
Vill du veta mer om den kristna tron? GÅ EN ALPHAKURS. INFO PÅ SID 15

4/2020GRANNE
En julhälsning från Europaporten – en kyrka nära dig

Hej

VÄLKOMNA TILL 

JULKONSERTEN 

COLOURS OF WHY 
CHRISTMAS
5 DEC KL 18:00

 HUR OCH VARFÖR FIRAR VI 
GUDSTJÄNST?SID 12–13

LEIF DAHLSTRÖM

"Förlorade min son – 
livet fick en oväntad 
vändning" SID 4–5

AKUTLÄKARE KITTE ENGVALL

Att jobba inom  
svensk sjukvård SID 8

#4 2021

Äntligen!
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kyrkan igen!



DET FINNS HOPP!
Julens hoppfulla budskap är att det finns en Gud som bryr sig om hela världen, både 
skapelsen och människan är föremål för hans omsorg. 

Det är lätt att tappa hoppet i vår tid. Unga människor blir ihjälskjutna på våra 
gator. Klimatet förändras snabbt och det påverkar redan livet för miljontals 
människor. 

Men det finns hopp! Tron på Gud hjälper oss att fästa blicken lite högre. När 
vi drabbas av missmod fäller vi ofta blicken och då förlorar vi perspektiv. 

Tron på Gud innebär nya hoppingivande perspektiv. Vår tro är att han håller 
hela tillvaron i sin hand. Vår historia, vårt nu och vår framtid vilar i Guds 
hand. 

Syftet med den här tidningen är att berätta för dig att vi finns och att 
det finns hopp för dig och vår värld! 

Läs gärna  Leif Dahlströms  livsberättelse på s.4–5. Det är ett kon-
kret exempel på vad hoppet och tron kan få betyda. Jag vill passa på 
att önska dig en god jul och ett gott hoppfullt nytt år!

ANDREAS WESSMAN
Pastor och föreståndare i Malmö Pingstförsamling

L E D A R E N 
av Andreas Wessman
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Det finns Hopp!
Den 1-5 juni 2022 kommer något unikt att hända i Malmö. Då  
arrangerar alla kyrkor i Malmö, tillsammans med organisationen 
Heart of Evangelism, ett event som vi kallar för ”Det finns hopp”. 

Äntligen kan vi samlas i kyrkor och konsertsalar 
för att lyssna på levande musik igen. Det vill vi fira 
genom att sätta upp en specialversion av vår jul-
konsert. Vi kallar årets konsert för ”Colours of Why 
Christmas”. Orkestern är något mindre och kören är 
ersatt med 8 solister. 

Vår längtan att få ge dig det bästa julen har att erbjuda är större än någonsin! 
Genom åren har vi framfört många nya och gamla julsånger och den här gång-
en vill vi ge dig våra egna favoriter. Colours of Why Christmas är ett potpurri 
av sånger som alla berättar om samma sak: Den förunderliga natten då Gud 
steg ner till jorden och blev en människa som oss. 
 Kapellmästare är som vanligt Marcus Ander och konferencier är Andreas 
Wessman. Tillsammans med våra fantastiska solister vill vi på ett nära och 
varsamt sätt föra in dig i Bibelns berättelse om den första julen. 

Konserten är gratis!
Det brukar komma mellan 100 och 200 grannar varje år för att ta del av kon-
serten och det är vi jätteglada för! Tack alla ni som gjort det till en tradition att 
komma och lyssna på oss. Det har varit så roligt att få växla några ord med er 
efter konserten i samband med fikat. 
 Nytt för i år är att konserten är gratis för alla, men vi vill fortfarande visa 
vår uppskattning till alla er som är grannar med kyrkan. Därför finns det längst 
bak i tidningen en kupong som ger dig en gratis fika efter konserten! Vi hoppas 
att vi likt föregående år kan få en liten pratstund med dig i vår Östra sal efter 
konserten.  
 Varmt välkommen söndagen den 5 december, kl 18.00!

Kanske har ni hört Sebastian Staksets drama-
tiska livsberättelse. Sebastian var en av front-
figurerna i hiphopkollektivet Kartellen. Men 
bakom glamouren på scenen dolde sig ett liv 
i missbruk, kriminalitet och misär. Nu har Se-
bastian hittat en tro på Jesus och lämnat den 
destruktiva livsstilen. Han driver numera orga-
nisationen Heart of Evangelism vars syfte är 
att hjälpa människor som lever i utanförskap, 
missbruk, kriminalitet. 
 Organisationen har flera olika verksamhets-
områden, bl.a. arrangerar man tältkampanjer 
för att nå ut med budskapet om Jesus och ge-
nom konkreta livsberättelser visa att det går 
att lämna ett missbruk och ett kriminellt liv. 

 Heart of Evangelism har köpt ett stort tält 
som rymmer 3 000 personer för ändamålet 
och man har för avsikt att besöka 8 svenska 
orter under åren 2022-2023. 
 Just nu pågår förberedelserna för kampan-
jen så vi kan i dagsläget inte gå ut med några 
detaljer men reservera datumen 1-5 juni i din 
kalender så hoppas vi att vi ses i det stora mö-
testältet någonstans i Malmö. 

ANDREAS WESSMAN

På nästa uppslag kan  
ni läsa en spännande 
livs berättelse från  

Heart of Evangelism.

