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Behovet av hopp!
Vi lever i en orolig tid. Skrämmande klimatrapporter och krigs-
larm når oss nästan varje dag. Det är också en utmaning att ta 
reda på sanningen. Det finns så många röster och det är svårt 
att få en tydlig bild av hur det egentligen är. Vi blir utsatta för de 
röster som för tillfället är starkast och därigenom når våra öron. 
Hur sorterar vi all information? Hur bedömer vi? Vad är sanning?

Oron i samhället sätter sig i folksjälen. Den psykiska ohälsan 
ökar och unga mår allt sämre. 

I sådana tider behövs hopp och för den som orkar lyssna så 
finns det många hoppfulla röster i vår tid. Visst är klimatet en 
enorm utmaning, men det finns positiva innovativa initiativ och 
den unga generationen formerar sig i ett globalt engagemang 
som saknar motsvarighet i modern tid.  

Ett av kyrkans kännetecken genom historien är just förmågan 
att tala hopp in i sin samtid. Martin Luther King var baptistpas-
torn som satte ord på afro amerikanernas kamp för medborger-
liga rättigheter. De två senaste mottagarna av Nobels fredspris, 
Dennis Mugwege och årets pristagare Ably Ahmed, hittar båda 
två roten till sitt engagemang i sin kristna tro.     

Kanske är det därför totalitära regimer över hela världen för-
följer kristna. En av grundstenarna i den kristna tron handlar 
om individens frihet och vår gemensamma förmåga att förändra 
samhället till det bättre.

Julens berättelse om Jesus födelse in i den här världen är ett 
hoppets budskap. Gud har inte övergivit oss eller sin skapelse. 
Han är nära den som söker honom. Därför har vi valt att lyfta 
fram den personliga berättelsen om tro i den här tidningen. Olika 
människor som får komma till tals och som på ett personligt 
sätt berättar vad tron betyder för dem. Vår önskan är att dessa 
berättelser ska skänka dig det hopp du behöver i din situation.

Som vanligt vill vi också bjuda in dig till vår Julkonsert Why 
Christmas. Du hittar instruktioner om hur du gör för att lösa ut 
en fribiljett på sista sidan.

Hoppas att vi möts på konserten den 8:e december!

ANDREAS WESSMAN
Pastor och föreståndare  

i Malmö Pingstförsamling
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 ÅR FAMILJ TILLBRINGADE EN JUL I SYDNEY – ingen snö, 
strålande sol och varmt – lyssnade på gatumusikan-

ter som sjöng julsånger i flip-flop och tomte-
luva. På julafton gick vi på gudstjänst och 
lyssnade till en predikant som sa 
att ”julen är som en spegel, den 
visar vad du har – eller inte 
har”. Med det menade han 
att det t ex blir tydligt vid 
julen om du har pengar 
– kan köpa massor av 
julklappar och mat – 
eller inte har pengar 
– julklappar och mat 
uteblir. Om man har 
familj och vänner att 
samlas med – eller 
om man är ensam. 

Vi har ju föreställ-
ningar om julen alla till 
mans. Lugn och ro, spra-
kande brasa, knäck och nötter, 
julgran och barns tindrande ögon. 
Blir det så som vi föreställt oss? El-
ler blir det jagande in i det sista med klap-
par? Matlagning hela dagen? Utpumpad i soffan efter 
julklappsutdelning? Och på det lite för mycket godis och 
choklad? Det kanske är bara våra jular som ser ut så? 
Men ett inslag har våra julfiranden alltid innefattat, hög-
läsning av julevangeliet (kanske inte alltid för villiga lyss-
nare). För att julen är för mig, oss, som kristna starten på 
något stort. Starten på världens frälsning. 

I ett stall i Betlehem, där föddes Jesus. Jesus som dryga 
30 år senare gav sitt liv på korset, tog min och din synd 

med sig i döden, för att vi ska ha ett evigt liv. Bli frälsta. 
Martin Luther talade om det saliga bytet – min synd mot 

evigt liv. That's why – why christmas. Och vårt 
varför ger ett därför. Därför vill vi hålla 

en julkonsert kring det som är vårt 
Why Christmas – Jesu födelse.

Årets julkonsert kommer 
att innehålla sånger från 

olika tider, med olika 
stilar, klassiker och 
nyskrivet och det ge-
mensamma är att de 
kommer att hålla sig 
kring julens budskap 
– att Jesus är född. 
Du kommer även att 
få höra julens evang-

elium läsas med olika 
röster. Sångare och 

musiker från Malmö 
Pingstförsamling står för 

framförandet.
– Tänk om julen 2019 skulle 

kunna vara en jul som inte bara hand-
lar om stress, paket och mat. 

– Tänk om julen 2019 skulle få präglas av frid, ge-
menskap, ljus och glädje?

– Tänk om julen 2019 skulle få vara julen där jag tar vara 
på julens budskap – en son blir oss given, Jesu födelse.

För att återknyta till att julen är en spegel av vad vi har 
eller inte har – kanske kan jag, du, vi – som har –  sträcka 
ut en hand och ge till någon som inte har?

CATARINA JONASSON

Why Christmas? Ja, det kan man fråga sig. 
Jul, fridens högtid i hjärtat av familjen. Gran, snö, gemenskap,  

klappar, god mat, ljus. Så kan det vara – men långt ifrån för alla. 

Sön 8 december
15:00 & 18:30 – STADIONGATAN 25A

ENTRÉ 60 KR
Förköp i samband med gudstjänster 

eller via www.europaporten.com

E N  J U L K O N S E R T  F Ö R  A L L A

JULKONSERTER I EUROPAPORTEN

FRIBILJETT TILL  
KONSERTERNA  
PÅ BAKSIDAN
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Alla samlingar i Malmö Pingstförsamling är offentliga och du är varmt välkommen 

till våra lokaler på Stadiongatan 25A när du vill. Veckans huvudsamling är söndagens 

gudstjänst och för dig som aldrig firat gudstjänst hos oss kommer här en liten be-

skrivning av vad som väntar dig en söndag i vår kyrka.

1         Innanför dörren hälsas du välkommen av en kyrkvärd. Om du 

vill kan du få ett infoblad om kommande samlingar i kyrkan.

2 Sedan följer du strömmen av männi skor ner till vänster till ”Stora salen” som kyrkolokalen kallas.  

Vill du fira gudstjänst på filippinska eller vietnamesiska går du istället rakt fram och ner på nedre plan.

3 Väl inne i kyrkan kan du sätta dig var 

du vill i våra bekväma fåtöljer.

4 Kl. 10:30 startar gudstjänsten och 

någon hälsar oss alla välkomna.

5 Den första kvarten av samlingen sjunger vi s.k. lovsånger. Det är gemensam sång vars textinnehåll kan 

liknas vid böner. Tillsammans sjunger vi sånger som riktar sig till Gud och hjälper oss att formulera en 

sorts gemensam bön. Man kan såklart vara med i sången även om man ännu inte omfattar själva tron.

