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En julhälsning från Europaporten – en kyrka nära dig

Jonas Helgesson

Jag skämtar bara om 		
det jag vill SID 8

Funderingar kring
livets mening?

GÅ ALPHA!
GRUNDKURS
I KRISTEN TRO
SID 4

Så får du fribiljetter
till våra julkonserter SID 14 & 16
VARMT
VÄLKOMMEN
TILL
KYRKAN!

GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KL 10.30 SID 3

I denna tidning

Sid 7

L E D A R E N

av Andreas Wessman

En kyrka för alla!
Är det ens en möjlig tanke? Kan det finnas en plats
som alla olika människor skulle kunna rymmas på?
Jag är medveten om att det låter
som en utopi och kanske en aning
förmätet, men jag vill ändå påstå att
vår kyrka är en kyrka för alla. I vår
verksamhet har vi gamla och unga.
Vi har folk ifrån nästa alla världs
delar, människor med olika intressen
och dialekter. En del har trott på Gud
i hela sitt liv och andra är bara intres
serade av existentiella frågor. En del
älskar hårdrock och andra gillar dans
bandsmusik. Någon älskar sommaren
och en annan älskar vintern. Det som
förenar oss är att vi är intresserade
av Gud och den nyfikenheten tror jag
att många människor delar.
Malmö behöver mötesplatser och
jag hoppas att Malmö Pingstförsam
ling skulle kunna få vara en sådan
mötesplats där vi överraskas genom
att det uppstår oväntad vänskap. Det
är alltid i mötet med personer som
är annorlunda än mig som jag lär mig
någonting om livet. Därför är en kyrka
för alla en enorm tillgång.
Tidningen som du håller i din hand
är en hälsning från Malmö Pingst
församling. ”Hej Granne” delas ut
en gång per år till 8 200 hushåll i

kyrkans närområde. Du kan se detta
utskick som en information om vår
verksamhet, men du kan också se det
som en inbjudan. Vem du än är, vart
du än kommer ifrån, vilka intressen
du än har så är du alltid välkommen
till oss på Stadiongatan 25 A.
Vi vill också bjuda dig till vår julkon
sert av den enkla anledningen att du
är vår granne och goda grannar ska
man vara rädd om. Klipp ut talongen
på tidningens sista sida och kom till
vår expedition så får du en biljett helt
gratis. Du kan även köpa fler här om
du skulle vilja det. Expeditionen har
öppet tisdag till fredag kl. 09:00–
12:00. Det går även att hämta/köpa
konsertbiljetter i foajén efter sönda
garnas gudstjänst.
Till sist vill jag önska dig en riktigt
God Jul. Jag önskar att du får fina hel
ger fulla av rekreation och eftertanke.
Hoppas att vi möts den 6:e decem
ber på julkonserten ”White Christ
mas”.

Sid 8–9

Sid 10

Sid 12

ANDREAS WESSMAN

Pastor och föreståndare
i Malmö Pingstförsamling

Sid 14
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Första gången på Gudstjänst?
Första gången man besöker ett sammanhang känner man sig ibland lite vilse.
Här kommer en kort beskrivning av hur det går till när vi firar gudstjänst och
vad du kan förvänta dig när du kliver in genom dörrarna till vår kyrka!

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

Lunchservering efter gudstjänsten.
nattvard.
Första söndagen i månaden firas

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

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

Hoppas att vi ses på en gudstjänst
snart. Varmt välkommen!
ANDREAS WESSMAN
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Kristen tro,
vad är det?

Om Gud finns,
varför ser då
världen ut
som den gör?

Finns det någon
större mening
med tillvaron?

Om man ber,
finns det då
någon som
lyssnar?

Vad säger
Bibeln om Jesus
egentligen?

Går vetenskap
och tro
att förena?

Nyfiken på?

Marita, vad tyckte du
om Alpha-kursen?

Kanske en kurs som skulle passa dig?
ÄR DU NYFIKEN PÅ att få veta mer om vad kristen
tro handlar om? Grubblar du på Livets stora
fråga, varför? Då vill vi gärna bjuda in dig till
samtalskvällar som rör just dessa ämnen.
Vi samlas på onsdagskvällar under februari
och mars med kursstart den 10 februari. Vi
börjar kvällen kl 18.30 med en gemensam
middag och lyssnar sedan till ett intressant
föredrag utifrån kursens tema. Efter före
draget dricker vi kaffe och samtalar om det
vi hört eller något annat för dagen relevant
ämne. Kvällen avslutas kl 21.00.
Kursen är tänkt för dig som inte har färdiga
svar, som ser dig själv som en sökare, och

som genom samtalets
form vill lära dig mer
om den kristna tron.
Vi möts i Europapor
tens café för en pröva
på kväll den första gången.
Vill du sedan vara med kostar
kursen 300 kr. Då ingår mat och arbetsma
terial.
Mer info finns på hemsidan: http://www.
europaporten.com/vad-vi-gor/alpha/ där kan
du också anmäla dig genom att fylla i formu
läret. Det går även bra att maila anmälan till:
kontakt@europaporten.com. Välkommen!
ALPHA-TEAMET

Vi välkomnar dig
till vårens ALPHAkurs med start
den 10 februari!
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Våra ALPHA-ledare.
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Finns det ett
kristet sätt
att leva?

