagarna i kyrkan är en typ av festtillfälle som
de prioriterar högt, Diego´s fotbollsmatch
är det som kan göra att han inte kommer.
Roxana arbetar tidvis utomlands, så de söndagarna hon är bortrest tar storebror Gabriel med sina yngre syskon till kyrkan.
Barnen deltar, efter ålder, i olika verksamheter i kyrkan. Thalia, som gillar att sjunga
har tagit med sig ytterligare en kompis som
nu är med i barnkören.

Aktiviteter
Barnkör: Måndagar ojämna veckor kl 18.00
För födda år 2002–2008
Disciples Kidz: Söndagar 10.30–12.00
Från 3 år till 3:e klass
Disciples Junior: Söndagar 10.30–12.00
Från 4:e till 5:e klass

Disciples: Fredagar 19.00–ca 23.00
Från 6:e klass
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Mat och
gemenskap
är viktigt
Jag sitter ner med Torsten och UllaBritt Samuelson en tisdag när
de just varit med och ordnat mat till det gäng som för dagen är
engagerade i kyrkan. Över en kaffe och hasselnötskaka berättar
de om varför maten är en sådan stor sak för dem.

Varför är det viktigt att äta tillsammans i
kyrkan?
Torsten: ”Jag tycker att var jag än läser i Bibeln om Jesus så verkar han tycka att mat
och gemenskap är viktigt. Bjuder han inte in
sig på mat hos någon så sitter han och steker fisk åt sina lärjungar och som han sen
bjuder dem på. Det måste ha känts speciellt
för dem då det skedde direkt efter att han
uppstått från de döda, sist de såg honom
blev han ju korsfäst...”
”Det var faktiskt efter att vi fått en hälsning från Gud genom någon som bad för oss,
och som berättade att han kände att Gud sa
att vi skulle få en uppgift som vi skulle göra
tillsammans i kyrkan. Först så kunde vi inte
förstå vad det var som vi skulle göra tillsammans, vi hade ju olika intressen och uppgifter
i kyrkan som engagerade oss. Men under en

tid därefter var det som alla dessa ställen i
Bibeln, som handlar om mat och gemenskap,
talade speciellt till oss och vi började förstå
att det var det som skulle bli vår uppgift att
engagera oss i”, berättar Torsten.
Har ni några tips om vad man kan göra för
att matlagning ska bli roligt?
”Försök att göra det tillsammans med andra. Att jobba ihop är också gemenskap och
ger kanske till och med djupare glädje än att
bra äta tillsammans.”
Ulla-Britt: ”Maten och att äta tillsammans är
ju ett sätt att slappna av och möta varandra,
både nya och gamla bekantskaper. Jag vill att
alla som kommer till kyrkan en söndag ska
känna att de inte behöver stressa härifrån
för att äta utan kunna få mat här. Det var
faktiskt så det började någon gång i tiden.

Farmor Siris Pepparkakor
(lika god som deg som kaka)
»
»
»
»
»
»
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4 dl strösocker + 3 hg smör + 1 kkp sirap röres tillsammans.
3 tsk bikarbonat löses i 1 kopp ljummet vatten.
1 msk ingefära + 20 droppar cedroolja + 8 hg (16 dl) vetemjöl
Allt blandas och får stå kallt till nästa dag.
Kavla tunt och ta med mått ut olika figurer.
Lägg på bakplåtspapper och grädda vid 200 grader i 6-8 minuter.
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Ger ca

300

pepparkakor.
Lycka till!

Det kom önskemål från barnfamiljer om
att kunna ha något enkelt att äta för barnen
i samband med mötet, och därifrån har det
växt. Nu serverar vi mat varje söndag och
vill gärna att det ska kännas lite festligt. De
som är här för första gången bjuder vi alltid
på mat och andra betalar ett självkostnadspris.
Och just den festliga, varma och kärleksfulla gemenskapen är något som Torsten och
Ulla-Britt ofta får höra att de som kommer
till gudstjänsten känner. ”Till kyrkan är ju alla
välkomna, och vi önskar att varje person ska
känna och märka att man inte bara är välkommen till själva byggnaden, utan också till
gemenskapen, det är något som inspirerar
oss när det gäller att ordna med ´efterfesten´ till gudstjänsten.”
MATTIAS SENNEHED

Redaktionens kommentar:
Varför degen behöver stå i kylen över
natten är lite oklart, men Ulla-Britt uppger att degen brukar krympa till halva
storleken till dagen efter, något Torsten
mest log och såg oförstående ut över...

Hela Människan i Malmö:

Akutboende och Glömda Barnen
Vid ﬂera tillfällen har Malmö Pingstförsamling uppmärksam
mat och samlat in pengar till vårt arbete inom Hela Människan i
Malmö. Detta har varit till stor glädje för oss som arbetar aktivt
inom föreningen. Inte bara på grund av de ekonomiska gåvorna,
utan också för den uppmuntran som det gett oss. Och nu är det
dags igen! Europaporten anordnar julkonserten White Christmas
till förmån för vårt arbete – vi är så glada och tacksamma!
Akutboende Noomi
Vi är inne i ett spännande skede i Hela Människan i Malmö. I början av nästa år planerar
vi att öppna Akutboende Noomi för kvinnor
som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi är en
kvinna i Bibeln som lever ett svårt liv, men
Gud överger henne inte utan skickar hjälpare
i hennes väg och låter hennes liv få en ljus
vändning. Noomi betyder "min sköna" eller
på arabiska "nåd".
Vi upplever att vårt arbete verkligen behövs. Hittills i år har socialtjänsten i Malmö
identifierat 23 fall av människohandel för
sexuella ändamål, varav närmare hälften
var barn. Ändå finns det inte något anpassat
boende för dessa människor. Detta beror till
stor del på att det är ekonomiskt svårt att
hjälpa denna målgrupp som ofta saknar rätt
till samma ekonomiska bistånd som svenska
medborgare. Därför vill vi som kristna agera!
För tillsammans är vi många kyrkor, många
kristna som gemensamt kan bära det ekonomiska ansvaret och göra en insats för dessa
kvinnor och barn!
På senare tid har vi många gånger tänkt
på ett uttryck från Bibeln, nämligen "När tiden var inne". Längtan efter att göra något
för kvinnor som fallit offer för människohandel har funnits i vår förening under många
år. Men det är först nu som vi upplever att
tiden är inne för att våga ta det stora steget
att öppna ett akutboende i Malmö. Även om
vi många gånger fylls av bävan, så vågar vi
vila i detta – nu är Guds tid för Noomi! Han
har öppnat dörrar på vid gavel och i förundran och tacksamhet ser vi hur han leder oss,
steg för steg.
Vi arbetar på många fronter inför uppstarten: med hemsida och logga, vi söker
pengar, utbildar volontärer och nätverkar
med myndigheter och andra organisationer.
Bl.a. har vi numera ett samarbete med organisationen Freethem, unga människor som

brinner för att sprida kunskap om människohandel och påverka attityder hos dagens
unga.
Många hör av sig och vill bidra till vårt arbete på olika sätt. Vi är oerhört tacksamma
för detta, över de generösa gåvor i pengar
och tid som vi fått, både från privatpersoner,
kyrkor och föreningar. Och för den vägledning vi upplever att vi får av Gud.
Söndagsklubben
Sedan några år tillbaka bedriver Hela Människan i Malmö ett arbete bland barn i den
yngre skolåldern som kommer från familjer som på olika sätt har en utsatt situation,
ett arbete som ligger inom ramen för De
Glömda Barnen. Stödgruppsverksamheten
har gått under namnet Måndagsklubben
(helt enkelt för att vi har träffats på måndagar). Under ett par timmar på kvällen har vi
samtalat om livet, ätit god middag och delat
tankar och känslor. Till vår hjälp har vi haft
ett undervisningsmaterial, Linus barnstöd,
som är utarbetat av Hela Människan.
Under hösten har vår Måndagsklubb bytt
namn till Söndagsklubben. Söndagsklubben
träffas en söndag varje månad och till den
träffen är alla barn som gått i våra stödgrupper välkomna. Då fikar vi och gör något roligt
tillsammans. Aktiviteterna varierar utifrån
gruppens behov och önskemål och i början
av september var vi och hejade fram FC Rosengård till en seger mot Kristianstad. Glädjen var stor bland barnen och efter matchen
köade vi för att få autografer av spelarna.
Alla barnen var nöjda med sin söndagsutflykt och vi hoppas få se fler fotbollsmatcher framöver. Under hösten kommer vi att
träffas och spela biljard, bowla, baka och så
avslutar vi terminen i december med julfest.
Uppsökande arbete
Sedan starten av vår förening har vi funnits
ute på Malmös gator och torg varje vecka

Vi trycker tröjor tillsammans med barnen i
Måndagsklubben.
för att knyta kontakt med människor. Vi
samtalar över en kopp kaffe och vår bön är
att Gud ska beröra dem vi möter, att hopp
och framtidstro får väckas hos dem som
gett upp. Var tredje vecka besöker vi också
Lönngården som är ett boende för äldre alkoholister i Malmö. Dessa besök värdesätts
mycket, av både boende och personal. Att
bygga relationer tar tid. Men långsiktigheten
och regelbundenheten i det uppsökande arbetet har gjort att ett ömsesidigt förtroende
sakta vuxit fram. Det är en oerhörd glädje
att se, att där hårdhet och misstänksamhet
tidigare funnits, där har värme och tillit sakta
vuxit fram.
Du är varmt välkommen att höra av dig
om du vill veta mer om Hela Människan i
Malmö! Vårt arbete är till stor del beroende
av enskilda gåvor. Vill du bli medlem, eller
stötta oss ekonomiskt eller bidra på något
annat sätt får du gärna ta kontakt med oss
på infomalmo@helamanniskan.se
STINA BACKLUND
ORDF. HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

Hela Människan är en ideell, ekumenisk
förening för socialt arbete på kristen grund.
Lokala, självständiga enheter finns på ett
90-tal orter i Sverige.
För mer information besök gärna vår hemsida: www.helamanniskan.se/malmo
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RICARDINHO I EXKLUSIV INTERVJU

För mig är Jesus

en verkligt god vän
INTERVJU: ANDREAS WESSMAN
FOTO: DANIEL KARLSSON

Före mitt möte med Ricardo Ferreira da Silva, eller Ricardinho som han också kallas, är jag fak
tiskt lite nervös. Kanske vore det bättre att någon annan gjorde den här intervjun? Mitt intresse
för fotboll är inte obefintligt, men ganska begränsat och jag ska faktiskt träffa en riktigt bra
fotbollsspelare.
Men efter att ha skakat hand med Ricardinho försvinner all nervositet. Han har ett varmt le
ende och det finns inte ett uns av divalater i hans kroppsspråk. Tvärt om, han utstrålar ödmjuk
het och värme och helt plötsligt ser jag fram emot vårt samtal.

Just nu
älskar jag
Sverige
mer än
Brasilien.