HUR OCH VARFÖR FIRAR VI 

GUDSTJÄNST?
TEXT: ANDREAS WESSMAN
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6 Efter lovsången följer en stund 

av olika inslag. Ibland har vi dop. 

Det är en ceremoni då den som be-

slutat sig för att vara en kristen döps 

genom nedsänkning i vatten. Det kan 

låta märkligt men så har kyrkan gjort i 

2000 år. Dopet är en symbolhandling i 

vilken vi identifierar oss med Jesus död 

och uppståndelse. Vissa söndagar har 

vi barnvälsignelse. Då omsluter vi fa-

miljer som nyss fått barn genom att 

be för barnet och hela familjen. Vi in-

formerar alltid om viktiga samlingar vi 

har framöver. Det är ett uttryck för att 

alla är välkomna på allt det vi gör.

7 Efter information och andra in-

slag samlas det in en kollekt. 

Kollekten är mycket viktig för verk-

samheten då merparten av försam-

lingens olika aktiviteter finansieras av 

frivilliga gåvor. Man kan ge på tre olika 

sätt: Kontant, kort eller swish. Alla gå-

vor är frivilliga och kyrkan har ingen 

obligatorisk medlemsavgift.

8 
Efter kollekten kommer det som 

många uppfattar vara gudstjäns-

tens huvudpunkt: Predikan. Den krist-

na kyrkan uppfattar att Bibeln är Guds 

ord. Vad man menar med det kan dock 

variera. Vi tänker att Gud på ett sätt 

talar till oss genom sitt ord. Predikans 

funktion är att hjälpa oss att lättare 

förstå vad som står i Bibeln. Dessutom 

behöver gamla texter i någon mening 

tolkas för att vi i vår tid ska kunna 

förstå dem. Predikantens uppgift är 

också att göra texterna relevanta så 

att vi lättare kan applicera dem i våra 

olika vardagssituationer.

9 Efter predikan sjunger vi lite mer tillsammans och vi ger 

också möjlighet för alla att ge respons på det man har upp-

levt i gudstjänsten. Vi har två platser längst fram på sidan av es-

traden som vi kallar för förbönsplats. Här finns några personer 

som gärna ber för dig och din livssituation. Det kan kännas skönt 

att få dela med någon det som är jobbigt i livet och vi tror att Gud 

vill vara med i det som är besvärligt. Men det måste inte vara 

svåra saker som är orsaken till att man söker förbön. Ibland vill 

man tacka för Guds omsorg eller så vill man bara lägga sitt liv i 

Guds hand. 

10 Efter ca 1,5h är gudstjänsten slut och vi fortsätter gemen-

skapen i foajén och i caféet där det serveras lunch. Första 

gången man firar gudstjänst hos oss bjuder vi alltid på lunchen.

HUR OCH VARFÖR FIRAR VI 

GUDSTJÄNST?

Lunchkupong

Varsågod!

Varje söndag bjuder vi på lunch  

till de som inte besökt oss tidigare.

Klipp ut och ta med kupongen till  

kyrkan på Stadiongatan 25 A, Malmö.

Efter gudstjänsten fungerar kupongen 

som betalning i kassan  

till Lunchserveringen.

OBS! Ingen lunch 8 dec–19 jan. 

Kupongen gäller t o m jan 2020.

Välkommen!
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”OCH NI, 
VEM SÄGER 
NI ATT JAG ÄR?”
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Om man i Bibeln läser de fyra första böckerna i Nya Testamentet och gör en personanalys av 
Jesus märker man ganska snart att han ofta omgav sig med människor med olika etnicitet, 
bakgrund och social status samt att han var intresserad av att bygga en personlig relation med 
dem. Just fokuset på den personliga relationen blir lite extra tydlig i följande passage hämtad 
från Matteusevangeliet 16:13–16.

Då Jesus kom till trakten av Caesarea, Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket 
att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och and
ra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” 
Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” (Svenska Folkbibeln 98)

Läs här hur fyra olika människor med olika bakgrund och vardag skulle ha svarat idag om Jesus 
skulle ha ställt samma fråga till dem som han ställde till sina lärjungar då. 

FÖR JOHANNA STRINDLÖV
Mitt namn är Johanna Strindlöv. Jag är 21 år 
gammal och uppvuxen i Malmö. För tillfället är 
jag ledare på en skola i Spanien där vi studerar 
Bibeln och gör praktik i lokala kyrkor. 

Jag lärde känna Jesus när jag var i tonårsåldern. En tid 
då det är mycket press på hur och vem man ska vara. Betygen ska vara 
bra, kläderna ska sitta snyggt och man ska hänga med rätt personer. 
Under denna tid var Jesus en klippa för mig, inte minst när jag drabbades 
av anorexi i samma veva. Till Honom sprang jag när det inte fanns någon 
annan att vända sig till. Jag grät och visste att Jesus såg mina tårar och 
att Han led med mig. Hos Honom behövde jag inte vara någon annan än 
den jag verkligen var. 

Jesus ser inte till mina prestationer eller till något yttre. Han ser till 
hjärtat. 

Även när jag tvivlar på Honom så ser han på mig med kärlek. När jag 
först lärde känna Jesus så ifrågasatte jag Honom en hel del. Jag tvivlade 
både på Honom och på Bibeln men detta är dock inget jag ångrar. Det är 
tack vare alla diskussioner och frågor som vår relation vuxit sig stark. Jag 
har fortfarande frågor och det lär jag nog ha hela livet ut, men jag litar på 
att Han som skapade mig känner mig bättre än vad jag känner mig själv. 

Nu när jag tänker efter så är nog tilliten till Jesus det som håller mig 
igång... särskilt när man vandrar genom livets dalar. När jag är svag så 
litar jag på att Jesus är stark nog att bära mig. När jag är glad och moti-
verad så litar jag på att Jesus gläder sig med mig samt leder mig på den 
väg jag ska gå. Jag behöver inte vara rädd inför framtiden för Jesus har 
kontrollen. Det är så skönt! Det handlar inte om mig, mitt och mina. Inte 
om vad jag gör eller vad jag kan prestera. Jag kan vila i Honom. Jesus dog 
för min skull. Därför vill jag leva för Hans skull.

FÖR BIRGITTA DAHL
Jag har haft förmånen att växa upp i ett kristet hem och fick 
med mig barnatron från början av mitt liv. Allt eftersom åren 
gick kom jag gång på gång till livsval av olika slag: yrkesval, 
livskamrat, livsuppgift. 

För mig har min tro på Jesus inneburit att Han lagt upp kartan 
för mitt liv. 

När jag ser tillbaka på ”hur det blev” ser jag hans ledning i 
smått och stort. Hans väg på mitt livs karta ledde till missionsin-
satser i två olika länder, Bangladesh och Filippinerna. Resan har 
inte alltid varit i lugna vatten. Ibland har det stormat och blåst. 
Under sådana tider har jag gått tillbaka till kartan och den Herre 
som ritat den. Och med honom vid rodret kan jag se tillbaka med 
tacksamhet och glädje på mitt liv.