Jag har en vän som jag känt i
25 år, hon är med i Pingst
kyrkan. Det var en kyrka
som jag aldrig skulle kunna
tänka mig att gå till. Men, av
min vän fick jag en broschyr
om Alpha, det verkade intres
sant, man kunde ställa frågor
och funderingar om den kristna
tron. Så jag anmälde mig och
började på Alpha-kursen.
Ända sen jag var lite har jag
haft en tro men den har växt
sig starkare efter Alhpa-kursen.
Började gå på gudstjänster, blev
frälst och döptes. Jag älskar
kyrkan och känner mig trygg där,
jag har hittat hem.
Ofta är jag inlagd på sjukhus
eftersom jag är kroniskt sjuk.
Tidigare kände jag mig otroligt
ensam där, men idag känner jag
att jag är inte ensam – jag har
Gud att gå till. Och jag vet också
att mina vänner ber för mig. Jag
har en trygghet inom mig som
jag aldrig känt tidigare, jag vet att
Jesus är med mig. Dessutom har
jag fått många goda vänner och vi
trivs tillsammans.
Jag rekommenderar verkligen
andra att gå Alpha-kurs. Jag har
gått flera kurser och ville aldrig
att kurserna skulle sluta, men
sen upptäckte jag att det fanns
ännu mer att hämta på guds
tjänsterna och andra samlingar i
MARITA TERNLUND
kyrkan.

MIN TRO

Ulla Andersson

Hade du en ”barnatro” som liten?
Även fast min familj inte var troende så har jag
haft en tro på Gud sedan jag var barn.
Som barn och tonåring gick jag faktiskt till
missionskyrkan på söndagsskola och guds
tjänst även fast min familj i övrigt inte gjorde
det.
Jag kommer ihåg att bönen var viktig för
mig, jag bad hemma också, och jag var intres
serad av det som de berättade i kyrkan om
Gud.
Sen blev det att jag lämnade kyrkan, någon
stans i 15–16 års åldern. Det var inte på grund
av något speciellt. Tror det var en blandning
av påverkan från en lärare som var negativ
till kyrkan och att nya ”tonårsintressen” som
killar och annat tog ny plats i livet.
Lämnade du tron på Gud också?
Nej tron har alltid funnits med men den fick
en annan roll. Gud blev mer någon som jag
ropade på hjälp till då och då, men ingen som
jag lyssnade till som innan.
Men längtan tillbaka till en levande tro
fanns där och jag började söka tillfälle att gå
till kyrkan igen. Jag gjorde några försök till
olika sammanhang och kände så att jag ville

komma till Pingstkyrkan. Första gången jag
kom till entrén vid Europaporten vågade jag
faktiskt inte gå in, jag kände mig nog nervös
för jag inte visste vad som väntade.
Men den där starka känslan att jag skulle
gå dit fanns kvar, och väl hemma kommer
jag ihåg att jag sa till Gud ”Herre, ge mig ett
tecken så ska jag följa det!”
I anslutning till det fick jag en inbjudan av
en granne till att komma på ”Alphakurs”, och
kände att det var tecknet jag behövde, så jag
började gå på den.
Hur upplevde du Alphakursen?
Det var så skönt på Alpha! Vi var alla nyfikna
och vill ställa frågor och ingenting var förbju
det eller dumt att fråga utan allt var tillåtet
att undra.
Det betydde mycket att få en grundkurs i
den kristna tron och vad bibeln är, men vikti
gaste erfarenheten var att jag förstod att jag
kunde ha en relation med Jesus.
Det hade jag haft innan på ett mer distanse
rat sätt men inte tänkt på det direkt. Då för
stod jag att jag kunde och att jag ville fördjupa
den relationen med Jesus.

Påverkade det dig på
något sätt?
Jag tänkte inte på det
själv först, men mina
arbetskamrater började
undra vad det var som
hade hänt? De sa att jag
blivit så lugn, harmonisk
och glad. Jag berättade att det har att göra jag
börjat gå till Pingstkyrkan och jag nu har min
Gud nära mig. Då började andra också berätta
att de hade en gudstro vilket jag inte visst om
innan.
Hur är det att komma till Pingstkyrkan och
vad gör att du vill göra det?
Jag tycker att glädjen i ett söndagsmöte är
helt underbar, det är härligt musik, folk som
är glada över den kristna tron och som visar
det också!
Jag tycker om att lyssna till predikan som
jag kan ha med mig i det vardagliga livet i
veckan som ligger framför.
Jag gillar att det är en så glad miljö, under
bar gemenskap. Här blir man sedd även om
man är ny och alla är välkomna.
INTERVJUAD AV MATTIAS SENNEHED
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Malmö Pingstförsamlings 25-årsjubileum och våra 20
Denna höst är det 25 år sedan Malmö Pingst
församling bildades. Det är ju inte så att vår
församling uppstod ur ett intet utan vi har våra
rötter långt tillbaka. I det långa perspektivet
ända till pingstdagen i Jerusamlen för 2000 år
sedan då den första församlingen såg “dagens
ljus”. I ett kortare och mer nära perspektiv är
vårt ursprung kommet ur Elimförsamlingen och
Filadelfiaförsamlingen som under många dece
nier var Malmös två pingstförsamlingar. Elim
församlingen bildades redan 1912 och Filadel
fiaförsamlingen 1935. Under de årtionden som
följde fördes samtal, mer eller mindre intensiva,
om ett samgående. Först i mitten på 80-talet
var tiden mogen för att gå från vision till verk
lighet. 1986 fick processen på allvar ny fart ge
nom Elimförsamlingens nye föreståndare, Owe
Carlsson, som redan innan han tillträtt tjänsten
i Elim upplevde en stark maning att tiden nu var
inne för ett samgående. Det skulle dock dröja
fyra år innan processen med samtal, möten
och omröstningar i respektive församling var
slutförda med ett positivt resultat. I september
1990 kunde så Malmö Pingstförsamling tillkän