SÖNDAGEN DEN 5 DECEMBER KL 18:00

Sebastian 
Stakset
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Den 3 juni 2017. Leif Dahlström dricker 
försiktigt ur den varma kaffekoppen 
och lutar sig tillbaka i trädgårdssto-

len. Den varma junisolen påminner om att den 
där ljuva sommartiden ligger framför dörren 
när han, några dagar försent, firar Mors dag 
hos sin svärmor. Helt ovetandes om att han 
snart ska få samtalet som kommer att för-
ändra hans liv för alltid. Som kommer kasta in 
honom och hans fru Lena i den mörkaste och 
svåraste av dalar. Telefonsamtalet, som först 
bara är något som avbryter deras småprat vid 
fikabordet.
 – I luren hör jag hur de säger att de gör 
hjärt-lungräddning på vår son, berättar Leif.
 Leif visste var Joel var, vilka han var med 
och vad de skulle göra. Att han sladdade med 
Epa-traktorn på skolgården med sina vänner. 
Och när Leif och Lena några minuter senare 
svänger in på skolgården samtidigt som en 
ambulans och ser akutbilen, räddningstjäns-
tens första bil, en polis och två redan anlända 
ambulanser förstår Leif allvaret.
 – Jag springer ut och ser Joel ligga på back-
en, han är slagen i huvudet. Snabbt hinner jag 
hindra Lena från att gå fram, och det är jag 
tacksam för i dag. För det jag får på näthinnan 
när jag ser honom ligga där ... Det följer mig.
 ”Andas han själv?” Leif får inget svar när 
han frågar de sex personerna från räddnings-
tjänsten som arbetar med Joel. ”Andas han 
själv?” frågar Leif igen. Svaret ekar tomt.
 – När jag ställt frågan flera gånger skriker 
jag. Och till slut kommer svaret: ”Nej”. 
 Det är som om livet rämnar. Joel och hans 

bröder har blivit Leifs stolthet i livet. Det är 
dem han har levt för och gjort allt för att 
skydda från att de ska behöva uppleva en så-
dan uppväxt han själv haft. Den hade präglats 
av en alkoholiserad pappa, slagsmål och mot-
gångar. Ångest tillhörde en del av vardagen, 
och Leif hade knappt hunnit bli tonåring förrän 
alkoholen blev hans tillflykt.
 – Första gången jag drack sade jag att jag 
aldrig mer ska vara nykter. Det var ett ome-
delbart kärleksmöte. De enda tillfällena som 
jag kunde dämpa min ångest och oro var om 
jag drack – och de gånger jag bad till Gud. Även 
om jag någonstans alltid haft en tro på Gud 
valde jag dock drickandet framför att be till 
honom, även i vuxen ålder. Jag vet inte hur 
många gånger jag varit i en fyllecell. Men jag 
har alltid varit noga med att skydda mina barn 
från att se mig dricka eller råka illa ut i livet.
 Men nu står han där, på skolgården, och 
får höra mardrömsprognosen: att hans fem-
tonårige son har skallskada och andningsup-
pehåll.

 LEIF MÅSTE HA KÖRT FORT, för han och 
Lena är inne på sjukhuset långt före ambulan-
sen. De blir tilldelade ett rum där de, tillsam-
mans med Joels lillebror Johannes, beordras 
att vänta tills de får vidare besked. Snart an-
sluter hela släkten till rummet. Kort därefter 
får de besked om att man gör en så kallad 
CAT-scan på Joel.
 Leif hör hoppet i Lenas röst: ”Men då lever 
han väl, Leif? Annars skulle de väl inte göra 
CAT-scan på honom?”
 – Själv hade jag helt andra tankar. Jag tänk-
te att de nog kollar omfattningen på skadorna 
och att han var hjärndöd. Men någonstans 
inom mig fanns ändå hoppet. 
 Det tar tid, en evighet känns det som, innan 
de kallar in Leif, Lena och Johannes till ett an-
nat rum. Läkaren sätter sig ner och börjar 
lugnt berätta om händelseförloppet, vilket 
gör Leif otålig.
 – Jag reser mig upp och säger: ”Jag skiter 
i vad som hände, jag vill bara veta om han är 
hjärndöd. Ja eller nej?” ”Ja, i princip”, var sva-
ret vi fick.
 Släkten står i korridoren när de kommer 
ut från rummet. Leif drar efter andan för att 
tungt konstatera vad läkaren precis sagt, men 
i samma sekund hör han ett skrik från korrido-
ren.
 – Jag vänder mig om och ser ett litet knyte 
som ligger vid foten av en brits.
 Det är Joels bästa vän, han som hade kört 
Epa-traktorn som Joel ramlade ur när de slad-
dade på grusplanen. Bakändan hade sladdat, 
sugit tag i en asfaltskant och tvärhuggit. Joel 

23:40 – då livet fick en ny vändning
När Leif Dahlström hastigt förlorade sin son i en olycka tog hans eget liv  
en vändning han aldrig kunnat ana.
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och en annan vän hade åkt av, men till skillnad 
från Joel fick han det mer vanliga i sådana här 
olyckor: skrapsår. Nu ligger bästa vännen för-
krossad på sjukhusgolvet.
 – Jag förstod det inte då, men i det ögon-
blicket visade Gud vem han var. För jag blev 
så enormt fylld av kärlek. Jag har aldrig varit 
med om något liknande. Och tro mig, jag är 
ingen flummig person, jag har aldrig trott på 
något övernaturligt utan ska ha 
bevis för allt innan jag vågar tro 
på någonting. Men den kärleken 
som kom till mig just precis då 
var lika tydlig som att se ett 
bord eller en bil. Den gick inte 
att förneka.
 Leif går fram till pojken och 
sjunker ner framför honom. I 
sådana här situationer är det 
lätt att vilja hitta någon syn-
dabock, men i Leif, som annars 
kan ha lätt för att bli väldigt 
arg, existerade inga anklagande tankar över-
huvudtaget. Han lägger pojkens kinder mellan 
sina händer och fylls av empati.
 – Det gjorde så ont när jag såg smärtan i 
hans ögon. Jag kommer aldrig att glömma det. 
Aldrig. Jag sade till honom: ”Lilla gubben, det 
var inte ditt fel. Det var en olycka.” 
 När Leif två år senare möter pojkens mam-
ma berättar hon med tårfyllda ögon att just de 
orden Leif sagt till hennes son i sjukhuskor-
ridoren nog räddade livet på honom.
 DAGARNA GÅR och man bestämmer sig för 
ett datum att stänga av respiratorn: klockan 
00.00 natten till den 6 juni. Tiden fram till 
dess är speciell.
 – Under hela den här tiden var både jag och 
Lena uppfyllda av den kärlek vi fått uppleva. 
Det var på något sätt smärta och kärlek om 
vartannat. När jag ville kasta mig ut genom ett 
fönster fylldes jag av gudomlig frid. Jag tänkte 
att jag befann mig i någon form av chocktill-
stånd. Att det var så sorg fungerade. Nu i ef-
terhand förstår jag att det var Gud som gav 
oss den kärleken, för det tillståndet har inte 
gått över.
 Vad som hänt Joel sprider sig och när det 
bara är några få timmar kvar till midnatt får 
Lena och Leif, som båda är uppvuxna i kyrkan 
men kommit ifrån den, ett samtal från en pas-
tor som de känt sedan ungdomen. Han berät-
tar att det är en person som undrar om han 
och några vänner får komma och be för Joel.
 – Klart de fick. Det var det enda hoppet vi 
hade!
 Kort därefter kommer fyra personer, varav 
en är Sebastian Stakset.
 – Johannes kom utspringandes från rum-
met där Joel låg: ”Såg ni vem det var? Det var 
Sebbe Staxx, Kartellen-Sebbe!”