10

Först ett stort grattis till SM-Guldet och avancemanget
till Champions League. Vilken känsla har ni i laget så här
långt?
När vi förstod att vi skulle få spela Champions League insåg vi naturligtvis att det skulle bli riktigt tuffa matcher
eftersom vi möter de bästa lagen i Europa. Men vi är där
eftersom vi har visat att vi har den kapaciteten och vi är
inte nöjda med att bara spela i Champions League. Vi vet
att vi har kapacitet att göra något stort. Läget i tabellen
ser naturligtvis svårt ut och vi måste vinna de två nästkommande hemmamatcherna om vi vill ta oss vidare. Våra
FÖRSAMLINGSBLADET # 3–4, 2014

supportrar är enorma. Vi spelar alltid för fulla läktare och
fansen betyder mycket för oss. Både vi, fansen och sponsorerna njuter av möjligheten att få spela mot Europas
bästa lag. Vi inser att läget är tufft, men vi tror på oss
själva.
Du har bott i Malmö och spelat för MFF sedan 2009.
Hur trivs du i Sverige?
Just nu älskar jag Sverige mer än Brasilien. Jag har alltid
önskat att jag skulle kunna få spela fotboll i Europa så när
jag kom till Malmö gick en dröm i uppfyllelse. Precis innan

FAKTA OM

Ricardo Ferrerira
da Silva Kubitski
jag kom till Malmö så gifte jag mig, vår dotter föddes här
och vi fick ett nytt liv, så jag associerar allt gott i mitt liv
med Malmö. Jag försökte från början förstå kulturen och
människorna här och allt passade mig perfekt. De senaste
två vintrarna när jag har rest tillbaka till Brasilien har jag
redan efter tre veckor börjat längta efter Sverige. Nu känner vi oss mer hemma här än i Brasilien.
Vad saknar du mest från Brasilien?
Idag saknar jag ingenting. Jag fick rådet från spelare som
tidigare spelat i Europa att etablera mig på riktigt i det landet som jag spelar i. Om du spelar fotboll i ett land men
hela tiden längtar efter ett annat land så går du miste om
allt det som en vistelse i Europa kan ge dig. De rådde mig
att inte tänka för mycket på mitt hemland. Hjulen kommer att rulla i Brasilien med eller utan dig, sa de. Självklart
kan jag sakna min familj, mina vänner och den brasilianska
mentaliteten, men mitt liv är här, mitt jobb och min familj
och jag har fått möjligheten att spela i ett fantastiskt lag
så jag längtar inte hem.
Vad är typiskt svenskt för dig?
Svenskar är mer tillbakadragna och avslappnade. De vill
spendera mycket tid i sina hem. Svenskar kan uppfattas
som slutna. De öppnar inte upp sina liv för vem som helst.
Men om de väl släpper in dig i sina liv så ger de dig sitt
hjärta och blir dina verkliga vänner. I Brasilien är alla ytligt
sett öppna och varma utan att det nödvändigtvis måste
leda till någon typ av vänskap. Svenskarna spelar säkert
och ger sig själva bara till dem som de verkligen tycker om
och det kan ta lång tid.
Ditt kontrakt med MFF går ut efter den här säsongen.
Du har ett nytt kontraktsförslag att ta ställning till.
Hur funderar du angående framtiden?
Självklart vill jag stanna i Malmö, som jag sa tidigare, detta
är mitt hem nu. Min fru finns här min dotter går på dagis,

FÖDD:
9 september 1984
LÄNGD/VIKT:
172 cm/68 kg
MODERKLUBB:
Coritiba FC
(146 matcher)
MFF:
2009–
ALLSVENSKA
MATCHER:
159
ALLSVENSKA
SPELMINUTER:
13 922
ALLSVENSK
MÄSTARE:
2010, 2013, 2014
Från svenskfotboll.se
och mff.se

så visst skulle det vara enklast om vi kunde stanna här.
Men en professionell fotbollsspelare måste vara beredd
på att flytta. En flytt innebär nya utmaningar för oss. För
mig är det lite komplicerat just nu. Mitt hjärta säger mig
att jag vill stanna, men i en sådan här process är det inte
bara jag som bestämmer. Först måste vi se till så att det
blir bra för alla inblandade parter, sedan måste vi komma
överens med klubben.
MFF är Sveriges bästa fotbollslag och ni har tagit er till
Champions League, som första svenska lag på 14 år. Vad
är det som gör MFF så bra?
Jag tror att det beror på två saker: Hårt arbete och ödmjukhet. Markus Rosenberg är naturligtvis en viktig spelare för oss. Han gör många mål o.s.v men vi har alla tränat
hårt för att nå dit vi är idag. Alla måste bidra och kämpa.
Fotboll är en lagsport och för att få laget att fungera krävs
det ödmjukhet. Självklart har vi vår tränare men i stridens
hetta är det jag som fattar de avgörande besluten och vi
måste alla tänka som ett lag. En dag kanske jag inte är i
toppform, men jag vet att någon annan är det. Då måste
jag fatta beslut utifrån det. Jag ska alltid bidra, men vi är
elva man på planen och vi har arbetat hårt och vi har ett
gemensamt mål.
När ni spelar mot Atletico Madrid eller Juventus, så är
det svårt att inte tänka på berättelsen om David och
Goliat. Hur känns det att kliva in på de riktigt stora
lagens hemmaarenor?
Haha, vem är David och vem är Goliat? Skämt åsido, jag
kan bara tala för mig själv. Innan matchen tänker jag på
de stora klubbarna med mycket respekt, självklart. Men
när matchen väl har börjat så är det bara 11 fotbollsspelare som vill försöka slå 11 andra fotbollsspelare och båda
lagen har samma chans att lyckas. Självklart är jag medveten om att de spelar på en lite högre nivå, att de är lite
bättre än oss. Men som jag sa tidigare: arbetar vi tillräckFÖRSAMLINGSBLADET # 3–4, 2014
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När jag väl
är hemma
vill jag finnas
till för min
familj.

