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En julhälsning från Europaporten – en kyrka nära dig
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VÄLKOMMEN
TILL KYRKAN  
PÅ KONSERT!

Så får du fribiljetter 
till våra julkonserter SID 3 & 20

RASMUS TROEDSSON 
FRÅN VÅR TID ÄR NU:

” Kyrkan är 
  en plats där 
  man alltid 
  får börja om”

HUR FIRAS EN 

Gudstjänst 
i pandemitider?



HUR BLIR JULEN I ÅR?
MÄNNISKAN ÄR SKAPAD TILL GEMENSKAP. Ensamheten tär på oss. Den märkliga period vi har bakom oss 
har lärt oss det med all önskvärd tydlighet. Även folkhälsomyndigheten inser att isolering kan vara 
en ännu större fara för hälsan bland 70+ än viruset självt. 

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Ändå fortsätter vi med dårars envishet 
att fira både jul, påsk och andra kristna högtider. Hur kommer det sig? Det finns säkert många svar 

på den frågan. Själv tror jag att orsaken stavas gemenskap och mat. Två omistliga ingredienser 
för all mänsklig existens. Vi behöver varandra och vi behöver också mat och vid våra högtider 

brukar dessa två ofta kombineras i måltidsgemenskapen. När nästan allt annat innehåll i 
högtiderna är borta återstår i alla fall gemenskapen och maten.

Vi är så tacksamma för de relationer vi har fått med våra grannar tack vare ”Hej grannar” 
”Why Christmas.” Stort tack till alla er som hörsammat inbjudan och som kommit på vår 
julkonsert. En del troget år efter år. 

De gångna åtta månaderna gör att det känns viktigare än någonsin att bibehålla kon-
takten med er alla, men i år blir det annorlunda. Ni kan läsa mer om det på sidan till 
höger och på sista sidan. Vi hoppas att ni även i år vill hörsamma vår inbjudan till 
gemenskap och fika. Dessutom vill vi bibehålla julens egentliga innehåll. Så hos oss 
får du både gemenskap, fika och berättelsen om när Jesus kom till världen! Varmt 
välkommen! 

ANDREAS WESSMAN
Pastor och föreståndare  

i Malmö Pingstförsamling

L E D A R E N 
av Andreas Wessman
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JULKONSERTER I EUROPAPORTEN

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

VÄXTHUSET 
3D VY

En annorlunda  
julkonsert i år
VEM KUNDE ANA NÄR VI KLEV IN I 2020 att det skulle bli ett mycket annorlunda år? Vi har fått lära 
oss ett nytt uttryck, ”social distansering”. Vi har fått det intrummat att tvätta händer och hosta 
i armvecket. Vi hälsar med armbågen eller foten. 

Det vardagliga livet har säkert tett sig annorlunda för många av oss och kanske har pandemin 
fått oss att se annorlunda på livet. För livet har påverkats för de flesta av oss. Någon har kanske 
känt sig isolerad, någon har fått flytta hem sitt kontor, för någon har aktiviteter ställts in, någon 
har fått mer tid. För vissa är det positiva förändringar – för andra negativa.

Vi alla har nog upplevt att det som vi tagit för givet – inte var för givet. Och för några av oss 
kan det till och med ha varit nyttigt. För i denna märkliga tid har även positiva saker uppstått, 
någon har fått mer tid för familjen, någon har fått möjlighet att varva ned, någon har hittat nya 
vänner, man har hittat nya sätt att umgås, semestra osv. 

JULKONSERTEN ÄR OCKSÅ ANNORLUNDA I ÅR. Det blir en coronasäker konsert i caféet. En konsert där 
vår pastor Andreas Wessman guidar oss igenom ett axplock av julens sånger. För julens budskap 
förändras inte – pandemi eller ej. Budskapet om att världens frälsare föddes är detsamma. Att 
Jesus föddes i ett stall, levde ca 30 år här på jorden för att sedan ge sitt liv – för att vi ska få 
evigt liv. I en föränderlig värld, i en märklig tid står det fast.

VI KOMMER ATT HA FYRA JULKONSERTER, två stycken den 6/12 och två den 13/12. Programmet är en 
och en halvtimme – som inkluderar både konsert och julfika. Vi har ett begränsat antal platser, 
50 st. Möbleringen i caféet kommer att anpassas efter antal sällskap – så att vi kan göra det 
säkert. För att kunna åstadkomma detta ber vi att ni i er anmälan meddelar hur många ni är i 
sällskapet. Fikat kommer att vara kuvertsvis på borden och det kommer att finnas handsprit 
tillgängligt. Mellan konserterna byter vi ut programblad, termosar, kannor m.m.

Tack för att ni har förståelse för att julkonserten kommer att se annorlunda ut i år. Vi kommer 
att göra vårt allra bästa för att ni ska få en fin och stämningsfull stund. 

För sång och musik står församlingens sångare och musiker under ledning av Marcus Ander.
CATARINA JONASSON

I ÅR BLIR DET FYRA 
CORONASÄKRA 
JULKONSERTER
I VÅRT CAFÉ

6/12
Kl 15.00 och 17.30

13/12
Kl 15.00 och 17.30

50 platser per konsert.
Anmäl hur många ni är  
i ert sällskap till:
cccc@xxxxx.xx

light
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HUR FIRAS EN

Gudstjänst i pandemitider?
En av kyrkas allra viktigaste uppgifter är att fira gudstjänst.  
Perioden vi har bakom oss har betytt stora förändringar för  
oss som församling. När förbudet att mötas fler än 50 personer  
trädde i kraft blev vi tvungna att ställa om hela verksamheten. 

