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L E D A R E N

av Andreas Wessman

Hej granne!
Alla är vi i behov av trygghet. Vi vill känna oss trygga
när vi rör oss ute på gator och torg. Vi vill att vår
hemmiljö ska vara trygg och vi vill att våra barn ska
känna sig trygga på sina skolor. Men vad är egentligen en trygg miljö?
Jag tänker att i en trygg miljö kan jag
vara mig själv. Jag kan utvecklas i lugn
och ro och mina åsikter tas på allvar.
Så tänker jag att en kyrka ska vara.
Jag tror att nästan alla människor,
någon gång i livet, har existentiella
funderingar. I vårt land spelar de
existentiella frågorna en väldigt undanskymd roll. Likväl funderar vi
människor på livets stora frågor men
många i Sverige saknar ett forum att
bearbeta sina frågor om Gud, livet,
döden och allt däremellan.
Vi hoppas att du ska upptäcka vår
kyrka och ta tillvara på erbjudandet
att bearbeta dina existentiella funde-

ringar här. Varför inte gå på en gudstjänst, besöka ett P.S. eller anmäla
dig till en alphakurs? Vi strävar efter
att vår kyrka ska vara en trygg miljö
i vilken du kan utforska din tro. Inga
frågor är fel, alla tvivel är välkomna
och du kan få bearbeta dina funderingar i den takt du själv trivs med.
Vår önskan är att alla ska kunna vara
sig själva i vår kyrka och du är varmt
välkommen hit, du också.
ANDREAS WESSMAN

Sid 12

Sid 14–15

Sid 7

Pastor och föreståndare
i Malmö Pingstförsamling

Sid 10

Sid 13
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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 personer med en sådan skylt finns till för dig.
Om du vill kan du säga att det är första
gången du är i kyrkan. Då kommer personen att visa dig till rätta och svara på dina
frågor.
»» Kyrksalen ligger längre in till vänster och
vill du hänga av dig dina ytterkläder finns
det klädhängare strax utanför entrén till
själva kyrksalen.
»» Mitt emot klädhängarna finns en infodisk.
Den är bemannad av personer som är beredda på att svara på dina frågor och ge
dig infomaterial om vår verksamhet om
du så önskar.
»» Om du har med dig små barn finns det
barnvaktsrum med skötrum längre ner i
korridoren utanför kyrksalen. Självklart är
barnen välkomna att vara med på gudstjänsten, men om ditt barn tröttnar och
du vill gå ut till barnvaktsrummet, så kan
du följa gudstjänsten där inifrån via högtalare och fönster in till kyrksalen. Här finns
också leksaker för de små barnen.

(under terminerna)
Lunchservering efter gudstjänsten
vard.
natt
firas
aden
mån
i
Första söndagen

»» För de äldre barnen (Disciples Kidz från tre
år till och med årskurs tre. Disciples Junior
för årskurs 4–6) finns söndagsskola och
andra aktiviteter. Barnen är med en stund
när gudstjänsten börjar för att sedan gemensamt gå ner till sina lokaler i nedre
plan. Självklart kan du som förälder följa
med ditt barn till söndagsskolan. Alla våra
barnledare har lämnat in ett personligt
utdrag ur brottsregistret till oss. Allt för
att du ska känna dig trygg när du låter ditt
barn delta i några av våra aktiviteter.
»» När du kommer in i själva kyrksalen kan
du fritt välja plats. En gudstjänst består
mestadels av sång, musik, bibelläsning,
bön och predikan. Alla gemensamma
sångtexter projiceras på skärmar vid estraden så det är lätt att följa med. Nästan
varje söndag har vi nya besökare så du
kommer att vara i gott sällskap. Vid gudstjänsterna har vi ca 200–300 besökare.
Varje gudstjänst pågår i ca 1,5 timme. Vill
du gå tidigare går det jättebra.
»» I varje gudstjänst samlar vi in en kollekt
som är helt frivillig. Alla pengar går oavkortat till vår verksamhet. De flesta gåvorna till oss kommer in via inbetalningar
av olika slag, så om du väljer att bara låta
kollektboxen passera så kommer du inte
vara ensam om det. Många låter den passera och det är helt OK.
»» Efter gudstjänsten serveras lunch i vårt

café. En stor del av besökarna stannar
kvar för att umgås en stund till. Alla som
besöker oss för första gången kan hämta
en gratis lunchkupong i infodisken.

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

Lunchkupong
Var så god!

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 4/12–15/1
Välkommen!
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Vilken bra fråga:

Finns det verkligen
något skäl att tro på Gud?
Som pastor får jag ofta höra bra frågor som rör kristen tro. Jag uppskattar verkligen
någons ärliga fråga, och har själv haft en hel del frågor som varit viktiga för mig att få
svar på om Gud.
Jag har då och då skrivit ner frågor som jag tyckt varit intressant formulerade. Här är
några av dom, och kanske är någon en fråga som du också undrar över.
Jag ska ge ett kort svar, men vill du så får du gärna höra av dig så kan vi fortsätta samtalet över en kopp kaffe! (mattias.sennehed@europaporten.com)

H

ur kan ni som är kristna tro så mycket
på någon som man inte kan se?
Guds osynlighet är faktiskt en ganska unik
sak med kristen tro. Det är vanligt i andra
religioner att man avbildar sin Gud och att
den på det viset genom statyer eller andra
föremål blir närvarande och synlig för människan. En stor sak med kristen tro är att Gud
blev människa, och inte endast på det sättet
synlig, utan till och med som en av oss. Det
finns ingen motsats i kristen tro mellan det
synliga och det gudomliga.
Den kristna erfarenheten är att Gud verkligen är närvarande, men på ett levande sätt
och inte via en staty eller ett föremål. När
Jesus lämnar världen efter sin uppståndelse
så fanns ett löfte om Guds närvaro på ett
annat sätt än genom Jesus, nämligen genom
Guds Ande, den Helige Ande.
Jag tänker att Anden kan liknas vid elektricitet och kärlek. Vi kan inte se elektricitet,
ändå så vet vi att den finns, inte minst för
att vi ser konsekvenserna av den. En lampa som lyser, eller en radio som låter. På
samma sätt kan jag uppfatta Gud, genom
konsekvenserna som blir synliga. En sådan
konsekvens kan vara livsmodet någon upplever sig få från Gud när man ber om hjälp i en
svår stund. Eller en person som genomgår
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en livsförvandling som varken skola eller
föräldrar lyckats uppfostra fram. Även om
man var ett hopplöst fall innan så är man en
ny person nu. Jag tycker jag ser konsekvenser av Gud vart jag än tittar.
Kärlek är en annan osynlig och svår sak
att forska på och få fakta kring. Många skulle
nog säga att det är svårt att bevisa och kanske till och med svårt att förstå varför ens
partner älskar en. Man kan inte se kärleken,
men man kan uppleva och känna den, och
man kan se konsekvenserna av den kärleken.
Sådan är många kristnas erfarenhet av Guds
kärlek och existens också.

O

m människan är skapad till Guds avbild, varför är vi då så usla som vi är?
Beror det på att vi hade ett dåligt original?
För kristen etik och människosyn är Bibelns
ord om att människan skapades av Gud till
Guds avbild helt avgörande. Som förälder
har jag fått en hel del teckningar från mina
barn genom åren. De har föreställt mig och
andra personer i deras närhet (har barnen
påstått i alla fall…). De flesta av dom har i
ärlighetens namn inte varit särskilt bildlika,
men de har lika fullt varit en avbild. Det är i
avbildandet avsikten och ”hjärtat” ligger, hur
resultatet blir påverkas av allt möjligt, t.ex.

vilka pennor som finns tillgängliga, vilket
papper man fick tag på osv. Att människan
är Guds avbild säger oss att vi är tänkta och
menade av Gud, vi är inte fristående, utan ytterst har vi vårt ursprung i Guds avsikt och
tanke för oss.
Men den som älskar ger också val, kärleken kan aldrig tvinga sig på. Därför har
människan fått frihet från Gud att göra egna
val, och en del av valen vi gör förvränger och
förstör vår likhet med Gud. Gud är generös,
men jag har möjlighet att vara självisk. Jag
är fortfarande Guds avbild, men inte lik Gud.
Grejen med Jesus, tror kristna, är att han ger
möjlighet till förlåtelse för alla snedsteg vi
gjort och som gjort oss till en karikatyr av
oss själva och olika Gud.
Genom tron på Jesus så får vi kraft och
hjälp att bli lika Gud igen. Att bli en kristen
är inte att bli någon annan, det är att bli den
man verkligen är menad att vara.

