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Vad är grejen 
med Jesus?

I din hand håller du ett specialnummer av vår för-
samlingstidning. En gång om året brukar vi skicka ut 
en tidning till ca 8200 hushåll runt vår kyrka för att 
presentera vår kyrka och vår tro. Vi passar också på 
att bjuda in dig till vår uppskattade julkonsert som i 
år har bytt namn från ”White Christmas” till ”Why 
Christmas”.  
 Julen är en av vår tids största högtider. Över hela 
jorden möts familjer och vänner och firar Jesus fö-
delsedag. Ibland så känns det som om just den saken 
kommer i skymundan. Julen handlar om att Gud val-
de att bli människa och födas som ett barn i ett stall. 
Allt för att vi människor skulle kunna förstå Gud lite 
bättre. Vi vill inte bara presentera vår församling, 
vi vill också presentera Jesus, vad han betyder och 
vad han har gjort för oss alla. En som verkligen fått 
uppleva Jesus på ett omvälvande sätt är Sebastian 
Stakset. Läs gärna intervjun med honom på sid 4–6. 
Annars kan du läsa om hur du kan upptäcka vår kyrka 
precis som familjen Ibiz gjorde (sid 7).
 Så från oss alla till er alla, en riktigt God ”Jesus-
födelsedag” önskar vi er och vi hoppas att ni ska 
ägna julens huvudperson Jesus en extra tanke i år. 
Välkomna till vår kyrka och jag hoppas att vi ses på 
Why Christmas.  

ANDREAS WESSMAN
Pastor och föreståndare  

i Malmö Pingstförsamling

PS. Besök gärna våra montrar med info om vår verk-
samhet. Nytt för i år är att vi även vill bjuda dig som 
är vår granne på lite fika och gemenskap efter kon-
serten i vår VIP-lounge. DS.

L E D A R E N av Andreas Wessman

I denna tidning

Sid 18 & 20

Sid 4–6

Sid 8–9

Sid 17

Sid 12–13

Sid 11
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 » Entrén finns under den stora bildskärmen 
mitt emot Coop Forum. När du kommer in-
nanför dörrarna får du ett programblad och 
hälsas välkommen av en värd med en namn-
skylt på bröstet. Alla personer med en sådan 
skylt finns till för dig och hjälper dig gärna 
tillrätta. Om du vill kan du säga att det är 
första gången du är i kyrkan. 

 » Kyrksalen ligger till vänster i foajén via 
trappa och ramp, vill du hänga av dig ytter-
kläderna finns det obevakade klädhängare i 
gallerigången utanför dörrarna till kyrksalen. 

 » Mitt emot klädhängarna finns en infodisk. 
Där kan du få informationsmaterial om vår 
verksamhet och det går bra att ställa frågor 
till personerna bakom disken.

 » När du kommer in i själva kyrksalen kan du 
fritt välja plats. 

 » Vid gudstjänsterna har vi ca 200–300 besö-
kare. Nästan varje söndag har vi nya besö-
kare så du kommer att vara i gott sällskap. 
Varje gudstjänst pågår i ca 1,5 timme. Vill du 
gå tidigare går det naturligtvis jättebra.

 » En gudstjänst består vanligtvis av sång och 
musik, bibelläsning, predikan och bön. Alla 
gemensamma sångtexter projiceras på skär-
mar vid estraden så det är lätt att följa med. 

 » Första söndagen i månaden är det gudstjänst 
och storsamling tillsammans med våra olika 
språkgrupper, då firar vi också gemensam 
nattvard. Ibland har vi dop eller barnvälsig-
nelse under gudstjänsten. På vår hemsida: 
www.europaporten.com, kan du i kalendern 
se vår mötesannonsering.

 » I varje gudstjänst samlar vi in en kollekt 
som är helt frivillig. Alla insamlade medel 

går oavkortat till vår verksamhet. De flesta 
gåvorna kommer in via inbetalningar av olika 
slag, så om du väljer att låta kollektboxen 
passera är du inte ensam om det, många lå-
ter den passera och det är helt OK. 

 » Om du har med dig småbarn (under 3 år) 
finns det skötrum längre ner i korridoren ut-
anför kyrksalen. Självklart är barnen välkom-
na att vara med på gudstjänsten, men om ditt 
barn tröttnar kan ni tillsammans vara i barn-
rummet som finns till vänster längst upp i 
kyrksalen. Därifrån kan du följa gudstjänsten 
via högtalare och fönster in till kyrksalen. Här 
finns också leksaker för småbarnen. 

 » Disciples Kidz för barnen (3 år t.o.m. åk 3). 
Barnen är med en stund i stora salen när 
gudstjänsten börjar för att sedan tillsam-
mans med barnledarna gå ner till sina lokaler 
på nedre plan där de har samling med sång, 
kreativa bibelberättelser och andra aktivite-
ter. Självklart kan du som förälder följa med 
ditt barn dit.

 » Disciples Junior för de lite äldre barnen (åk 
4-6). De sitter tillsammans på några bänkra-
der och är med i gudstjänsten ca 15 min. Se-
dan går de med sina ledare till en egen sam-
ling som har lite mera ”häng” och tävlingar, 
där samtalar de också om livet och tron 
utifrån Bibelns grundtankar. Gemenskapen 
är i fokus. Det ska vara kul att vara i kyrkan!

 » Alla våra barnledare har lämnat in ett per-
sonligt utdrag ur brottsregistret till oss. Allt 
för att du ska känna dig trygg när du låter ditt 
barn delta i några av våra aktiviteter. 

 » Efter gudstjänsten serveras lunch i vårt 
café. En stor del av besökarna stannar kvar 

för att umgås en stund och tillsammans 
njuta av den goda maten som serveras un-
der terminerna. Alla som besöker oss för 
första gången bjuder vi på gratis lunch, man 
kan hämta en gratis lunchkupong i infodisken 
i kyrkan eller klippa ut och ta med kupongen 
som finns här på sidan. 

Hoppas att vi ses på en gudstjänst 
snart. Varmt välkommen!

ANDREAS WESSMAN

Första gången på gudstjänst i vår kyrka? 
Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss. Våra samlingar är offentliga och du 
behöver inte vara medlem för att vara med. Här kommer en beskrivning av hur det går till 
när vi firar gudstjänst i vår kyrka och vad du kan förvänta dig när du går in genom dörrarna 
på Stadiongatan 25 A i Malmö.

Lunchservering efter gudstjänsten (under terminerna)

Första söndagen i månaden firas nattvard.

Gudstjänst varje söndag kl 10.30 

Klipp ut och ta med kupongen
Vi bjuder nya besökare på lunch 

Malmö Pingstförsamling,  
Stadiongatan 25 A, Malmö

Gäller efter söndagens gudstjänst 
OBS! Ingen lunchservering 10/12–14/1 

Välkommen!

Lunchkupong

Var så god!
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Sebastian Stackset, alla kanske inte vet vem du är. Hur skulle du vilja 
presentera dig? 
Jag är en människa som har mött Gud och fått ett helt nytt liv.

Det är en ganska mäktig beskrivning av sig själv, ”Ett helt nytt liv”
Det är så det är. Det står i bibeln att om någon är i Kristus är han en 
helt ny skapelse. Jag var i Habo för en tid sedan och berättade om 
mitt liv. Då kom någon fram till mig och sa: ”Egentligen behöver du 
inte berätta, du behöver inte säga ett ord, du behöver inte sjunga. 
Du behöver bara ställa dig på scenen och visa dig så ska människor 
förstå att det finns en Gud.”