DETTA ÄR

DETTA ÄR

”Och ni, vem säger ni att jag är?”
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FÖR ISABELLE LÅNG
Jesus berör hela livet om vi låter 
honom. Jag har märkt i mitt liv 
att vem Jesus är för mig får 
olika fokus i olika perioder. 
Jag älskar bilden av Jesus som 
Herde och det är den som är 

mest konkret för mig just nu. Or-
det Herde, berättelser eller dikter 

där ”Herden” är med finns genom 
hela Bibeln. Det står bland annat i Nya 

Testamentet att när Jesus såg människorna 
kände han medlidande med dem; ”De var illa medfarna och hjälplösa, 
som får utan Herde” (Matt 9:36, Bibel 2000). 

Mitt sätt att beskriva mig själv är sällan som ett får, men det här 
berör mig för jag ser en värld där vi i mångt och mycket är både ska-
dade och hjälplösa. Och ser i mitt liv hur jag ”bara” är människa och 
lätt blir otillräcklig eller i alla fall känner mig otillräcklig.

En bra Herde skulle engagerat och omsorgsfullt ta hand om sina 
får, leda dessa till betesmark där fåren kunde äta och vila. Många 
herdar sov nära fårens område för att vakta mot rovdjur under nät-
terna. Och så upplever jag att Jesus är! Han är nära och bryr sig om 
allt jag bär på. Jag har upplevt hur han svarar på bön om små saker 
som stora och det är så fint att se att hans svar alltid är bättre och 
större än vad jag kunde tänka. Jag upplever också att han hjälper mig 
till vila. Det är som att när jag har bett för något så kan det plötsligt 
bara lättas från mitt hjärta och mina tankar blir lugna som att hela 
kroppen inser att jag kan släppa kontrollen till Jesus istället. I Bibeln 
står det till och med att Jesus är den Herden som ger sitt liv för fåren.

Att ha en relation med Jesus är spännande, såväl som det är den 
enda tryggheten och grundstenen som håller i livet, som jag tror vi 
alla behöver och saknar, vare sig vi vet om det eller inte.

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han 
låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten. Han ger 
mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns 
skull. Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont, 
för du är med mig, och din käpp och stav tröstar mig.

(PSALTAREN 23:1–4 BIBEL 2000)

MOA NISSFOLK

FÖR JOHN HOLLINGER
Mitt namn är John Hollinger. Jag är 24 år och min passion, tillika an-
ledning att jag flyttade till Malmö, är fotboll (OBS! Inte amerikansk 
fotboll.) 

Jag kommer från USA och efter min collegeexamen med colle-
gefotboll har jag arbetat mot min dröm om en professionell fot-
bollskarriär. 

I USA mötte jag en dansk talangscout som letade efter amerikan-
ska spelare. Till slut kopplade han ihop mig med en professionell 
klubb i Danmark som letade efter en målvakt och jag blev inbjuden 
till en provspelning. I tro kastade jag mig ut.

Precis som med många andra saker i livet gick provspelningen ty-
värr inte riktigt som planerat och klubben valde att inte erbjuda mig 
ett kontrakt. När jag ändå var i Europa bestämde jag mig för att jag 
likaväl kunde stanna kvar och leta efter en annan klubb. En kontakt 
kopplade då samman mig med ett lag i Malmö, Malmö City FC, i di-

vision 3 och efter det har jag inte blickat bakåt. 
Nyligen avslutade jag säsongen efter att 

ha spelat tillsammans med Malmö City 
FC de senaste sex månaderna. 

Om Jesus skulle frågat vem han 
är för mig skulle jag troligtvis ha 
sjungit följande textrad ur sången 
”Way Maker” av Sinach: 

”Way-Maker, miracle-worker, 
promise-keeper, light in the dark-

ness. That is who You are.”
(Den som banar väg, utför under, 

håller sina löften, är ljus i mörkret. Det 
är vem du är.)

Dessa fantastiska egenskaper hos Jesus ger 
oss hopp i den här världen. Jesus har varit med mig genom livets 
alla med- och motgångar och det är han som ger mig modet och 
självförtroendet att sträva efter och klara allt. 

DETTA ÄR

DETTA ÄR

”Way-Maker, miracle-
worker, promise-keeper, 
light in the darkness. 
That is who You are.”
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soo dhaweyn

karşılama

bienvenida välkommen

Språkcafé på Europaporten
En träffpunkt för dig som vill öva din svenska 
i trivsamma former.
PÅ TISDAGAR HÄNDER DET, vi träffas i vårt café på Stadiongatan 25A i Malmö. Människor från 
jordens olika hörn kommer för att umgås en stund. Alla vill träna svenska, några vill få hjälp 
med grammatik och andra vill få hjälp med läxor. Det är våra gästers behov som styr innehål-
let på kvällarna. Stämningen är mycket god.

Det är många som återkommer varje tisdag och de glada hälsningarna fyller lokalen när vi 
startar upp och fikar tillsammans. Våra volontärer som jobbar i köket har förberett och dukat 
fram fika till alla. Vi sprider ut oss vid olika bord så att alla har någon med svenska som mo-
dersmål vid bordet. Visst är det ibland svårt att förstå varandra men uppfinningsrikedomen 
är stor, vi ritar, pekar på bilder och använder telefoner när så behövs. Både deltagare och 
volontärer bidrar till givande kvällar. Vid ett av borden sitter barnen och leker, de följer med 
sina föräldrar men även de får träna lite svenska och lära sig nya ord.

Vi vill skapa en varm miljö där du som behöver träna svenska kan känna dig välkommen och 
hemma, en plats där du kan utveckla din svenska. Vi ser fram emot många spännande möten.

Är du sugen på att komma till vårt café så är det bara att komma, ingen anmälan behövs. 
Vi träffas klockan 18.00–19.30 varje tisdag.

Vi ser fram emot att träffa dig!            MARIE-LOUISE NYMAN
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En vecka 
i Malmö 
Pingstförsamling

MÅN         Vilodag efter  
veckan som varit

TIS        Småbarnssång, se sid 15   
Klädhjälpen, se sid 15  •  Språkcafé, se sid 9

LÖR       Friskvård för par, konfir-
mationsuppstart, etc

SÖN       Gudstjänst med lunch 
efteråt, se sid 4–5.

TISDAG FÖRMIDDAG 
SMÅBARNSSÅNG.

Föräldralediga 
och deras bebisar 
sjunger, leker och 
umgås tillsam-
mans.

LÖRDAG
FRISKVÅRD FÖR PAR, KONFIRMATIONS- 
UPPSTART, HELDAG OM HEMGRUPPER...

Då och då dyker specialevent upp på 
lördagarna. Här har vi ALL IN – en kon-
ferensdag för ungdomarna tillsammans 
med Ny Generation.

En vecka i vår kyrka är fylld av 
verksamheter för stora och små. 
En del aktiviteter sker varje vecka 
medan andra återkommer mer 
sällan.