 Det visade sig att det var Joels idol och att 
Johannes och Joel brukade lyssna på Kartel-
len tillsammans. När de efter en stund lämnar 
Joel går Leif, Lena och Johannes in för att vara 
hos Joel hans sista timmar.
 – Jag lade mig på hans bröst, hörde hjärt-
slagen och kände verkligen att han var där.
 Det går en stund. Leif kollar på klockan. 
Den är 23.40.

    – Då, precis då, märkte jag 
hur hela rummet fylldes av en 
fullkomlig frid. Alla kände av 
den, vi och personalen. Och jag 
kände att nu är inte Joel här. 
Han var borta.
    Stämningen är mättad. Leif 
stannar kvar i rummet ända 
tills de lossar på bromsarna.
    – Jag ville inte att de skulle ta 
honom ifrån mig, jag ville ta be-
slutet själv att lämna honom, 
det var jätteviktigt för mig där 

och då. Men samtidigt visste jag att han inte 
längre var där.
 Lena och Leif sover sådär 
den natten. Men när de väl 
orkar ta sig ur sängen får 
de ett telefonsamtal 
från Johannes. Han 
har fått ett sms av 
Sebastian. Ett sms 
Leif sedan dess har 
sparat i sin telefon 
för att han aldrig 
ska glömma det.
 ”Älskade Johan-
nes. Ord kan inte be-
skriva vilken kärlek jag 
känner för er. Vi bad hela 
kvällen igår, ända till klockan 
tolv på natten. Klockan 23.40 fylldes 
vi av en oförklarlig himmelsk frid och jag vet 
att Joel är i himlen. Jag kände starkt från Gud 
att jag måste åka och träffa er och Joel. Jag 
förstår varför i dag. För att Jesus älskar er 
och Joel så mycket. Vilken omsorg han har 
om er. Döden är så brutal, smärtsam och 
fruktansvärd. Jag är övertygad om att Joel är 
i himlen, där det inte finns tårar eller smärta. 
Jag tror att hans död ska få unga människor 
att söka Herren och leva ett bättre liv. Och 
att Joel ska fortsätta att betyda så mycket 
för människor. Jag ber i Jesu namn att ni ska 
bli tröstade i denna svåra tid. Att du och dina 
bröder, din mamma, pappa och farmor ska bli 
tröstade och så småningom börja läka. Gud 
finns, min bror, och han älskar er så mycket. 
Jag beklagar sorgen av hela mitt hjärta. Med 
all kärlek ber jag för er. Gud välsigne er. Sebas-
tian”
 23.40. Samma klockslag som den märk-

bara friden hade trätt in i sjukhusrummet hade 
Sebastian och hans vänner upplevt detsamma. 
Tidigare under kvällen hade Sebastian skickat 
sms till några kristna vänner i landet med öns-
kan om att de också skulle be för Joel. Dagen 
därpå skickar en av dessa, en kvinna som bor 
många mil ifrån, ett sms till Sebastian:
 ”När jag var i bön för Joel så fick jag en up-
penbarelse eller syn från Gud klockan 23.40, 
där Joel, ackompanjerad av era förböner, 
transporterades av änglar i himlen.” 
23.40. Samma klockslag.
 – Jag har ju aldrig trott på övernaturlighet. 
Jag ska ha sju–åtta bevis för en sak, livrem och 
hängslen, men det som drabbade mig där på 
sjukhuset gjorde att jag plötsligt såg en helt 
annan värld. Jag började inse att Gud är helig. 
Klockslaget är en bekräftelse på det, ett sig-
num för Gud. 
 Leif tittar ut mot den grönskande sommaren. 
Tre år har gått sedan han förlorade sin son.
 – Jag sörjer Joel och det går inte en dag, 
inte en förmiddag, utan att jag tänker på ho-

nom. Det här är en sorg och smärta jag 
och min fru får bära hela livet. 

    Han blir tyst för en stund, 
innan han fortsätter:

    – Men när jag tän-
ker tillbaka på sjuk-
domstiden så minns 
jag den också som 
något varmt och 
fint. Missförstå mig 
inte, jag vet inte vad 
jag inte skulle göra 

för att få fem minu-
ter till med Joel, men 

det vi varit med om har 
också gett mig svar på var-

för Gud i Bibeln säger att han är. 
Gud känner inte kärlek, han är kärlek. 