Om vi backar bandet lite då. Om man har fått ett nytt liv så kan 
man ju undra hur det gamla livet var:
Det gamla livet var mörkt. Jag var fullt ut kriminell redan från ung ål-
der. När jag växte upp så blev jag svårt mobbad i skolan. Det slog sön-
der min själ och mitt hjärta och det gjorde att jag växte upp med en 
trasig självbild och en dålig syn på mig själv. Jag kände hat gentemot 
andra människor som hade gjort mig illa. Det där blev som en slags 
snöboll som bara växte och växte och livet rullade på så i rask takt 
neråt. Jag hade förutsättningar för att få ett bra liv egentligen, men 
på grund av att jag hade de här såren inom mig och jag hade mycket 
social misär runt omkring mig så hamnade jag i kriminalitet. Jag växte 
upp i ett område som hette Bagarmossen i Stockholm och det fanns 
mycket där. Det fanns många som drack, många som satt i fängelse 
och många som tog droger. Det var stora ungdomsgäng som drog 
omkring och så. När man inte kände att man hade en plats i skolan 
så sökte man en plats i centrum i stället där alla andra missanpas-
sade barn anpassade sig till varandra och där värst var lika med bäst.

Som i alla storstäder så finns det ungdomar i Malmö som kan känna 
igen sig i den där beskrivningen och de kan identifiera sig med dig. 
Men hur mycket kan man skylla på omgivningen? Man fattar ju egna 
val också. Hur tänker du kring det egna ansvaret?
Allt är ditt eget ansvar. Jag kan inte skylla på någon annan. Jag har 
gjort det i hela mitt liv. Jag satt i fängelset när min dotter föddes. Jag 
satt inne för ett värdetransportrån och när jag åkte fast så tyckte 
jag att det var polisens fel att jag missade min dotters födsel. Det 
första man förlorar i det där livet, i utanförskapet, är förmågan att 
ta ansvar för sina handlingar och man skyller hela tiden ifrån sig. Så 
tänkte jag, det var alltid alla andras fel. Eftersom jag inte lärde mig 
att ta ansvar så hade jag inte någon som helst struktur i livet. Jag har 
aldrig haft en lägenhet i mitt eget namn eftersom jag hade bränt mitt 
namn redan innan jag var gammal nog att ha en egen lägenhet. Jag 
kunde inte ha ett telefon abonnemang p.g.a. stora skulder. Jag har 
aldrig tagit ansvar för någonting. Om jag hade haft ett jobb och fått 
pengar den 25:e hade de varit slut den 27:e. Så när jag sedan fick 
barn i den här kriminella livsstilen så kunde jag inte ta ansvar för dem 
heller. Det var inte mina föräldrars fel för de försökte lära mig men 
jag valde att inte följa dem utan jag följde det som gatan lärde mig.

Så det har lite att göra med var man bor? I Malmö brukar man 
prata om bostadssegregationen och vi har det som betecknas 
som utanförskapsområden. Det låter extrem orättvist att man ska 
kunna bli drabbad enbart p.g.a. var man bor?
Om du bor i ett utanförskapsområde där det är väldigt hög kriminell 
närvaro och man inte ser så många lyckade människor runt omkring 
sig är det lättare att hamna snett. Väldigt få har någon utbildning och 
man tänker kanske att ens odds inte är särskilt bra. Dessutom är de 
kriminella de enda med pengar. Det är svårare att säga nej, dessutom 

2012 slog den Svenska hiphopgruppen Kartellen igenom. Bandet har varit kontrover-
siellt och anklagats för att glorifiera våld och kriminalitet. En av bandets förgrunds-
gestalter heter Sebastian Stakset. Under artistnamnet Sebbe Staxx levde han som 
hyllad rapartist. Men bakom fasaden fanns ett liv i kriminalitet och droger och mycket 
ångest. Vägen tillbaka till ett värdigt liv började när Sebastian fick möta Jesus. 2016 
lämnade Sebastian Kartellen och bandet upplöstes. För en tid sedan besökte Sebas-
tian Malmö och vi passade på att få en pratstund med honom.

H I P O P - S T J Ä R N A N  I  E N  E X K L U S I V  I N T E R V J U

Sebastian Stakset
”Jag har fått ett helt nytt liv”

TEXT: ANDREAS WESSMAN   FOTO: DANIEL KARLSSON
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löper du högre risk att själv blir ett brottsoffer och 
blir skadad i själen på det sättet. Så det är en mycket 
större risk att du själv blir kriminell.

Och det blev du, men sedan en dag nådde du botten.
Jag tror att man måste förstå, att alla som lever ett 
kriminellt liv mår fruktansvärt dåligt. Det är droger, al-
kohol och spruckna relationer. Man har förlorat vänner 
som har dött. Posttraumatisk stress är jättevanligt. 
Man fruktar för sitt eget liv, det finns likgiltighet. Det är 
ett hat som brinner mot samhället på grund av hur det 
ser ut i utanförskapsområdena. Jag hade 26 kompisar 
som hade dött liksom. Bl.a. den tjejen som jag var till-
sammans med när jag satt i fängelset. Hon tog livet av 
sig och jag var med om en massa andra väldigt svåra 
saker. Jag hade ångest dagligen, panikångest ibland och 
ofta självmordstankar. Jag längtade ofta efter att dö. 
Vad jag än lyckades med så mådde jag dåligt jämt. Men drogberoen-
det gör dig till slav och du börjar ju söka efter nycklarna till frihet. 
Jag gick och bad om hjälp och då fick jag utskrivet antidepressiva 
läkemedel. Det stängde bara av mina känslor så att jag mådde ännu 
sämre. Sedan gick jag tolvstegsprogrammet och det hjälpte mig lite 
men inte hela vägen. Jag fick kognitiv beteendeterapi men det fun-
kade inte. Jag hängde på behandlingsprogram i fängelset. Jag testade 
allt som skulle kunna förändra mig, men inget av det där hjälpte. 
Det där tomrummet som jag kände inom mig blev bara större och 
större. Ju mer dåliga saker jag matade mig med desto större skam 
och skuld kände jag.
 En dag fick jag presenterat Jesus för mig och jag fick erbjudandet 
att ta emot honom som min Herre och frälsare och jag gjorde det. 

Jag var så nära döden och jag såg ingen annan väg 
ut. Då förändrades någonting inom mig. För första 
gången fick jag uppleva känslan av att vara älskad 
och värdefull och det var en helt absurd känsla 
för mig som aldrig hade upplevt det. Jag var van 
vid att människor tyckte om mig, kanske för det 
jag gjorde, men aldrig för vem man var. Den där 
rena kärleken från Gud drabbade mig så hårt när 
jag var som smutsigast. Och jag tänkte att Gud 
skulle döma mig och påpeka hur dålig jag var, men 
det gjorde han inte. Han omfamnade mig med en 
kärlek som började förvandla mitt liv från insidan 
och ut.

När man bara hör dig berätta så här så låter 
det väldigt lätt. Var det så. Ett möte med Jesus 
sedan var allt bra?

Nej, det var ingen snabb process. Det tog flera år. Om man tänker 
mitt facit i livet, att jag har bränt varenda relation som jag någonsin 
haft sedan jag var ett litet barn. Att ta emot Jesus är också att inleda 
en relation med honom. Du märker snabbt när du tar emot honom 
hur stor och god han är. Hur mäktig och hur helig Han är. Men du är 
fortfarande du, förstår du. Så jag tänker okej, du är stor, underbar 
och helig, men jag är fortfarande samma stora skit som jag alltid har 
varit. Så baserat på mitt eget relationsfacit, hur jag hade bränt var-
enda relation i mitt liv så tänkte jag att jag kommer att göra någonting 
som kommer att göra Jesus så arg att han kommer att kasta mig. Så 
man straffar sig själv för att man tror att det ändå kommer att skita 
sig på slutet. Men trots detta så blev min inre människa fortfarande 
lika älskad av Gud hela tiden. Hans kärlek är så ren och så konstant 

1985 Sebastian Emil Stakset, föds i 
Skarpnäck

2008–2016 Medlem i hiphopgruppen Kar-
tellen med artistnamnet Sebbe Staxx. 