nages. Församlingen hade vid bildandet 850
medlemmar och idag är församlingen på cirka
1 300 personer.
Ett kvart sekel har gått och många av oss
undrar vart åren tagit vägen. De rusar förbi i en
intensiv verksamet som innehåller så många
olika delar. Bara under ett år har vi över 50 sön
dagförmiddagsgudstjänster. Till det kommer
alla andra gudstjäster, konserter, samtalskväl
lar, bibelstudier. Vi har även haft en stor mission
både ute i världen på flera kontinenter och i vår
egen stad med bl.a. närradion, LP-kontakten,
torgmöten och social verksamhet. Försam
lingen har bedrivit skolverksamhet genom vår
egen förskola och grundskola men även genom
olika folkhögskoleutbildningar.
De första fem åren efter församlingens bil
dande var verksamheten förlagd till Filadel
fiakyrkan vid Karlskronaplan, men sedan 1995
har vi varit i Europaporten som vårt hus heter.
20 år i vår vackra fastighet och den är verkligen
något att vara tacksam över. Förutom försam
lingens olika sammankomster och skolverk
samhet så rymmer huset vår egen mäss- och

kongressverksamhet. Vi har även olika externa
hyresgäster som Bladins grundskola, Fria Läro
verken, Move & Walk och Malmö kommun.
Vår jubileumsgudstjänst ägde rum söndagen
den 4 oktober och kyrksalen var smyckad med
flaggor, levande ljus och vackra blomsterupp
sättningar. Gudstjänsten inleddes med att vi
sjöng Stor är din trofasthet tillsammans med
kompmusiker, körsångare och vår egen bras
sensemble. En lovsång för vår Herres nåd och
beskydd under dessa 25 år. Efter det kom en
tjugo minuter lång filmvisning om vår försam
lings rötter samt nutidshistoria. Den lockade
fram både skratt och ödmjuk tackamhet. För
samlingens föreståndare Andreas Wessman
predikade sedan om att blicka framåt. “Den Gud
som varit med i tider som ligger bakom kommer
också att vara med i tider som ligger framöver”.
Efter jubileumsgudstjänsten forsatte gemen
skapen med en festmåltid där folk vid borden
fortsatte berätta minnen från tider som varit.
Nu ser vi som församling framåt mot nya
utmaningar och möjligheter som väntar.
MIKAEL JÄRLESTRAND
FÖRSAMLINGSBLADET # 3–4, 2015
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Se hela intervjun på

www.europaporten.com

”Jag skämtar bara
om det jag vill”

En eftermiddag i oktober fick vi möta Jonas Helgesson i hans hem i Dalby. Många har blivit uppmuntrade av hans uppskattade föreläsningar i vilka han bjuder på sig själv och på ett personligt
och humoristiskt sätt berättar om hur det är att leva med ett funktionshinder. Han har skrivit flera
böcker och Jonas blev känd för en större publik då han förra året var med i musikalen Livet är en
schlager. Det blev ett samtal om fördomar, hopp, möjligheter, föräldraskap och tron på Gud.

Stå-upp artist, författare, föreläsare, musikalartist. Du har många strängar på din lyra:
Vad har du för yrke?
– Egentligen jobbar jag med människor. Alla
grejerna jag sysslar med har målet att inspi
rera människor till att leva sina liv på bästa
sätt.
Du har uttryckt en frustration över att din
CP-skada gör att det är svårt att hitta ett
jobb. Vad skulle du vilja arbeta med?
– Innan jag gjorde det jag gör idag hade jag
inte tänkt att jag ville göra detta. Jag har bl.a.
sökt arbete i en klädbutik, men fått nej p.g.a.
min CP-skada. Jag har fått en del sådana nej.
När jag var liten ville jag bli arkitekt, Jag ri
tade massor av hus men ingen såg att de ens
liknade hus. När jag skulle börja studera så
sökte jag till lärarutbildningen men efter ett
halvår fick jag kicken. Det roliga är att jag
idag är extern utbildare på lärarhögskolan.
De tar in mig för att tala om bemötande –
inte på det sättet de bemötte mig – utan om
ett bättre bemötande. De visste inte hur de
skulle hantera någon med en CP-skada. Idag
har vi en bra relation och de brukar använda
mig som ett exempel på hur man inte ska
göra, så det har ändå lett till något positivt.
Så här har jag fått fightas fight efter fight
och visst det har varit tungt för mig, men om
jag nu säger att jag vill inspirera andra och
vara en plogbil i vissa frågor så måste jag
själv ta en del fighter för att veta hur verklig
8
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heten ser ut och sedan kan jag använda mina
erfarenheter för att påverka.
Du vill vara ett språkrör och en talesperson
för funktionshindrade. Du har varit mycket
utomlands och besökt barnhem, och utmanat makthavare. Din bok ”Grabben i kuvösen
bredvid” finns bl.a. översatt till vitryska och
arabiska. Varifrån kommer den här drivkraften att hjälpa andra?
– Det är två saker som driver mig. En egois
tisk, och en lite mer kristen drivkraft. Den
egoistiska anledningen är att jag märker att
jag mår bättre när jag får hjälpa. Mitt handi
kapp blir på ett sätt mindre när jag får dela
med mig av det. Eftersom jag är ganska öp
pen när jag föreläser och talar mycket om
mitt liv får jag ständigt bearbeta mina frågor
och tankar. Den andra anledningen är att jag
är kristen och detta har blivit mitt sätt att
sprida evangelium. Jag försöker tänka: Vilka
aspekter finns det i evangeliet? En sådan
aspekt är att ge hopp. En annan aspekt är
medlidande. Jesus hade medlidande med
människor som var utsatta. Kan jag bara ge
hopp och visa medlidande så känner jag mig
nästan som en evangelist.
Du föreläser utifrån begreppen människosyn och livssyn: Vad är det du vill få sagt?
Vad är kärnan i ditt budskap?
– Det var ingen lätt fråga. Det är svårt att
fånga mitt budskap i några korta meningar.