I veckohjulet här finns ett  
axplock av det som händer i  
lokalerna på Stadiongatan 25 A.
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Bilder tagna av:
Elias Axmarker
Daniel Karlsson

Annika Wennerström
Mathias Lång

Wenny Sallbring
Frida Lerpard

Iréne Jävert

ONS        Breaking Bread, 
Alpha, se sid 13.

FRE       Disciples Ungdoms-
kväll, se sid 18

TISDAG FÖRMIDDAG OCH 
VARANNAN TORSDAGS-
KVÄLL KLÄDHJÄLPEN.

Här kan behövande 
få hjälp med kläder, 
husgeråd och annat för 
att klara vardagen.

TISDAG KVÄLL
SPRÅKCAFÉET.

God gemenskap med god fika.

ONSDAG KVÄLL (EN GÅNG I MÅNADEN) 
BREAKING BREAD – FÖR UNGA VUXNA. 

Föredrag varvat med diskussioner 
runt borden över en skål god soppa 
och nybakat bröd.

TORSDAG KVÄLL
P.S. (PRAT & SÅNG)

P.S. eller andra spännande 
kvällsmöten med aktuella ämnen 
och inspirerande talare under  
några torsdagar varje termin.

FREDAG KVÄLL.
DISCIPLES UNGDOMSKVÄLL.

Här serveras alltid något att 
äta i början på kvällen.

TORS       Handarbetscafé, se sid 15 
Fördjupning, P.S, etc
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GUD BLEV TIDIGT SJÄLVKLAR i Annas liv och re-
dan som liten flicka bar hon på en visshet, 
Gud finns. När Anna var 10 år tog hon ett 
eget beslut att hon ville ha med Gud i sitt liv. 

Anna har alltid känt trygghet och att hon 
har en självklar plats i kyrkan. Pingstförsam-
lingen var som en familj. Söndagsskoletan-
ten backade upp henne och gav henne små 
uppgifter. Anna hade något att bidra med och 
hon kände sig betydelsefull. 

Annas föräldrar skilde sig när hon var 5 
år. Anna var äldst och hennes mamma blev 
ensam med tre små barn. Efter skilsmässan 
kom vänner från Pingstförsamlingen hem 
till familjen för att hjälpa till. Omsorgen från 
församlingen var fantastisk, berättar Anna. 

”Mamma läste sagor för oss på kvällarna 
och vi bad tillsammans. Vi fick säga vad vi 
ville be för. Vi bad ibland att pappa skulle 
komma hem. Det var naturligt att be för 

allt. Det gav oss en stor trygghet”, berättar 
Anna. 

Det var tufft för familjen att leva utan pap-
pa och relationen med honom var i perioder 
svår. Anna blev lite av en medlare som fick 
se till att alla var glada och nöjda.

UNDER TONÅRSPERIODEN LYSSNADE Anna mycket 
på musik. Hon kommer ihåg hur kristna ar-
tister som t.ex. Amy Grant satte ord på vad 
Anna själv kände. Texterna handlade om att 
vara människa och om att ha en tro som bär 
mitt i vardagen. Det hjälpte Anna. 

Anna har alltid haft behov av att ställa 
frågor. Hon berättar om en fantastisk ung-
domsledare i kyrkan. Han lät henne ifråga-
sätta Bibeln, det kristna sammanhanget och 
tron. Det stärkte hennes tro och gjorde den 
stabil. Det är hon oerhört tacksam över idag. 

En del kristna talar om att de har gått från 

mörker till ljus eller att de levde ett tufft liv, 
men så mötte de Jesus och fick ordning på 
livet. Ett tag sörjde Anna att hon inte hade 
något ”före och efter.” Anna har inget sånt 
tillfälle, då hon blivit ”frälst”. 

Som 21 åring flyttade Anna 180 mil söder-
ut till sitt första jobb och till egen lägenhet. 
Vem var hon nu? Skulle tron hålla i en ny 
miljö? Där i sin ensamhet talade hon med 
Gud och läste Bibeln. 

”När jag var barn fick jag sitta i Guds knä. 
Han var min vän: snäll och god. Men nu insåg 
jag att Gud också är helig, att jag hade saker 
i mitt liv som kanske inte var som han öns-
kade. Det tog inte bort att han är god, snäll 
och kärleksfull, jag fick se en bit till. Jag har 
fått ta emot hans förlåtelse. Det är stort.” 

ANNA FICK SOM 21-ÅRING göra upp med sin 
barndom. Hon fick släppa fram vrede från 

Jag har stämt träff med Anna Blom en vanlig tisdagskväll i oktober. 
Hon kommer med andan i halsen efter en intensiv dag i skolan. Hon arbetar som lärare i musik 
och engelska. Vi landar i soffan med en varm kopp i handen och tända ljus på bordet.
Vi ska prata om livet och tron. Vem är denna glada, varma norrlänning, som så tydligt 
har en tro som bär henne? Var kommer den tron ifrån? Vad ger den henne? 

Annas tro
MITT I LIVET
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Anmälan
och mer info finns på  
europaporten.com 

/alpha 

Funderar du över tillvaron? Varför vi finns till och vad livet 
egentligen går ut på, om det finns en högre mening med 
livet och om det kanske finns en fortsättning efter döden?

Tänk om Gud finns? Tänk om Bibeln har ett budskap för oss idag? Tänk om Gud är 
intresserad av oss som individer? Tänk om ...

Tänk om det är sant att Jesu död på korset är det största som har hänt i mänsk
lighetens historia. Går det verkligen att bevisa att Jesus dog på korset?  Har han 

verkligen uppstått? Tänk om ...

Varför inte ta reda på vad Bibeln säger och vad kyrkan lär! Du kan få vara med 
på en spännande resa under ett antal onsdagar med start den 22 januari 2020.

Vi äter en god middag tillsammans, ser på ett föredrag producerat av ALPHA 
för att sedan diskutera innehållet under tiden vi dricker en kopp kaffe eller te. 
Kursen utgår ifrån undervisning om kristen tro men deltagarnas frågor styr 

samtalen och alla frågeställningar är välkomna.                  ANNIKA WENNERSTRÖM

KURSSTART: 
Onsdagen den 22 januari    

PLATS: 
Europaportens Café, 
Stadiongatan 25 A

TID: 18.30–21.00   

ANTAL GÅNGER: 10

skilsmässan och över att pappan hade valt 
en annan familj. Hon visste vad Bibeln sa om 
förlåtelse och att hon som kristen förvänta-
des vara förlåtande. Sorg och vrede vällde 
upp. Ensam i sin lägenhet sa hon till Gud: ”Jag 
kan inte förlåta själv. Hjälp mig att förlåta.” 

Någonting hände inom henne. Hon förkla-
rar det som att spetsen som gjort henne illa 
i själen bröts av och den skadar henne inte 
längre. Hon fick ro på insidan. 

Anna tycker att det är viktigt att vi inte 
trycker undan det vi har varit med om, utan 
släpper fram det. För Anna är det naturligt 
att tala med Gud om allt. 

ANNA SKRIVER SÅNGER och en formulering som 
hon burit på en tid är: ”Du för mig inte alltid 
runt eller över, men igenom”. Så har det varit 
för Anna. Hon beskriver att för henne hand-
lar livet med Jesus om att han är...