ligt hårt kan vi faktiskt vinna de matcherna också. När jag
var yngre drömde jag om att spela i Champions League,
och nu lever jag min dröm, men jag kan bara njuta av den
drömmen några minuter i samband med att vi går in på
plan, sen måste man tillbaka till verkligheten och insatsen
som krävs för att vinna.
Kan du beskriva känslan när ni lyckades besegra
Olympiacos hemma?
Det är svårt att hitta orden som beskriver den känslan.
Men naturligtvis var det en fantastisk känsla. Vi hade arbetat hårt och i första halvleken hade de några målchanser men vi spelade ett bra försvarsspel. Om jag minns
rätt så hade de mer än 60 % av bollinnehavet. Men den
siffran spelar ingen roll i dagens fotboll. Ett bra försvarsspel leder ofta till att motståndarlaget spelar mycket boll
på egen planhalva och när vi fick kontringschanser, så tog
vi dem och det var en obeskrivlig känsla att vinna den
matchen. Vi bevisade för omvärlden och för oss själva
att vi har chansen att göra något stort. Vi är inte bara
nöjda över att spela i Champions League, vi vill och vi kan
också vinna matcher.
Som fotbollsspelare har man oftast en kort karriär. Du
är trettio år. Vad vill du göra efter din fotbollskarriär?
Jag började tänka på det för ca tre år sedan, men jag har
inte bestämt mig ännu. Om jag vill spela säkert så kanske
jag kan fortsätta att vara verksam inom fotbollen som trä-
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nare eller något sådant. Men jag har alltid varit intresserad
av byggteknik och ingenjörskonst, jag gillar motorer och
allt som man kan konstruera och bygga. Jag kanske slutar
spela fotboll när jag är 35–36 år gammal och först måste
jag utbilda mig och sedan konkurrera med människor som
kanske är 20 år yngre än mig, så det blir i sådant fall den
svåra vägen.
Att elitidrotta handlar om att prestera. Hur är det att
leva i en miljö där jag ständigt värderas utifrån mina
prestationer?
Vi upplever den pressen nästan varje dag, speciellt när
det är match. I början av min professionella karriär var jag
upptagen av tanken att bevisa för omvärlden att jag var
bra. Jag läste alltid tidningarnas betygsättning av mig och
det blev en ohygglig press. Ju äldre jag blev, desto mindre
betydde recensionerna. Självklart måste vi prestera, men
i mitt vardagsliv så tänker jag inte på fotboll. Det kanske
låter märkligt, men jag är fokuserad på träningarna och
matcherna och all annan tid lyckas jag faktiskt släppa fotbollen. Jag tittar exempelvis mycket lite på fotboll på TV.
När jag väl är hemma vill jag finnas till för min familj. Jag
har märkt att den hållningen funkar bättre för mig. Livet
är kort och jag vill utveckla min tro, läsa Bibeln och andra
böcker och man måste prioritera i sitt liv.
Du spelar back. En position som sällan får uppmärksamhet och alla lag har sina stjärnor, ofta anfallsspelare.

Samtidigt är fotboll en lagsport. Är det lätt att bli
avundsjuk på alla som får uppmärksamhet?
Det beror på vad du har i ditt hjärta. Alla måste göra sitt
och varje position är viktig. Självklart är det så att alla tjänar inte lika mycket och alla spelar inte på exakt samma
nivå. Men vad skulle hända om jag gick omkring och var
avundsjuk? Ingen annan än jag förlorar på det. Jag måste
göra mitt bästa och blir belönad för min prestation. Men
visst, fotboll handlar om att göra mål och det brukar anfallsspelarna göra. Men jag trivs med min uppgift i backlinjen och jag känner mig trygg där.
Under TV-sändningarna från VM i Brasilien så kunde
man se hur många, inte minst de brasilianska spelarna
ofta bad, både före och efter matcherna. Brukar du göra
det?
Absolut! Det gör jag varje gång. Jag blev kristen för ca tre
år sedan och jag har lärt mig mer och mer om Gud och det
känns som jag har upptäckt något vackert. Det Jesus och
Gud har gjort för oss är fantastiskt och vi människor kan
faktiskt ge någonting tillbaka och Gud kräver egentligen
inte mycket. Vi kan ge honom vår tid och vår uppmärksamhet. Han vill att vi ska hålla oss nära honom och när jag
upptäckte det och blev en kristen så var det det bästa som
hänt mig. Jag upptäcker nya sidor hos Gud hela tiden och
jag utvecklas ständigt som människa och kristen.
I Brasilien finns det många stora kyrkor och en stor
procent av invånarna kallar sig kristna. Vilken roll spelar
kyrkan i Brasilien?
Jag läste en artikel för några veckor sedan om kyrkan i
Brasilien. Ca 65 % av befolkningen är katoliker och 30 %
är evangeliskt kristna. Många går till kyrkan, men det är
ofta av tradition och tron betyder kanske inte så mycket
egentligen. Det är först sedan jag kommit hit till Sverige
som jag har fått upp ögonen för Gud och vad vi kan göra
för honom. Vi kan göra så mycket mer än att bara gå till
kyrkan på söndagar.

liat, Abraham och Jakob. Det är gamla berättelser som
egentligen innehåller allt och om du läser Bibeln och ber
samtidigt, så upptäcker du hela tiden nya saker. Det är som
om Gud talar till dig. Förr var bön något som jag gjorde
sällan och bara i kyrkan. Men nu har jag insett att jag kan
tala med Gud när som helst och var som helst.
I Malmö finns en portugisisk kristen församling som du
går till. Vad betyder den kyrkan för dig?
Den betyder mycket för mig. Framför allt så handlar det
om språket. Jag har naturligtvis mycket lättare för att förstå portugisiska. Bibeln kan vara svår nog att förstå, så
det känns bäst att få fira gudstjänst på mitt modersmål.