Alla som var med oss på sjukhuset har blivit 
påverkade av denna kärlek för livet.
 LEIF FÖRKLARAR att den kärleken också 
blev en efterlängtad nyckel i kampen mot att 
bli av med den ångest, oro och ilska han levt 
med dagligen hela livet. Men också att kunna 
ta stegen bort från sitt alkoholmissbruk. 
 – Jag har kämpat med mitt drickande hela 
livet. Hur jag än har gjort, vilka behandlingar 
jag än gått igenom, har jag trillat dit igen. In-
körsporten har alltid varit folkölen. I dag har 
jag inte en aning om vad det är för pris på 
folköl. Och det är bara Guds verk. Ingenting 
annat. Leif skakar på huvudet och ler.
 – Oavsett hur man betett sig eller vad man 
varit med om finns Gud där, redo att förlåta 
och omsluta med sin kärlek. Han förlät mig, 
befriade mig och gav mig och min familj den 
finaste gåvan i vår svåraste stund. Det har för-
ändrat mig för alltid.

Det gjorde så 
ont när jag såg 
smärtan i hans 
ögon. Jag sa till 

honom: ”Lilla 
gubben, det var 
inte ditt fel. Det 
var en olycka.”
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Språkcafé Europaporten
Som ny i Sverige behöver du få tillgång till språket för att kunna ta 
del i samhällslivet. Vårt café har fokus på möten mellan människor 
och på att vara en plats där våra gäster får träna svenska men det 
är ingen ensidig kommunikation, det är ett interkulturellt möte där 
vi lär oss av varandra. I mötet lär vi oss förstå varandras kulturer 
vilket är lika viktigt för oss båda. 

Hösten är igång 
och vår barnverk-
samhet samlar 
många barn

Disciples Kids och Junior
På söndagar under gudstjänsttid har 
alla barn från 3 år till åk 3 en egen 
samling. Det finns intressegrupper 
som sport och lek, pyssel och bygg. 
Vi sjunger, lär oss om Bibeln och det 
byggs en massa go gemenskap. Åk 
4-6 har en egen grupp, där vi käkar 
popcorn, spelar spel och gör roliga 
aktiviteter. Vi lär oss om Bibeln och 
pratar om stort och smått i livet. 

Småbarnssång
På onsdagar kl 11 öppnas dörrarna för 
Småbarnssången. En aktivitet för för-
äldrar med barn 0-5 år. Föräldralediga 
från vårt närområde får en plats att 
träffas, umgås och fika tillsammans. 
Barnen får chans att träffa andra 
barn. I centrum står sångstunden, där 
enkla barnsånger, rytminstrument 
och gosedjur hjälper till att göra det 
spännande och roligt. Här finns plats 
för fler. Bara att hänga på! 

Juniorhäng
Junior är för barn i åk 4-6. En viktig 
grupp, där det byggs relationer till 
andra i samma ålder och till trygga 
vuxna. Vi ses varannan fredag ojämna 
veckor och har roliga aktiviteter och 
äter mat ihop. Vi avslutar med en an-
dakt. Höjdpunkten är att man får ha 
med sig 10 kr och handla i kiosken!!! 
 Höstlovet inleddes med en över-
nattning i kyrkans barnlokaler. Ett 
30 tal barn hade en härlig kväll med 
tacos, hinderbana, lekar och samling. 
Hela dygnet hade tema HOPP.

JENNY ANTONSON

För våra gäster behövs en förståelse för och en 
kunskap om det svenska samhället och vi Mal-
möbor behöver förstå andra kulturer. Det är i 
mötet vi ser att vi har så mycket gemensamt. 
Vårt café är ett av flera bidrag i Malmö stad 
till att skapa mötesplatser där människor från 
olika delar av världen kan mötas och lära känna 
varandra. 
 Varje tisdagskväll klockan 18.00 förvandlas 
nedre plan på Europaporten till ett café med 
besökare från världens alla hörn. 
 När vi språkvolontärer kommer lite innan 
klockan 18 står fikat förberett och väntar på 
oss. Vad är väl ett café utan fika? Vi är alla 
olika och några av de som engagerar sig har 
valt att fixa fika medan andra kommer och är 
språkvolontärer, alla är lika viktiga. Några av 
oss är daglediga och andra kommer direkt från 
arbetet. Visst kan vi vara lite trötta när vi kom-
mer men vi går aldrig hem och ångrar en kväll 
för vi får lika mycket tillbaka i mötet med våra 
gäster. 
 Denna specifika kväll går jag runt och sam-
talar vid borden. Vi samtalar om vad caféet be-
tyder för dem. Svaren kommer från flera olika 
personer.

 Varför kommer du till Språkcafé Europapor-
ten? – För att få tala svenska och för att tiden 
passar mig så bra. Jag får också träna mig på 
att lyssna det är också viktigt.  Jag lär mig lite 
varje kväll, tar några nya ord med mig hem och 
jag lär mig hur jag ska bygga språket.  Gratis fika 
är inte dumt det heller. 
 Vad har språkcaféet betytt för dig? – Det har 
gjort så att jag vågar prata, tidigare vågade jag 
inte prata även om jag kunde en del ord. Här får 
jag prata och lära känna svenskar, jag tror att 
man behöver det för att kunna prata bättre och 
bättre.  Jag tycker att vi ska göra en fest tillsam-
mans där alla kan bidra med olika saker.
 Tidigare var jag ensam, jag pratade inte med 
någon första året i Sverige. Nu är jag inte ensam 
längre eftersom jag kan prata och kan komma 
hit. 
 Var tränar du svenska förutom här på vårt 
café? – Jag ser på svensk film och så tränar jag 
i skolan. Jag ställer frågor till människor jag inte 
känner, jag frågar efter vägen fast jag hittar och 
pratar med de som sitter i kassan i affären, an-
nars finns det inte så många att prata med. Det 
är inte lätt att hitta någon som har tid att prata. 