– För dig
– Med dig
– I dig
– Genom dig

Gud bryr sig om, hjälper, använder och job-
bar genom oss människor. De som inte kän-

ner Gud ska få veta att han finns och att han 
bryr sig. Anna tror att Gud vill bli synlig för 
alla människor. Öppnar man sig för Gud, så 
är han där. 

NÄR ANNA VAR 15 ÅR fick hon en teckning av 
en god vän. Den föreställer två knäppta hän-
der. För några år sedan blev Anna stående 
framför den gamla teckningen och fick en 
tanke att hon efter så många år skulle höra 
av sig till vännen via Facebook. Hon tog kort 
på teckningen och skickade en hälsning. Hon 
fick snabbt svar och det visade sig att vän-
nen hade gått igenom en tuff skilsmässa och 

hade precis frågat Gud vart han fanns. Vän-
nen tog Annas hälsning som ett tecken på 
att Gud har omsorg och bryr sig. Det blev en 
hälsning från Gud. 

Gud vet vad vi behöver. Han kan ge oss 
tankar och idéer, så att vi får vara till hjälp 
för andra. Genom flera svåra perioder, när 
hon t.ex. levde med en skada eller höll på att 
gå in i väggen, så har människor runt henne 
blivit använda av Gud. En sjukgymnast och en 
terapeut har varit till stor hjälp. Anna ser det 
som Guds omsorg. Gud använde terapeutens 
och sjukgymnastens skicklighet och person-
lighet. 

Anna förklarar: ”Jag tänker att Gud har 
gjort människan. Han vill oss väl. Han har 
gett oss förmågor och egenskaper och vi 
finns till för varandra. Det är hans grund-
tanke. För mig är det inte tillfälligheter, utan 
jag tror att Gud leder oss till varandra. Hans 
omsorg är så stor.” 

Det är för länge sen tomt i våra koppar 
och ljusen har brunnit ner en bit. Annas tro 
bär inte bara henne. Hon vill dela den vidare. 
Innan vi säger hej då, ber Anna en bön för 
mig. Den värmer.                

JENNY ANTONSON
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Barn- och ungdomsläger i Serbien
Malmö Pingstförsamling stöder sedan några år tillbaka ett 
missionsarbete i Serbien. I den nordöstra delen av landet 
finns ett nätverk av små församlingar där medelåldern är 
ganska hög. För att nå ut till den yngre generationen ordnas 
barn- och ungdomsläger varje år. Dessa läger betyder oer-
hört mycket för deltagarna. Många av dessa är romer. 

Hur många gånger har vi inte hört att alla är lika mycket värda, eller att vi är älskade 
precis som vi är? Jag är uppväxt med att både höra och uppleva hur värdefull och 
älskad jag är, både av mina föräldrar och Jesus. För många av oss är detta kanske en 
självklarhet men tyvärr inte för alla. 

Redan i tidig ålder, under familjens resor ner till Serbien, fick jag möta att ”alla är 
lika mycket värda och älskade” inte var eller är en självklarhet. Jag får många gånger 
se hur människor behandlas annorlunda bara för att man har det sämre ställt eller 
en annan etnisk bakgrund. 

I över tio år har vi arrangerat barn- och ungdomsläger i Serbien vars mål är att 
berätta världens bästa budskap – att Jesus älskar dem. Vi möter ca 300 barn och 
ungdomar varje år och här ser vi inte skillnad på varandra utan vi sjunger, ber och 
leker tillsammans. En dag på lägret består av undervisning, lovsång, lekar, två mål 
mat, fika och transport. 

I somras hade vi temat S.O.S och vi undervisade om Jesus som hjälper, helar och 
älskar oss. Under lägret kom det fram en 16-årig tjej till oss och frågade om vi kunde 
be för hennes mamma som är svårt sjuk. ”Jag tror att Jesus kan göra henne frisk” sa 
hon till oss. En annan dag såg jag en kille som är 17-18 år gammal gå iväg med tårar 
i ögonen efter en av våra samlingar. Jag gick efter för att kolla vad som hänt, detta 
är en av våra tuffare grabbar och jag har aldrig tidigare sett honom gråta. Vi satte 
oss ner på en av bänkarna och började prata. Det visade sig att hans pappa träffat en 
ny kvinna och flyttat till ett annat land. Pappan hade lämnat honom och hans familj. 
Killen berättade att han aldrig känt sig så ensam som nu och undrade om vi kunde be 
att Jesus hjälper honom vara stark. 

Jag är otroligt tacksam över varje läger som vi arrangerar, för varje barn och ung-
dom som kommer och för varje ledare som är med och bygger. Vi kan vara med och 
skapa skillnad och berätta världens bästa budskap – att Jesus älskar dem. 

MATILDA SALLBRING

Bibelskola i Bangladesh
Malmö Pingstförsamling har under många 
år stått bakom lokala kyrkor i Bangladesh 
med ekonomiskt stöd och förböner. Idag är 
vår systerkyrka en stark och levande rörelse 
med många medlemmar och numera finns 
det också en ettårig Bibelskola i Dhaka.

Bibelskolan startades 2013 för att ge möj-
lighet till medlemmar i Free Christian Chur-
ches of Bangladesh att fördjupa sig i Guds 
ord och bli mer rustade för tjänst i det stora 
arbete som bedrivs i de drygt 400 försam-
lingsgrupperna. Alla blir inte evangelister 
eller pastorer men alla får en fast teologisk 
grundutbildning. En del arbetar senare i sön-
dagskolorna och en del med ungdoms- och 
kvinnoarbete. 

Nedan tar vi del av vittnesbördet från en av 
detta årets elever.

 BIRGITTA DAHL

”Vi vill sprida Guds kärlek”
Jag heter Shanto Biswas och min fru heter 
Christina Jyoti. Vi har en liten son som är ett 
år och 10 månader gammal. Vi bor i Jessore 
som ligger i sydvästra Bangladesh. Vår lilla 
by består huvudsakligen av muslimer, 30 % 
hinduer och en handfull kristna. Min fru och 
jag känner stor frid i våra hjärtan sedan vi 
funnit tron på Jesus Kristus. Som familj har 
man mycket bekymmer av olika slag men 
genom vår tro har vi funnit glädje, trygghet 
och kärlek.

Vi fick höra om Bibelskolan av en god vän 
och har nu varit här sedan januari. Här får vi 
lära oss om Bibelns sanningar och fördjupa 
oss i de gamla skrifterna. Vi vill att Jesus ska 
leda oss på vägar som han förbereder för 
oss. Vi vill väldigt gärna gå tillbaka till vår 
by efter året på Bibelskolan och lära våra 
medmänniskor där om Guds frälsning. Vi vill 
sprida Guds kärlek till dem som aldrig hört 
evangelium.

 

Många av barnen 
som är med på 
läger kommer från de 
läxläsnings skolor som 
bedrivs på fem platser 
i provinsen Banat i 
nordöstra Serbien.
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Småbarnssång 
Varje tisdag förmiddag rullar det in ett gäng barnvagnar i foajén 
till vår kyrka. Det är dags för Småbarnssång. Här träffas pap-
por och mammor som är hemma med sina små barn. En och 
annan mormor dyker också upp.