2015 Ger ut självbiografin ”Sebbe Staxx: 
musiken, brotten, beroendet”.

2015 Gav Sebastian Stakset ett antal fö-
reläsningar i kyrkor och på festivaler som 
han kallade ”En fjärils vingslag”.

2016–2017 Släpper flera singlar i eget 
namn, bland andra "Förlåt", "Jag vill ge 
dig allt", "Bakom mina masker" och ”Var 
inte rädd” samt soloskivan "Ett budskap 
om kärlek" 

2016 Framför själv den egenskrivna pjä-
sen ”Medans vi faller” på Stockholms 
stadsteater. Under det året jobbade även 
Stakset på Fryshuset i Stockholm med 
olika projekt bl.a "Skriv dig fri"och ett 
musikprojekt med Sweden Aid Orchestra 
och The Real Group som utmynnade i 
konserter både i Gävle och i Stockholm 
konserthus.

2017– Fortsätter att ge föreläsningar och 
spelningar. Nu med "Min resa till frihet" 
som ges i olika kyrkor och på drogfria 
festivaler.

Om Sebastian
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Jag sökte mig till 
en plats i centrum 

där alla andra miss-
anpassade barn 
anpassade sig till 
varandra och där 
värst var lika med 

bäst.
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och den kärleken bryter till slut ner allt ditt 
motstånd, allt ditt hat och du gör det som du 
måste göra i den här relationen, du ger upp. 
Du omvänder dig och avsäger dig viljan att 
fortsätta leva på samma sätt. Jag sa att, jag 
kan inte med mina krafter men du kan med 
dina, gör vad du vill med mig Jesus. Och då 

kunde jag så småningom resa mig upp.

Hur länge sedan är detta?
I slutet på mars 2016 så kastade 

jag in handduken, men jag blev 
frälst 2013, men det var inte 

förrän i mars 2016 som jag 
bestämde mig för att följa 
Jesus på riktigt.

Nu reser du land och rike 
runt för att berätta för så 
många som möjligt om 
det här. Varför?
Men om du har mått då-
ligt hela livet och fått möta 

den här förvandlingen mås-
te du berätta och jag kände 

mig kallad av Gud att berätta.

Vad möter du när du är ute?
Jag möter alla möjliga människor. 

Det är det som är så häftigt, Gud äls-
kar alla lika mycket. Så även om du sitter 

i en villa och brottas med ångest eller om du 
sitter i ett miljonprogram och brottas med 
kokainberoende så är du fortfarande lika be-
tydelsefull för Gud och han vill möta dig vart 
du än är någonstans. Han vill ge åt var och 
en efter hans eller hennes individuella behov.

Hur ser framtiden ut för dig?
Jag fortsätter med det här tills jag stupar. Det 
finns så mycket nöd i Sverige idag, så mycket 
fruktan som binder människor, så mycket 
misär och det finns så mycket som är dåligt. 
När jag vara rappare i Kartellen så ägnade jag 
10 år åt att beskriva hur dåligt allt var i de här 
utanförskapsområdena. Jag var så frustrerad 
över att det inte fanns något hopp. Men nu 
har jag hittat något som jag mår bra av, min 
mamma mår bra, min pappa mår bra, min fru 
och mina barn mår bra. Eftersom jag har hit-
tat det här så känner jag att jag måste dela 
med mig av detta till alla dem som inte har 
hittat det här än.

Hur lång tid tar det att bygga upp ett förtro-
ende igen? Tror folk på dig nu?
Det är helt sjukt. En av Stockholms högsta 
polischefer kom till mig för han hade fått 

uppdraget att kontrollera att jag verkligen 
var frälst. Han hade ju jagat mig förut så han 
var ju skeptisk. Men det jag har fått uppleva är 
sant. Förut försökte jag hela tiden manipulera 
sanningen, när jag var känd exempelvis sa ja ju 
att jag hade lagt av med allt, men det var inte 
sant. Men nu behöver jag inte göra så mycket. 
Jag söker Gud och han fyller mig med sin san-
ning. Det har faktiskt blivit så att vart jag än 
kommer så tror folk på mig. Kanske inte till en 
början, men så fort dom hör vad jag berättar 
och på vilket sätt jag berättar det så tror de 
flesta på mig.

Polisen i Göteborg gjorde en uppdatering i 
sitt facebookflöde angående ett möte du 
var med på i Tynnered. Kan du berätta om 
det?
Det försökte faktiskt stoppa mig från att kom-
ma dit eftersom jag ditintills bara ställt till 
med dåliga saker. Men när de kom dit, primärt 
för att bevaka så att inget dåligt hände, såg de 
vilket positivt möte det var och då tackade de 
mig på sin facebooksida. Sådär blir faktiskt re-
aktionerna ganska ofta. Jag hade också tänkt 
så, vad är det här? Han snackar skit, men när 
du träffar någon så kan du märka att det är 
på riktigt. Jag tror att de ser i mina ögon att 
jag inte längre är samma kille.
 Jag träffade en polis på en gudstjänst förra 
sommaren, han berättade att han 2009 fick i 
uppdrag att jaga mig och mina kompisar, men 
Gud hade sagt till honom att han skulle börja 
be för mig så de bad för mig varje dag. 2010 
gjorde jag den här ”Fuck Aina” tatueringen lik-
som, jag hatade poliser. 2011 skrev jag låten 
Fuck Aina, förstår du. Och de bara fortsatte 
att be för mig. Så när jag träffade honom på 
Nyhem så bara grät han och kramade om mig.

Du har precis skrivit och gett ut låten 
”Förlåt”. Du har ju sårat och skadat många 
människor. Hur målmedveten har du varit 
med att be om förlåtelse?
Jag har sökt upp väktarbolaget som jag rå-
nade för att försöka få kontakt med väktarna 
som blev offer för vårt rån. Sedan har jag gått 
ut offentligt och bett alla om förlåtelse som 
drabbats av den gamla jag. När jag är ute på 
skolor så brukar jag be om förlåtelse för att 
jag har varit en så dålig förebild och vilselett 
många. 

Är det svårt att be om förlåtelse?
Absolut inte. När du har blivit förlåten mycket 
så är det lätt att be om förlåtelse. Jag vet att 
allt detta är av nåd, jag har fått det av Gud så 
jag måste föra förlåtelsen vidare.

Jag sa att, jag kan 
inte med mina kraf-
ter men du kan med 
dina, gör vad du vill 
med mig Jesus. Och 

då kunde jag så små-
ningom resa mig upp.
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Vi hittade kyrkan med hjälp av 

Facebook
Efter att ha sett Malmö Pingstförsamlings 
kyrka utifrån hittade Anna-Maria och Virgil 

Ibis in till kyrkans gemenskap. Här kommer en 
kort berättelse om hur det gick till.