O

m Gud är god och kan göra allt, varför
finns det så mycket hat och ondska
fortfarande?
”Operationen var lyckad. Patienten avled”,
detta är troligen en skröna, men jag har hört
att den noteringen fanns i en läkarjournal.
Gud är ondskans motsats och avskyr

Mattias Sennehed är pastor i
Malmö Pingstförsamling.

verkligen hatet, men ”problemet” för Gud är
att han älskar dem som hatar… Den kristna
vägen är inte att sätta hårt mot hårt med
ondskan i oss eller i världen. Och i sin kärlek
respekterar Gud oss så mycket att han till
och med låter oss synda om vi vill. I Bibeln
står det ”låt er inte besegras av det onda,
men besegra det onda med det goda”. Hat lever av hat, det är dess föda, därför kan man
inte hata ihjäl hatet, men kärleken övervinner
allt.
Vi kristna tror ändå att Gud en gång slutgiltigt och för alltid ska förgöra ondskan.
Jesus har lovat att han ska komma tillbaka,
för att döma ondskan, men alla som vill är
välkomna till Jesus. I Johannesevangeliet
kap. 1 vers 12 står det ”Men åt alla dem som
tog emot honom gav han rätten att bli Guds
barn”, det tror vi på.

O

m Gud nu såg till att ge människan
Bibeln, varför har han inte sett till att
den blivit uppdaterad så att den passar in
och är relevant på dagens samhälle?
Det är sant att Bibeln är en gammal bok, eller egentligen mer korrekt, en samling av
många olika gamla skrifter. Kristna tror att
Gud var med på ett speciellt sätt både när
man kom fram till att just de 66 böckerna

Läs själv!
Testa gärna själv att läsa
ett kapitel i Markusevangeliet:
www.europaporten.com/
markus

som ingår i Bibeln samlades, men också i formandet av Bibelns innehåll, när
händelserna utspelade sig och
nedtecknades. Många har fascinerats över att en bok som är så gammal, som
handlar om händelser i en avgränsad kultur
och region, ändå är världens mest spridda
och lästa bok. Om det skulle vara så att
den inte alls är relevant, varför är det då så
många som ändå bryr sig? Jag tror att det är
för att den handlar om värderingar och livssituationer som alla kan identifiera sig med.
Den handlar om livet. Bibeln handlar också
om Gud och människors erfarenhet av Gud,
därför blir den som en slags biografi, genom
vilken vi kan lära oss mer om vem Gud är,
t.ex. genom att studera Jesus liv och vad han
gjorde och undervisade.
Det är ändå en utmaning att läsa en text
som Bibeln. Varje läsare av en text, vilken
som helst, gör en tolkning av det man läser.
En del texter kan vara svårare än andra att
förstå, så också med Bibeln. Genom att lära
sig mer om samhället och situationen som
texten utspelar sig i, upptäcker man ofta nya
innebörder i texten som man kanske först
missat. Jag har också många gånger märkt
att olika delar av Bibeln blir viktiga för mig

beroende på mina livsomständigheter. Det finns något levande över bibelordet
och när det möter mitt eget liv
känns det inte alls orelevant eller
i behov av uppdatering, men jag kan ibland
känna att jag vill och behöver uppdateras :-)
Testa gärna själv att läsa ett kapitel i Markusevangeliet: www.europaporten.com/
markus

F

inns det verkligen kvar något skäl att
tro på Gud när vi i vetenskapens tid har
förklarat det mesta?
Det har funnits tider i samhället när man
varit övertygad om att all religion kommer
minska i takt med att vetenskapen gör nya
landvinningar. Man har betraktat kristen tro
som ”luckornas religion”, något praktiskt
att ta till som förklaring för det som man
annars inte kan förklara. Innan vi visste vad
åska berodde på så kändes det kanske bra
att tro att det var Gud som dundrade i sin
himmel? Vi har aldrig vetat så mycket om
vår tillvaro som nu, men det jag tänker är att
det inte gör Gud mindre utan istället större.
Ju mer komplext något är blir det mer osannolikt att tro att det uppkommit utan avsikt.
Om du ska på en fest och ser en pil ritad
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Det finns ingen
självklar motsats mellan vetenskap
och tro, det finns gott
om vetenskapsmän som
också är kristna. En del
menar till och med att
Bibeln förstärker det
som de kommer fram
till i sin forskning.

på gångvägen åt ett visst håll så antar du
ju att det är meningen att du ska gå däråt
för att komma till festen. Det verkar ännu
mer logiskt att pilen inte uppstått av slump
om den också visar dig rätt. Den skulle ju
såklart ändå kunna vara en slump. Någon
kan ha tappat en krita som råkat måla en pil
när gångare sparkat och gått på den. Men så
skulle vi nog oftast inte tro? Vi antar att det
finns en avsikt med allt som har en mening.
Om det nu är så med något simpelt, hur mer
är det då inte med något komplext?
Det finns ingen självklar motsats mellan
vetenskap och tro, det finns gott om vetenskapsmän som också är kristna. En del
menar till och med att Bibeln förstärker det
som de kommer fram till i sin forskning.
Francis S Collins, biologen som ledde
Human Genom Project, i vilket människans
DNA kartlades berättar att hans väg från
ateist till kristen, som ung student, gick genom att han kom fram till att vetenskapen
inte är ett multitool som kan användas till
att svara på vilken fråga som helst. Om Gud
fanns så fanns han bortanför det materiella
och kan därför inte varken förkastas eller
bevisas med vetenskapliga metoder. Ändå
kom han fram till att han trodde att det var
sant att Gud finns och blev så en kristen. I
sin forskning menar han kunna se hur det är
mer troligt att världen är skapad än att den
uppstått slumpartat. Läs gärna mer i hans
tankar i boken ”Guds språk” (2014, Libris).

H

ur kan kristna mena sig kunna säga
vad som är sant och falskt, känns lite
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väl kaxigt och fel att bestämma för andra
och det är alltså den som berättar den som
sitter på sanningen.
vad sanningen är?
Det här är ju faktiskt både en fråga men
Alla har rätt att formulera sin åsikt, alla
också en åsikt. Vi lever i en tid där begrephar rätt att fatta egna val, men sanningen
pet sanning känns komplicerat. Många skulle
är inte upp till oss att definiera, den är sann
skriva under på att det inte finns någon aboavsett vad vi tycker eller tror om den. Det
solut sanning. Men det blir motsägelsefullt
är absolut kaxigt, men Gud gör anspråk på
direkt, påståendet att det inte finns någon
att vara sann. Jesus säger till och med att
han är ”vägen, sanningen och liabsolut sanning är ju i så fall
vet”. Vi kan provoceras av det,
absolut sant självt, och faller
Alla har rätt att men vi kan också glädjas över
så på eget grepp.
formulera sin det.
Det finns en populär liknelse
på vad tro är, och med det abOm det är sant så kan
åsikt, alla har
solut sanning. Tre personer får
jag lita på det och det kan bli
rätt att fatta
ögonbindel på sig och sedan
till verklig hjälp för mig. Du
egna
val,
men
uppgiften att känna på ett gekommer inte att komma ifrån
mensamt objekt för att så föranspråk på sanningar i livet, de
sanningen är
söka beskriva hur det är. Den
finns överallt, det är upp till dig
inte upp till oss att pröva och avgöra vad som
förste säger att objektet är
att definiera,
är sant och vem du kan lita på,
spetsigt, smalt och hårt. Den
det har du möjligheten att göra
andre menar att det istället är
den är sann
också med den kristna tron.
sladdrigt, slemmigt och slingoavsett vad
rigt. Den tredje förstår ingenKanske är det därför du läser
vi
tycker
eller
ting av vad de andra säger, det
den här texten just nu? I så fall
har du börjat med något bra
är ju skrovligt, stort och lite
tror om den.
buktande. Det utbryter ett bråk,
och spännande. Välkommen
men det är onödigt, för hade de
att fortsätta att söka svar på
bara tagit av sig ögonbindlarna så hade de
dina frågor. Vill du så finns vi för dig i ditt
sökande, och vi tror oss också ha hittat svar
sett att de alla klämde på en och samma
som vi gärna delar med oss av. Lycka till!
elefant! Den önskade sensmoralen är ödmjukhet gentemot varandra och framförallt
MATTIAS SENNEHED
gentemot sanningsbegreppet, man vet aldrig
vad som är sant?! … OM man nu inte är den
Ps. Du kan läsa på sidan bredvid om något
som berättar storyn om tre personer med
som heter Alpha-kurs som vi har i vår kyrka,
ögonbindel som klämmer på en elefant. Det
det är ett perfekt sammanhang där du kan
finns visst en absolut sanning i berättelsen
söka svar på de frågor som du har.