PÅ ETT SÄTT HAR GUDSTJÄNSTEN blivit mer tillgänglig 
eftersom vi sedan i mars månad sänt alla våra 
gudstjänster via Youtube. Ni hittar vår kanal på: 
https://www.youtube.com/c/MalmöPingstförsam-
ling (eller scanna QR-koden nedan).

Är du nyfiken på hur en gudstjänst hos oss ser 
ut så kan du gå in där och se en gammal gudstjänst 
eller följa oss live varje söndag kl 10:30. Vi driver 
vår verksamhet primärt med hjälp av volontärer 
och de tekniska bitarna har varit en stor utmaning 
för oss, men våra tekniker är helt fantastiska och 
det har tillkommit fler nya frivilliga medarbetare 
under det senaste halvåret. 

Eftersom sommaren innebär semestertider så 
valde vi att förinspela alla gudstjänster under se-
mesterperioden. När sedan hösten kom kände vi ett 
stort behov av att få mötas igen. En av gudstjäns-
tens viktigaste ingrediens är gemenskapen och utan 

den så haltar hela upplevelsen. Därför beslöt vi att 
fr.o.m. september månad fira två stycken guds-
tjänster à 50 personer varje söndag. Den första 
gudstjänsten sänds fortfarande via Youtube. 

Vi har också dragit igång vår söndagsskola som 
går av stapeln varje söndag kl. 10:30. Innan pande-
min åt vi alltid lunch tillsammans efter gudstjäns-
ten, men det har vi slutat med och bjuder istället på 
en enkel kopp kaffe med en chokladbit. I skrivande 
stund verkar det som om regeringen beslutat sig 
för att öppna upp offentliga samlingar till 300 per-
soner. Vi kommer anpassa våra gudstjänster allt 
eftersom restriktionerna justeras och vi ser så 
fram emot att kunna mötas fler igen. Du är 
varmt välkommen till alla samlingar som 
vi arrangerar på Stadiongatan 25A. 

ANDREAS WESSMAN

LÄNK TILL VÅR 
YOUTUBE-KANAL
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NÄR MAN BESÖKER KLÄDHJÄLPEN inser man ganska snart att verk-
samheten, trots sitt namn, omfattar långt mycket mer än kläd-
utdelning. Faktum är att Klädhjälpen även organiserar matutdel-
ning, samtalshjälp och språkcafé. Utöver detta anordnas även 
ett årligt jul firande med julklappsutdelning för familjer med eko-
nomiska svårigheter. Allt detta möjliggörs tack vare det goda 
samarbetet mellan olika aktörer såsom Malmö Pingstförsam-
ling, Hela Människan och Malmö Stad, men också till stor del 
tack vare det outtröttliga engagemanget från många volontärer 

som hjälper till med alltifrån fikaservering till kläd-
utdelning och varutransport. I en intervju från 

tidigare i höst berättar en av volontärerna, 
Monika Jensen, att antalet besökare till Kläd-
hjälpen har ökat till följd av coronapandemin. 
Detta beror på att många liknande sociala in-
satser runt om i Malmö har satts på paus vil-

ket gör verksamheter som Klädhjälpen ännu  
viktigare, särskilt för dem som an-

nars hade gått någon annan-
stans. 

– De som kommer till 
Klädhjälpen var ju väldigt 

utsatta redan före CO-
VID-19, säger Monika. 

UNDER MITT BESÖK på Klädhjälpen denna tisdag förmiddag i ok-
tober, får jag redan i dörren stifta bekantskap med ytterligare 
en av Klädhjälpens volontärer, Frydoon Selaani, eller Ferry som 
han kallar sig. Det är nämligen han som idag släpper in alla 
besökare och visar dem vägen ner till källaren, där de får slå 
sig ned med en kopp kaffe eller te och en bulle och vänta på sin 
tur att välja kläder och saker, allt efter behov. Fika serveringen 
som redan var ett stående inslag före pandemin fungerar nu 
även som ett väntrum för att minska trängseln i klädlagret. 

Också jag och Ferry slår oss ned runt ett av fikaborden när 
jag ber honom att berätta lite om sig själv och varför han är 
volontär på Klädhjälpen. Ferry svarar att han själv kom till Sve-
rige som flykting från Iran för 22 år sedan. Hans första svens-
ka hem kom att ligga i Hyltebruk där han även fick jobb som 
fransklärare, trots att han vid den tidpunkten ”varken kunde 
säga hej eller hejdå på svenska”, som han lite skrattande ut-
trycker det. Två år senare flyttade Ferry från Hyltebruk till 
Malmö och blev anställd i Kirsebergskyrkan för att arbeta med 
flyktingar. Ferry, med sina goda språkkunskaper, arbetade då 
främst som tolk och ofta i nära samarbete med Migrations-
verket. Idag är Ferry pensionär men han känner fortfarande 
samma omsorg om dem som nu befinner i samma utsatta läge 
som han själv befann sig i för lite drygt 20 år sedan och det är 
därför som han vill vara volontär på Klädhjälpen.

– Jag tror att jag har lättare att se vilka behov som finns 
bland flyktingar eftersom jag själv var flykting en gång i tiden. 