Både Virgil och Anna-Maria har rumänskt ursprung. Virgil är uppväxt i 
Småland medan Anna-Maria flyttade hit för 11 år sedan. Hon upplevde 
att den rumänska mentaliteten inte passade henne. I familjen finns 
också en 6-årig son. Virgil jobbar som gymnasielärare och Anna-
Maria är frisör.
 Familjen bor nära kyrkan och ser den tvärs över gatan, så det var 
inte långt att gå för att komma dit. Men att våga sig in var lite svårare. 
De visste ju inte vad som fanns innanför kyrkväggarna. Men hur gick 
det då till? Jo, Anna-Maria började söka efter pianolektioner till sin 
son. På facebook hittade hon reklam för Malmö Pingstförsamlings 
musikskola. Hon anmälde sonen dit och han började ta lektioner där.
 Nu var första kontakten tagen och sedan var inte steget så långt 
för att komma på gudstjänst. Det var något man ville prova. De per-
soner man träffat i samband med sonens musiklektioner hade ingett 
förtroende. Virgil och Anna-Maria hade sedan tidigare en kristen tro.
 Så en söndag i slutet av augusti satt familjen i kyrkan för första 
gången och det blev absolut inte den sista, för nu har de varit med 
varje söndag sedan dess.
 Jag frågar Virgil hur han upplevde sin första gudstjänst. Med ett 
stort leende svarade han: ”Jag kände värme! Allt var jättefint och in-
spirerande. Och musiken var fantastisk. En av församlingens pastorer 
predikade och det gav mycket.”
 Han fortsätter berätta och Anna-Maria instämmer att det har varit 
likadant varje söndag sedan dess. ”Predikans innehåll är viktigt” säger 
Virgil ”och värmen av människorna som rör sig här och den posi-
tiva responsen som vi får. Det gör mig glad.” Anna-Maria fortsätter; 
”Glöm inte musiken.” De tar också upp att de har fått relationer till 
människor som finns i kyrkan. Anna-Maria påpekade att hon träffat 
flera personer som bor grannar med dem.
 ”Vår son älskar också att gå hit” säger de med värme. Han trivs 
med sin pianolärare och älskar sin lärare i söndagens Diciples Kidz. 
(Diciples Kidz är för barn mellan tre år till tredje klass. De träffas 
varje söndag under gudstjänsttid.)

GUNBRITT FRANSSON

Malmö Pingstförsamling 

Hela livets kyrka
På Stadiongatan 25A huserar en av Malmös största fri-
kyrkoförsamlingar. Malmö Pingstförsamling har ca 1.300 
medlemmar och varje söndag så möts cirka 400 personer 
för att fira gudstjänst i våra lokaler. Vår målsättning är att 
det i vår kyrka ska finnas något för alla åldrar och olika 
nationaliteter. 
 Vi tillhör den frikyrka som kallas Pingst FFS (Fria För-
samlingar i Samverkan). I Sverige finns runt 85.000 med-
lemmar fördelade på ca 400 lokala församlingar. 
 Pingströrelsen är en global kyrkorörelse och det märks i 
vår församling. Varje vecka firar vi gudstjänst och har olika 
samlingar på 8 olika språk. 

När vi beskriver vilken sorts kyrka vi vill vara uttrycker vi 
oss så här:

Hela livets kyrka

Vi vill vara en församling som möter våra medmänniskors 
behov i hela Malmö. Vi vill göra Jesus känd, älskad och efter-
följd genom att erbjuda ett levande församlingsliv med 
gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra.
 Vi är medvetna om att detta är stora ord och vi säger 
inte att vi till fullo kan leva upp till dem, men de ger en bild 
av vilken sorts kyrka vi vill bygga i framtiden. 

ANDREAS WESSMAN

7HEJ GRANNE  # 4, 2017



Varför bryr sig någon om tro i en tid då  

vi vet allt?

Mitt livs  
störta äventyr
– BEAR GRYLLS 
Bear Grylls har genom sina äventyrliga program om överlevnad på några av 
jordens mest avlägsna och farligaste platser gjort sig känd som någon som 
gillar utmaningar och äventyr. I vildmarken har han lärt sig att lita på sig själv 
och sina styrkor för att överleva, men livet har också lärt honom att även han 
sökte och behövde Gud.
 Det han hittade var en tro, som han själv menar är stillsam styrka. Bear 
Grylls erfarenhet är att när livet sätts på sin spets, som när hans nära vän dog 
eller i ”dödzonen” på Mount Everest, har han inte mött många som då kallat 
sig ateister. 
 Tillsammans med sin fru Sheryll gick Bear en Alphakurs och uppskattade 
att på ett så kravlöst och öppet sätt få ställa frågor och utforska de svaren 
som kristen tro presenterar. Genom samtalen och miljön på Alpha upptäckte 
han sin tro, och det blev något som burit honom och hans familj genom livet.
 Bear Grylls medverkar i en föreläsning om Jesus som ingår i kursen, och 
uppmuntrar dig att göra som han: Att ta dig an livets största äventyr, att 
upptäcka Gud och vad tron kan ha med dig att göra.

Det är märkligt, att trots vetenskapens framgångar, och trots att vi utfors-
kat hela vår planet och solsystem så finns det fortfarande frågor som varje 
människa söker svar på. Finns det en mening om allt är slump? Finns det 
något som är rätt och fel när inget är absolut? Har jag något värde även om 
jag inte lyckas? Vad är det att älska och är jag värd att älskas? 
 Dessa frågor är grundläggande för människan, men vart hittar man sam-
manhanget att få söka svaren och vad är redskapet att utforska dem? Vi 
menar att det är just detta som kristendomen handlar om och vill skapa 
rum för; de stora samtalen om livet och vad det är att vara människa. En 

gång i tiden sa filosofen Friedrich Nietzsche att ”Gud är död”. Ändå är den 
kristna kyrkan större nu än då och aldrig har det varit så många 

som hittat svar på livets stora frågor i kristen tro som nu. 
 Du är välkommen att komma och utforska själv, kanske 
finns det en skatt för dig som väntar på att upptäckas!
 Varmt välkommen till vår Alphakurs våren 2018 på 
Europaporten, start 31 januari. 

MATTIAS SENNEHED, PASTOR

Anmälan
och mer info finns på  

europaporten.com 
/alpha 
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Vad är Alpha?
Alpha är en rad kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje 
tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är 
skapat för att väcka samtal. Alpha finns över hela världen och alla 
är välkomna. Alpha består av mat, föredrag och ett gott samtal.

Först

Mat
Sedan

Föredrag
Följt av

Samtal

Oavsett om det är en grupp 
med vänner som samlas runt 
ett köksbord, eller en snabb 

träff på stan med fika, så 
har mat en förmåga att föra 
människor samman. Det är 
likadant på Alpha. De flesta 

Alphatillfällena startar vi 
med mat, eftersom det är 

ett fantastiskt sätt att skapa 
gemenskap och lära känna 

varandra. 

Föredragen är upplagda så 
att de engagerar och inspi-
rerar till samtal. Vanligtvis 

är de ungefär trettio minuter 
och antingen framförda av 
en föredragshållare som är 

på plats eller via film. De 
utforskar de stora frågorna 

kring tro och ger kunskap om 
grunderna i den kristna tron 
genom att lyfta frågor som 

till exempel “Vem är Jesus?”, 
“Hur ska jag kunna tro?”, “Hur 

och varför ska jag be?” och 
“Hur leder Gud oss?”.

Den viktigaste delen av varje 
Alphakurs är troligtvis möjlig-
heten att dela tankar och fun-
deringar kring dagens ämne, 
och att enkelt kunna samtala 
om det i en liten grupp. Det 

finns inget krav på att man ska 
säga något och det finns inget 

du inte får säga (på riktigt, 
alla frågor och funderingar är 
tillåtna). Det är ett tillfälle att 
lyssna på andra och bidra med 
dina egna perspektiv i en ärlig, 

öppen och vänskaplig miljö.