Nu är det dags igen

ALPHA startar den 9 november

ALPHA erbjuds i över 170 länder och fler än 23 miljoner
människor har gått kursen! I Sverige har ca 100 000 deltagit
i de kurser som erbjudits av kyrkor i olika kristna traditioner.
Om Gud finns – vad betyder det för mig? Kan man verkligen
tro på Bibeln? Jesus – Vad gör man med honom? Detta är
kanske några av dina frågor och funderingar, då är en
ALPHA-kurs något för dig.
Vad är ALPHA?
ALPHA är en grundkurs i kristen tro.
Kursen är öppen för alla, oavsett bakgrund och kristen erfarenhet. Hit kan
människor komma och koppla av, dela
tankar och utforska meningen med livet.
Varje kurskväll inleds med en gemensam måltid i en enkel avslappnad miljö.
Därefter lyssnar vi till ett föredrag som
kretsar kring ett grundtema relaterat
till den kristna tron. Efter en fikapaus är
det dags för deltagarna att i smågrupper ställa sina frågor, ge uttryck för sina
åsikter, diskutera kvällens föredrag och
studera vad Bibeln säger.
Höstterminen startar 9/11
Från hösten 2016 erbjuder vi två olika
grupper under ALPHA-kvällarna.
Kurserna startar 9 november och är
sedan fem veckor i rad. Därefter är det
ett juluppehåll och så fortsätter kurserna vid ytterligare fem tillfällen från
den 18 januari och framåt.

ALPHA 1: Detta är en grundkurs och här
behövs ingen tro och absolut inga förkunskaper bara en nyfikenhet och ett
intresse av frågor som rör livet. Alla
frågor är tillåtna!
ALPHA 2: Detta är en fortsättnings- och
fördjupningskurs där vi utforskar ännu
mer om kristen tro. Kursen är till för dig
som någon gång gått den första kursen.
En tro är inte heller här ett krav.
Vi träffas på onsdagar kl 18.30–21.00
i Europaportens café på Stadiongatan
25A, Malmö.
Pris för middag och kursmaterial är
300 kr. Mer info och anmälan via
församlingens hemsida: www.europaporten.com/alpha.
Har du fler frågor eller vill ha vidare
kontakt: skicka e-post till info@europaporten.com eller ring oss 040-800
30, tis-fre 9.00 – 12.00

Varför ska man
gå en ALPHAkurs?

Har du någon gång funderat på om
Gud finns och om han i så fall bryr sig
om dig? Går tro ihop med allt det vi genom
vetenskap vet idag? Är det möjligt att det
finns något mer än det vi ser. Har du någon
gång snuddat vid dessa frågor så är ALPHA
ett
toppentillfälle att i en liten grupp få samtala
kring dessa frågor. Dina frågor tas på
allvar.

MARIE-LOUISE NYMAN

Intressanta samtal

Jag gick min första Alpha-kurs för
ca 5 år sedan och sedan dess har jag
varit med, men som samtalsledare. Det
är intressant att få sitta ner och lyssna till
de frågor som kommer upp som handlar om
livet och tro på Gud. Att kunna följa människors resa när det gäller att närma sig Gud
är jag väldigt tacksam över att få vara
med om. Att få tid att kunna diskutera
livets frågor och tro är unikt.
NINA GRUJIC
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Därför går
vi till kyrkan!
Daniel Lindström

Hur länge har ni varit med i
Malmö Pingstförsamling?
Daniel: Sedan 2003
Roxana: Jag har varit med här i 19 år
Ulf: Ewa, min fru, och jag har varit med här sedan år 2000 då vi flyttade från Stockholm till
Skåne, närmare bestämt Häljarp
Andreas: I över 25 år

Kommer ni ihåg hur det var
första gången?
Daniel: Det var på en vinterkampanj och LPstiftelsen från Karlskrona sjöng, spelade och
vittnade om vad de hade varit med om. De berättade om hur de fått sina liv förvandlade. Jag
mötte den kvällen också min nuvarande fru på
en fika i caféet efteråt.
Ulf: Det jag kommer ihåg är att atmosfären
var varm och välkomnande. Det betydde också
mycket för oss att vi redan kände några i församlingen sedan tidigare genom vårt engagemang i BO-Kören.
Roxana: Några veckor efter mitt första besök
träffade min dotter Thalia en flicka på söndagsskolan som var lika gammal som hon. Hennes
mamma kom och hälsade på mig med ett
varmt leende och bjöd mig att vara med i deras hemgrupp. På hemgruppen kände jag mig
nästan som en familjemedlem. Det var viktigt
för mig för jag har ingen släkt här Sverige.
Andreas: Jag kommer inte ihåg exakt men jag
minns att det var mycket sång och musik och
en bra stämning. Det var mycket ungdomar
även då i kyrkan och jag var ju i 20-årsåldern
och kom snabbt in i gänget.

Varför går ni till Malmö
pingstförsamling?
Daniel: För att ha en gemenskap med andra
troende och där finns även en väldigt fin barnoch ungdomsverksamhet som våra barn också
har stor glädje av.
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Roxana: Jag går till kyrkan för att hämta kraft,
att höra Guds ord, söka Guds vägledning för
mitt liv och sjunga lovsånger till Gud. Ibland är
det svårt att hitta rätta ord för att uttrycka mig
inför Gud, om hur jag mår eller känner mig, då
är de gemensamma lovsångerna bra.
Ulf: Jag gillar den varma välkomnande atmosfären som vi alla är med och skapar. Viktigt för
oss är också att vi vill vara med där barnbarnen
växer upp och engagerar sig.
Andreas: Jag går hit först och främst för att
vi delar vår tro tillsammans men också för att
det är så familjärt med alla generationer tillsammans och människor med olika bakgrund
och kulturer möts varje söndag. Det är verkligen häftigt.

Tågledare i Regional Operativ
Ledning på Trafikverket

Roxana Limachi
Service Manager, Reseledare,
Öresund och Skåneguide

Vad kan man förvänta sig
av en gudstjänst?
Daniel: Man kan förvänta sig en stund av gudsnärvaro där det som sjungs, sägs i vittnesbörd
eller i predikan på olika sätt berör en. Nattvarden blir till en kraft som leder, styrker och bär
oss även när kyrkan är slut för söndagen och
vardagen återvänder.
Roxana: Jag håller med dig om att man kan
känna en Gudsnärvaro här.
Ulf: Jag vill också nämna att vi har fantastisk
sång och musik. Rak och djup förkunnelse. Det
är omväxlande gudstjänster och varm atmosfär. Vi trivs!
Andreas: Jag brukar oftast ha hand om barnen
som går i väg till sin egen samling. De barnen
som jag är med går i klass 4-6 och gruppen
kallas Disciples Junior. Det kan vara mellan 3040 barn i de åldrarna varje söndag och vi gör
olika saker. Tanken är att det ska vara kul för
dem att gå till kyrkan, ibland talar vi om vår tro
blandat med mycket lek och gemenskap, ibland
lagar vi brunch tillsammans och någon annan
gång går vi ut och hittar på något under tiden
de vuxna är på gudstjänsten.