AVSLUTNINGSVIS PRATAR FERRY om hur man på Klädhjälpen 
ofta diskuterar olika sätt att utveckla verksamheten för 
att vara till ännu större hjälp för fler. Han säger att man 
som företagare eller privatperson gärna får höra av sig 
till Klädhjälpen om man skulle vilja donera en gåva till 
verksamheten och på så sätt bidra till exempelvis den 
årliga julfesten. Ferry har även varit med och anordnat 

en grillfest under sommaren för de människor vars eko-
nomiska situation ofta hindrar dem från att hitta på liknande 

saker. Ytterligare ett sätt att bidra till Klädhjälpen är att skän-
ka barnmatsburkar och torrvaror. 

MOA NISSFOLK

Klädhjälpen 
      – så mycket mera!

Ferry kom till Sverige  
som flykting från Iran  
för 22 år sedan. Idag vill 
han hjälpa dem som är  
i samma situation.

Insamling
till Klädhjälpen sker första 
söndagen i varje månad i 

samband med gudstjänsten 
kl 10.30 i Europaporten.
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VÅRT SAMTAL INLEDS med att Rasmus noga 
understryker att han i vår intervju inte talar 
som representant för något kyrkligt sam-
fund utan endast som representant för sin 
egen personliga tro. 

– Jag hade kunnat gå i vilken kyrka som 
helst så länge den kyrkan hade hjälpt mig att 
utvecklas i min relation med Gud.  

När Rasmus sedan går djupare in på ämnet 
tro så uttrycker han att tro för honom är just 
tro och inte vetande. Tro är något högst per-
sonligt och inget som är menat att övertyga 
någon om eller tvinga någon till. Rasmus 
återkommer också flera gånger till tron som 
något starkt förknippat med tilliten och att 
våga vara ärlig mot sig själv och helt bero-
ende av Guds hjälp. Både i sitt sommarprat 
och i vår intervju berättar Rasmus om hur 
han från tidig ålder blev tvungen att lita på 
sin egen förmåga att bära sig själv, som en 
konsekvens av den tid som han fick tillbringa 
på barnhem. Som barn tog sig den här käns-
lan av övergivenhet sitt uttryck i att Rasmus 
helt gick in i fantasins och lekens värld, men 
redan i 12 årsåldern gjorde alkoholen entré 
och kom att bli det som hjälpte honom att 
skingra tankarna och döva känslorna i flera 
år framöver. Idag menar Rasmus att barn 
visserligen kan bli övergivna, men det kan 
inte vuxna eftersom alla vuxna ansvarar för 
sitt eget liv. Däremot fick Rasmus som vuxen 
i samband med ett självmordsförsök komma 
till insikt om att han verkligen behövde hjälp 
med sina alkoholproblem. Detta hände i de-
cember 1996 och det var första gången som 
han på riktigt bad Gud om hjälp. 

– Det är skillnad på att be Gud om hjälp 
och att erkänna sig beroende av honom. Och 
det var väl det som hände, att jag upplevde 

att jag var beroende av Gud för att klara av 
att bli nykter. 

Rasmus avrundar återberättandet av den 
här vändpunkten i december 1996 med att 
understryka befrielsen i att förstå kraftlös-
heten i sig själv. 

– Det fanns, som jag uppfattade det, 
bara en enda sak kvar; att någon 
kraft starkare än mig själv kun-
de lyfta mig och förflytta min 
själ från den eländiga, mörka 
platsen inom mig. Det krävdes 
att min ande fick kontakt med 
Guds ande och det är det som 
är tro. Tron i sin tur ger mig oänd-
ligt mycket kraft och oändligt mycket 
kärlek och jag upplever att jag får gå 
igenom de mest fantastiska mira-
kler om och om igen.    

VÅRT SAMTAL FORTSÄTTER sedan 
med att jag frågar Rasmus hur 
han upplever det att vara kris-
ten i sitt yrke som skådespelare 
varpå samtalet så sakteliga glider 
över till att också beröra temat fördö-
melse utifrån ett såväl historiskt 
som nutida perspektiv. 

Rasmus tycker sig nämligen 
kunna se ett skifte i samhäl-
let där den dömande och in-
toleranta attityden som förr 
kanske mest förknippades med 
pingströrelsen under mitten av 
1900-talet numera i hög grad återfinns 
i sekulära sammanhang.

– Jag skulle säga att det för tio år sedan 
var mycket enklare att vara troende. Nu 
tycker jag att utgångspunkten nästan är 

hån från väldigt många. Men det gör mig 
ingenting! De får väl håna mig hur mycket 
de vill. Och det är långt ifrån alla som gör 
det. Många av mina kollegor är ju helt under-
bara men jag tror att de tycker att jag är helt 
knasig när det kommer till den här punkten. 

Trots detta berättar jag gärna om min 
tro men utifrån premissen att tro 

handlar om en personlig relation 
till Jesus och att det är upp till 
var och en att välja själv huru-
vida man vill ha den relationen 
eller inte.

Rasmus fyller sedan i att han 
upplever att det i kulturella kretsar 

finns en, för honom häpnadsväckande, 
föreställning om att troende männ-

iskor tror sig vara lite bättre än 
andra, vilket Rasmus inte alls 
håller med om. Nej, tro är först 
och främst en inre resa där det 
som syns utåt är det lilla. Var 

och en bär med sig tankar och 
erfarenheter, värderingar och 

synsätt och saker som man ångrar 
eller inte ångrar, vilket inte nödvän-

digtvis syns utåt. Därför kan ingen 
jämföra sig med någon annan. 