Läs mer
Texten är hämtad från 
Alpha Sveriges hemsida, 
www.sverige.alpha.org. 
Där kan du läsa mer om Al-
pha och även få ett smak-
prov på undervisningen ge-
nom att se ett avsnitt av en 
föreläsning. Men vi vet att 
det som gör Alpha unikt är 
gemenskapen och det ef-
terföljande samtalet. Kom 
på vår ”smaka på kväll” 31 
januari för att få pröva på 
en hel Alpha-erfarenhet!

Besök  www.europaporten.
com/alpha för anmälan 
och mer information om 
kostnad, upplägg och tider.
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Det är dags för kyrklunch, vilket ger en möjlighet att dröja sig 
kvar en stund och umgås med nya och gamla bekantskaper. 
Barnen springer runt och leker och olika generationer 
möts vid borden. Detta med gemenskap över genera-
tionsgränserna är något viktigt och fint. Det är något 
vi vill värna om. Gamla som ser de unga, barn som 
kryper upp i någon äldres famn, föräldrar som får 
barnvakt för en lite stund, samtal som ger kraft inför 
veckan.
 Barnen behöver också kompisar i sin egen ålder. Var-
je vecka har vi barnverksamhet under gudstjänsten. 
Vi är flera ledare som tillsammans jobbar för att 
barnen ska trivas och bli trygga med varandra. 
För de lite yngre barnen, 3 år – åk 3, inleder 
vi med en storsamling med sång, insamling 
till barnen i Kina och kreativa bibelberättelser. 
På det sättet vill vi ge tillfälle till att tala om 
livet och tron. Vi delar sedan in oss i mindre 
grupper, där man också får tid till bön för var-
dagssaker. Sen blir det lek, pyssel eller tävling. 
 Barnen i åk 4-6 har alltid några rader reserverade 
i kyrksalen. De sitter tillsammans i starten av guds-
tjänsten och går efter ca 15 min till sin egen samling, 
som har lite mera ”häng” och tävlingar. Gemenska-
pen är i fokus. Det ska vara kul att vara i kyrkan! 
Här använder vi ett material som heter ”Röda tråden 
genom Gamla testamentet”, för att lära barnen Bi-
belns grundtankar och genom det samtala om livet 
och tron. 
 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! 
 Barn 0–3 år. Under sommaren har vårt småbarnsrum renove-
rats. Nya kuddar och vimplar, ny färg på väggarna och anpassade 
leksaker för åldersgruppen. Här får föräldrar och barn  chans att 
vara tillsamman under gudstjänsten när det kryper för mycket i 
benen på barnen. De kan leka, äta och mysa samtidigt som för-

äldrarna kan välja att följa med i gudstjänsten via högta-
lare och genom de stora fönsterna in mot kyrksalen. 

Föräldrar som är i samma situation möts och får 
chans att lära känna varandra. Denna gemen-
skap kan sedan fortsätta under kyrklunchen 
och kanske också på vår Småbarnssång på 
fredagseftermiddagen. 
 Småbarnssången är, precis som all vår 
barnverksamhet, öppen för alla. Man behö-

ver inte vara med i någon kyrka eller dela vår 
tro. Vi möts i kyrkans entré på Stadiongatan 25A 

kl.13.30 varje fredag och går sedan till nedre plan, 
där våra barnlokaler ligger. 

 Här träffas mammor och pappor för att vara 
med på en sångstund tillsammans med sina barn. Den 
leds av Isabel Berggren, men i början av hennes mam-
maledighet kommer Jenny Antonson att vikariera. 
Det blir mycket rörelsesång och det brukar dyka upp 

en liten spännande låda med olika djur att sjunga om. 
Den är populär!!! Sedan är det självklart dags för fika 

och vi har bra lokaler för barnens lek. Man tar med 
sig eget fika. Varmt välkommen till en riktigt my-

sig fredagsstund! 
 Ta gärna kontakt om du har frågor. Mail: isa-
belberggren@gmail.com eller jenny.anton-
son@europaporten.com.
 Soul Children är del av en körrörelse som har 

utvecklats sedan 2001 för att möta tweensål-
derns behov genom musik som 10-16 åringar kän-

ner igen sig i. Det finns Soul children körer på flera 
platser i landet. Isabell Berggren och Anton Hemström 

är två härliga musiker, som tillsammans har startat en sådan 
soul och gospelkör i Malmö Pingstförsamling. De övar varje fre-
dag kl.16-17 och den är öppen för alla 10-16 åringar som gillar att 
sjunga lite svängigare låtar. Ta gärna kontakt om du har frågor. 
Mail: isabelberggren@gmail.com.

JENNY ANTONSON

Barn och familj i Malmö Pingstförsamling

När man kommer innanför dörrarna till Malmö Pingstförsamling en söndag vid 12-tiden, så vim-
lar det av liv. Gudstjänsten är precis slut och människor i alla åldrar möts i entrén och caféet. 

Vid några tillfällen 
per termin har vi 

barnvälsignelse. Vi 
läser om när Jesus 
välsignade barnen, 
ber en välsignelse-
bön för barnet och 
ber för föräldrarna. 

Här är det Hugo, 
Angelina och David 

som välsignas.
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Att kunna läsa, skriva och räkna är en rättighet som är en grundpelare i  
Barnkonventionen och den gäller för ALLA barn i världen. Utan utbildning – ingen förändring av 
livsvillkoren. Utan utbildning – ingen tillväxt. Utan utbildning – alltid risk för exploatering.

I Bangladesh finns det massor med barn som 
är dåligt rustade för framtiden genom brist på 
utbildning. Genom projektet ”Nyckelfadder”, 
som är en satsning från Malmö Pingstförsam-
ling, kan vi stödja dessa barn. 
 I Nyckelfadder-skolorna får barnen hjälp 

med läxorna varje skoldag. De samlas i de 
enkla kyrkolokaler som byggts. Här tränar 
man barnen i de olika ämnena, här lär man 
barnen sjunga och dansa och här lär man bar-
nen socialt umgänge.
 Varför Nyckelfadder? Jo, för att du som 

givare kan bli en nyckel som öppnar dörren 
för ett barn till en bättre framtid. 
 För att veta mer och teckna dig som 
nyckelfadder kan du titta in på hemsidan  
www.europaporten.com/nyckelfadder 

BIRGITTA DAHL

BLI
NYCKEL-
FADDER

Dimmorna över den lilla byn i Bangladesh där Sonita bor 
lättar under gryningen. Hon hjälper sin mamma att tända 
en eld i spisen för att kunna steka det flata brödet som 
familjen ska äta till frukost. Sedan samlar hon ihop sina 
böcker och travar iväg mellan risfälten till den lilla bysko-
lan där hon lär sig för livet. Hon vill bli något stort när hon 
blir stor, gärna lärare eller sjuksköterska. För det måste 
man gå i skolan. När hon tänker på hur hårt livet är för 
både pappa och mamma som sliter som dagavlönade på 
risfälten, vill hon något annat med sitt liv.

Nyckeln till att hennes drömmar ska 
kunna förverkligas ligger i din hand. 