MARIE-LOUISE NYMAN
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Välkommen  
till Disciples!
I Malmö Pingstförsamling 
så har vi varje fredagskväll 
träff för ungdomarna. Vi 
kallar det Disciples. Vi äter, 
lyssnar på undervisning, 
lovsjunger och har kul till-
sammans. Det är du varmt 
välkommen att haka på. 

Den här hösten har såklart varit lite extra 
rolig eftersom vi har fått ses på ett helt an-
nat sätt än vad vi kunde göra under våren. 
Nu är det snart slut på höstterminen men 
vi ser fram emot det som ligger framför.
 När du kommer till Disciples så önskar 
vi ledare att du ska få möta Jesus, utveck-
las i din tro på honom och att du ska få ha 
en riktigt rolig kväll med dina polare! Som 
sagt, varmt välkommen med!
 Nu har konfirmationen kommit igång 
igen. Vi har haft några lektioner och en 
hajk. Årets konfirmander är en go grupp 
som känns nyfikna och ställer bra och 
intressanta frågor. Konfirmation handlar 
ju om att få upptäcka tron på Jesus men 
också att fördjupa sin tro på honom. När 
gruppen blir en mix av det där så är det 
alltid lite extra intressant när man kommer 
till samtalsdelarna i lektionen. 
 Om du skulle vilja gå konfirmation så 
kan vi redan nu säga att vi kommer att köra 
en ny omgång med start hösten -22. Så 
börja tagga redan nu!
 Den 5-7 nov så var det LAN i vår kyrka. 
Det var fantastiskt att få ta emot 65 st  
gamers under helgen. Vi hade en massa goa 
turneringar, filmmaraton och fysiska akti-
viteter blandat med frågestunden "Fråga  
pastorn" samt bön och lovsång. 
 Lite längre fram så har vi årets fetaste 
nyårsfestival med Jesus i centrum, UNI-
TE22 Malmö! Den info man behöver veta 
hittar man på theunitefestival.com. Där 
hittar man också anmälan till festivalen. 
I år så är temat ”speak up now”. Ett re-
levant tema som handlar om att göra sin 
röst hörd. Vi arbetar för ett så bra UNITE 
som möjligt. Det vi längtar efter mest just 
nu är att få se dig där!

SAKARIAS BRYSKHE

Hjälpen finns här
Det är alltid intressant att sitta och samtala med Monika 
Jensen som är ansvarig för Klädhjälpen. Klädhjälpen är flera 
kyrkors gemensamma sociala arbete och den har sina loka-
ler i Europaporten. 

Monika brinner för arbetet bland behövande 
människor i Malmö och hon vet att behovet 
är jättestort. Detta berättar Monika:
 » Att Klädhjälpen tar emot kläder, skor, 

leksaker och hushållsartiklar, även min-
dre möbler kan lämnas in för att någon 
annan ska få glädje av det.

 » Att Klädhjälpen har öppet tisdagar kl 10-
15. Under pandemin har man fått ringa 
och beställa tid. Nu kommer det att vara 
öppet igen som före pandemin.

 » Att Klädhjälpen är gemenskap, för i sam-
band med att man hittar det man behöver 
kan man dricka kaffe och samtala med 
någon av volontärerna eller kanske med 
någon från samma land, och man hittar 
nya vänner.

 » Att Klädhjälpen har kontakt med 50-60 
familjer, som får hjälp från den.

 » Att många av de som behöver hjälp är in-
vandrare, som precis har kommit till Sve-
rige. Klädhjälpen finns där för att hjälpa 
dem starta upp på nytt. Man har fått en 
tom lägenhet och behöver allt från möb-
ler, sängkläder, husgeråd och kläder till 
sig själv och barnen.

 » Att många som behöver nya kläder till 
barnen när de vuxit ur det gamla, lämnar 
tillbaka det de inte längre behöver.

 » Att Klädhjälpen inte skulle fungera om 
det inte fanns volontärer. Det är folk från 
församlingen och sådana som fått hjälp 
själva.

 » Att man förutom Klädhjälpen också har 
matutdelning på fredagar klockan 11. En 
matkasse innehåller alltid bröd och grön-
saker, övrigt innehåll växlar vecka för 
vecka beroende på vad som kommit in.

 » Att man just nu har behov att få in barn-
vagnar och barncyklar.

 » Att om du vill ha kontakt med klädhjälpen 
är mailadressen kladhjalpen@europapor-
ten.com. Annars är det bara att komma 
till Europaporten, Stadiongatan 25A mel-
lan kl 10-15 en tisdag.

Titti från Iran
Under vårt samtal ringde Monica upp Titti, 
så fick hon berätta om vad Klädhjälpen be-

tytt och betyder för henne. Titti är gift och 
har två barn. Hon kommer från Iran och har 
varit i Sverige i 3 år.
 Titti berättade, på fullt begriplig svenska, 
att Klädhjälpen varit till stor hjälp för henne 
och hennes familj. Vid första kontakten med 
den fick hon en barnsäng till sitt nyfödda 
barn. Då bodde hon och hennes familj i ett 
rum och hade ingenting. De fick sedan hjälp 
med att möblera sitt lilla hem.
 Man riktigt hör hur glad Titti är när hon 
berättar om Klädhjälpen och hur hon som 
volontär får ställa upp och hjälpa andra. 
Bara två månader efter första kontakten 
var Titti själv volontär. 
 Just nu har hon inte mycket tid över att 
ställa upp som volontär, då hon precis fått 
sitt uppehållstillstånd och måste plugga för 
att bli bättre på svenska. ”Nu blir det bara 
på loven” säger hon lite sorgset. ”Det är så 
roligt att komma till Klädhjälpen, att kunna 
hjälpa till och få nya vänner”.
 Du är också varmt välkommen till Kläd-
hjälpen för att själv få hjälp eller lämna sa-
ker för att hjälpa andra eller bara för att få 
lite gemenskap.