Ulf Blomberg
Pensionär
(Tidigare SEB / Controller)

Andreas Fredriksson
Försäljningschef på Entry Point North,
en internationell Flygledarskola
på Sturup

Tror ni att man känner sig
hemma här även om man
inte definierar sig själv
som kristen?
Daniel: Ja absolut eftersom jag själv alltid
känt en varm och välkomnande atmosfär i
kyrkan. Det som sjungs och sägs är lätt att
relatera till oavsett hur långt man kommit i
detta med tro.
Ulf: Förväntan är väl att gudstjänsten ska
tilltala hela familjen, alla olika åldrar, vara
upplyftande (trosstärkande) för kommande
vecka och resultera i att någon kommer till
tro. Med det varierande program som vi har
i våra gudstjänster så tror jag att de allra
flesta kan känna sig hemma här.
Andreas: Jag tror det. Ingen tvingar sin tro
på någon annan. Alla som kommer är välkomna och efteråt brukar vi alla äta lunch
tillsammans i vår restaurang.

Tror ni att man kan få ut
någonting av det som
sägs även om man inte
tror på Gud, eller kanske
tillhör en annan religion?

Daniel: Ja, Bibeln är skriven om människor
som gör det lätt för oss att relatera till Bibelns berättelser.
Roxana: Delvis, det beror kanske på vem som
håller predikar.
Ulf: Med den raka och förståeliga förkunnelse vi har så tror jag att de allra flesta kan
få ut någonting av det som sägs.
Andreas: Absolut, många religioner har ju ett
liknande budskap men det man slås av i vår
kyrka är kärlek, förlåtelse och nåd. Plus att
allt är ju frivilligt. Allt!

Vilket moment i gudstjänsten tycker ni bäst om?
Daniel: Mina personliga favoriter är nattvarden och predikan!
Ulf: Svårt att svara på. Jag vill nog ändå svara predikan, trots fantastisk sång och musik.
Församlingen har enormt duktiga musiker
och sångare.
Roxana: Lovsången, predikan och bönen är
det jag tycker bäst om.
Andreas: Jag tycker också mycket om sångerna och musiken. Predikan kräver ibland
viss mån av koncentration men är alltid intressant, men i musiken kan man bara finnas
med, vare sig man sjunger eller inte.

Har du något tips till den
som är här för första
gången?
Daniel: Stanna gärna kvar om du är här för
första gången och bli bjuden på gratis lunch
efter gudstjänsten. Då får du en möjlighet till
att möta människor ansikte mot ansikte för
samtal och gemenskap. Men om man bara
vill komma till gudstjänsten för att vara med
och se och lyssna så är man lika välkommen
ändå!
Ulf: Tag gärna kontakt med någon innan
gudstjänsten (om ingen redan gjort det), berätta att du är här för första gången och var
öppen. Försök att inte i förväg ha bestämt
dig för att det här är nog inget för dig.
Roxana: Oroa dig inte om ingen hälsar på dig
direkt. Så småningom kommer det att ordna
sig med vänner som kommer att ta hand om
dig.
Andreas: Gå till informationsdisken och säg
att du är ny, så får du säkert lite info, eller
säg till den som hälsar dig välkommen när
du kommer in, så hjälper den dig på plats.
INTERVJUADE AV ANDREAS WESSMAN

FÖRSAMLINGSBLADET # 4, 2016

9

"Ta inte illa upp nu, men

jag behöver inga fler raggsockor"
För den som har stickat och sytt i hela sitt liv och försett både släkt och
vänner med stickade alster kan det kännas tomt när ingen längre efterfrågar de mjuka paketen.

J

ag har träffat Ulla Andersson som ansvarar för
handarbetscaféet på Europaporten. Hon har
haft handarbete som intresse i hela sitt liv och
för henne har det betytt mycket att träffa andra att
handarbeta tillsammans med och att ha ett tydligt
ändamål med arbetet. Ulla tror att det finns många
som sitter hemma och handarbetar och då kan man
ju lika gärna göra det tillsammans med andra!
Varannan torsdag träffas man två timmar i Europaportens café för att sticka, virka, sy eller brodera.
Efter en stund bryter man för kaffepaus. Den är
minst lika viktig, som själva handarbetet, menar Ulla.
Man får tillfälle att prata med varandra och kanske
dela lite tips om roliga mönster!
Ändamålet med handarbetet är välgörenhet.
Sakerna skickas till barnhem i Ukraina via Barnmissionen. På detta sätt blir skaparglädjen till nytta för
alla de barn som kanske inte har någon som stickar
åt dem. På handarbetscaféet väljer var och en vad

10
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man vill göra – och man väljer också själv om man
vill skänka det eller inte.
Handarbetscaféet är öppet för alla, och det är
bara roligt när man är i olika åldrar! Även den som
inte handarbetar är välkommen förbi för en stunds
gemenskap.
På frågan om man behöver dela kyrkans tro kommer svaret självklart: Nej! Alla är hjärtligt välkomna.
Ulla hälsar att det är bara att dyka upp, ingen föranmälan krävs.
TID: Torsdagar klockan 13:00-15:00 ojämna veckor
PLATS: Europaportens Café, Stadiongatan 25 A,
Malmö
MER INFO: Se hemsidan www.europaporten.com eller ring Ulla Andersson 0735-155140
Arrangörer är Malmö Pingstförsamling och studieförbundet Bilda
LINNEA SENNEHED

Vi måste hitta
på något idag
– innan hela lägenheten är
upp och ner!
Klockan är åtta på morgonen,
och lilla yrvädret har varit igång
sedan fem i morse. Du har redan
hunnit dricka två koppar kaffe,
dammsugit ett köksgolv med
brödsmulor överallt, och längst
hallgolvet ligger nu en flera meter lång hallmatta av aluminiumfolie som den lilla förtjust rullat
ut. Nu inser du dessutom att
under tiden du drack kaffe i lugn
och ro, hamnade alla böckerna
från bokhyllans nedre hyllplan i
en stor hög på golvet.
Det är nu du tittar på klockan
och inser att dagen just börjat:
Nej, vi måste hitta på något idag
(innan hela lägenheten är upp
och ner!)
Kanske känner du som är föräldraledig igen dig?
Isabel Berggren är mamma till
lilla Felicia, och för henne har
det betytt jättemycket att varje
fredag träffa andra föräldrar
och barn på småbarnssång i Europaporten. Hon startade småbarnssången när hon fick Felicia.
Hon berättar att man möts
klockan elva inne i entrén på Stadiongatan 25A, och går tillsammans till kyrkans barnlokaler.

Där sjunger man sånger tillsammans med mycket rörelser och
barnen leker med en massa roliga leksaker. Man har en mysig
stund tillsammans som förälder
och barn.
Sedan äter man tillsammans
(alla har med sig egen matlåda)
och vid maten finns tid för den
vuxna gemenskapen, som ofta
betyder extra mycket när man
är hemma med barn. Isabel tänker att man som förälder lätt
oroar sig för saker, och att det
kan vara skönt att få prata av sig
och inse att man inte är ensam
om det. Hon har fått flera nya
vänner och uppskattar den familjära stämningen som finns.
Småbarnssången är öppen
för alla med små barn och ingen
anmälan behövs, det är bara att
dyka upp! Så kom (innan hela lägenheten är upp och ner!) =)
Tid: Fredagar varje vecka kl
11:00.
Höstterminen avslutas den 16
december och vårterminen startar 20 januari.