Det är många aspekter. Jag vill ge hopp, jag
vill ge medlidande. Kanske är det så att jag
vill att alla människor ska förstå att ingen
lever ett B-liv. Så fort vi ger människor eti
ketter hamnar vi fel.
Har du själv känt dig etiketterad och exkluderad p.g.a. ditt funktionshinder?
– Jag har varit lyckligt lottad för jag växte
upp i en familj som aldrig accepterade mig
som utanför. Hemma fanns bara en inklude
rande kärlek. Det var först när jag flyttade
hemifrån som jag förstod att världen inte är
lika snäll som min mamma. Men med det
sagt så måste jag också säga att jag träf
far människor varje vecka som känner ett
utanförskap så jag kan verkligen sätta mig
in i problematiken. När jag var med i musi
kalen ”Livet är en schlager” så klickade jag
verkligen med Jonas Gardell och det var nog
känslan av utanförskapet som förenade oss.
Du blev pappa förra året och du har sagt att
”din dotter gjorde dig normal”. Vad menar
du med det?
– Det är främst två saker. Det ena är att hon
är den enda jag känner som inte vet om mitt
funktionshinder, än så länge. Att se på henne
är att som att se in i en spegel. Hon ser mig
som normal och jag smittas av den blicken.
Jag har aldrig varit mer normal än sedan jag
fick Ester. Den andra saken är att jag märker
att Ester lär sig grejer nu som jag aldrig har

Jesus är som
en existentiell
botten.
Jag vet att det
inte är ett stup
i evigheters
evighet om
jag faller.
Läs mer om P.S. på sidan 15.

kunnat: Sitta på huk, leka plottrigt med fing
rarna, bygga figurer med lera. Det är som
om varje grej som hon kan som inte jag kan,
kan jag ändå genom Ester. Det är en lycklig
känsla.

du inte har erfarenhet av DAMP så är mitt
tips, skämta inte om DAMP, det kan bli väl
digt plumpt och elakt, men om din syster har
DAMP och publiken vet att du älskar din sys
ter över allt annat så är det ett annat läge.

200 000 människor såg dig i musikalen ”Livet är en schlager”. Det var en fantastisk
ensemble med bl.a. Peter Jöback, Helen
Sjöholm, Johan Glans, och Måns Möller: Hur
var det att arbeta i den gruppen?
– Dels gemenskapen backstage, att lära
känna dem lite närmare, men det var också
kul att se verklig talang och jag smittades
av den. Sen var det excellensen, varje detalj
skulle vara perfekt. Jonas Gardell till exem
pel, när jag själv kände att den där scenen,
den blev perfekt, då kunde han säga ”Hmm,
nej, du tittade lite för mycket ditåt.” Det
fanns ingenting som inte kunde förbättras.
Jag gillade det för sådant är mitt liv också,
jag vill förbättra allt. Det var roligt att se den
ambitionsnivån.
Du använder ofta humor när du kommunicerar med människor. Kan man skämta om
allt?
– Du kanske kan skämta om allt, men den
verkliga frågan tycker jag är: Vill du skämta
om allt? Jag skämtar bara om det jag vill så
för mig är det jätteenkelt att dra gränsen.
Den andra frågan jag måste ställa mig är: Vill
jag att de ska skratta åt någonting, eller vill
jag att de ska skratta med? Jag försöker få
folk att skratta åt fenomenet eller den spe
ciella situationen. Sen ska sägas att 90 % av
mina skämt handlar om mig själv.
Kan man säga då att man i sin person förtjänar rätten att skämta om vissa saker?
– Man kan säga att det är OK att skämta
om någonting man har erfarenhet av. Om

andra sidan kan det vara totalt tvärt om,
att människor känner att de måste hjälpa,
att jag älskar hjälp och att jag blir ett sorts
hjälpprojekt. Återigen, låt mötet avgöra hur
du ska möta folk och ha inte så mycket fö
reställningar utan kom öppen till människor.
Vem är Jesus för dig?
– Jesus är som en existentiell botten. Jag vet
att det inte är ett stup i evigheters evighet
om jag faller, misslyckas, snubblar eller om
jag gör någonting jättedumt. Jag har upp
täckt att vi människor både är jättegulliga
och djävulska, ibland under samma timma.
Man kan antingen tänka att jag är liksom
ganska gullig, jag behöver inte Gud. Eller så
kan man tänka, jag är alldeles hemsk. Gud
behöver inte mig. Men Jesus för mig innebär
att det finns hopp för alla människor och det
är inte i oss själva vi hittar det hoppet utan i
tron på Jesus.

Vilka tips vill du ge till dem som känner sig
osäkra och fumliga i mötet med funktionshindrade?
– För det första vill jag säga så här: Det
största handikappet av alla är att gilla dans
bandsmusik. Jag är mycket hellre CP än att
jag gillar dansband. Haha, skämt åsido: för
sök att inte bemöta, utan möt. Du ställer
dig ju aldrig frågan: Hur ska jag bemöta en
elektriker? Då blir det fel innan man ens har
börjat. Gå bara in i mötet och låt mötet be
stämma.
Vilka fördomar måste du kämpa emot?
– Det ena är att folk tycker att jag är jät
teduktig. Allt jag gör är duktigt. Åh, vad du
är duktig som kör bil, åh, vad du är duktig
som har ett hus och när jag sedan säger
att jag har en dotter så svimmar ju folk. Å

Kyrkan betraktas av många i vårt samhälle
som en omodern och onödig institution. Men
för dig är kyrkan viktig. Varför?
– Jag skulle säga att kyrkan är mer aktuell
idag än på länge. Vi lever i en kultur som är
väldigt självupptagen. Det är jag, jag, jag och
jag. I den kulturen tror jag att man kan hitta
kortsiktig lycka genom att satsa på sig själv.
Jag är inte emot det, jag talar ju om att man
ska göra sitt bästa men långsiktig lycka, eller
jag vill egentligen inte kalla det lycka efter
som Gud för mig inte är en kick, utan jag ser
det mer som långsiktig mening. För att nå
det tror jag att man behöver någonting annat
än sig själv, någonting större och jag har inte
hittat någonting större än Gud än så länge,
så jag tycker att Gud är väldigt aktuell i dag
i en kultur där alla bara tänker på sig själva.
INTERVJU: ANDREAS WESSMAN
FOTO: DANIEL KARLSSON
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Haur du sitt Malmö
så haur du sitt varlden!