Bli en nyckelgivare!
www.europaporten.com/nyckelfadder

Sonita vill bli lärare 
eller sjuksköterska
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Under fyra dagar (29 dec – 1 jan) hänger 
vi i Malmö Pingstförsamling och varvar 
samlingar, musik, sportaktiviteter och 
mycket annat med härlig gemenskap, 
spex och nyårsfest! Jag garanterar att det 
blir ett annorlunda nyårsfirande, men ett 
som du kommer bära med dig länge och 
med ett leende på läpparna.
 Temat för UNITE-18 är (att) “BE”. Din 
spontana tanke kanske är att detta inte 
verkar vara nåt du vill spendera fyra da-
gar på – och kanske ännu mindre hela 
nyårshelgen. Men låt mig få utmana dig 
att tänka större. Bön är så mycket mer 
än slutna ögon, knäppta händer och fär-
digformulerade meningar till nån som 
kanske eller kanske inte finns där ute 
nånstans. Vi tror på att bön är en livsstil 

i frihet, ett förhållningssätt som öppnar 
upp, ett verktyg för att kommunicera med 
Gud, ett hjälpmedel för att navigera ge-
nom livets alla omständigheter... En bön 
kan vara en färdigformulerad text, en tan-
ke du tänker, några ord som du i förtviv-
lan eller i glädje ropar ut, några ord på ett 
papper... Bön hjälper dig att slappna av, 
fokusera, samla kraft, hitta vägledning... 
Och mycket, mycket mer! Bön förändrar 
och förvandlar. Får jag utmana dig och 
välkomna dig att hänga med på UNITE-18? 
Ett nyår, som kommer förvandla ditt liv!
 Vi ses på UNITE-18!

WENNY SALLBRING

Mer information och anmälan: 
www.unitesweden.se/malmo

Var ska du fira ditt nyår?

På UNITE-18 i Malmö  
Pingstförsamling, så klart!
Är du tonåring/ungdom vill jag välkomna dig att fira nyår 
tillsammans med oss och närmare 200 andra ungdomar 
från Skåne och Blekinge! 



HELDAGS- KONFERENS 

329 
 kr/person 

Hyr lokal för konferens,  konsert, mässa mm

040-32 63 00
www.stadionmassan.se

Stadionmässan 
– älskar smarta möten

Genom att samla kunder, samarbetspartners och 
medarbetare till väl genomförda evenemang kan 
du positionera varumärken, öka försäljning, skapa 
publicitet och stärka relationer. Med lång erfarenhet 
och över 200 arrangemang varje år är vi en stark 
partner när du planerar nästa evenemang.
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Jeremia 33:3
Ropa till mig och jag 

skall svara dig och låta 
dig höra om stora ting, 

hemligheter du inte 
känner.

Mer information och anmälan: 

www.unitesweden.se/malmo

Annons



Varannan torsdag, ojämn vecka, 
under terminerna samlas ett gäng 
kvinnor i olika åldrar för att hand-
arbeta, prata och fika. Vi samlas kl 
13 i caféet på Europaporten.

En del stickar och virkar till sig själva eller barnbar-
nen, men det mesta som tillverkas skickas till Ukrai-
na, där det genom Barnmissionens försorg kommer 
till den som behöver. Vi har plats för fler i gruppen 
så varmt välkommen med! 
 Vill du veta mer kontakta kyrkans expedition.  
Tel: 040-800 30

GUNBRITT FRANSSON

Det kommer fram 
– från Malmö till Ukraina

Ulla Andersson, ledare för handarbets-
caféet, gör färdigt en tröja som skall 
skickas till Ukraina.

H A N D A R B E T S C A F É E T  I  E U R O P A P O R T E N

Jag ska åka till 
Ukraina och bli 
present till ett 

litet barn

Koncentrationen är stor, det gäller 
att få maskorna rätt.

Ett par lyckliga grabbar har nu 
blivit ägare till var sin tröja som 

kommer just från handarbetsca-
féet i Europaporten.
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Filippin-
ska
We are 
a church 
family that 
meets for 
Sunday 

service 11 am–12:30 pm in 
Room A followed by fellow-
ship and free lunch. Most of 
us are Filipinos, but every-
one are more than welcome 
to join us regardless of race, 
age and cultural back-
ground, as we speak English 
in our service.

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!

Spanska
Somos 
hermanos 
de varias na-
cionalidades 
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 ma-
ravillosas 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.

Franska
Nous sommes 
un groupe de 
priere franco-
phone. 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

Engelska
International 
Christian Fel-
lowship (ICF) 
is an English 
language com-
munity 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 fellow-
ship.
We want to be an open fellow ship 
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!

Har du sett Malmö så har du sett världen är ett gammalt uttryck 
om vår kära stad, kanske är det mer sant nu än någonsin. Många 
av Malmös invånare är födda i utlandet och det finns många olika 
nationaliteter representerade i vår stad. Pingstkyrkan är en global 
kyrka och det märks i vår gemenskap. En mängd olika nationali-
teter är representerade hos oss. Utöver svenska har vi sju olika 
språkgrupper som regelbundet har egna samlingar. Kanske vill 
du hitta en gemenskap som firar gudstjänst på ditt modersmål? 
Varmt välkommen till oss:

Vietname-
siska
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

Rumänska
Ioan 3:16. Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu 
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 in-
talnim in fiecare joi la ora 18.00-19.00 si dumi-
nica la ora 18.00-20.00 la biserica pendicostala 

europaporten in Malmö. Binecuvantarea Lui Dumnezeu sa fie peste 
toti Amin. / Marius Ursu 0737-48 17 10

We are a 
diverse group but 
unified in our faith 

in Jesus Christ. 

Haur du sitt Malmö så haur du sitt varlden!
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Europaportens skolor
Europaportens förskola och grundskola ger barnen en trygg skol-
gång. Och inte minst glädjande är att kvaliteten är fortsatt hög 
på undervisningen vilket visas i resultaten från avgångsklassen i 
grundskolan. I år hamnade Europaportens skola resultatmässigt 
på femtonde plats i hela riket, och på första plats i Malmö stad. 

Vad är det då som gör att skolan når ett så gott resultat? 
Biträdande rektor, Magdalena Fredriksson, frågade elever, 
lärare och övrig personal vad de ansåg var anledningen till 
det. Så här svarade eleverna: 
 Undervisningen är jättebra med bra lärare och en bra 
struktur på undervisningen. Elever och lärare hjälps åt och 
lektionerna är ganska roliga. På skolan känner alla varandra 
och många går tillsammans från förskolan till och med åk 9. 
Det är mobilfritt upp till åk 6 och det är inte många som använder 
fula ord. En lugn och liten skola vilket gör att vi kan fokusera på 
studierna.

Samma fråga ställdes till personalen som svarade:
Vi har ett nära ledarskap. Man tar tag i saker som händer på ett 
snabbt och effektivt sätt.

 Vi strävar också efter ett bra samarbete med 
vårdnadshavare. Vi arbetar också aktivt med 
värdegrundsfrågor och har tydliga mål i vårt 
arbete med barnen. Och framför allt, inflikar 
biträdande rektor, är det all personals enorma 
engagemang i barnen/eleverna som är grunden 

till trivseln och arbetsglädjen.
 Det som är nyckeln till en framgångsrik skola är 

att ha en profil där barn, elever och lärare samarbetar 
över alla årskurser och arbetslag. Musiken och allt annat kreativt 
arbete låter eleverna få utlopp för sin skaparlust vilket också färgar 
av sig på de teoretiska ämnena. Musik och kreativitet leder till glädje 
och bra resultat, säger Magdalena Fredriksson.

CHRISTINA WAERN

Magdalena

Ledarskapsundervisning i världsklass på 

Global  
Leadership 
Summit
Global Leadership Summit – GLS – är en mö-
tesplats för ledare från samhällets alla olika 
arenor. Här möts vi från kyrkan, näringsliv, 
offentlig sektor och föreningsliv för att lyss-
na till några av de mest uppskattade talarna 
och ledarna i vår tid. Global Leadership Sum-
mit grundades av Pastor Bill Hybels och ar-
rangeras i Willow Creek community church i 
Chicago. På plats och via videolänk till platser 
runt om i USA är det ca 100 000 personer 
som deltar i augusti varje år. Sedan fortsät-
ter konferensen världen runt och ytterligare 
150 000 ledare ges möjlighet att vara med 
på lokala arrangemang där föreläsningarna 
spelas upp på storbild och bearbetas lokalt. 