Man måste
prioritera
i sitt liv.

Malmö har faktiskt två lag i Champions League. FC
Rosengård som har världen bästa kvinnliga fotbolls
spelare i sitt lag, Marta Vieira da Silva. MFF får 100
tals miljoner tack vare sitt avancemang till Champions
League, medan damerna knappt har råd att ta bussen till
sina matcher. Vad tycker du om den orättvisa fördelningen av pengar mellan herrfotboll och damfotboll?
Jag tycker att det är sorgligt. För de tränar och kämpar
lika hårt som vi och de behöver samma stöttning. Men tyvärr är fotboll inte bara fotboll. Det är en industri också
och sponsorerna ser inte sina bidrag som gåvor utan som
investeringar och de vill ha avkastning och intresset för
herrfotboll är dessvärre så mycket större. Men pengar är
inte allt. Det finns alltid en risk att fokus på pengar förstör
själva fotbollen. Den spelare som börjar tänka för mycket
på pengarna förlorar snart sin passion för spelet. Pengar
ger oss inte allt. Det finns många rika olyckliga personer.
Till sist, lycka till i resten av matcherna i Champions
League och se till att njuta av allt du får uppleva.
Tack, det ska jag göra!
ANDREAS WESSMAN

Vad betyder den kristna tron för dig?
Idag betyder den faktisk allting.
Vem är Jesus för dig?
En verkligt god vän. Jag vill verkligen hålla mig nära Jesus
genom att be mer och läsa Bibeln och försöka följa Guds
vilja. Jesus hjälper mig att förstå saker och ting också.
Innan jag blev en kristen så handlade allting om mig men
nu förstår jag att jag måste ta hand om ex. min familj. Vi
måste älska varandra som han älskade oss.
Vad betyder Bibeln för dig?
Jag har bestämt mig för att jag ska läsa Bibeln från pärm
till pärm på ett år. Det är en fascinerande upplevelse. Ett
kapitel kan betyda någonting för dig den ena veckan, och
en annan vecka betyder det något helt annat. Jag älskar
de gammaltestamentliga berättelserna om David och Go-

Hemmaderbyt mot HIF den 21 september 2014 flygfotograferades av Andreas Dahl.
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Har du sett Malmö
… är ett gammalt slitet uttryck om vår kära stad, men det kanske är mer sant nu än
någonsin. 31 % av Malmös invånare är födda i utlandet och det finns hela 175 nationali
teter representerade i vår stad.
Pingstkyrkan är en global kyrka och det märks i vår gemenskap. Vi har en mängd
olika nationaliteter representerade hos oss och utöver svenska har vi sex olika språk
grupper som har egna regelbundna samlingar. Kanske vill du hitta en gemenskap som
firar gudstjänst på ditt modersmål? Varmt välkommen till oss:
Engelska
International Christian Fellowship (ICF) is an
English language community and everything
we do is in English!
We are a diverse group but unified in our
faith in Jesus Christ. People from every continent have been a part of our fellowship.
We want to be an open fellowship where everyone is welcome.
We want to do this by building meaningful relationships ... in
everyday life and in our church fellowship. (Acts. 2:41–47).
We meet every Sunday at 10:30.
YOU ARE ALWAYS WELCOME!

Vietnamesiska

We are a
diverse
group but
unified in our
faith in Jesus
Christ.

Nhóm Kinh
Thánh Việt Nam
Tại Malmö.
Thờ Phượng
Chúa Lúc :
10h30 Chúa Nhật Hàng Tuần.
Xin Mời Con Cái Chúa Và Các
Bạn Tới Thờ Phượng Chúa Cùng
Chúng Tôi.
Liên Lạc : Trưởng Nhóm Nguyễn
Văn Thanh
Điện Thoại : 073 669 71 49

De vietnamesiska och filippinska grupperna i kyrkan.
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har du sett världen
Franska

Spanska

Nous sommes un groupe
de priere francophone.
Nos rencontres ont lieu
tous les Vendredi soir
de 18 h a 20 heures,
a Pingstkyrkan (Östra
salen). Tous unis en langue francaise pour
la gloire de Dieu. Soyons benis

Somos hermanos de varias nacionalidades que hablamos español.
Algunos que conocimos al Señor en nuestros paises y otros que
le hemos conocido aqui en Malmö. Nos congregamos aqui en la
iglesia pentecostal para alabar a nuestro Dios en nuestro idioma y
tener comunion con nuestros hermanos Suecos. Teniendo maravillosas experiencias del poder de nuestro Dios en nuestras vida
que nos lleva a conocerle mas para vivir una vida de obediencia en su palabra y nos
lleva a tener una vida en El de paz y victoria a pesar de los problemas y dificultades.
Por eso queremos invitarte a conocer de Dios y participar de nuestro tiempo de
adoracion y oracion.

DIOS

JESUS CHRIST

DIEU

YÉSU KRÍSTO

Romani
E pacha le Devleski !
Akarde san sako kurko ande
khangeri khetanes te shunas
e vorba le Devleski. Sako
kurko kamas ame e romani
khangeri tumentsa khetanes
te bararas, te djilabas taj te najisaras amare Devles anda lesko
baro kamimo so sikadas amenge (Joh 3:16).
Maj dur kamas te rudjinas anda le nasvale, le dukade, le perade taj
anda sako jek kaj si le problemo te shaj zutil le amaro Del o zuvindo.
Aven romale, penjale taj prallale shunas so si le Devles te penel
amenge ande peski sunto vorba e bibla.
Si ame vi bibelstudio duvar ando kurko Tetradji 18:00 (Pucklo) taj
Zoja 18:00 (Churi) kaj sichuvas e vorba le Devleski.
E khangeri lel pe duvar ando kurko. Jekvar 13:00 (Churi) taj jekvar
16:00 (Pucklo)
Mekav tume dragone Devlesa!