Isabel Berggren och Anton Hemström
är initiativtagare till den nystartade kören

Soul Children.

LINNEA SENNEHED
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Disciples

Disciples

Disciples – det är här helgen börjar

Söndag förmiddag. Musikslingan
går igång i kyrksalen och barnen
vet vad det betyder. Nu är det
dags för Disciples Kidz och Disciples Junior.

Två stora beachflaggor som viftar välkomnande. Uppfräschade lokaler och
nya möbler. Doften av tacos, toast eller nygräddade våfflor blandas med
skön musik och ljudet av ungdomars
samtal och skratt. Välkommen till
Disciples – Malmö Pingstförsamlings
ungdomsgrupp!
Kl 19. Flera ungdomar är redan på
plats, även om vi inte öppnar förrän
nu. Pingisen är i full gång i ena rummet. Biljardmatchen i det andra. Några
hänger i sofforna och pratar om vad
som hänt under veckan. Ett och annat
sällskapsspel brer ut sig över bordet
med ungdomar runtom.
Äntligen är det fredag! Äntligen är
det Disciples! Här kan man slappna av!
Och bara vara!
När klockan närmar sig 20 pumpas
musik ut från högtalarna i rummet intill. Nedräkningen för kvällens samling
börjar. Folk rör sig in till samlingssalen och riktar blicken mot väggen. Där
passerar snart foton från föregående
vecka. Kom jag också med på bild?
En timmes samling med nån lek eller tävling, sång, bön och undervisning
om kristen tro – anpassat och relevant
för ungdomarna. Efter samlingen kan
de som vill få hänga kvar i samlingssalen. Kanske man tar en stund och
låter undervisningen sjunka in. Kanske
en egen stund i bön. Kanske man ber en
ledare hjälpa till att be för något som
hänt.
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Efter samlingen fortsätter gemenskapen i de andra rummen. Spel,
pingis, biljard, fika, eller bara mer häng
i soffan med gamla och nya vänner…
Om det inte är föranmälan till Disciples
LAN & Chillax. Höst- och påsklovens
höjdpunkt vill man inte missa!
Disciples LAN & Chillax har under
de senaste två åren vuxit till att bli ett
av Malmös största arrangerade LAN
för ungdomar – med över 100 deltagare! Här samlas ungdomarna under
tre dagar med datorspel, turneringar,
sportaktiviteter, film, tävlingar och
massa gemenskap.
Förutom fredagskvällarna är Disciples LAN & Chillax något av det mest
uppskattade vi som ungdomsgrupp
har förmånen att få göra. Och vi har
haft deltagare från så långt bort som
Örnsköldsvik, även om majoriteten
kommer från Skåne. Nyfiken? Kolla in
www.dlan.nu!
Vill du vara med och känna på energin som finns här? Vi ses på fredag
nere hos Disciples!
WENNY SALLBRING

Kidz & Junior

Kidz (från 3 år upp till 3:e klass) springer ner till källarens samlingssal. Beroende på vilken åldersgrupp
de tillhör, plockar de med en rund matta in och sätter sig på golvet i väntan på att samlingen ska börja.
Snart är det orange, röda och gröna prickar överallt.
En och annan gul också – för ledare och föräldrar.
Med glädje, energi och kreativitet återberättas Bibelns berättelser och vad vi kan lära oss av dem. En
och annan sång – ibland med rörelser. Och insamling
till något projekt. Den här terminen går pengarna till
att hjälpa en familj i Tibet att kunna skicka sin dotter
till skolan och kunna driva ett boende för de familjer
som åker över 90 mil för att uppsöka vård i stadens
sjukhus. Någon vårdinrättning finns inte närmare än
så.
Efter storsamling blir det samling i smågrupper
med olika aktiviteter anpassat efter åldrarna. Söndagen avslutas med lek och lite fika.
Disciples Junior (10-12 åringar) har sina egna
samlingar. Ibland blir det undervisning från Bibeln.
Ibland blir det aktiviteter och lekar. Någon gång varje

Följ Disciples på Facebook
(facebook.com/disciplesmalmo)
eller Instagram (@disciplesmalmo)
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för att hålla dig uppdaterad

termin ordnas det härlig brunch!
När ungdomarna har LAN & Chillax hälsar Junior
på där. Alltid spännande att få hänga med de äldre
ungdomarna!

om det som händer!

Sugen på att vara med?
Vi ses på söndag kl 10.30!

Lära för Livet-skolor i Asien
Gör skillnad!

Bangladesh är ett land som väldigt ofta
syns i media pga de naturkatastrofer som
drabbar landet. Förutom sitt mycket utsatta
läge i den Bengaliska viken med risk för översvämningar varje år finns där en befolkning
på ca 170 miljoner människor på en yta som
är en tredjedel av Sveriges.
Befolkningen i ett sådant land är givetvis
ung och det är här som vikten av utbildning
kommer in. Om ett land satsar på sina barn
och deras skolgång kan det på lång sikt lyftas och förvandlas.
För många år sedan, drygt 40 år, kom
svensk pingstmission till Bangladesh.
Barnhem och en stor yrkesskola för föräldralösa pojkar byggdes, ett fiskeprojekt
startade, by-utveckling och mikro kredit
program kom tusentals familjer till godo.
Under hela denna tid arbetades det ständigt
med att ge skolgång till fattiga barn. Många
tusen barn nere på ön Bhola kunde gå sina
första fem år i missionens skolor.
Omkring år 2000, efter att hela skolprojektet på Bhola överlämnats till en annan

Var med och stötta
organisation flyttades
Det är kyrkorörelsen
detta viktiga arbete.
s ko lve r k s a m h e t e n
FCCB, Free Christian
Kontakta oss på
till norra Bangladesh.
Churches of Bangla040-800 30 eller
desh
som står som anDär bildades istället
info@europaporten.com
svarig
för projektet.
för reguljära skolor s.k.
för mer info
läxläsningsskolor (Tutorial
Läxläsningsskolorna är
Schools). Detta är ett system
viktiga att behålla inom FCCB
som finns i många utvecklingseftersom man där kan nå många
länder där barnen får extra undervisning
barn med hjälp till bättre studieresultat. Det
utanför sin vanliga skoltid. De statliga skoär också en väg att nå barnen och deras förlorna är ofta undermåliga, överbefolkade
äldrar med evangelium eftersom man samlar
och har svårt med bra lärare.
barnen till söndagsskola dit alla barn kommer,
Systemet med faddrar i Sverige som beäven muslimer och hinduer.
talar en viss summa i stöd till LäxläsningsHär kan just DU vara med och stötta detta
skolorna som nu går under namnet ”Lära för
viktiga arbete och veta att vi tillsammans
Livet” har fortsatt under alla år.
bygger en bättre framtid för dessa barn.
De kommer att kunna läsa, skriva och räkna
vilket många i föregående generation aldrig
haft en chans att lära sig.
Tag kontakt med Malmö Pingstförsamling
tel 040-800 30, tisdag-fredag kl 09:0012:00. Du kan även maila till info@europaporten.com
BIRGITTA DAHL

Vi samarbetar med Världens Barn
Under vecka 39 och 40 har Disciples ungdomsgrupp varit med i Världens Barns insamlingskampanj
SKRAMLA. Församlingen beslutade inför dessa veckor att matcha varje insamlad krona, samt skänka
ytterligare 10 000 kr utöver detta.
Insamlat: 6 541 kr Från församlingen: 6 541 kr Extra: 10 000 kr
Totalt: 23 082 kr
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Högtid och fest

vid vårt Göte Strandsjö-jubileum 14–16 oktober!
Den tolfte oktober i år skulle församlingens tidigare musik
ledare, tillika musikprofessor, Göte Strandsjö fyllt 100 år. Göte
Strandsjö var under 1900-talet en av de stora förgrundsgestalterna inom den andliga sången och musiken.
Genom mängder av sångprogram i TV och radio blev Göte en
känd profil långt utanför kyrkans värld. I dagarna tre, 14–16 oktober, varade vårt jubileum och det blev en sångarfest av sällan
skådat slag.