 Bill Hybels brukar inleda med att betona 
att om en ledare bara är ödmjuk nog så finns 
det något att lära av vem som helst och 
att alla tjänar på bra ledarskap. Vi tror att 
Malmö behöver bra ledare i samhällets alla 
delar.  Människor som ger sitt bästa för att de 
som de får ha inflytande över ska växa och 
för att de sammanhang man leder ska vara 
sunda och positiva.
 I årets talarlista finns t.ex. Sheryl Sand-
berg, operativ chef på Facebook som i en 
intervju delar erfarenheter från sin karriär 
och hur förlusten av sin livskamrat påverkat 
hennes sätt att vara ledare.  Människorätts-
advokaten Bryan Stevenson talar om hur ett 

samhälle kan bli både mer rättvist och förlå-
tande. Vi ska även se på den internationellt 
uppskattade svenske föreläsaren Fredrik 
Härens föreläsning om kreativitet. 
 Full talarlista och presentation samt an-
mälan hittar du på gls-event.se. Anmäl dig 
till ordinarie pris, 800 kr, fram tills 18/12, 
där efter höjs priset till 1000 kr. Vi tror att 
vi alla influerar någon och vill inbjuda dig att 
investera i dig själv och utvecklas som ledare 
genom att vara med på Global Leadership 
Summit 2018.
 Hoppas att vi ses på GLS 2018, 27 januari 
i Europaporten!

MATTIAS SENNEHED
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Vi har på kommunens uppdrag drivit vinterhärbärget ”Vinternatt” 
i två år. Den här vintern kommer vi återigen erbjuda en säng, lite 
mat och en varm dusch för utsatta EU-medborgare som kommit till 
Sverige i hopp om att hitta arbete och på så sätt försörja sina famil-
jer i hemländerna. Vi samarbetar också med Skånes stadsmissions 
verksamhet Crossroads som två gånger i veckan gör en behovspröv-
ning och ger de som är mest utsatta en chans att under tre eller fyra 
nätter få lite skydd från nattens kyla. Härbärget är öppet mellan 
19:00 på kvällen och 07:00 på morgonen. Vi har en stab på några 
anställda samt en utbildad väktare på plats men de flesta som är 
engagerade i härbärget är volontärer.
 Eftersom dessa människor befinner sig i en extremt utsatt och 
svår situation har vi inlett ett samarbete med hjälporganisationen 
Hjärta till Hjärta som under många år har engagerat sig för fattiga 
Romer i Rumänien. Vi tänker att deras problem först och främst 
måste lösas i deras hemländer. Möjligheter att utbildas och kunna 
försörja sig är saker vi i vårt land tar för självklart men bland fattiga 
romer i Östeuropa är ofta de mest grundläggande mänskliga beho-
ven inte tillgodosedda. Därför vill vi arbeta under devisen ”Värdighet 
här men förändring där”
 I byn Tufanu gör vi tillsammans med Hjärta till Hjärta och deras 
samarbetspartner en insats för att försöka hjälpa de fattiga romerna 
som bor där att själva få verktyg för att skaffa sig ett värdigare liv. 
Insatsen inriktar sig mot tre viktiga områden:

1: Utbildning
Genom läxhjälp s.k. ”after-schools” hjälper organisationen barnen 
att fullfölja sin skolgång. Familjerna är extremt trångbodda och i 

den miljön är det inte lätt att få studiero. Men fina större lokaler har 
byggts så att barnen varje eftermiddag kan samlas och få några 
timmars hjälp av anställda lärare.

2: Sjukvård
Den allmänna sjukvården är förvisso tillgänglig för dessa romer men 
byn är så otillgänglig att under stora delar av året är den nästan helt 
isolerad. Enda sättet att ta sig dit är att åka med stora 4-hjulsdrivna 
jeepar utmed en flodbädd. Ett mobilt sjukvårdsteam åker regelbun-
det till byn för att erbjuda grundläggande sjukvård samt undersöka 
människor för att upptäcka sjukdom som behöver mer avancerad 
sjukvård på sjukhus.

3: Försörjning
Dessa romer har under stora delar av sin historia ägnat sig åt olika 
former av hantverk, men deras varor är inte längre efterfrågade 
i Rumänien. Många är skickliga korgmakare och ett hantverkskol-
lektiv har formats och med hjälp av Hjärta till Hjärta så kan fina 
korgar exporteras till Sverige och säljas. På så sätt får fler familjer 
en möjlighet att försörja sig och behöver inte söka sig till Västeuropa 
för att tigga.

Jag har vid några tillfällen besökt Rumänien och sett hur utsatta de 
fattigaste romerna är där. De utstår systematisk diskriminering och 
är i många fall inte ens registrerade som medborgare. Deras situa-
tion är en skam för EU och nu måste vi kraftsamla för att tillsam-
mans med många andra försöka förändra situationen.  

ANDREAS WESSMAN

Eftersom du är vår granne så noterade du säkert de 10 bygg-
bodarna som vi satte upp förra vintern utanför våra lokaler. 
De bodarna var resultatet av ett samarbete mellan Malmö 
Stad och Malmö Pingstförsamling. 

Vinternatt
Värdighet här – Förändring där
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För någon betyder kanske White Christmas att det äntligen blir en 
”vit” julhelg i hemmet. Far och mor som sällan eller aldrig varit nykt-
ra och den största julklappen man kan tänka sig skulle vara att få 
uppleva en spritfri jul. För någon annan är ensamhet mer förtärande 
än någonsin under det som mer än andra helger brukar kallas famil-
jens högtid. Någon blir så nostalgisk att allt bleknar bort mot de jular 
man minns från sin barndom. Att livet sedan inte blev som man hade 
drömt om eller önskat och nu sitter man med sina minnen och gråter 
inombords. För andra är julen det bästa under hela året med god 
mat, familjens gemenskap och traditioner i en aldrig sinande ström.
 Vår önskan med julkonserten är att vi skall förflyttas tillbaka till 
den ursprungliga orsaken och syftet med varför vi har en högtid som 
heter jul och vad den vill ge oss. Därför heter årets julkonsert Why 
Christmas – Varför jul. I flera av sångerna under konserten får vi 
dela den förundran och frågan som julevangeliets personer ställer 
sig, varför just jag?
 I konserten kommer vi, precis som föregående år, att få möta 
sångare och musiker från vår församling som genom sång, musik, 
bilder och tal kommer att presentera julens budskap. Varje år lyfter vi 
fram ett speciellt tema eller har en röd tråd genom konserten. Förra 
året var det flyktingvågen och dess parallell till Josef och Maria, som 
fick fly med Jesusbarnet till Egypten, som vi stannade inför. I år vill vi 
ställa själva barnet i centrum. Detta faktum att Gud valde att födas 

som ett värnlöst barn gör att vi förstår, med ännu större tydlighet, 
att barnen har så mycket att lära oss andra. Du kommer också under 
kvällen att erbjudas möjlighet att hjälpa barn i Bangladesh att slut-
föra sin utbildning.
 Det är verkligen så att flera personer i bibelns julevangelium ger 
uttryck för ett VARFÖR. Först har vi tonårsflickan Maria som undrar 
varför just hon får detta oerhörda uppdrag att bära och föda fram 
världens Frälsare. Hon har, som hon själv uttrycker det, aldrig levt 
ihop med en man.
 Sedan möter vi, i ett annat avsnitt av Nya testamentet, Marias 
fästman Josef, som undrar varför han skall bli utsatt för smäleken 
att hans fästmö Maria blivit havande innan de är gifta och utan hans 
inblandning.
 De tredje som ställer frågan varför är herdarna, som förundras 
över att just de blir de första som får detta enorma budskap att 
världens Frälsare är född.
 Svaret på frågan varför får både Maria, Josef, herdarna och vi som 
lever idag i Lukas evangelium kapitel 2.  Där får herdarna besök av 
en ängel som ger dem följande budskap: 

”Var inte rädda, jag bär bud om en stor glädje, en glädje 
för hela folket, idag har en Frälsare blivit född, en 
glädje för hela folket, Han är Messias, Herren”

På baksidan av denna tidning 
hittar du en fribiljett till konserten!