GUNBRITT FRANSSON
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På frågan vem är du svarar han: ”Jag heter Chris-
tian Engvall men många som känner mig kallar 
mig för Kitte”. Han berättar vidare att han är en 

smålänning som flyttat till Skåne. Om sin familj berät-
tar han: ”Jag är gift med Desirée och har två söner”. 
 Sina fritidsintressen beskriver han så här: ”Jag tyck-
er om att äta och laga god mat. Jag tränar också en 
japansk kampsport, Aikido. Den går ut på att acceptera 
aggression i ett angrepp och att göra ett harmoniskt 
avslut av det. Att alltså möta våld och angrepp på ett 
sätt så att angriparen inte känner sig hotad.”  Han har 
börjat gilla att jobba i trädgården.  
 Christian har ända sedan han var barn velat bli an-

tingen läkare eller ambulanssjukvårdare. 
Orsaken var TV-serier som gick när 

han var barn, bl.a. Larmet går. En 
tid ville han bli bonde eftersom 

en man i kyrkan, som var hans 
idol, jobbade som sådan. Om 
sin skolgång skriver Christian: 
”Det var lite si och så med min 
skolgång, särskilt på högsta-

diet. Skolan hade inte så mycket 
att erbjuda sådana stökiga pojkar 

som mig i början på 80-talet”. Han 
kom inte in på naturvetenskaplig linje 

på gymnasiet utan hans väg till läkaryrket gick 
via undersköterska, sedan sjuksköterska och studier på 
Komvux. När Christian var färdig läkare kom han att bli 
en av de första fast anställda läkarna på akuten i Malmö.
 När jag undrar varför han valde specialiteten akut-
läkare blir svaret: ”Jag har alltid gillat akutsjukvård och 
dess snabba insatser och korta patientmöten”. Chris-
tian berättar att arbetet på akutmottagningen kan vara 
dramatiskt med stora olyckor, stroke och hjärtinfark-
ter men väldigt mycket av deras jobb är detsamma 
som distriktsläkarens. 
 Det bästa med jobbet är: ”Att få träffa patienter i 
alla åldrar, allt från små barn precis i livets början till 
riktigt gamla människor i livets slut. Självklart gillar 
jag och känner stolthet och glädje i att kunna hjälpa 
människor, både patienter och kollegor”.
 Vad är det sämsta? ”Just nu är nog det sämsta de 
sviter vi har efter pandemin. Vi brottas med hög sjuk-
frånvaro och trötta medarbetare. Sjukvården har slitit 
hårt under pandemin och många är trötta och utar-
betade. Samtidigt ser vi att besöken ökar på akuten. 
Delvis på grund av den så kallade vårdskuld vi dragit 
på oss men också för att folk söker akuten i större 

utsträckning än innan. Det är otillfredsställande att inte 
hinna med och att inte ha tid och plats för sjuka patien-
ter som behöver vård inne på sjukhuset”.
 Christian berättar att han väldigt sällan tar jobbet 
med sig hem. Han ”glömmer” de flesta patienterna 
när han tar av sig de vita kläderna. Han håller hårt på 
tystnadsplikten för att alla ska känna sig trygga. Men 
det finns möten som sitter kvar. Hans trauma-team 
hade räddat livet på en kvinna, svårt skadad i en tra-
fikolycka. Ca 6 månader senare möter han henne vid en 
fika och de kan samtala om vad som varit. Hon borde 
inte överlevt och säger själv att det måste finnas en 
övernaturlig omänsklig anledning till att hon överlevt.
 Några råd om vad vi kan göra själva för att inte 
hamna på akuten? ”Absolut finns det. Just nu är det 
att se till att vaccinera sig mot covid. Ska vi prata om 
skador och olyckor så är cykelhjälm ett väldigt bra 
sätt att inte skada sig allvarligt om man cyklar. Lika så 
bilbälte och moderna bilar skyddar bra i händelse av 
trafikolyckor. Hade det överlag druckits mindre alkohol 
och rökts mindre hade jag också haft mycket mindre 
att göra. Väldigt många av de patienter jag träffar har 
sjukdomar orsakade av rökning och alkohol och tittar 
vi till olyckor hos vuxna så är det väldigt ofta alkohol 
med i bilden”.
 Christian berättar om att han är uppvuxen omgiven 
av kristna, men han har själv tagit ställning till att bli en 
kristen. ”Jag är inte en grubblande och reflekterande 
person och det gör nog att det ibland blir enklare att 
tro och vara en kristen”. 
 När jag frågar Christian om vad hans kristna tro haft 
för betydelse i jobbet svarar han: ”Jag tror det betyder 
mycket. Min syn på hela livet och människor påverkas 
ju av det. Jag ber ofta kort för mig själv på väg till något 
svårt eller osäkert. Det kan vara då jag är på väg till 
akut rummet eller för att lämna jobbiga tragiska be-
sked till närstående. Det ger mig lugn och trygghet”.
 Min sista fråga var om hur våldet i samhället påver-
kar honom och hans kollegor. ”Vi ser ju på flera sätt det 
ökade våldet inne hos oss. Både vad gäller de patienter 
vi får in men också på det sätt som vi som personal blir 
hotade och ibland också angripna. Det är mycket lägre 
tröskel att ta till våld nu än tidigare tycker jag. Likaså 
har respekten för andra minskat. Det är tråkigt att vi 
som sjukvårdspersonal ska behöva ha personlarm på 
oss. Att vi ska behöva ha system och rutiner för att 
med en knapptryckning kunna låsa akuten och få po-
lishjälp inom några minuter”. 

GUNBRITT FRANSSON

INTERVJU MED KITTE ENGVALL, ENHETSANSVARIG LÄKARE PÅ AKUTEN I MALMÖ

Att jobba inom svensk sjukvård
Många som besökt akuten under årens lopp kan ha mött  
läkaren Christian Engvall, där han haft sin tjänst sedan 2007.  
I den här artikeln berättar han om sig själv och sitt liv. 