Småbarnssången blir en mötesplats för barn och föräldrar att bara vara tillsam-
mans en stund. Det skapas god gemenskap, det finns bra lekutrymmen för barnen 
och givetvis har vi en rejäl sångstund. Nya och gamla sånger varvas med ramsor 
och besök av mjukisdjur. Rörelsesångerna brukar vara extra poppis bland barnen. 
Det blir många härliga skratt och leenden!

 Efter sångstunden går vi upp till kyrkans café, där det bjuds på god lunch med 
kaffe och kaka för 40 kr. Lyxigt att få maten serverad mitt i veckan. Micron går 
varm till barnmatsburkarna.

 Småbarnssången är precis som all vår barnverksamhet, öppen för alla. Man 
behöver inte vara med i någon kyrka eller dela vår tro. 

Vi möts i kyrkans entré kl. 11.00 varje tisdag och går sedan till nedre plan, där 
våra fina barnlokaler ligger. Varmt välkommen till en riktigt mysig tisdagsstund! 

Ta gärna kontakt om du har frågor. 
Mail: jenny.antonson@europaporten.com

Klädhjälpen skänker 
till de som behöver!
Vi vet att många i perioder kan ha det tufft 
ekonomiskt. Det kan vara särskilt kännbart 
när barnen är små. Alla föräldrar vill ju kun-
na ge sina barn vad de behöver.

Malmö Pingstförsamling har ett samarbe-
te med Hela människan (en ideel förening för 
socialt och diakonalt arbete på kristen grund). 
Vi skänker second hand saker som kläder, 
skor, böcker, leksaker och en del husgeråd. 
Vi ser det som positivt att vi kan återanvända 
saker och på sätt göra miljön en tjänst.

Om du har behov av stöd är du välkom-
men att se om det finns något som passar 
dig och din familj. Välkommen torsdagar 
ojämna veckor mellan kl 18–20. Mejla oss 
senast dagen innan på kladhjalpen@europa-
porten.com. Vi har också öppet kl 10–14 alla 
tisdagar.

Om du vill skänka saker till klädhjälpen är 
det också välkommet. Mejla oss då på adres-
sen ovan.

DESIRÉE ENGVALL

Handarbetscafé 
Tycker du om att sticka, virka 
eller brodera? Varför inte göra 
det tillsammans med andra?

Välkommen på torsdagar kl 13–15, ojäm-
na veckor. Vi träffas i kyrkans café där vi 
handarbetar och fikar.

Mycket av det som görs går till välgö-
renhet i Ukraina genom Barnmissionens 
försorg. Många stickar även åt sig själva 
eller sina barn och barnbarn.

Handarbetscaféet är gratis och öppet 
för alla. Anmälan behövs inte, det är bara 
att komma.

Vill du veta mer kontakta kyrkans ex-
pedition. Tel: 040-800 30, tisdag–fredag 
kl 9–12.  
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Olika språkgrupper  
träffas i Pingstkyrkan

VIETNAMESISKA GRUPPEN
Hô. i Thánh Tin Lành Malmö
Thò’ Phu’o.’ng Chúa ngày Chúa Nha.̂ t hàng 
tuần, thò’i gian bá̆t đ ầu lúc 10:30. 

Điê. n thoa. i liên la. c 072-860 54 36. 
NGUYỄN VĂN THANH

Välkommen
Welcome

Chaos 

mừng 

bạn

Bienvenida

Bienvenue

Maligayang 

pagdating

kar
şıla

ma

Många av Malmös invånare är födda i utlandet och det finns många olika 
nationaliteter i vår stad. I Pingstkyrkan har vi, utöver svenska, åtta olika 
språkgrupper som regelbundet har egna samlingar. Kanske vill du hitta en 
gemenskap som firar gudstjänst på ditt modersmål? 
Varmt välkommen till oss!

Guds kärlek inom Europaporten
Jesus Kristus evangelium för persisk-talande

TAHEREH & KAVOSH A. BROUJERDI
0765-55 75 55

FARSI- GRUPPEN SPANSKA GRUPPEN
Hola!
Somos la Iglesia Evangelica Malmö, la 
parte hispana de la iglesia Malmö Pingst-
församling. Somos de diferentes naciona-
lidades latinoamericanas, que nos congrega-
mos para celebrar juntos a nuestro Dios. Tenemos cultos 
de alabanza y adoracion, estudios biblicos y oración. Ven 
a participar con nosotros, estas cordialmente bienvenido!

Nuestros cultos:
Sábados 18 hrs: Culto de Alabanza y Adoración
Miércoles 18 hrs: Oración
Viérnes 18 hrs: Estudio Biblico
E-mail: iglesia.evangelicamalmo@gmail.com
Facebook: Iglesia evangelica Malmö Suecia

INGRID & ANDRÉS FIGUEROA, 0766-33 94 80

FRANSKA GRUPPEN
Nous sommes un groupe de priere fran-
cophone. Nos rencontres ont lieu tous les 
Vendredi soir de 18 h a 20 heures, a Pingst-
kyrkan (Östra salen). Tous unis en langue 
francaise pour la gloire de Dieu. Soyons benis!

MARIE CHANTAL ISAACSON, 0721-95 30 63

16 HEJ GRANNE  # 4, 2019



ENGELSKA GRUPPEN
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!

MATS JÖNSSON, 0738-09 47 80

FILIPPINSKA GRUPPEN 
We are a church family that meets for Sun-
day service 11 am–12:30 pm in Room A fol-
lowed 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.

DAVE HOLM, 0723-25 55 87

ROMANI-GRUPPERNA
Ame sam e romani 
khangeri anda Malmö.  
Aba de khatar o bersh 
1989 inkras khangeri, sako 
Kurko. E angluno grupa kezdil 
16:00 kaj si o Juraj Pucklo Drivhall pastori taj e aver grupa 
kezdil 13:00 kaj si o Juraj Churi Daniel pastori.

Hacharen tume zurales välkomna. Ke pe kado than inkras 
ame sar jekh famelia ando Del. 

GRUPP 1 : 0700-26 93 08 (PUCKLO)
GRUPP 2: 0765-98 93 64 (CHURI)

Devlesa!

RUMÄNSKA GRUPPEN 
Ioan 3:16. Fiindca atat de mult a iubit Dum-
nezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci 
sa aiba viata vesnica. Sintem o comunitate de 
romani si ne intalnim in fiecare joi la ora 18.00–
19.00 si duminica la ora 18.00–20.00 la biserica pendicostala 
europaporten in Malmö. Binecuvantarea Lui Dumnezeu sa fie 
peste toti Amin.                             MARIUS URSU, 0765-57 49 88

#älskamalmö
2018 arrangerade kyrkor i Malmö tillsammans konferen0,5 sidasen ”Älska Malmö”. 
Gensvaret var enormt och under helgens tre möten hade vi totalt över 
2500 besökare. Nu kommer vi att göra om konferensen och under 
helgen 28 febr – 1 mars bjuder vi in till nästa omgång av ”Älska Malmö”. 