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 nationaliteter är representerade hos oss. Utöver
svenska har vi sex olika språkgrupper som regelbundet har egna samlingar. Kanske vill du hitta en gemenskap som firar gudstjänst på
ditt modersmål? Varmt välkommen till oss:

Spanska

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!

Franska
Nous sommes
un groupe de
priere franco
phone. Nos
rencontres
ont lieu tous
les Vendredi soir de 18 h a 20
heures, a Pingstkyrkan (Östra
salen). Tous unis en langue
francaise pour la gloire de Dieu.
Soyons benis
10

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.

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

Vietnamesiska

Filippinska
We are
a church
family
that
meets
for Sunday service 11 am–
12:30 pm followed by
fellowship and free lunch.
Most of us are Filipinos, but
everyone are more than
welcome to join us regard
less of race, age and cultur
al background, as we speak
English in our service.

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

Så firas filippinsk jul
Malmö Pingstförsamling är en mångkulturell församling, vi har t.ex.
en Filippinsk grupp. För att få lite mer koll på hur ett julfirande i Filippinerna ser ut så fick jag ett samtal med en av hemgruppsledarna i
den filippinska gruppen, Abigail, som berättar följande om hur man
firar jul i sitt hemland.

Filippinsk Julskinka
med Ananasglaze

”På Filippinerna börjar firandet flera veckor innan själva julafton. Från den 16
december så brukar vi träffas varje kväll, 18:00 i kyrkorna för att ha gudstjänst
och förbereda oss för julen. Från och med den 16:e brukar också barnen gå runt
i grannskapen för att sjunga julsånger och sprida julstämning, som tack för det
brukar åhörarna ge dem lite pengar eller godis.”
Hur firar ni julafton?
– Den 24:e firar vi med familjen eller närmare vänner, man äter mat tillsammans
men det gör man oftast väldigt sent på kvällen, som tidigast vid 22:00, en del
väntar till midnatt. Först efter det öppnar man paket.
Låter som det finns en hel del tid för barnen att tjata efter paket på, under dagen
fram till dess?
– Jo det gör det, och en del har ju svårt att vara vakna så då får de presenterna
morgonen efter istället. Det brukar inte vara någon som klär ut sig till tomte, men
i de större köpcentrumen kan det finnas tomte. Den 25:e fortsätter festligheterna
på morgonen i kyrkan. Där är det stor julfest, dels med alla julsånger, julpredikan
och barnen brukar spela upp julevangeliet som drama. Sen fortsätter
det med mat och lekar efteråt.
Berätta mer om maten och festligheterna!
– Vi brukar äta en massa ost, som i Sverige, rund och täckt med rött
vax, sen äter vi julskinka och ibland finns det till och med hel gris
pyntad med äpple i munnen och allt. Att träffas den här dagen är
festligt, vi har lekar och tävlingar, som viskleken och ringdans, det
skrattas en hel del!
Hur är det med julgranar, dansas det kring sådana?
– Ja, vi har julgran, men de är i plast. Faktum är att de brukar komma fram och
börja kläs redan i november, och redan då kan man också höra julmusik på radion.
Hade det varit mer naturligt med julpalm?
– Ha, ha. Det hade det väl varit en möjlighet förstås, det är ju varmt och vi har inga
naturliga granar, men vad skulle vi då göra med våra plastgranar? Vi gillar dom!
Finns det något som du gillar speciellt med julfirande här i Sverige?
– Jag gillar mysigheten, de tända ljusen och kalenderljuset, ett sådant har man inte i
Filippinerna. Sen är det också härligt att det finns snö (ibland!, red. anm). Vi sjunger
ofta om hur vi drömmer om en ”White Christmas” också på Filippinerna, men där
blir det inte mer än dröm om snö, här kan det ju faktiskt hända att man ser den på
INTERVJUAD AV MATTIAS SENNEHED
riktigt!				
Filippinska grupperna i kyrkan.

Abigail.

Ingredienser
1 kokt skinka, ca. 3,5 kg
14 dl ananas juice
7 dl läsk: Sprite eller 7-up
4,5 dl mörk öl (lättöl går bra)
2,5 dl farinsocker
2 matskedar salt
20–30 hela kryddnejlikor
Tillagning skinkan
1. Använd en djup gryta, tillsätt ananasjuice,
öl, läsk, socker och salt, rör om tills allt
blandat sig. Lägg i skinkan, 6–8 s
 t kryddnejlika, se till att skinkan är täckt av vätskan.
Koka upp vätskan och låt sedan koka på
svag värme med lock ca 1 tim. Låt svalna
ochlåt skinkanligga i vätskan,förvaras i kyl
över natten.
2. Häll av vätskan, spara ca 4,5 dl vätska.
Låt skinkan vila tills den har rumstemperatur ca 1 tim. Skär ett rutmönster i fettet
på skinkan, ca 6 mm djupt med ca 2,5 cm
mellanrum. Garnera skinkan med kryddnejlikor i varje skärningspunkt för att skapa ett
vackert mönster på skinkan.
3.Koka ananasglaze, låt kallna.
4. Pensla skinkan med ca 2 dl av ananasglazen. Lägg skinkan på plåt och tillaga i ugn, i
150 gr, i ca. 1–1,5 tim eller tills innertemperatur når 60 grader. Pensla skinkan under
tillagningen var 15:e minut med kvarvarande
glaze. Höj värmen till 200 gr eller använd
grillfunktion för att ge skinkan en vacker
brun yta. Om skinkan blir brun innan innertemperatur är uppnåd så täck skinkan
med folie.
5. Ta ut ur ugnen och pensla med vätskan
från plåten. Täck över med folie och låt vila i
10–15 min innan uppskärning.
Ananasglaze
4,5 dl skinkspad/buljong
2 dl farinsocker
0,5 dl senap
2,5 dl krossad ananas
Tillagning ananasglaze
Det sparade skinkspadet, farinsocker, senap
och krossad ananaskokas samman på
medelhög värme. Rör till sockret löst upp
sig. Koka/reducera vätskan under omrörning
tills den tjocknar.
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– skyddat boende
Vi är tacksamma för den möjlighet vi tidigare
fått att skriva i församlingstidningen och in
formera om förberedelserna inför uppstar
ten av vårt skyddade boende och nu är vi
igång!
I april i år startade Noomi, Skånes första
akutboende för kvinnor som fallit offer för
trafficking. Noomi är ett skyddat boende
för kvinnor som utnyttjats i prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Verk
samheten drivs av den ideella föreningen
Hela Människan i Malmö.
Kvinnorna kommer från olika länder och
har ofta en gemensam bakgrund. De kommer
från fattiga förhållanden, från samhällen där
de har svårt att få tillgång till utbildning och
arbetsmarknad och där det sociala trygg
hetsnätet inte fungerar. Under 2014 kom 47
fall av människohandel till myndigheterna i
Malmös kännedom.
På Noomi arbetar vi för att skapa en trygg
och hemlik miljö dit polis och socialtjänst kan
slussa kvinnor som behöver hjälp och skydd
och där kvinnorna kan få praktisk hjälp och
stöd. Bland annat stöttar vi kvinnorna vid
kontakter med myndigheter, ger stöd under
rättsprocessen, skriver fondansökningar