”Jag ber ofta kort 
för mig själv på 

väg till något svårt 
eller osäkert. Det 
kan vara då jag är 

på väg till akut-
rummet eller för 
att lämna jobbiga 

tragiska besked till 
närstående. Det 
ger mig lugn och 

trygghet”
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Andreas  
Wessman

Tjänst i församlingen: Pastor 
och föreståndare. (Ytterst an-
svarig för verksamheten).
Födelseort: Linköping
Har tidigare bott i: Linköping, 
Jokkmokk (militärtjänstgöring), 
Göteborg och Trollhättan.
Familj: Gift med Josefin och till-
sammans har vi barnen Clara 21, 
Albin 19, Ellie 17 och Signe 11.
Fritidsysselsättning: Segling, 
spelar badminton 1 ggr/vecka. 
Sätter gärna händerna i något 
bygg- eller renoveringsprojekt 
hemma i huset.
Favoritmaträtt: Svårt att välja, 
men det blir nog någonting från 
grillen.
Jag gillar Malmö för att: Det är en 
storstad i ett behändigt format 
som har sina utmaningar, men det 
finns också en framåtanda och 
ett rikt föreningsliv där många 
aktörer vill se förändringar till 
det bättre. Sen är det en kuststad 
med alla möjligheter till bad och 
rekreation det innebär.
Planer och förväntningar inför 
framtiden: Oj, vilken stor fråga. 
Jag hoppas att mina barn ska få 
ett bra liv, att Redhawks kom-
mer till slutspelet i SHL, att se-
gelsäsongen ska bli bra i som-
mar. Jag ser också fram emot 
att tillsammans med alla kyrkor 
i Malmö få arrangera kampanjen 
”Det finns hopp” i juni.
Varför besöka Malmö Pingst? 
Människorna, musiken och bud-
skapet!

Jenny 
Antonson

Tjänst i församlingen: Pastor 
med ansvar för barn, familj och 
hemgrupper.
Födelseort: Falköping
Har tidigare bott i: Falköping 
och Karlstad, på somrarna Fal-
kenberg.
Familj: Min man Emil och barnen 
Elias 22, Ellen 20, Agnes 16 och 
vår dvärgpudel Siri.
Fritidsysselsättning: Träna, 
läsa, umgås med vänner och vår 
lilla hund.
Favoritmaträtt: Asiatiskt och 
fisk.
Jag gillar Malmö för att: Vi har 
havet, storstaden och man kan 
cykla överallt.
Planer och förväntningar inför 
framtiden: Att Malmöbor i olika 
åldrar och med olika bakgrund 
ska hitta till vår kyrka och få 
hjälp och stöd och finna en trygg 
relation med Jesus. 
Varför besöka Malmö Pingst? 
Vi är en kyrka för alla genera-
tioner och nationaliteter. Vi har 
riktade samlingar för barn, ung-
domar och äldre och så möts vi 
på söndagen för en gemensam 
gudstjänst. Det är vackert.

Sakarias 
Bryskhe

Tjänst i församlingen: Pastor 
med ansvar för ungdom.
Födelseort: Djursdala utanför 
Vimmerby, föddes dock på Väs-
terviks sjukhus.
Har tidigare bott i: Vimmerby, 
Linköping, Götene och Jönköping
Familj: Frun Louise, döttrarna 
Astrid 3 och Esther 1.
Fritidsysselsättning: Kolla sport 
i dagsläget.
Favoritmaträtt: Hamburgare.
Jag gillar Malmö för att: Män-
niskorna, Malmö FF, det ligger 
nära havet, nära Europa, det är 
lite lagom stort och allt man be-
höver finns här.
Planer och förväntningar inför 
framtiden: Arbetsrelaterat så är 
det att få se en ung generation iv-
rigt söka efter Jesus och att läng-
tan efter att få vara i hans närvaro 
ska få vara stor. På hemmaplan är 
det att få bygga på de relationer 
som vi börjar få här i Malmö
Varför besöka Malmö Pingst? 
För att ett besök i Malmö Pingst-
församling innebär att man blir 
sedd. Det är i alla fall min erfa-
renhet. Här får man också chans 
att möta Gud.

Veronika 
Svensson

Tjänst i församlingen: Adminis-
trativt ansvarig.
Födelseort: Karlshamn, men 
uppvuxen i Skälmershult, Ble-
kinge.
Har tidigare bott i: Skälmers-
hult, Bjärka Säby, Olofström, 
Bagabag.
Familj: Make Tobias, dotter Elina.
Fritidsysselsättning: Sömnad 
och hantverk, skogsbruk.
Favoritmaträtt: Potatismos och 
köttbullar.
Jag gillar Malmö för att: Det är 
nära till det mesta.
Planer och förväntningar inför 
framtiden: Att kunna fortsätta 
arbeta med arbetsuppgifter 
som ger energi och arbetsglädje.
Varför besöka Malmö Pingst? 
För att få en varm gemenskap.

FÅ R  V I  P R E S E N T E R A 

Vår ledningsgrupp!
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CTC 
– Communities That Care
Har ni hört talas om CTC – Communities That Care? Malmö 
Pingstförsamling är sedan starten 2018 en del av detta ar-
bete. För att få hjälp att förklara CTC stämde jag möte med 
Kajsa Lawaczeck Körner och Nim Vaker, båda utvecklingsle-
dare för vårt område Bellevue/Lorensborg. 
 Nim har funnits med sen starten, med ett uppehåll för för-
äldraledighet. Hon har sin bakgrund i internationella relationer 
och mänskliga rättigheter. Kajsa är utbildad arkitekt och har 
bl.a. arbetat med trygghetsfrågor på fastighets- och gatu-
kontoret i Malmö stad. Hon jobbar i skrivande stund sin sista 
vecka med CTC. 