A

v de nästan 800 sånger signerade Göte
Strandsjö som getts ut på noter hann vi
kanske med att sjunga och lyssna till cirka 50
stycken denna helg. Körer, solister och församling sjöng för allt vad tygen höll och ändå
finns det en ocean av Strandsjösånger som
vi ändå inte vare sig hann sjunga eller lyssna
till. Då förstår man vilken enorm produktiv
kompositör Göte Strandsjö var.
Fredagkvällen var vikt för solisterna. 14
solister framförde närmare 30 sånger och publiken fick med sig allt ifrån de mest välkända
Strandsjö-sångerna till de lite mer okända.
Lördagen började med ett panelsamtal
då fem personer kom till tals från olika områden där Göte Strandsjö verkade. Lars-Erik
Järlestrand pastor i Filadelfiaförsamlingen i
Malmö, Bengt Roslund TV-producent, Åke Olson musikförlagschef, Ivar Lundgren författare/redaktör och Anders Zackrés kompositör gav alla olika perspektiv på vad Göte fått
betyda för just den delen av sin verksamhet
som dessa fem representerade. Publiken fick
under detta samtal en ännu större förståelse
för vilken stor roll Göte Strandsjö spelade
inom många områden. Två filmade inslag
fick också plats under denna del av eftermiddagen. Tidningen Dagens kulturredaktör
14
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Urban Thoms och Sixten Nordström, legendarisk utbildningsledare från Musikhögskolan
i Malmö, gav personliga reflektioner omkring
personen Göte Strandsjö och hans betydelse
inom kulturen och utbildningsväsendet.
Götes Strandsjös dotter Agneta Strandsjö
höll sedan en mycket uppskattad konsert då
hon på ett mycket personligt sätt berättade om
sin far och sjöng hans sånger. En sida av Göte
som ingen annan än Agneta kan förmedla.
Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson var speciellt inbjudna till denna helg för att hålla ihop
programmet och även leda en kör där alla som
ville sjunga fick vara med. En övning var allt körsångarna fick innan det var dags för den stora
jubileumskonserten. Kören sjöng med stor inlevelse och tog med publiken i några av Götes
mest kända sånger. Jubileumskonserten blev
en sprakande fest. Ett av många uppskattade
inslag var att några av Göte sånger framfördes
i en musikalisk skrud som doftade 2000-tal.
Göte var alltid före sin tid och därför kändes det
befriande med Maggie och Johan Bergmans fina
tolkning av Gud, Du är här och Stefan Hallberg
sköna bluesvariant på Götes barnsång Varenda
en.
Andra delen av jubileumskonserten höll
Göte Strandsjös alldeles egna kör NU-kören

Agneta Strandsjö

Maggie Bergman

Stefan & Rickard Hallberg

Gun-Britt Holgersson
& Bengt Roslund

Paneldebatt med Anders Zackrés, Ivar Lundgren, Åke Olson, Gun-Britt Holgerson, Bengt Roslund & Lars-Erik Järlestrand.
i. NU-kören som kamperade med
Göte i många TV- och radioprogram
samt otaliga sångarresor sjöng nu
på nytt tillsammans under Philip
Olsson och Christer Palms ledning.
De märktes verkligen inte att det
gått 25 år sedan NU-kören slutade
sjunga tillsammans. Men glädje och
energi sjöng de Götes sånger och en
av många höjdpunkter var när man
sjöng sången Sätt en ring på hans
hand. Mitt i NU-körens sångkavalkad
gav TV-producenten Bengt Roslund
ett mycket känsloladdat och gripande tal om sin, under många år,
gode vän och samarbetsparter Göte
Strandsjö. Bengt Roslund talade om
hur olika moment i TV-produktionen
växte fram och hur Göte alltid försökte se både situationer och människor från olika perspektiv och horisonter. Bengt Roslund berättade att
Göte brukade säga: Man kan också
se det från den här sidan.

Jubileumshelgen avslutades med
söndagens gudstjänst då körsångarna
under Gun-Britt och Lars-Erik Holgerssons ledning sjöng och Andreas Wessman predikade utifrån Göte Strandsjös sång Som när ett barn kommer
hem om kvällen. Sången och predikan
harmoniserade verkligen med varandra och konkluderade på ett enormt
fint sätt vårt jubileum. Den sång som
till slut fick avsluta dessa tre dagar
av fest, och som kändes helt naturligt
att sluta med, var Mötas och skiljas.
Denna sång som så många människor
genom åren har funnit tröst i. När vi
satte punkt för vårt jubileum så fanns
det dock en känsla att detta kanske
inte var ett slut utan en nytändning för
den rika sångskatt som Göte Strandsjö lämnat efter sig – sången om Jesus Kristus som vill ge varje människa
nytt liv och en ljus framtid.
MIKAEL JÄRLESTRAND

Göte Strandsjö
14–16 oktober 2016

Europaporten, Stadiongatan 25, Malmö
Fredag 14 oktober

19.00 Konsert. Solistkavalkad framför sånger av Göte
Strandsjö. Programledare Gun-Britt och Lars-Erik
Holgersson.

Lördag 15 oktober

15.00 Panelsamtal omkring Göte Strandsjös ”arv” som
föregångare inom frikyrkan.
16.00 Minikonsert med Agneta Strandsjö som sjunger
och berättar om sin far och hans sånger.
17.00 Förfriskningar
17.15 Sångövning för alla som vill vara med i Storkören
vid kvällens konsert. Sångledare Gun-Britt och
Lars-Erik Holgersson.
18.15 Kaffe
19.00 Jubileumskonsert. Nu-kören med solister
under Philip Olsson och Christer Palms ledning,
Storkör med Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson. Bengt Roslund. Unga solister och musiker
framför Göte Strandsjö-sånger i ny "skrud".
Appell Lars-Erik Järlestrand. Konferencier:
Gun-Britt Holgersson.

Söndag 16 oktober

08.30 Körövning med Gun-Britt och Lars-Erik
Holgersson.
10.00 Kaffe
10.30 Gudstjänst i Europaporten, Malmö Pingst
församling.
Arrangör: Malmö Pingstförsamling & Studieförbundet Bilda
Mediapartner:

Philip Olsson & NU-kören
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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 Fellowship (ICF)
is an English
language community and
everything we do is in English!
We are a diverse group but
unified in our faith in Jesus Christ.
People from every continent
have been a part of our fellowship.
We want to be an open 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
16

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

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 in Room A followed by fellowship and
free lunch. Most of us are
Filipinos, but everyone are
more than welcome to join
us regardless of race, age
and cultural background,
as we speak English in our
service.