och vi hjälper även till inför återvändandet
till hemlandet.
Sedan starten har vi haft förmånen att ta
emot inte enbart kvinnor, utan också medföl
jande barn. Hela Människan i Malmö under
söker nu även möjligheten att ta emot yngre
flickor, då hälften av alla människohandels
fall under 2014 var barn under 18 år.
Vistelsetiden för kvinnorna har varierat
beroende på deras individuella situation,
men även där vi kunnat stötta under enbart
en kort period har vi förstått att det har haft
betydelse. En av våra kvinnor som redan ef
ter ett par dagar måste lämna Sverige skrev
till oss i ett sms: ”Glad to meet you, that was
unforgettable and meaningful to me. You
have helpt me a lot and I will remember that.
I hope someday I can feedback or help other
people who have been in the same situation
like me.”
Vår verksamhet är till stor del beroende
av ekonomiskt stöd från enskilda gåvogivare
och fonder, eftersom medlen från samhäl
let inte täcker alla kostnader. Vi vill kunna
erbjuda utsatta kvinnor plats innan beslut
fattats om vilken myndighet som ska betala
för placeringen. Detta gäller främst asylsö

Europaportens musikskola
startar våren 2016

Nu har vi glädjen att meddela att Malmö Pingstförsamling startar musikskola i
Europaportens lokaler våren 2016. Musikskolan är ett komplement till den kom
munala musikskolan. Ofta blir köerna långa till den kommunala musikskolan
och många får därför inte möjlighet till musikundervisning. Vi har under flera
år fått påstötningar från föräldrar till ungdomar i vår egen församling som
önskat att vi skall starta instrumentalundervisning. Vi har även många skolor
i vårt närområde.
I vår församling har vi många utbildade musikpedagoger på en mängd olika
instrument, vilket gör att vi till största delen kommer att ha våra egna försam
lingsmedlemmar som lärare.
Gå in på församlingens hemsida: europaporten.com, under fliken musikskola
hittar du mer information om vilka instrument som det erbjuds undervisning i,
tider och kostnader m.m.
MIKAEL JÄRLESTRAND
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kande kvinnor som snabbt slussa vidare till
flyktingboenden. Det är kvinnor som varit
utsatta för svåra trauman och under lång
tid varit i händerna på kriminella nätverk. På
flyktingförläggningarna placeras de tillsam
mans med okända män och blir utan psyko
socialt stöd och hjälp. Här vill Noomi vara
kyrkans händer och fötter och finnas för de
svagaste i vårt samhälle.
Vill du stödja Noomis arbete och ge kvinnor
ett nytt hopp? Märk din gåva ”Akutboende
Malmö”. Insamlingen sker genom Hela Män
niskans 90-konto, gåvogiro 9032160.
Vi säljer även gåvogram. Dessa finns i
informationsdisken på kyrktorget eller kan
beställas per telefon.
Vill avsluta med att säga ett stort Tack till
alla er som skänkt möbler, husgeråd och klä
der! Utan er hjälp hade det inte varit möjligt.
Fortsätt gärna att be för oss och för de kvin
nor som kommer till Noomi.
Har du frågor kan du ringa oss på tel.nr.
040-63 23 521.
Besök oss gärna www.noomimalmo.se
eller följ vårt arbete på Facebook.
MARIA STRINDLÖV FÖR NOOMI

Andreas

Mikael

Vi finns till
för Er
pastorer
Andreas Wessman 0704-82 23 32
Mikael Järlestrand 0707-74 40 73
Mattias Sennehed 0733-84 11 29