– Tro handlar inte om hu-
ruvida jag har blivit en bättre 
människa i andras ögon, utan 
att jag genom Gud blir så ärlig 

mot själv att jag kan se om jag 
själv har gjort några framsteg. 

När jag frågar om var denna före-
ställning kan komma ifrån svarar Rasmus att 
han inte vet helt säkert, men att det kan bero 
på att vi ofta har enklare att polarisera och 
avfärda istället för att lyssna och nyansera. 

Kyrkan är en plats där 
man alltid får börja om
Över en kopp kaffe och en bulle har jag den stora glädjen att en vanlig tisdagseftermiddag  
samtala om tro och församling med skådespelaren och journalisten Rasmus Troedsson,  
aktuell i bland annat i SVT-serien ”Vår tid är nu” och ”Jakten på en mördare”.  
Rasmus Troedsson var också en av årets sommarvärdar i Sveriges Radios ”Sommar i P1”.
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INTERVJUN LIDER MOT SITT SLUT och mina sista 
frågor till Rasmus rör vad kyrka eller för-
samling betyder för honom och hur han själv 
blev bemött av kyrkan som ny i den kristna 
tron.

– För mig är kyrkan en gemenskap där vi 
försöker att växa som människor och sam-
hällsmedborgare i våra egna ögon. Kyrkan 
är också en plats där man alltid får börja om 
oavsett hur djupt man har fallit.

Rasmus lägger också till att man i en 
välfungerande kyrka eller församling ald-
rig ”fiskar i glömskans hav” för att peka ut 
något som någon har gjort. Däremot är det 
självklart att man måste försöka gottgöra 
de människor som man har sårat och i den 
processen är stödet från församlingen viktig. 

I fråga om hur Rasmus själv blev bemött 
som nykristen svarar han att han hade den 

fantastiska turen att tidigt få träffa och lära 
känna Sten-Gunnar Hedin (f.d. föreståndare 
i Filadelfiakyrkan i Stockholm). Det hände 
sig nämligen så att Rasmus en söndag gick 
på gudstjänst i Filadelfiakyrkan där han 
fick höra en, enligt hans tycke, alldeles för-
skräckligt usel predikan. Rasmus bestämde 
sig därför för att ringa upp Sten-Gunnar He-
din och skälla ut och honom i ett samtal som 
kom att sluta med att Sten-Gunnar frågade 
om han inte fick bjuda Rasmus på lunch. Ras-
mus tackade ja till inbjudan med förväntning-
en att han skulle ”lära Sten-Gunnar Hedin att 
sköta sitt jobb”, vilket Rasmus idag numera 
kan skratta lite åt. Hur som helst beskriver 
Rasmus mötet med Sten-Gunnar Hedin som 
något helt annat än en uppläxning.

– Under den här lunchen fick jag kontakt 
med denna otroligt ödmjuka, icke-dömande 

men samtidigt djupt bibelgrundade ledare. 
Det här mötet kom också att hjälpa Ras-

mus i en ny riktning eller resa mot vad Ras-
mus kallar för ”en djupt kärleksfull konflikt 
med Gud”. 

– Så vill jag beskriva livet med Gud, som en 
djupt kärleksfull konflikt. För om jag skulle 
påstå något annat, så skulle jag säga att Gud 
och jag tycker samma om i stort sett allt och 
inte ens jag är så rubbad att jag tror att Gud 
och jag är så lika varandra. Nej, det finns en 
djupt djup kärleksfull konflikt mellan mig och 
Gud och i den konflikten och kärleken måste 
jag på något sätt våga befinna mig. Detta 
utan att moralisera över andra människor 
eller mig själv och utan att tillskriva Gud en 
massa moraliska förväntningar. Gud ser vem 
var och en av oss är.   

MOA NISSFOLK

”Så vill jag 
beskriva livet 
med Gud, som 

en djupt kärleks-
full konflikt.”
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VÅREN 2019 STARTADE FÖRSAMLINGEN en ny verksamhet i form 
av ett språkcafé. Visionen var att skapa en träffpunkt för 
nysvenskar som behövde möjligheten att träffa någon 
som talar svenska – en nödvändighet för att kunna erövra 
språket. Vi har sedan starten kunnat konstatera att träf-
farna i språkcaféet är den enda svenska kontakten för 
många av våra gäster. Vårt arbete i caféet känns därför 
viktigt och meningsfullt.

Efter en löftesrik uppstart, med många gäster och vo-
lontärer, drabbades världen av Covid-19 och allting för-
ändrades från en dag till en annan. Vi tvingades meddela 
att caféet skulle stängas fram till hösten. Hoppet om att 
stoppet skulle bli kortvarigt övergick snart i insikten om att 
så inte skulle bli fallet. Många av våra volontärer ingår i de 
så kallade riskgrupperna under den pågående pandemin. 
Med något enstaka undantag lades verksamheten på is på 
obestämd tid. 

Hur är då situationen nu? Jo, ”mot alla odds” har vi star-
tat upp igen! I mindre omfattning, eftersom antalet volon-
tärer är kraftigt reducerat på grund av det jag redan nämnt 
och naturligtvis med en tydlig och genomtänkt strategi. 
Våra gäster får nu registrera sig via ett formulär via vår 
grupp på Facebook och det är antalet disponibla volontärer 
som sätter gränser för hur många som får komma. Få vo-
lontärer betyder färre gäster – max tre vid varje bord och 

på behörigt avstånd. Det alltid lika viktiga fikat serveras nu 
färdigförpackat i påsar direkt vid borden, handspriten är 
ett imperativ och handslagen har bytts ut mot armbågar 
eller bara ett hej. Trots det, är glädjen och tacksamheten 
hos våra gäster tydlig över att vi äntligen är igång igen.