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

Intervju med
Helen Ritheim
P.S. har många trogna besökare och en av
dem är Helen Ritheim. Vi bad Helen att svara
på några frågor om P.S.
Hur många P.S. har du varit med på?
Jag har varit på många, (kommer inte ihåg) men inte riktigt alla som
har varit... och tyvärr missar jag nästa som är 24/11!
Vad är det med P.S. som är bra?
Jag tycker det är ett bra upplägg med prat och sång. Och det är
intressant att få veta mer om en persons liv och tankar om tro och
hopp och hur det kan finnas med i vardagslivet.
Vilka tre P.S. tycker du har varit bäst?
Oj... det får bli fyra... Stefan Zablocki (som överlevde förintelsen), Thomas Sjödin, Sohelia Fors (som arbetar mot hedersrelaterat våld i Sverige) och Dogge Doggelito är de jag minns bäst när jag tänker tillbaka.
Skulle du rekommendera P.S. för de som inte brukar gå till kyrkan?
Ja, det gör jag gärna, brukar själv ta med mig mina vänner till P.S.
Varför?
Det är en lättsam mötesform och är man ingen van kyrkobesökare
så är det ett bra "första besök" att våga sig in i lokalen.
Vad kan man som besökare av ett P.S. förvänta sig av
samlingen?
Ett intressant samtal om bl.a. tro och hur den påverkar
livet och såklart fin sång och musik. Att det också efteråt finns möjlighet att köpa något ätbart och sitta ner
en stund och prata om man känner för det.
Till sist: Vilka gäster skulle du vilja se i
framtiden?
Min önskan är Marie Fredriksson, att få veta
mer om hennes tro och tankar och vad det
i sådant fall inneburit i hennes liv. Efter
att ha läst hennes självbiografi så har jag
märkt att det finns mycket av tro hos
henne. Hon har en låt som heter Tro och
finns det någon undermening för henne med
den och har hon burit med sig den i sin sjukdom?
Igår var jag på konsert med Tommy Nilsson och
han pratade också om tro, skyddsänglar och funderingar på och om livet och dess mening och om
Gud finns. Det hade jag gärna velat höra mer om.
Eller Lasse Gustavsson, brandmannen som blev
väldigt skadad vid gasläckan i oljehamnen i Göteborg 1981. Hur är hans tankar om livet och om
vägen tillbaka efter olyckan. Finns där någon tro?
Det finns såklart intressanta personer på närmare håll också, som exempelvis kocken Tareq Taylor.
Vad tror och tänker han om livet?
ANDREAS WESSMAN

P.S.

Prat & sång

Var finns forumen för livets stora frågor? Var bearbetas frågor om förlåtelse, tro, hopp, död och liv?
Vi ville forma en ny scen för de här frågorna och så
kom P.S. till.
P.S. står för prat och sång och det är precis vad dessa kvällar
innehåller. Johan Bergman som är kapellmästare väljer ut några
av vår samtids älskade sånger som belyser temat på ett eftertänksamt sätt. Varje P.S. har en gäst och gästen får 20 minuter
till sitt förfogande att inleda kvällen. Sedan följer två gånger 20
minuters samtal mellan mig och gästen.
Varje människa har en livsberättelse och i andras liv kan vi
spegla våra egna. Oavsett förutsättningar så delar vi människor
de flesta behoven i livet, att bli älskade, känna tillhörighet och att
bli bekräftade. Att ta del av någon annans berättelse kan hjälpa
oss att förstå livet och oss själva bättre. P.S. är vårt erbjudande
till dig att bearbeta livets frågor så varmt välkommen till P.S.
Nästa gäst i P.S. är Eric Schüldt. Han är programledare i P1 och
har gjort en mängd program om klassisk musik. Han har också
två uppskattade poddar: 60 minuter och en som heter myter
och mysterier. Eric hävdar att han i den klassiska musiken anat
Gud och förstått vem han som människa är. Men det räckte inte
för honom, han ville ha svar på de stora existentiella frågorna
och sökte sig därför till kyrkan och de bibliska texterna där han
funnit svar och naturligtvis fått nya frågor att bearbeta. Om du
är intresserad av existentiella frågor så är du varmt välkommen
till P.S. den 24:e november.
ANDREAS WESSMAN

Prat & sång

Gäst
Eric Schüldt
Torsdag 24 nov kl. 19:00
Övr. medv:

Andreas Wessman, Johan & Maggie Bergman, Daniel Dahlqvist
VÄ L KO M M E N

FRI ENTRÉ
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nna tidning
På baksidan av de
n!
jett till konserte
hittar du en fribil

Vi befinner oss i senare halvan av år 2016. Hösten har gjort sitt intåg och när den här tidningen
går i tryck är butikernas hyllor fyllda av årets stämningsskapare för att göra det mysigt och
ombonat i sitt hem inför adventshelgerna.
Allteftersom dagarna går mot jul kommer mer och mer av butikernas inredning och sortiment att gå i rött, grönt, guld och silver. Vi
kommer att mötas av budskap om bästa julklappen för mormor,
för maken, för barnen, för bästa väninnan, och naturligtvis vad man
själv behöver och borde önska sig.
På jobbet planerar jag för luciaframträdanden och på fritiden funderar jag på årets White Christmas-konserter.
Historia
I början av hösten var det 20 år sedan jag flyttade till Malmö. När
den där första hösten i Malmö led mot jul jag gick jag till Pingstförsamlingen på Europaporten och tittade på den julmusikal som
församlingens sångare och musiker satte upp.
Traditionen att inbjuda Malmöborna till en julmusikupplevelse,
startade 1987, då musikalen Stjärnnatten, skriven av Noomi och
Bengt Eriksson, framfördes första gången. Under några år i mitten
av 90-talet framfördes en annan julmusikal: Den stora gåvan, skriven av Ralph Carmichael. Som jag minns det spelades sedan dessa
båda musikaler omväxlande under några år i slutet av 90-talet.
Under åren 2001–2008 bjöd församlingen sedan in till julkonserter, där församlingens kör, med gästsolister bjöd på julmusik i
traditionell och mera modern tappning.
Den gemensamma nämnaren är berättelsen om Jesus födelse,
som ligger till grund för hela västvärldens julfirande.
White Christmas blir till
Under 2009 var jag en av de musikintresserade i församlingen som
såg ett behov av förnyelse av de julkonserter som församlingen haft
under några år. Fredrik Berggren, sammanfattade det så här i en
intervju 2014: ”Vi landade i en tanke om en julföreställning för hela
familjen som skulle vara folklig, hålla hög ambitionsnivå och vara
attraktiv för långt fler än våra egna gudstjänstbesökare.”
Andra adventssöndagen 2009 bjöd pingstförsamlingen in till
den första julkonserten i ny tappning. Den konsert som senare fått
18
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namnet White Christmas och som församlingen i år bjuder in till för
åttonde året i rad.
White Christmas-konserterna har förändrats och utvecklats från
år till år. Under de senaste 4 åren har det varit två konserter på
konsertdagen, med ca 1000 besökare varje år.
Fundamentet för White Christmas
Du kanske funderar som jag: Vad kan jag förvänta mig av årets White
Christmas? Jag vågar nog påstå att Annika Wennerströms ord från
2014 kommer att gälla även årets konserter: ”Det råder en härlig stämning, med julsånger som får en att må bra och en otroligt
vacker miljö…”. Jag vill också citera Marcus Ander från 2014: ”…
skön och vacker musik med ett gott budskap.”
Några ord om det goda budskapet. Budskapet som sträcker sig
bortom snöklädda granar, tända ljus och gåvor. Fundamentet som
White Christmas vilar på är berättelsen om att ett barn föddes mitt
under en politiskt påtvingad resa som de blivande föräldrarna måste
göra. Ingen i det beslutande skiktet frågade efter om det var lämpligt
att en höggravid kvinna gav sig ut på en lång resa. Det var inte tal om
några flygförbud fyra veckor före beräknad nedkomst. Avsaknaden
av flashiga resebyråer som kunde boka resa och rum var total. Var
och en fick klara sig efter bästa förmåga. Och eftersom resenärerna
i den aktuella berättelsen inte tillhörde de rika samhällsskikten fick
det bli budgetalternativ, åsnerygg och de egna benen. För att inte
tala om möjligheterna till husrum. Ett stall, bland djuren!
Märkligt, när hände detta? För mer än 2000 år sedan? Känns
som det var förra veckan, fast värmen hos husdjuren är bytt mot
tält, i bästa fall. Var finns det goda i detta?
Berättelsen om barnet som föddes under dessa omständigheter,
har gått runt jorden varv på varv, år ut och år in. Varför? För att barnet var en budbärare. Och budskapet han bar med sig är kärlek från
en älskande Gud. Att det här barnet föddes har fått och får dagligen
konsekvenser för världen. Även om det är svårt att se och tro när
vi översköljs av nyhetsrapporteringen så kan åtminstone enskilda