Filippinska

Tous unis en
langue
francaise
pour la
gloire de
Dieu.

We are a
church family
that meets for
Sunday service
11 am–12:30 pm
followed by
fellowship and free lunch. Most
of us are Filipinos, but everyone
are more than welcome to join us
regardless of race, age and cultural
background, as we speak English in
our service.
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Även i år kommer hösten att övergå i vinter. Och med vintern kommer julen… eller om det kan
vara tvärtom? På Europaporten kommer vi i alla fall att bjuda på vinter- och julstämning i samband med White Christmas. Sedan några år tillbaka har vi i Malmö Pingstförsamling, Europa
porten, arrangerat julkonserter under namnet White Christmas. Så också i år. Det är med glädje
och stolthet vi inbjuder dig till White Christmas julkonserter, söndagen den 7 december.
TEXT: VERONIKA SVENSSON

Fredrik Berggren initiativtagare
Det hela började 2008 då vi var
några musikintresserade i församlingen som såg ett behov av att förnya julkonserterna
som vi haft under några år. Vi landade i en tanke om
en julföreställning för hela familjen som skulle vara
folklig, hålla hög ambitionsnivå och vara attraktiv för
långt fler än våra egna gudstjänstbesökare.
Jag var från början initiativtagare, projektledare
och regissör med många järn i elden. De senaste
åren har jag fungerat mer renodlat som regissör
med ansvar för att samordna allt som sker på scen i
samband med föreställningarna.
White Christmas är ett väldigt roligt projekt att
arbeta med. Det sprudlar av kreativitet. År för år har
antalet konsertbesökare ökat. Fler och fler människor har också anslutit för att arbeta med produktionen. Det har varit roligt att se att julkonserterna blivit
en plantskola för nya ledare, musiker, körer och tekniker i församlingen. Arbetsgemenskapen har skapat
en vi-känsla mellan generationer och språkgrupper i
församlingen.
Jag hoppas att årets uppsättning ska fortsätta en
tradition av julföreställningar med mycket hög ambitionsnivå och påtaglig julstämning. En kväll som
både får underhålla och beröra och inte allra minst
påminna oss om julens budskap till oss stressade
människor.
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Anna Blom solist
Min roll har varierat
lite genom åren. I år
sjunger jag i en duett och är med och
körar.
Mina förberedelser brukar innebära
övning för mig själv några gånger i veckan under november och december. När
det närmar sig konsert träffar jag andra
musiker och sångare för att öva intensivt
några gånger. Dagen före konserterna
har vi en halv dag med generalrepetition.
Mitt engagemang grundar sig i att
White Christmas är en av vår församlings stora möjligheter att nå ut med
evangeliet till Malmö, då många söker
sig till vår julkonsert. Det är både viktigt
och roligt!
Jag älskar julens sånger och tycker att
berättelsen om hur Jesus föds till oss,
som Gud och människa på en gång, behöver spridas. White Christmas är ett sätt
att göra det. Sen är det fantastiskt roligt
att få jobba med så duktiga sångare och
musiker också! Jag hoppas att årets uppsättning leder till att fler ska blir nyfikna
på Jesus och komma till kyrkan även
efter julkonserten!

Tobias Svensson
producent
Min roll som producent innebär att jag
försöker samordna alla programpunkter så att ljud, ljus, bild och musiker är
i synk och att det blir tempo i produktionen.
De första planeringsmötena ligger i
maj månad. Från dessa möten och fram
tills vi har summerat och utvärderat
konserterna lägger jag ungefär 50–60
timmar. Ungefär hälften av dessa timmar är under konserthelgen.
Jag är engagerad för att Fredrik
Berggren frågade mig om jag kunde
vara med första året. Att jag har fortsatt beror på att det är fantastiskt roligt
att se vilken kvalitet vi kan åstadkomma
med små medel och hårt arbete.
För mig är White Christmas ett av
de tillfällen då vi öppnar upp kyrkans
portar på vid gavel och får se andra än
vana kyrkobesökare i bänkarna. Med
årets uppsättning önskar jag att besökare ska kunna njuta av en högklassig
konsert och att de under den tiden ska
glömma bort all julstress och alla måsten och bara ta in föreställningen.

Marcus Ander
kapellmästare
Jag är kapellmästare
och pianist.Det innebär att jag tillsammans med övriga inblandade har synpunkter på programmet, särskilt på de musikaliska inslagen.
Jag ser till att det finns arrangemang
för orkestern och skriver en del nya när
det behövs. Inför konserten ansvarar
jag för att allt sitter som det ska för
orkestern. Förutom genrepet brukar vi
ha 1–2 rejäla repetitioner.
Jag tror mycket på musiken som en
ingång i människors andliga och själsliga liv, inklusive mitt eget. White Christmas är årets största konserthändelse
för oss som församling, ett utmärkt
tillfälle att bjuda på skön och vacker
musik med ett gott budskap. Och jag
tror att jag har en viktig uppgift att fylla
i själva produktionen.
Mitt engagemang bottnar förstås i att
det är roligt att spela, leda och arrangera. Att få vara i ett sådant sammanhang där så många frivilliga drar sitt
strå till stacken känns tillfredsställande
på många plan.
Med årets uppsättning hoppas jag vi
kan ge mer julmusik åt folket! Särskilt
roligt vore det om fler personer som
bor i närheten av vår kyrka hittar till oss
via White Christmas.