Mattias

barnledare och församlingskoordinator
Rhode Östling 0709-88 39 43
Rhode

Marie

A LL SÅ N G E N MED

Dave

franska
Marie Chantal Isaacson 0721-95 30 63

Lena-Maria Klingvall
Söndagen den 18 oktober hade vi glädjen att ännu en gång inbjuda till
Allsång på Europaporten. Denna gång med Lena-Maria Klingvall som
gästsolist. Cirka 200 personer fyllde salen med härlig gemensam
sång i välkända andliga klassiker som t.ex. De kommer från öst och
väst och O, hur saligt att få vandra. Orkestern under Johan Bergmans
ledning lyfte dessa andliga evergreens till nya höjder och det var en
sångarglädje som inte gick att ta miste på. Sångarna från Malmö
Pingstförsamling som ledde allsången och backade upp Lena-Maria
sjöng även en egen sång i början av kvällen. Gospellåten som de
sjöng, Give Him the glory, satte temat för kvällen. I allt som vi männ
iskor möter under ett liv får vi ge Gud äran och tacka honom, kanske
inte för alla livets situationer men i livets alla situationer. Vi vet att
utan motgångar och svårigheter skulle vi aldrig växa som människor.
En som hade alla odds emot sig från början är Lena-Maria Klingvall.
Född utan armar och med bara ett ben såg hon dagens ljus. Men som
hon själv uttryckte det «Jag har ju aldrig vetat av något annat så för
mig var det bara att gilla läget och kämpa på». För oss som står
bredvid verkar hennes vilja vara gjord av järn och hon verkar inte
se några hinder. Hon lärde sig simma som fyraåring och har vunnit
flera guld i sim-VM för handikappade, hon har deltagit i handikapp-OS,
hon är konstnär, kör bil, ja listan skulle kunna göras lång med allt vad
som verkat omöjligt men som ändå blivit verklighet för Lena-Maria.
Utanpå allt detta så sjunger hon helt fantastiskt. Hon berättade roliga
anekdoter från resor i vårt land men också från hennes resor i Asien
där det inte är så vanligt att handikappade människor tillåts agera
eller synas i det offentliga rummet.
Vår allsångskväll var fylld av skratt och tårar i en härlig bland
ning. Vi gick ifrån denna kväll med en tacksamhet över livet och över
skaparen som gett oss musikens gåva men ännu mer för nåden att
vi alla får vara hans barn.
MIKAEL JÄRLESTRAND

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

Mats

filippinska
Dave Holm 0723-25 55 87
engelska
Mats Jönsson 040-92 64 01

Juraj

romani grupp 1
Juraj Drivhall 040-54 95 21
romani grupp 2
Juraj Daniel 040-13 76 02

Juraj

Julio

spanska
Julio Mazuela 0703- 58 61 35
vietnamesiska
Than van Nguyén 0739-52 39 20

Than

övrig verksamhet i malmöområdet
Jessica

Agne

Nydala
Jessica Tovar 0733-44 89 32
Svedala
Agne Sonesson 040-40 03 15
Thore Waern 0705-11 95 94

Thore
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Välkommen till White Christmas! Vare sig du är van eller ovan besökare i Europaportens lokaler
på Stadiongatan 25 A, om du är granne eller annan malmöbo, eller om du kommer på besök
längre bort ifrån, så är du välkommen. Andra söndagen i advent, söndagen den 6 december
2015, bjuder Malmö Pingstförsamling in till den årliga julkonserten White Christmas.
”Församlingen vill presentera julens budskap
för en bred publik och därigenom lyfta fram
berättelsen som ligger till grund för vår kyrk
liga högtid. Vi vill förmedla till våra besökare
att för oss är julens budskap aktuellt idag.
Dels för att det är en grundläggande del av
vår tro att Gud blev människa, men också för

att julens budskap har något att berätta för
oss människor som lever i en tid när männi
skor flyr och hoppet om en bättre tillvaro,
möter oss dagligen”, säger Fredrik Berggren.
Inför årets konsert har jag ställt några
frågor till Tobias Svensson och Fredrik Berg
gren:

6 december

15:00 & 18:30 – STADIONGATAN 25 A

ENTRÉ 50 KR
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PRODUCENT

Varför White Christmas?
– Julen är en högtid som
vi alla kan relatera till och
som jag skulle önska användes till efter
tanke och att lugna ner en annars stressig
vardag. Tyvärr tror jag att julen tenderar till
att öka stressen och tempot för många. Min
målsättning är att White Christmas ger en
möjlighet för besökaren att reflektera över
vad som är viktigt och skifta fokus.
Du har varit med och producerat White
Christmas i 6 år. Hur har White Christmas
utvecklats under dessa år?
– White Christmas har utvecklats genom att
vi skalar av produktionen och låter musik
och sång bli mer framträdande för att föra
fram julens budskap.

E N J U L KO N S E R T FÖ R H E L A M A L M Ö
Förköp i samband med gudstjänster
eller via www.europaporten.com

TOBIAS SVENSSON

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

Jag var, precis som många av läsarna av Hej
Granne, på förra årets konsert. Varför ska
jag gå på årets konsert? Bjuds det på något
nytt? Kommer jag att känna igen mig?
– Igenkänningsfaktorn kommer absolut att
infinna sig i inledningen av konserten och där
efter ska vi ta med samtliga besökare på en
resa genom tid och rum.

Vill du ha en fribiljett?
Ta en titt på tidningens baksida.

Vad är centralt i årets uppsättning?
– Julevangeliet.
Vad önskar du att årets konsert ska föra med sig?
– Jag önskar att året konsert flyttar fokus från julklappar
och stress till en reflektion kring vad som är viktigt för
just dig i detta livet.

FREDRIK BERGGREN REGISSÖR
Du har gjort det här några år. Vad var
det som lockade dig att ännu en gång
vara med och planera för årets White
Christmas?
– För det första tycker jag att hela det här projektet är
väldigt roligt och lärorikt. När man dessutom ser både
medverkande och besökare år från år uttrycka en glädje
över vad vi tillsammans får utföra och bevittna så känns
valet lätt.
Jag, och många av läsarna var på konserten förra året.
Personligen tyckte jag den var bra. Men, varför ska jag gå
i år? Kommer jag att få uppleva något nytt? Kommer jag
att känna igen mig?
– Vår ambition är att konserten alltid ska kännas fräsch
och ge besökaren nya upplevelser. Samtidigt har vi ett
uppdrag att förvalta några av de kända julsångerna som
vi älskar och återkommer till år från år. I år har vi arbe
tat fram ett delvis nytt koncept för konserterna som vi
tycker är väldigt spännande och hoppas ska uppskattas
av besökarna.
Vad tycker du är det viktigaste med White Christmas?
– Viktigast för mig är att julens budskap blir presenterat på
ett sådant sätt att var och en som kommer på konserten
blir påmind om varför julens budskap berör oss. Dessutom
hoppas jag alla lämnar konserten med en stort leende på
läpparna för att det som sjungits och talats ut har fått
betyda något för just mig.
Vad önskar du för årets produktion?
– Jag önskar att alla delar av arbetet ska fungera och alla
medverkande ska känna glädje och inspiration inför andra
advent. Dessutom skulle jag vilja att ni alla gör vad ni kan
för att komma och gärna ta med en eller flera vänner till
en kväll som jag hoppas och tror ni kommer uppskatta.
VERONIKA SVENSSON

P.S.