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

Vår församlings julkonsert har under många år hetat White Christmas. Det var dags att 
byta namn av många anledningar.
 Sången White Christmas är inte längre en del i repertoaren, några ”vita” jular har inte 
varit i sikte i Malmö på ett antal år. Men mer än detta så vill vi i konsertens form fundera 
över innebörden av denna julhögtid som närmar sig och som ger oss så många olika käns-
lor – både väldigt angenäma och en del mindre positiva.
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Vi finns till för Er

pastorer 
Andreas Wessman  0704-82 23 32
Mikael Järlestrand 0707-74 40 73
Mattias Sennehed  0733-84 11 29
Jenny Antonson  0725-05 90 35
Wenny Sallbring 0704-59 40 28

gruppledare, olika språkgrupper 

engelska Mats Jönsson  0738-09 47 80

filippinska Dave Holm  0723-25 55 87

franska Marie Chantal Isaacson  0721-95 30 63

romani grupp 1 Juraj Drivhall  040-54 95 21

romani grupp 2 Juraj Daniel  040-13 76 02

rumänska Marius Ursu  0765-57 49 88

spanska Julio Mazuela  0703- 58 61 35

vietnamesiska Thanh Van Nguyèn  0736-69 71 49

övrig verksamhet i malmöområdet 

svedala 
Thore Waern  0705-11 95 94
Saúl Muñoz 0735-31 10 36
Joanna Muñoz  0737-59 71 24

MarieDaveMats Juraj

Juraj Marius Julio Than

Andreas Mikael Mattias

Jenny Wenny

Thore Saúl & Joanna

Fyra budskap eller hälsningar träder fram ur dessa 
meningar:

   1) Var inte rädda… Fruktan är en osynlig super-
makt i vår tid. Vi fruktar miljöförstöringen, kli-

matförändringarna, terrorhotet och nu mer 
än på många decennier ett nytt uppseglande 
kärnvapenhot. Då möter oss julens budskap 
Var inte rädda!
   2) ….en stor glädje… Budskapet som möter 
herdarna är inget sorgebud eller domedags-

bud. Det är ett glädjebud.
 3)  …för hela folket... Julens budskap om frid 

på jorden är för alla. Inte för de speciellt religiöst 
lagda, inte för de som är utslagna, inte för de mentalt 

svaga eller de fattiga i världslig mening. Guds budskap om 
barnet som föddes är för alla, hög och låg, rik och fattig, gammal 
och ung – ALLA!
 4) …Han är Messias. På bibelns tid väntade man en folkets 
räddare. Man väntade en som med världsliga vapen skulle befria 
folket från det romerska förtrycket. Men barnet som föddes var 
inte en militär strateg, en rebell eller socialreformator, även om 
hans ideal var berömvärda. Han kom med ett helt annat budskap 
om förlåtelse och omvändelse. 

Omvändelse till den Gud som skapat univer-
sum och allt det rymmer och som kan ge frid 
som varar längre än julefriden vi kan få i nos-
talgins tecken. En frid som inte den här värl-
den kan ge men den som ALLA människor 

kan uppleva som vill lära känna denne Mes-
sias. Han är orsaken för vårt julfirande! Så på 
frågan Why Christmas kan svaret bli ett ord 

eller rättare sagt ett namn – Jesus.
MIKAEL JÄRLESTRAND

På baksidan av denna tid-
ning hittar du en fribiljett 

till konserten!
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E N  J U L K O N S E R T  F Ö R  H E L A  M A L M Ö

Sön 10 december
15:00 & 18:30 – STADIONGATAN 25A

ENTRÉ 50 KR
Förköp i samband med gudstjänster 

eller via www.europaporten.com

I kikaren
Söndagar  10:30  Gudstjänst för alla 

1:a söndagen i månaden firas nattvard
 10:30 Disciples Kidz & Junior (3 år – åk 6) 

HT avslutas 17/12,VT startar 14/1 
Info: jenny.antonson@europaporten.com 
Info: andreasfredriksson@icloud.com

Torsdagar 11:00 Bön
ojämna 13–15 Handarbetscafé  
veckor  HT avslutas 7/12,VT startar 18/1 Info exp: 040-800 30
Fredagar 13:30-15:00 Småbarnssång 

HT avslutas 8/12,VT startar 26/1  
Info: isabelberggren@gmail.com 
jenny.antonson@europaporten.com 

 16–17 Soul Children (10–16 år)   
HT avslutas 17/12,VT startar 26/1  
Info: isabelberggren@gmail.com 
anton.hemstrom@hotmail.com 

 19–23 Disciples Ungdomskväll (från åk 7) 
HT avslutas 15/12,VT startar 12/1   

 /disciplesmalmo   @disciplesmalmo

Sön 19/11 18:00 Temakväll om Lewi Pethrus 
Mattias Sennehed samtalar med Joel Halldorf,  
bok-aktuell med ”Biskop Lewi Pethrus” 

Ons 22/11 19:00 Peter Halldorf föreläser från sin nya bok  
”Alla himlens fåglar har flytt”

Sön 10/12 15:00  Why Christmas – Julkonsert 
 & 18:30 Körer, solister och musiker från Malmö Pingstförsamling 
   Mikael Järlestrand, Andreas Wessman m fl  
   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)
Sön 17/12 10:30 Julfest för alla åldrar 

Terminsavslutning för Disciples Kidz & Junior 
Insamling av julklappar till barn med förälder i fängelse

Sön 24/12 10:30 Julgudstjänst för alla 
Predikan: Mikael Järlestrand 
Sång och musik: Ethel, Alma och Allis Schelin samt 
Mikael Järlestrand

Tis 26/12 10:30 Julgudstjänst för alla 
Predikan: Anders Jonasson  Sång & musik: Tre Barytoner

Sön 31/12 10:30 Nyårsgudstjänst för alla 
Offentlig samling i UNITE ungdomskonferens 
Predikan: Wenny Sallbring    
Sång och musik: UNITEs lovsångsteam

Sön 21/1 10:30 Festgudstjänst för alla och Församlingens årshögtid 
Årsberättelse och framåtblickar  
Predikan: Andreas Wessman  Sång och musik: Mikael 
Järlestrand, Johan Bergman & Anna Blom med kör.  
Nattvard, Matservering

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

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
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Ansvarig utgivare: Andreas Wessman. Redaktionskommitté: Pastorsteamet, Mikael 
Amundsen, Gunbritt Fransson, Iréne Jävert, Daniel Karlsson, Veronika Svensson. 
Formgivning: Daniel Karlsson, 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!

Var så god – 
 fribiljett till julkonserten!

Även i år vill vi bjuda dig till vår julkonsert av den enkla anledningen 
att du är vår granne. I år heter julkonserten ”Why Christmas”, kon-
ceptet är ungefär som tidigare års ”White Christmas” som har varit 
mycket uppskattad. Läs mer om konserten på sidan 18.
 Om du klipper ut och tar med den här kupongen till Pingstkyrkan 
Europaportens expedition på Stadiongatan 25A i Malmö, 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 50 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 27/11 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 kl 15:00 eller 
18:30 för konsert du vill gå på.

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

Välkommen!

God
jul

Axplock