Vi har samma gästtalare som förra gången. SEBASTIAN STAKSET är 
hip-hopartisten som efter många år av kriminalitet och missbruk fann ett 
nytt liv. Nu reser han runt omkring i Sverige och berättar om livet 
tillsammans med Jesus och vi är så glada över att Sebastian kommer 
tillbaka till oss igen.

Kyrkorna i Malmö hälsar dig välkommen till ”Älska Malmö” 
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Disciples ungdomskvällar
FREDAGAR KL 19–23 HAR DISCIPLES ÖPPET för dig 
som är 13–19 år att komma till en trygg plats 
att hänga på för att träffa nya och gamla vän-
ner! Här finns förutom mat och en kiosk även 
brädspel, pingis, biljard och mycket mer. Det 
kan verka som att Disciples är som vilken an-
nan fritidsgård som helst, men här erbjuds du 

också en plats att upptäcka en tro som kan få 
bära genom livets alla stunder. Du erbjuds att 
få lära känna Jesus Kristus och den Gud som 
har skapat och älskar dig oändligt mycket. Du 
erbjuds bön – både i att själv få uttrycka vad 
du innerst inne längtar efter och att få hjälp 
med att be för olika saker när du inte hittar 

egna ord på det. Du erbjuds en gemenskap 
där den kristna värdegrunden och den kristna 
gemenskapen är central.

Följ Disciples på Facebook (/disciplesmal-
mo) och Instagram (@disciplesmalmo) för 
att hålla dig uppdaterad om vad som händer 
framöver!

  /disciplesmalmo       @disciplesmalmoFÖR DIG SOM ÄR 13–19 ÅR

GE

1 JOH 3:161 JOH 3:161 JOH 3:16

NORR / VÄSTERÅS / JÖNKÖPING
VÄST / MALMÖ / CAPE TOWN

29 DEC1 JAN

W W W . U N I T E S W E D E N . S E
Andra aktiviteter 
för ungdomar
Under året sker många saker 
som är särskilt riktade till dig 
som är 13–19 år:
KONFIRMATION: Ett läsår där vi i en mindre grupp 
går igenom grunderna i den kristna tron och ut-
forskar vad det verkligen handlar om och hur 
vi förhåller oss till detta. (www.europaporten.
com/vad-vi-gor/ungdom/konfirmation/)

LAN & CHILLAX: Ett stort LAN-party med mas-
sor av aktiviteter som löper parallellt, så att 
det alltid finns något att göra under de tre da-
gar som det pågår. Över 100 ungdomar som 
samlas under tre dagar till spel, turneringar, 
gemenskap, filmvisningar, musik och mycket 
annat. (www.dlan.nu)

BOOST CAMP: Ett sommarläger i slutet på som-
marlovet, där över 100 ungdomar samlas i 
fem dagar fyllda av aktiviteter, bad, tävlingar, 
gudstjänster och framför allt möjligheten att 
upptäcka och lära sig mer om Jesus, den krist-
na tron och hur det är högst relevant för oss 
idag. (www.boostcampsommar.se)

WENNY SALLBRING

UNITE 20
Under nyårshelgen kommer över 200 

ungdomar att samlas under fyra dagar på 
en helt drog- och alkoholfri nyårsfestival, 

som denna gång firar 5-årsjubiléum! Det blir fest, 
massor av musik, aktiviteter, seminarier, gudstjänster 

och mycket mer. Temat för nyårsfestivalen är GE, 
där fokus kommer att fånga perspektivet av att det 
vi har, har vi fått för att inte bara ha för oss själva, 
utan för att också ge vidare till fler och till andra. 

På www.unitesweden.se/malmo/ finns mer info 
om festivalen och via Instagram (@unitemal-

mo) kan du följa vad som är på gång. 
Hoppas att vi ses där!    @unitemalmo
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Vi finns till för Er

pastor och föreståndare
Andreas Wessman 0704-82 23 32

pastor med ansvar för barn och familj
Jenny Antonson 0725-05 90 35

pastor med ansvar för ungdom och administration
Wenny Sallbring 0704-59 40 28

pastor med ansvar för unga vuxna
Mathias Lång 0703-87 66 37

gruppledare, olika språkgrupper 

engelska: Mats Jönsson  0738-09 47 80

farsi: Tahere & Kavosh A. Broujerdi 0765-55 75 55

filippinska: Dave Holm  0723-25 55 87

franska: Marie Chantal Isaacson  0721-95 30 63

romani grupp 1: Juraj Pucklo Drivhall 0700-26 93 08

romani grupp 2: Juraj Churi Daniel  0765-98 93 64

rumänska: Marius Ursu  0765-57 49 88

spanska: Andrés Figueroa,  0766-33 94 80
Ingrid Figueroa    0709-69 73 67

vietnamesiska: Thanh Van Nguyèn  0736-69 71 49

Saúl & Joanna

övrig verksamhet 

svedala 
Saúl Muñoz 0735-31 10 36
Joanna Muñoz  0737-59 71 24

Andreas Jenny Wenny Mathias

FÖR DIG SOM ÄR 0–12 ÅR

Församlingens ombyggnadsplaner
På församlingsmötet i oktober togs ett inriktningsbeslut om att pa-
rallellt med projekteringar av café, kök och serveringen inkludera 
barn- och ungdomsverksamhet samt expedition. Inriktningsbeslutet 
gäller endast fortsatt planering och inte beslut för ombyggnad.

Inför byggstart krävs församlingsbeslut med förfinade ritningar 
och ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Fastighetsbolaget jobbar vidare med arkitekten för att ta fram lös-
ningar för vår verksamhet och även med vår skola och M&W skola. 
Målsättningen är att kunna presentera färdiga förslag under året och 
sedan projektera under våren för att kunna påbörja ombyggnationer 
under första delen av 2020.                                           JOHAN ÖSTLING
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SAMMANSTÄLLNING

PLAN 0:

1. KONFERANS  ca 600p
  ca 1130m2

2. BARN+UNGDOMSVERKS.
  ca 130m2

PLAN 1:

4. BARN+UNGDOMSVERKS.
  ca 760m2

5. FOYÉ, KAFÉ, MATSAL
  ca 1220m2

6. REST.KÖK
  ca 150m2

7. M&W ca 495m2

3. IDROTTSVERKS.
  ca 1073m2

9. KAPELL ca 30m2

PLAN 2:

8. ADMINISTRATION
  ca 330m2

7. M&W ca 575m2

3. IDROTTSVERKS.
  ca 250m2

TOTALT LOA
 ca 6150m2

Skisser på barn- och ungdomsverksamhetens lokaler. Verksam-
heten flyttas till markplan med en egen entré direkt från Stadion-
gatan. Lokalerna är tänkta att kunna utnyttjas av många olika 
verksamheter när inte barn och ungdomar är där.