Tittar vi framåt, ser vi att vi behöver bli fler volontärer. 
Vi vill med dessa rader rikta oss till dig som inte är i någon 
riskgrupp och vill göra det där ”lilla extra” i den extrema 
situation vi befinner oss i. Välkommen att hjälpa till! Skicka 
ett mejl till sprakcafe@europaporten.com så ger vi dig 
nödvändig information. Vi har alltid ett kort samtal innan 
man börjar som volontär för att gå igenom hur vi arbetar.

Trots pandemin jobbar vi just nu med tanken på att star-
ta upp en träningsgrupp som ytterligare ett forum för 
språkinlärning. Konceptet vi funderar på kan väl närmast 
liknas vid ”Crossfit”, en funktionell träningsform som er-
övrat världen de senaste åren. Kanske är det här du ska 
göra en insats? Oavsett om du vill sitta vid borden för att 
samtala, hjälpa oss att ta hand om barnen eller träna till-
sammans med oss – välkommen!

Hela teamet från Språkcaféet hälsar genom
RICHARD JENSEN

Språkcafé 
      – både snack och verkstad

VÄ L KO M M E N  T I L L  E U R O PA P O R T E N S

Språkcafé
Spännande samtal
Varm gemenskap

Blandade aktiviteter
God fika!

Tisdagar 18:00–19:30
Stadiongatan 25A, Malmö
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SMÅBARNSSÅNGEN
Småbarnssången har efter några månader i parken flyttat in igen. Varje 
onsdag är det nu barnvagnskö vid hissen ner till Barnriket. Ett 20-tal 
föräldrar med barn kommer för att sjunga och leka. Många har med sig 
eget fika och stannar för att umgås en stund. Det har blivit en positiv mö-
tesplats för föräldrar i området. Sångstunden står i centrum och Jenny 
delar med sig av sånger om allt ifrån kroppen och krokodiler till Guds 
omsorg och allas unika värde. 

DISCIPLES KIDS
Efter en lång tid av uppehåll öppnade vi äntligen upp Disciples kids igen 
i september. Först i begränsad form, men sedan några veckor tillbaka 
välkomnar vi alla barn från 3 år-åk3. Vi är noga med handhygien och vi 
fortsätter att poängtera vikten av att stanna hemma vid minsta symtom 
av förkylning. 

Det har varit en lång tid utan kyrkan för barnen. Vi ledare ser fram 
emot att få träffas och ge barnen bibelberättelserna, bönen och sång-
erna om Jesus igen. Vi hoppas att kyrkan och hemmet får komplettera 
varandra och tillsammans lägger vi en grund till en tro som kan få växa i 
barnens liv. Under våren och sommaren la vi ut tips på andakter i hemmet 
på både Insta och fb. Kanske kommer det nya tips framöver. 

DISCIPLES JUNIOR
Junior, vår mellanstadiegrupp, har under hösten setts varannan fredag. 
Sköna kvällar där barnen har får hänga och ha kul. Flera har börjat ta 
med sig kompisar, så gruppen växer. De spelar spel, sportar, kör lekar och 
äter gott tillsammans. Efter maten håller ledarna i en stund där bibeln 
och bönen får stå i centrum.  

En söndag i oktober träffades man i Skrylle för att grilla och ha det 
gott ihop. Både brännboll, tälja grillspett och krabbelurer fanns med på 
programmet. En härlig em! 

JENNY ANTONSON

Vad händer för  
barnen i Malmö Pingst?
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STENIG MARK. SÅ HAR DET KÄNTS. Att gång på 
gång göra Folkhälsomyndighetens riskbe-
dömningar. Tvingas korta ner, skala av och 
att vara sträng, just för att på ett corona-
säkert sätt ändå kunna bedriva ungdoms-
verksamhet.

Många har, efter några månaders isole-
ring, konstaterat tydligare än någonsin att 
människan är ett flockdjur. Vi trivs helt en-
kelt inte i för mycket ensamhet. Vi behöver 
varandra! Min egen reflektion är att ungdo-
mar framförallt trivs i den stora flocken, de 
stora sammanhangen.

UNDER VÅREN SÅ SADLADE de traditionella fre-
dagarna i kyrkan om till ”Disciples Hangouts”. 
Ett hemgruppskoncept i mindre grupper som 
samlades i de olika hemmen. Men eftersom 
ungdomar som sagt är flockdjur och verkar 
trivas bättre i något större grupper så tog vi 
i början av hösten beslutet om att ändå träf-
fas i grupper om max 50. Resultatet blev 
att vi udda veckor numera kör ”Disciples 19” 
(mellan kl 19–21) och ”Disciples 21” (mellan kl 
21–23). Dessa träffar är så likt ”vanliga” Dis-
ciples som möjligt. Fast i ett mer komprime-
rat format och utan mat. Under gudstjänsten 
har talarnas tema handlat om Gudsmöten, 
både de personliga men också utifrån bib-
liska personer. De jämna veckorna har vi is-
tället workshops, dvs olika valbara praktiska 
ämnen (musik, spel och chillax, teknik och 
idrott). Under dessa veckor använder vi oss 
av ungdoms-alphans filmmaterial där ungdo-
marna får diskutera det som sägs i filmerna.