Mariell Nyman
leder barnkören
Jag leder barnkören
som övar flera gånger under hösten för denna händelse.
Det är en hel del att hålla ordning på
eftersom barnen ska in och ut på scenen ett par gånger.
Jag tycker det är fantastiskt roligt
när vi gör något stort tillsammans som
församling. Både för vår egen skull, för
att vi kommer varandra närmare. Och
för Malmös skull, för att visa vilka vi är
och vad vi står för. Just därför tycker
jag att White Christmas betyder otroligt
mycket för mig.
Genom årets konserter hoppas jag
att vi gör oss kända i grannskapet och
når ännu fler av kyrkans grannar. Vi kan
erbjuda en öppen gemenskap där alla är
välkomna. Det hade varit roligt om vi
genom detta tillfälle kan få kontakt med
fler familjer och barn i vår gemenskap.

7 december
15:00 & 18:30

Annika Wennerström
konsertbesökare med gäster
White Christmas ger mig en fantastisk möjlighet att bjuda med familj
och vänner som annars drar sig för att gå i kyrkan.
Det råder en härlig stämning, med julsånger som får
en att må bra och en otroligt vacker miljö, vilket gör
att det nästan alltid blir succé.
Mina gäster har uttryckt att de helst lyssnar till
de kända julsångerna och psalmerna och de kommer
gärna tillbaka! Det har varit lätt att bjuda med gäster
på konserterna. Något år har jag fått gå på båda konserterna med vänner.
Jag vill genom White Christmas visa upp min kyrka
och känna mig stolt. Det har jag kunnat göra under de
senaste åren.

Mikael Järlestrand
medverkar tillsammans
med solister, körer och
musiker från Malmö
Pingstförsamling

Per Eriksson

Årets gäst

KUPONG

E N J U L KO N S E R T FÖ R H E L A M A L M Ö

för fribijlett
på sista sidan!

ENTRÉ 50 KR

Förköp i samband med gudstjänster
eller via www.europaporten.com
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Allsång och mycket annat
Ett år i Malmö Pingstförsamlings musikliv rymmer många sorters stilar och upplevelser. Det
finns nog inget ämne som engagerar så många av våra medlemmar som just detta med mu
siken i församlingen. I våra gudstjänster och konserter har vi, som sagt, många genrer och ut
övare, men den gemensamma nämnaren är att vi vill förmedla budskapet om Jesus Kristus.

Sångarglädjen
har inte
gått att ta
miste på.

18

Vi har många konstellationer av sångare och musiker och
ett stort antal fantastiska musikledare, som med sina begåvningar fyller våra gudstjänster och konserter med en
härlig musik. Denna musik blir bärare av evangeliet. Många
av dessa grupper fungerar både som försångare i den unisona sången samtidigt som de förkunnar för församlingen
genom sånger som belyser aspekter av livet i allmänhet
och det kristna livet i synnerhet.
Söndagens gudstjänst är själva ryggraden i församlingens musikliv. Utöver detta finns under ett år många tillfällen att lyssna till, samt vara med att sjunga ur den andliga sångskatten. Våra allsångskvällar i caféet och i stora
kyrksalen har varit väldigt uppskattade. Detta koncept
har vi prövat under två år nu och vad man kan uppfatta
av folks reaktioner så är det en succé. Tre torsdagkvällar
per termin samlas vi i caféet för det vi kallar ”Hela caféet
sjunger”. Då tar folk med sina instrument eller noter till
någon av sina älsklingssånger och så sjungs och spelas
det tills struparna glöder. En gång per termin flyttar allsångskvällen in i stora kyrksalen och då har vi även bjudit in några namnkunniga solister, som tillsammans med
församlingens egna sångare och musiker leder i allsång,
samt att dessa gäster sjunger några av sina egna favoriter.
I år har det varit Gladys Del Pilar, Frank Ådahl & Evie och
Pelle Karlsson som varit solister. Många hundra människor
har kommit på dessa allsångskvällar och sångarglädjen
har inte gått att ta miste på.
Vi har även speciella lovsångskvällar, We Praise, vid ett
par tillfällen varje termin. Då är det den yngre generatio-
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nen i församlingen som tar oss med i en lovsångskonsert
som inte lämnar någon oberörd.
Våra intervjukvällar som fått namnet P.S. (prat & sång)
innehåller, som namnet antyder, även inslag av sång. Det är
sånger som förstärker ämnet för kvällen. Allmänmänsk
liga frågor som i sångens format får lyssnaren att ytterligare bearbeta temat.
På 1:a maj och under allhelgonahelgen ger församlingen
två konserter, som bjuder på den mer sakrala delen av vår
andliga sångskatt. Sånger som har ett djup i budskapet och
som förstärks av den klassiska musikens rika tonspråk.
När det närmar sig jul kommer adventssångerna fram
och första advent är ju som i alla kyrkor en stor högtid
även musikaliskt. Då medverkar förutom körsångare även
församlingens brassensemble och detta ger våra älskade
adventpsalmer dess rätta högtidliga ackompanjemang.
Församlingens julkonsert White Christmas skrivs det
mycket om i detta nummer av vår församlingstidning. Vill
man möta större delen av vårt musikliv skall man komma
den 7:e december. Då är de flesta sångare och musiker ”i
elden”.
Jag vill även inbjuda alla till julhelgens sång- och musikgudstjänst som vi har på annandagen den 26 december kl
10.30. Då sjunger vi julpsalmerna och får lyssna till under
bar körsång.
Låt musiken och sången få bära budskapet om världens
frälsare till dig också denna jul.
MIKAEL JÄRLESTRAND

Andreas

Mikael

Mattias

Thore

Vi finns till
för Er
pastorer
Andreas Wessman 0704-82 23 32
Mikael Järlestrand 0707-74 40 73
Mattias Sennehed 0733-84 11 29
fängelsepastor
Thore Waern 0705-11 95 94
barnledare och församlingskoordinator
Rhode Östling 0709-88 39 43

Rhode

P.S.