Vi har ett stort gäng barn och ledare som varje söndag ses på nedre 
plan i vårt Barnrike. Barnen är med i starten på gudstjänsten och går 
efter ca 15 min till sin egen samling.  

Vår barnverksamhet är öppen för alla barn i åldrarna 3–12 år. Det 
är bara att komma och testa. Om du som förälder vill följa med och 
se hur det fungerar, så är du varmt välkommen! 

FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN 0–3 ÅR finns ett småbarnsrum i anslutning till 
kyrksalen. Där kan barnen leka, samtidigt som man kan lyssna till det 
som händer i gudstjänsten. 

FRÅN 3 ÅR TILL ÅRSKURS ÅK 3 är man välkommen på Disciples Kidz. Vi 
inleder samlingen med nedräkning från 10–0. Sen sjunger vi vår egen 
Disciplessång, samlar in pengar till barnen i Kina och på olika kreativa 
sätt berättar vi bibelberättelser. Efter mer sång och aktivitet delar 
vi sedan in oss i mindre grupper, där man också får tid till bön för 
vardagssaker. Sen blir det lek, pyssel eller sport. Fullt ös i salen eller 
mys i ett av grupprummen. 

BARNEN I ÅK 4–6 sitter tillsammans i starten av gudstjänsten och går 
sedan till sin egen samling. Gemenskapen är i fokus. Popcornmys 
och lekar/tävlingar är uppskattat. Det ska vara kul att vara i kyrkan! 
Vi samtalar också om livet och tron.                           JENNY ANTONSON

Barnriket på söndagarna

MarieDaveMats Pucklo

Churi Marius Andrés & Ingrid Than

Tahere & Kavosh
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I kikaren
Söndagar  10:30  Gudstjänst för alla
  1:a söndagen i månaden firas Nattvard
 10:30– Disciples Kidz & Junior (3 år – åk 6)
 12:00 HT19 avslutas 15/12, VT20 startar 26/1
  Info: jenny.antonson@europaporten.com
Tisdagar 11–13 Småbarnssång
  HT19 avslutas 10/12, VT20 startar 28/1 
  Info: jenny.antonson@europaporten.com 
Torsdagar 13–15 Handarbetscafé
ojämna veckor HT19 avslutas 5/12, VT20 startar 16/1 
  Info: Exp 040-800 30
Fredagar  19–23 Disciples Ungdomskväll (från åk 7)
  HT19 avslutas 13/12, VT20 startar 17/1
   /disciplesmalmo   @disciplesmalmo

Tors 14/11 10:30 P.S. – Prat & Sång 
Gäst: Urban Widholm

  Tema: Slutsnackat! Om entreprenörskap som  
skapar jobb och tillhörighet!

  Övriga medv: Andreas Wessman, Maggie & Johan  
Bergman och Daniel Dahlqvist. Fri entré

Sön 1/12 10:30 Adventsgudstjänst för alla
  Nattvard
  Predikan: Andreas Wessman
  Sång & musik: Anna Blom med team
  Europaportens brassensemble
Sön 8/12 15:00  Why Christmas – Julkonsert
                & 18:30 Körer, solister och musiker från Malmö Pingstförsamling 

Pris 60 kr. Barn t o m 12 år gratis
  Biljetter kan köpas vid gudstjänster, på expeditionen tisd-fred, kl 9–12
  samt via: www.europaporten.com (då tillkommer 10 kr serviceavgift)

 Sön 15/12 10:30 Gudstjänst för alla åldrar – Julfest 
Terminsavslutning för Disciples Kidz & Junior

  Barnvälsignelse, Bibelutdelning
  Predikan: Jenny Antonson
  Sång & musik: Emil Antonson med team
  Barnen och barnledarna medverkar 
  Insamling av julklappar till barn med förälder i fängelse
Sön 22/12 10:30 Julgudstjänst för alla 

Predikan: Andreas Wessman
Tors 26/12 10:30 Julens sång- och musikgudstjänst 

Predikan: Andreas Wessman
Sön 19/1 10:30 Gemensam gudstjänst med alla Malmös kyrkor  

i S:t Johannes kyrka 
Predikan: Peter Halldorf, Sång och musik: Gospel Company

  Parallellt aktiviteter för barnen
Sön 26/1 10:30 Festgudstjänst för alla och Församlingens årshögtid 

Malmö Pingstförsamlings sångare och musiker  
Europaportens brassensemble

  Predikan: Andreas Wessman
  Nattvard, Matservering
  Årsberättelse och framåtblickar 

Malmö Pingstförsamling
Stadiongatan 25 A, 217 62 Malmö
Telefon..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................040-800 30
Mötesinfo ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................040-92 81 71
E-post ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................info@europaporten.com
Webbsida ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.europaporten.com

FÖRSAMLINGSBLADET
Ansvarig utgivare: Andreas Wessman. Redaktionskommitté: Pastorsteamet, Mikael 
Amundsen, Gunbritt Fransson, Iréne Jävert, Daniel Karlsson, Veronika Svensson, Moa 
Nissfolk Formgivning: Cia Björk, PCG Malmö Tryck: ÅkessonBerg, Vetlanda

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

SWISH TILL FÖRSAMLINGSKASSAN 
123 580 84 49

Hej kära granne!

Varsågod – 
 fribiljett till julkonserten!

Vi vill bjuda dig till vår julkonsert av den enkla anledningen att du är 
vår granne. Du kan läsa mer om konserten på sidan 3.

Om du klipper ut och tar med den här kupongen till Pingstkyrkans 
expedition på Stadiongatan 25 A så får du en konsertbiljett helt 
gratis samt en biljett till VIP-rummet där vi bjuder dig på fika och 
trevlig gemenskap efter konserten.

Expeditionen har öppet tisdag till fredag kl 09:00–12:00. Där 
kan du även köpa fler biljetter om du vill. Biljetterna kostar 60 kr 
och kan även köpas via vår hemsida: www.europaporten.com, då 
tillkommer 10 kr i exp.avgift. Barn t o m 12 år går gratis och de 
behöver inga biljetter.

Om du vill ha biljetter hemskickade så kan du senast 25/11 skicka 
in kupongen till Malmö Pingstförsamling, Stadiongatan 25A, 217 62 
Malmö. Bifoga också ett frankerat kuvert med ditt namn och adress 
på så skickar vi dina biljetter via Postnord. OBS! Glöm inte att ange 
tiden för konserten som du vill gå på, kl 15:00 eller 18:30.

Hoppas vi ses på årets konsert!

Andreas Wessman
Pastor och föreståndare
Malmö Pingstförsamling

Klipp ut för att byta mot fribiljett till julkonserten.

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).

NAMN

E-POST

Axplock

Sön 8 december
15:00 & 18:30 – STADIONGATAN 25A

ENTRÉ 60 KR
Förköp i samband med gudstjänster 

eller via www.europaporten.com

E N  J U L K O N S E R T  F Ö R  A L L A

OBS! Ändringar kan förekomma. 
För aktuell mötesinfo ring 040-92 81 71 eller se 
kalendern på vår hemsida: www.europaporten.com