människor berätta om det. Hur de blivit föremål
för kärleken från Gud som älskar bortom alla
gränser, hur friden tagit plats i sinnet.
Det är det goda budskapet som sjungs och
berättas i White Christmas även i år: Gud sände
sin son Jesus till jorden för att på ett konkret
sätt visa kärlek för mänskligheten. Guds kärlek
som inte har några begränsningar, den gäller alla
jordens invånare. Guds kärlek som jag kan låta genomsyra mina tankar, mitt sinne, och få konsekvenser för mitt
liv. Det budskapet kan aldrig bli inaktuellt eller omodernt.
Sångtexter för vår värld
De tre senaste åren har White Christmas inledningsnummer varit just
Irving Berlins sång från 1942: White Christmas. En sång som skrevs
under pågående världskrig, då soldater i fält längtade hem till sina
väntande familjer. Sångtexten kan nog ses som ett uttryck för den
längtan många soldater i fält kände. Längtan efter att allt skulle vara
som vanligt, som det hade varit före kriget.
Det känns som att texten är lika aktuell idag, nästan 75 år senare.
Fortfarande finns människor som längtar efter tid och plats där allt
är som vanligt, minnen av tiden före nu. Inte alla drömmer om glittrande snö, som ligger som en vacker girlang på granarnas grenar.
Inte heller är det bjällerklangen från slädpartierna genom nordliga
landskap som är drömmen. Drömmen är kanske istället en dörr att
stänga om sig och sina kära, till skydd mot vindar, kyla och regn, ett
hem där man på nytt kan uppleva trygghet, en plats där man kan få
en klunk rent vatten att släcka sin törst med.
En annan sång som framförts de senaste åren är Mauro Scoccos
och Peter Hallströms sång Viskar en bön. En sång som är skriven i
kontexten norra halvklotet. Även denna sång handlar om snö som
gnistrar, om vinternatt och stjärnor. Den handlar också om änglars
steg, om turen och de goda åren och alla chanser vi människor får.
Om stillhet och frid i hjärtat, som räcker ett liv. Men sången är också
en viskande bön ”för dom som inget har. För dom som gick in i natten,
utan att hitta tillbaks. […] För alla dom som väntar. För dom som har
tappat hopp. För alla därute som längtar.”

Vi finns till för Er
Andreas

Mikael

VERONIKA SVENSSON

Mattias

Wenny

gruppledare,
olika språkgrupper franska
Marie Chantal Isaacson 0721-95 30 63
filippinska
Dave Holm 0723-25 55 87
engelska
Mats Jönsson 073-80 94 780

Rhode

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

Marie

spanska
Julio Mazuela 0703- 58 61 35
vietnamesiska
Thanh Van Nguyèn 0736-69 71 49

Dave

Mats

Juraj

Julio

Than

Thore

På baksidan hittar du en fribiljett till konserten!

ungdomspastor
Wenny Sallbring 0704-59 40 28
ordförande i barnrådet
Rhode Östling 0709-88 39 43

Juraj

Låt oss mötas
Kom, låt oss mötas på White Christmas, söndagen den 4 december.
Kom, och låt oss tillsammans viska en bön till den älskande Guden.
En bön för dom som just nu saknar hem, nära och kära, saknar sitt
vanliga sammanhang, sitt jobb, sina fritidsintressen, sin kultur och sin
natur. Låt oss tillsammans viska en bön för dom som tappat hoppet,
men som ändå väntar och längtar efter ett genombrott i sin situation.

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

Saúl & Joanna

övrig verksamhet i malmöområdet
Svedala Thore Waern 0705-11 95 94
Saúl Muñoz: 0735-31 10 36
Joanna Muñoz 0737-59 71 24
församlingsledare
Sofi Amundsen 0703-27 13 82
Marcus Ander 0702-85 88 75
Fredrik Berggren 0704-32 42 02
Agne Ellbrant 0705-88 04 60
Julia Ellbrant 0709-62 33 78
Carin Gerding 0736-40 91 96
Mikael Järlestrand 0707-74 40 73
Marie-Louise Nyman 0731-83 94 94
Wenny Sallbring 0704-59 40 28
Torsten Samuelson 0709-24 50 80
Mattias Sennehed 0733-84 11 29
Annika Wennerström 0707-74 94 91
Andreas Wessman 0704-82 23 32
Dan Wiborn 0705-67 17 06
Helen Wide 0708-33 80 02
Patrik Östling 0761-36 17 99
veckovärdar, ledare
Administrativt ansvarig: Veronika Svensson 0702-06 09 51
Team 1 Julia & Tobias Ellbrant 0707-77 31 77
Team 2 Ingrid och Andres Figueroa 0732-44 00 76
Team 3 Gunilla & Lennart Hansson 0739-86 14 03
Team 4 Ulla-Britt & Torsten Samuelson 0709-24 50 80
			 Iréne & Sören Jävert 0731-83 85 53
Team 5 Inger & Agne Ellbrant 0705-88 04 60
Team 6 Bina & Peter Sigenstam 040-26 48 84
Team 7 Vakant t.v.
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Klipp ut för att byta mot fribiljett till julkonserten.

Hej kära granne!

Var så god – en fribiljett!
Även i år vill vi bjuda dig till vår julkonsert av den enkla anledningen
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 Malmö Pingstförsamling, Europaportens expedition på Stadiongatan 25 A, Malmö, 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
expeditionstid så kan du också hämta/köpa biljetter i foajén efter
söndagarnas gudstjänst. Senast 26/11 går det också bra att skicka
kupongen till Malmö Pingstförsamling, Stadiongatan 25A, 217 62
Malmö. Bifoga då också ett frankerat kuvert med ditt namn och
adress så skickar vi din fribiljett via posten. Glöm
inte att ange vilken konsert du vill gå på, kl 15:00
eller 18:30.

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

God
jul

I kikaren
Söndagar 10.30
		
		
		

Gudstjänst för alla
Disciples Kidz & Junior
(höstterminen avslutas 11/12, vårterminen startar 22/1)
1:a söndagen i månaden firas Nattvard

Torsdagar 11.00

Bön

ojämna
13–15 Handarbetscafé
veckor		 Höstterminen avslutas 24/11. Vårterminen startar 19/1
Fredagar 11–12
		

Småbarnssång
Höstterminen avslutas 16/12. Vårterminen startar 20/1

18–19 Barnkören Soul Children
		
Höstterminen avslutas 16/12. Vårterminen startar 20/1
19.00 Disciples ungdomskväll
		
Höstterminen avslutas 17/12. Vårterminen startar 13/1

Axplock

Sön 6/11 18.00 Sånger om Himlen
		
Roland Eriksson och körsång, Appell: Andreas Wessman
Ons 9/11

18.30 Alpha kurserna startar, se sid 7

Tor 24/11 19.00 PS – Prat & Sång, Gäst Eric Schüldt se sid 17
Sön 4/12

15.00 White Christmas – Julkonsert
& 18.30 Körer, solister och musiker från Malmö Pingstförsamling
		
Mikael Järlestrand, Andreas Wessman, Julia Ellbrant
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)

NAMN

Sön 11/12 10.30
		
		
		

Julfest för alla
Terminsavslutning för Disciples Kids & Junior
Barnen och barnledarna medverkar
Insamling av julklappar till barn med förälder i fängelset

E-POST

Sön 18/12 10.30 Julgudstjänst
		
Predikan: Mattias Sennehed. Sång & musik: Soul Children
Sön 25/12 10.30 Gudstjänst
		
Predikan: Dan Johansson. Sång och Musik:
Mikael Järlestrand, Ethel Schelin, kvartettsång,
EP:s brassensemble

4 december

15:00 & 18:30

Sön 15/1 10.30 Församlingens årshögtid
		
Årsberättelse och framåtblickar i en festgudstjänst
för hela församlingen. Predikan: Andreas Wessman,
Sång & Musik. 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
Fax
Mötesinfo
E-post
Webbsida

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ENTRÉ 50 KR

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