Marie

Dave

franska
Marie Chantal Isaacson 0721-95 30 63

Prat & sång
Mats

Vi känner att det behövs fler forum för livets stora frågor. Vi vill erbjuda Malmöborna ett forum för att bearbeta
frågeställningar, som rör exempelvis förlåtelse, orättvisa,
sorg, ilska och upprättelse. Om du känner att du vill fördjupa dig i livets stora existentiella frågor är P.S något för dig.
En intressant gäst med en spännande livsberättelse
som ramas in med sånger från den moderna låtskatten
är den enkla och uppskattade formen för P.S.
Vi har hitintills haft 8 spännande gäster. Thomas Sjödin, Göran Skytte, Dan Olofsson, Ann Heberlein, Dogge
Doggelito och Marcus Birro är några av de personligheter
som har berikat Malmöborna med sina livserfarenheter.
Gästen har ett 20 minuter långt inledningsanförande, som
följs upp av ett samtal med kyrkans pastor. Allt ramas in
av noga utvalda sånger. Andreas Wessman är moderator
och samtalsledare och Johan Bergman är kapellmästare.
Vi vill erbjuda P.S till så många som möjligt och därför
har vi valt att inte ta någon entré. Alla är välkomna och vi
hoppas och tror att P.S kommer att berika och fördjupa
ditt liv.
I skrivande stund är nästa P.S. inte planerat men håll
utkik efter information på vår hemsida: www.europaporten.com, eller på den stora ljusskylten mitt emot Coop
Forum.
ANDREAS WESSMAN

Söndagar kl 10.30 har vi gudstjänst på svenska.
Dessutom finns följande språkgrupper som
regelbundet möts till gudstjänst och gemenskap.
Kontakta gärna oss för ytterligare information:

Terry

filippinska
Dave Holm 0723-25 55 87
engelska
Mats Jönsson 040-92 64 01
Terry Hoggard 0709-88 39 32
romani grupp 1
Juraj Drivhall 040-54 95 21

Juraj

romani grupp 2
Juraj Daniel 040-13 76 02
spanska
Julio Mazuela 0703- 58 61 35

Juraj

vietnamesiska
Than van Nguyén 0739-52 39 20

Julio

övrig verksamhet i malmöområdet
Than

Nydala
Jessica Tovar 0733-44 89 32
Svedala
Agne Sonesson 040-40 03 15

Jessica
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Klipp ut för att byta mot fribiljett till julkonserten.

Hej kära granne!
Visste du att Malmö Pingstförsamling varje år sätter upp
en mycket uppskattad julkonsert? Vi vill gärna bjuda dig
på årets julkonsert av den enkla anledningen att du är vår
granne!
Biljetten kostar vanligtvis 50 kr men om du klipper ur
och tar med dig den här kupongen till Europaportens expedition på Stadiongatan 25 så får du en biljett helt gratis. Här
kan du också köpa fler.
Du går in under ljusskylten och går rakt fram i foajén.
Är det låst finns det en ringklocka vid sidan om dörren.
Tryck på ”Pingstkyrkan expedition”.
Vi har öppet vardagar
mellan 09:00–16:00.

Hoppas vi ses
på årets konsert!
Andreas Wessman
Pastor och föreståndare
Malmö Pingstförsamling

God
jul
I kikaren
Söndagar 10.30 Gudstjänst
1:a söndagen i månaden firas Nattvard.
Lunchservering efter gudstjänsten t o m 30/11
därefter kyrkkaffe. Disciples Kidz & Junior
(Höstterminens avslutning 14/12)
Torsdagar 11.00

Bön

Sön 7/12
15.00 & 18.30

White Christmas – Julkonsert
Mikael Järlestrand med körer, solister och
musiker från Malmö Pingstförsamling.
Gäst: Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.
Insamling till organisationen Hela Människan.
Andreas Wessman, Mattias Sennehed m fl medv.

Du kanske vill veta mer om vad som händer här under året.
Skriv gärna ditt namn och din e-post här så håller vi kontakten (valfritt).

Pris 50 kr. Barn t o m 12 år gratis. Biljetter kan köpas vid
gudstjänster och via hemsidan: www.europaporten.com
(10 kr serviceavgift tillkommer vid beställning på nätet).

NAMN

Tor 11/12
E-POST

19.00 Hela Caféet sjunger Allsång – Julspecial
Gunnar Havrup, Bengt-Olov Holgersson m fl
Fri entré

Sön 21/12 10.30 Julgudstjänst
Predikan: Mattias Sennehed
Sång/Musik: Erika Möller med team
Mötesledare: Julia Ellbrant

7 december
15:00 & 18:30

Fre 26/12 10.30 Julens stora sång- och musikgudstjänst
Annandag jul
Bengt-Olov Holgersson med körsångare och
solister. Appell Mikael Järlestrand
OBS! Ändringar kan förekomma
För aktuell mötesinfo ring 040-92 81 71 eller
se mötesaktuellt på vår hemsida: www.europaporten.com

Malmö Pingstförsamling
E N J U L KO N S E R T FÖ R H E L A M A L M Ö

ENTRÉ 50 KR

Förköp i samband med gudstjänster
eller via www.europaporten.com

Stadiongatan 25, 217 62 Malmö
Telefon
Fax
Mötesinfo
E-post
Webbsida

040-800 30
040-19 25 20
040-92 81 71
info@europaporten.com
www.europaporten.com
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BANK- OCH PLUSGIRONUMMER

Församlingskassan BG 468-6887
Församlingskassan PG 3 79 07-3
Missionskassan PG 479 98 31-5
Radio Malmö PG 66 42 31-8