ÄVEN KONFIRMATIONEN ÄR ANNORLUNDA. Efter 
12 månaders lång konfirmationsundervis-
ning (det måste vara något slags rekord?) 
så gick 05-orna i mål med sitt konfa-år. Un-
der en specialgudstjänst där bara föräldrar 
var närvarande som mötesbesökare så fick 
konfirmanderna vara med och på olika sätt 
tjäna i gudstjänsten.

Även en ny grupp, nu med 06-or, har 
precis börjat läsa konfirmation. Från förra 
åren har vi nu valt att förändra vissa bitar 
och skruva på andra för att göra konfirma-
tionsåret ännu bättre! En av de där föränd-
ringarna är att årets konfagrupp använder 
materialet ”Vägens folk”. I det materialet får 
vi följa olika bibelpersoners resa samtidigt 
som konfirmanderna får vrida och vända på 
stora livsfrågor och göra sin egen trosresa.

TILL SIST, HUR BYGGER VI vår stora nyårskonfe-
rens UNITE i år?

Ja, det har varit en utmaning! I stora drag 
skulle man kunna säga att den kommer ske 
i tre skikt. På nationellt plan med sändningar 
från Jönköping. På regionalt plan med sänd-
ningar från vår församling till hela Skåne/Ble-
kinge. Och på lokalt plan, där ett gäng olika 
församlingar bygger sin egen konferens med 
50 ungdomar i varje hubb. Som vanligt kom-
mer konferensen innehålla gudstjänster med 
duktiga talare och bra musik, aktiviteter och 
tävlingar, härlig gemenskap och årets fetaste 
fest under tolvslaget! Men tyvärr kommer vi i 
år inte ha möjlighet att sova över. Även om vi 
på många håll får tänka nytt och annorlunda 
så känns det oerhört tryggt med vår nya fes-
tivalgeneral Frida Lerpard bakom spakarna!

TROTS STENIG MARK kan man ändå konstatera 
att ungdomsverksamheten inte har slutat 
att växa. Tvärtom kommer vi kanske att få 
se tillbaka på denna period som en tid då god 
frukt fick växa fram? Det spirar redan…

MATHIAS LÅNG
Pastor och fruktodlare

God frukt ur stenig mark? 
UNGDOMSVERKSAMHET UNDER COVID-19
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OLIKA SPRÅKGRUPPER TRÄFFAS I PINGSTKYRKAN.Varmt välkommen till oss!

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

Điê. n thoa. i liên la. c 0739-52 39 20.
NGUYỄN VĂN THANH

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

Guds kärlek inom Europaporten
Jesus Kristus evangelium för persisk-talande

TAHEREH & KAVOSH A. BROUJERDI
0765-55 75 55

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

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

INGRID & ANDRÉS FIGUEROA, 0766-33 94 80

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

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

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

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

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

MARIE CHANTAL ISAACSON, 0721-95 30 63

FILIPPINSKA GRUPPEN 
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. Feel free to visit our Facebook page Malmö Fil-
ipino Church.

DAVE HOLM, 0764-18 83 94

ENGELSKA GRUPPEN
International Christian Fellowship (ICF) 
is an English language community and 
everything we do is in English! We are a di-
verse group but unified in our faith in Jesus 
Christ. People from every continent have been 
a part of our fellowship. We want to be an open fellowship 
where everyone is welcome. We want to do this by building 
meaningful relationships ... in everyday life and in our church 
fellowship. (Acts. 2:41–47). We meet every Sunday at 10:30. 
You are always welcome!

MATS JÖNSSON, 0724-49 35 91
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När vi nu har en fastighet med en ekonomi i balans har vi kunnat 
se till vår egentliga huvudverksamhet nämligen församlingen. 
Vilka behov har vi som kyrka? Vad vill vi använda de delar av 
lokalen som församlingsverksamheten förfogar över?

Arbetet har varit omfattande och tagit lång tid, men nu börjar 
vi se konturer av det vi inom kort ska börja bygga.

 Utöver de tre avdelningarna vi beskriver nedan så kommer vi 
också att se över nedre plan för att bättre anpassa de lokalerna 
till församlingens övriga verksamhet.

Vi hoppas att du ska känna dig välkommen i våra nya, bättre 
och uppfräschade lokaler.

ANDREAS WESSMAN

Ombyggnadsplaner
När församlingen övertog lokalerna på Stadiongatan 25A var det en stor  
ekonomisk utmaning. Hur skulle vi finansiera de enorma ytor vi nu förfogade över?  
Lösningen blev hyresgäster och eftersom stadsplanen begränsar våra  
möjligheter så har vi förädlat våra lokaler främst till olika skolor. 

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

SKOGEN 
3D VY

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

ORANGERIET 
3D VY

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

VÄXTHUSET 
3D VY

1. ENTRÉ OCH CAFÉ
Vår önskan är att när du 
kommer in till våra lokaler 
ska du mötas av en välkom-
nande och varm atmosfär. 
Vi vill skapa en miljö som 
du vill stanna kvar i. 