Prat & sång

Under flera år har Malmö pingstförsamling arrangerat någonting som vi
kallar för P.S. – Prat och Sång. Vår önskan har varit att skapa en mötes
plats för livets stora frågor. Vårt redskap är livsberättelser. Kända och
okända personer har gästat oss för att i monolog och samtal dela med
sig av sina liv. Hittills har vi haft elva intressanta gäster:
»» Thomas Sjödin, författare, sommarpratare, vinterpratare och pastor
(han har gästat oss 2 gånger)
»» Elise Lindqvist, ”Ängeln från Malmskillnadsgatan”, sommarpratare och
ideell socialarbetare
»» Göran Skytte, författare och skribent
»» Dan Olofsson, IT entreprenör och filantrop
»» Dogge Doggelito, artist
»» Ann Heberlein, professor i etik vid Lunds universitet, författare och
debattör
»» Stefan Zablocki, överlevare från Auschwitz
»» Katrin Stjerfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
»» Soheila Fors, grundare av föreningen Karthoon som arbetar mot he
dersrelaterat våld
»» Elisabeth Sandlund och Ulrika Gäfvert. Elisabeth är författare och skri
bent på tidningen Dagen och hon har bl.a. skrivit boken ”Ulles mamma”
som handlar om livet tillsammans med hennes dotter, Ulrika Gäfvert,
som har ett funktionshinder.
Upplägget är enkelt. En gäst får 20 min. till sitt förfogande att inleda
samlingen med och sedan följer 2 x 20 min. samtal mellan gästen och
mig. Allt varvas med välkända sånger framförda av Johan och Maggie
Bergman tillsammans med Daniel Dahlqvist .
Nästa P.S. är den 11:e februari och då gästas vi av Jonas Helgesson.
Jonas är en mycket uppskattad föreläsare och stå-upp komiker. Han
blev känd för en ny publik då han under 2014–2015 gjorde rollen som
den talangfulla och CP-skadade musikern David i musikalen ”Livet är en
Schlager”. Hans bok ”Grabben i kuvösen bredvid” har sålts i 70 000 ex
emplar och är översatt till flera språk. Jonas berättar på ett varmt och
humoristiskt sätt om livet och sin CP-skada. Hans berättelse ger hopp och
uppmanar oss alla att inte definiera oss själva med våra begränsningar.
Missa inte nästa P.S.!
ANDREAS WESSMAN
Välkomna! 				
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Klipp ut för att byta mot fribiljett till julkonserten.

God
jul

Hej kära granne!

Var så god – en fribiljett!
Även i år vill vi gärna bjuda dig till vår julkonsert av den enkla an
ledningen att du är vår granne. ”White Christmas” är en mycket
uppskattad julkonsert som förnyas år efter år.
Biljetterna kostar 50 kr men om du klipper ut och tar med den
här kupongen till Europaportens expedition på Stadiongatan 25 A
så får du en biljett helt gratis. Där kan du även köpa fler biljetter
om du vill. Expeditionen har öppet tisdag till fredag kl 09:00–12:00.
Om du inte kan komma under exp.tid så kan du också hämta/köpa
biljetter i foajén efter söndagarnas gudstjänst.
Det går också bra att skicka kupongen till
Malmö Pingstförsamling, Stadiongatan 25A,
217 62 Malmö. Bifoga också ett frankerat
kuvert med ditt namn och adress så skickar
vi din fribiljett via posten.

Hoppas vi ses
på årets konsert!

I kikaren

Söndagar 10.30		Gudstjänst
			1:a söndagen i månaden firas Nattvard
Disciples Kidz & Junior (höstterminens avslutning
13/12)
Torsdagar 11.00

Bön

Sön 6/12		
15.00 & 18.30

White Christmas – Julkonsert
Körer, solister och musiker från Malmö Pingst
församling. Mikael Järlestrand, Andreas Wess
man, m fl medverkar
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)

Pastor och föreståndare
Malmö Pingstförsamling

Sön 13/12 10.30 Församlingens julfest för alla
		
Terminsavslutning för Disciples Kids & Junior
		
Rhode Östling, barnen och barnledarna		
Insamling av julklappar till barn med förälder i
fängelset

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).

Sön 20/12 10.30 Julgudstjänst
		
Predikan: Andreas Wessman
		
Sång och Musik

Andreas Wessman

NAMN

E-POST

6 december

15:00 & 18:30

Sön 27/12 10.30 Gudstjänst
		
Predikan: Mikael Järlestrand
		
Sång och Musik
Sön 17/1 10.30 Församlingens årshögtid
		
Årsberättelse och framåtblickar i en festguds
tjänst för hela församlingen
		
Predikan: Andreas Wessman, Sång och Musik
		
Nattvard, Matservering
Tors 11/2 19.00 P.S. – Prat & Sång
		
Gäst: Jonas Helgesson
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
Fax
Mötesinfo
E-post
Webbsida

040-800 30
040-19 25 20
040-92 81 71
info@europaporten.com
www.europaporten.com
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Välkommen!

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