Entréplanet kommer 
att präglas av skjutbara 
glaspartier som ger oss 
möjligheten till flexibilitet. STADIONMÄSSAN  

Kv. Mässan 1
SJÖN 
3D VY

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

SJÖN 
3D VY
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STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

PLANLÖSNING 
ÖVERBLICK

ENTRÉ / LOBBY / 
MATSAL / CAFÉ

MOVE & WALK
SKOLA

IDROTTSHALL
& GYM

BARN & UNGDOM

KONTOR
2:A VÅNINGEN

KÖK &
RESTAURANG

1

2

3

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

SJÖN 
3D VY

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

SJÖN 
3D VY

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

STRANDEN 
MATERIAL, KULÖR & MÖBLER

PLAN (EJ SKALENLIG)

STADIONMÄSSAN  
Kv. Mässan 1

HAVET 
MATERIAL, KULÖR & MÖBLER

PLAN (EJ SKALENLIG)

3. BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
I dagsläget har våra barn och ungdomar sina lokaler i nedre plan. Den verk-
samheten är viktig för oss och vi kommer därför at flytta upp lokalerna till 
markplan och ge dem en mycket mer central plats. 

Här kommer vi att bygga ett café, en samlingssal och lokaler som betjänar 
vår omfattande barnverksamhet. En ny entré kommer också att byggas så 
att man kan nå vår barn- och ungdomsvåning direkt ifrån Stadiongatan. 

2 – KÖK OCH RESTAURANG
I våra lokaler äter många skolungdomar sin lunch 
varje dag. Vi kommer att bygga ett modernt 
storkök som kan serva de olika skolorna på vårt 
område. 

I anslutning till köket kommer vi att bygga en 
matsal som skolorna kan nyttja på vardagarna och 
församlingen kan använda den under övrig tid för 
sina olika verksamheter. 

Att äta lunch efter gudstjänsten är en viktig in-
grediens i vår söndagsverksamhet och på det här 
sättet kommer vi att kunna erbjuda lunch till ca 
350 personer varje söndag. 
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Missionärskåren 1975. Församlingens mis-
sionärer Birgitta och Thord Dahl till vänster.

I MITTEN AV NOVEMBER 1970, för 50 år sedan, 
bildades ett djupt lågtryck i bengaliska vi-
ken. Detta resulterade i ett vädersystem 
som i denna del av världen kallas för cy-
klon. Flera bidragande orsaker ledde till att 
en av jordens värsta katastrofer, i männis-
koliv räknat, utspelades i det vi idag känner 
som södra Bangladesh. Uppskattningsvis 
500.000 människoliv gick till spillo när en 
hög stormflod med obeveklig kraft drog 
fram över de lågt liggande områdena i kust-
bandet. Förödelsen var total!

Från grannlandet VästPakistan skickades 
flera Pingstmissionärer för att ge katastrof-
hjälp i huvudsak till en ö av Ölands storlek 
med namnet Bhola. Ur spillrorna etablera-
des pingstmissionen i början av december 
1970 och har under de 50 år som gått gjort 
stora insatser i landet Bangladesh.

Efter att de första missionärerna återvände 
till Pakistan har omkring hundra svenska 

missionärer från svenska pingstförsam-
lingar kommit och arbetat i de många olika 
projekt som startats. Från korta två-års pe-
rioder till några av veteranerna som stannat 
i landet 10 till 16 år. Redan 1973 blev Malmö 
Pingstförsamling (Elimförsamlingen) invol-
verad i arbetet genom att sända ut Thord 
och Birgitta Dahl med deras då 11 månaders 
dotter Jeanette. Sedan dess, under 47 år, har 
församlingen på olika sätt varit engagerad i 
Bangladeshmissionen.

Från barnhem till...
Efter den initiala katastrofinsatsen blev 
missionens första projekt ett barnhem för 
pojkar som förlorat sina familjer i samband 
med cyklonen. Därefter följde i rask takt 
Home Development Center som innefattade 
bostäder till krigsänkor, hantverksutbildning, 
klinikverksamhet, skolor och matutdelning. 
I anslutning till barnhemmet byggdes en 
större yrkesskola som blev något av mis-
sionens flaggskepp för projekten på Bhola. 
Den servade bl.a. ett fiskeprojekt med bygge 
av motoriserade fiskebåtar, båtslip för att 
reparera båtar, alfabetiseringskampanj och 
sjukvård och ett stort mikrokredit-program 
med 10.000 till 15.000 medlemmar.

I huvudstaden Dhaka startades en tandkli-
nik och ett i början litet missionstryckeri. Ge-
nom ILO (International Labor Org.) blev vi på 
-80 talet introducerade till rörelsehindrades 
problematik och tillsammans med myndig-
heter i Bangladesh startades ”Employment 
Rehabilitation for Physically Handicapped”. 
Detta blev ett stort nationellt program, som 
sedermera ledde till ”Community Based Re-

habilitation” samt utveckling av hjälpmedel 
för rörelsehindrade – också detta projekt 
med nationell spridning. Ja, listan kan göras 
lång.

Evangelisation
Men uppdraget var inte bara ett socialt så-
dant utan också spridandet av evangelium. 
Många satsningar har gjorts under åren och 
de som måste nämnas är bildandet av Free 
Christian Churches Bangladesh år 1985. 
FCCB är idag det 9 största samfundet i Bang-
ladesh med ca 400 församlingsgrupper och 
totalt ca 20.000 döpta medlemmar.

Ungefär samtidigt med bildandet av FCCB 
ingick missionen i ett formellt samarbete 
med bibelskolan Christian Discipleship Cen-
ter där omkring 1.000 elever utbildats och är 
nu spridda över landet. Ett radioarbete kom 
också igång som fortfarande sänder både på 
kortvåg, FM-bandet och via Webben.

Arbetet nationaliseras
2007 beslutades att Pingstmissionens na-
tionella organisation ”InterLife Bangladesh” 
skulle läggas ned och de nuvarande natio-
nella organisationerna sjösattes.

I dag uppehålls kontakten med arbetet 
genom fyra s.k. ansvarsförsamlingar som 
har var sina ansvarsområden både geogra-
fiskt och tematiskt där vår församling är den 
sammanhållande länken. Dessutom ansva-
rar vår församling för ett skolprojekt kallat 
”Nyckelfadder”.

Tack gode Gud för att vi har fått vara dina 
fötter och händer i Bangladesh under 50 år!

THORD DAHL

Bangladeshmissionen 50 år 
 FRÅN KATASTROF TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT ARBETE
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Har du frågor om  
den kristna tron? 
I Malmö Pingstförsamling anordnar vi regelbundet alphakur-
ser. En alphakurs är en grundkurs i den kristna tron. Under 10 
vardagskvällar äter vi gott tillsammans, vi ser på en film och 
vi samtalar. Filmerna bearbetar den kristna trons grunder, ett 
ämne i taget. Det kan handla om Jesus, bibeln, församlingen. 
etc.

Kvällens viktigaste punkt är samtalet. Inga frågor är dumma och 
alla infallsvinklar är välkomna. En del kursdeltagare är troende 
och andra är bara nyfikna eller vill lära sig mer. Mångfalden 
gör att dessa samtal brukar bli otroligt berikande och lärorika.

P.g.a. corona är inte nästa kurs planerad ännu, men du är väl-
kommen med din intresseanmälan till: info@europaporten.com.

Om du meddelar oss ditt intresse kan vi kontakta dig när 
nästa kurstillfälle är bestämt.

Välkommen!

pastor och föreståndare
Andreas Wessman 0704-82 23 32

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

pastor med ansvar  
för ungdom & administration
Wenny Sallbring, Föräldraledig

administration
Veronika Svensson veronika.svensson@europaporten.com

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

gruppledare, olika språkgrupper
ENGELSKA, Mats Jönsson 0724-49 35 91
FARSI, Tahere & Kavosh A. Broujerdi 0765-55 75 55
FILIPPINSKA, Dave Holm 0764-18 83 94
FRANSKA, Marie Chantal Isaacson 0721-95 30 63
ROMANI GRUPP 1, Juraj Pucklo Drivhall 0700-26 93 08
ROMANI GRUPP 2, Juraj Churi Daniel 0765-98 93 64
RUMÄNSKA, Marius Ursu 0765-57 49 88
SPANSKA, Andrés & Ingrid Figueroa 0766-33 94 80
VIETNAMESISKA, Thanh Van Nguyèn 0736-69 71 49

övrig verksamhet: svedala
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

Jenny Antonson 0725-05 90 35

Fredrik Berggren 0704-32 42 02

Agne Ellbrant 0705-88 04 60

Julia Ellbrant 0709-62 33 78

Carin Gerding 0722-48 56 71

Ola Hedén 0736-87 65 02

Anders Jonasson 0704-85 26 40

Mats Jönsson 0724-49 35 91

Mathias Lång (adj) 0703-87 66 37

Emanuel Möller 0733-99 00 89

Wenny Sallbring 0704-59 40 28

Torsten Samuelson 0709-24 50 80

Andreas Wessman 0704-82 23 32

Dan Wiborn 0705-67 17 06

Helen Wide 0708-33 80 02

Patrik Östling 0761-36 17 99

Andreas Jenny

Marie

Saúl & Joanna

DaveMats Pucklo

Churi Marius Than

Wenny Mathias

Vi finns till för dig!

Andrés & Ingrid

Tahere & Kavosh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malmö Pingstförsamlings sångare och musiker  
Europaportens brassensemble

  Predikan: Andreas Wessman
  Nattvard, Matservering
  Årsberättelse och framåtblickar 

Malmö Pingstförsamling
Stadiongatan 25 A, 217 62 Malmö
Telefon..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................040-800 30
E-post .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. info@europaporten.com
Mötesinfo ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................se kalendern på webbsidan
Webbsida ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.europaporten.com

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

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

SWISH TILL FÖRSAMLINGSKASSAN 
123 580 84 49

HEJ KÄRA GRANNE!

Varsågod! Fribiljett  
till julkonserten!
År 2020 kommer att gå till historien som det år då allt blev an-
norlunda. Detsamma gäller vår julkonsert Why Christmas. Men 
som du säkert redan läst på s?? kommer vi att anordna fyra 
mindre konserttillfällen. Entrén är gratis och antalet biljetter är 
begränsat. Så skynda dig att säkra din biljett genom att komma 
och lösa in nedanstående kupong. Om du vill kan du hämta ut yt-
terligare en biljett för att ta med dig någon på konserten. Om du 
inte kan komma hit så kan du alltid skicka ett brev med kupongen 
och ett frankerat returkuvert i så skickar vi biljetterna till dig om 
det finns plats. OBS! Glöm inte att ange vilken dag och tid du vill 
gå på konserten.. Vår expedition är öppen ti–fr kl 09:00–12:00 på 
Stadiongatan 25A.

Välkommen på en 
annorlunda julkonsert!

Andreas Wessman
Pastor och föreståndare
Malmö Pingstförsamling

Klipp ut för att byta mot fribiljett till julkonserten.

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

NAMN

E-POST

Axplock

6 och 13 december
15:00 & 17:30 – STADIONGATAN 25A

FRI ENTRÉ
OBS! Anmälan behövs pga  
begränsat antal deltagare

E N  J U L KO N S E R T  F Ö R  A L L A

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

light