CTC drivs av Malmö stad. Kajsa och Nim förklarar att CTC handlar 
om att få olika aktörer att samarbeta för att stärka våra barns upp-
växtvillkor. Flera av våra fritidsgårdar, skolor, räddningstjänst, Bel-
levuegårdens bibliotek, hyresgästföreningen m.fl. finns med i samar-
betet. Man vill öka anknytningen till området och skapa tillhörighet. 
 CTC bygger på förebyggande arbete, där man vill omge barnen 
med trygga vuxna och en meningsfull fritid. Man riktar in sig på att 
stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer för barnen. 

Vår nye ungdomspastor Sakarias Bryskhe finns med i samtalet. 
Han ber Nim och Kajsa att förtydliga skydds- och riskfaktorerna. 
Nim förklarar att skyddsfaktorer kan handla om meningsfull fritid, 
närvarande vuxna, bekräftelse och tillhörighet. Riskfaktorer kan 
handla om bristande föräldraskap, känsla av misslyckande i skolan 
och bristande anknytning till närområdet. Kajsa säger att även om 
barnen lever med flera riskfaktorer, så kan skyddsfaktorerna väga 
upp, så att det ändå blir en stabil uppväxt. 

Sakarias undrar vidare hur man har kommit fram till just de fem 
CTC-områden som finns.
Kajsa svarar att hela Malmö stad är uppdelat i CTC-områden, men 
hittills är det Bellevue/Lorensborg och ytterligare 4 områden som 
är igång. Barnen har fått svara på enkäter i skolan och utifrån svaren 
har man kunnat ringa in skydds- och riskfaktorer. Man har då bl.a. 
kommit fram till att just vårt område har ett problembeteende vad 
gäller alkohol- och narkotikabruk. Genom att samarbeta och jobba 
förebyggande och brett, så vill vi tillsammans förändra bilden och 
skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn. 

Vart är ni nu i processen? 
Vårt fokus just nu ligger på ett föräldraprogram, som riktar sig till 
alla föräldrar i området. Det blir en viktig utmaning att inspirera för-
äldrar att gå denna utbildning, som förebygger bristande föräldra-
skap. 

Vad har ni sett för positiva utfall så här långt? 
Nim berättar att hon har varit föräldraledig en period. När hon kom 
tillbaka till arbetet, så kan hon tydligt se att det har utvecklats sam-
arbeten mellan olika aktörer. Det är precis det man vill ska hända! 

Vad har ni för drömmar för vår stadsdel?
Kajsa vill se fler föreningar som kan ge barnen en meningsfull fritid. 
Många barn lever stora delar av sin fritid utan närvarande vuxna. Nim 
håller med. Hon önskar se fler vuxna ute och att de ska känna ett 
gemensamt ansvar för alla barn. Kajsa fyller på med att det behöver 
vara lätt för föreningar som vill starta upp verksamhet för barn i 
området, att få tag på lokaler. 

Avslutningsvis frågar jag vad våra utvecklingsledare förväntar sig 
av oss som kyrka.
Kajsa ser att vi kan bidra med närvarande vuxna som skapar me-
ningsfulla aktiviteter för barnen. Det ökar den lokala förankringen, 
vilket är ett viktigt mål för vårt område. 
 Nim ser att vi som kyrka redan har mycket aktiviteter för barn. 
Hon utmanar oss därför att öka medvetenheten i området om att vi 
finns. Föräldrar och barn behöver hitta till oss. Vi kan också vara med 
och göra reklam och inspirera föräldrar att gå föräldraprogrammet. 
 De utmaningarna tar vi med oss och tackar Nim och Kajsa för att 
de tog sig tid. Viktigt att vi som kyrka finns med för att göra skill-
nad för de barn som hittar in i vår verksamhet. Nu vill Sakarias och 
jag anta utmaningen och arbeta för att fler barn från vårt område 
ska hitta till oss. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid med närvarande 
vuxna som vill ge barnen bekräftelse och tillhörighet. Dessutom kan 
vi erbjuda ett fantastiskt budskap!

JENNY ANTONSON

Kajsa

Nim
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VIETNAMESISKA GRUPPEN
Hô. i Thánh Tin Lành Malmö. Thò’ Phu’o.’ng Chúa 
ngày Chúa Nha.̂ t hàng tuần, thò’i gian bá̆t đ ầu 
lúc 10:30. Điê. n thoa. i liên la. c 0728-60 54 36.

NGUYỄN VĂN THANH

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 nacionalidades latinoamerica-
nas, que nos congregamos para celebrar juntos a nuestro Dios. Tenemos 
cultos de alabanza y adoracion, estudios biblicos y oración. Ven a parti-
cipar 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 Dumnezeu lu-
mea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica. Sin-
tem o comunitate de romani si ne intalnim in fiecare 
joi la ora 18.00–19.00 si duminica la ora 18.00–20.00 
la biserica pendicostala europaporten in Malmö. Binecuvantarea Lui 
Dumnezeu sa fie peste toti Amin. MARIUS URSU, 0765-57 49 88

FRANSKA GRUPPEN
Nous sommes un groupe de priere francophone. 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!

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 Filipi-
nos, 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 Filipino Church.

DAVE HOLM, 0764-18 83 94

ENGELSKA GRUPPEN
International Christian Fellowship (ICF) is an English 
language community and everything we do is in Eng-
lish! We are a diverse group but unified in our faith in 
Jesus Christ. People from every continent have been a 
part of our fellowship. We want to be an open fellowship 
where everyone is welcome. We want to do this by building mean-
ingful 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

Många olika språkgrupper  
träffas i Pingstkyrkan
I vår stad finns det 179 nationaliteter representerade och omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda 
i utlandet. Detta återspeglas i Malmö Pingstförsamling där vi har, utöver svenska, åtta olika språkgrupper 
som träffas på egna gudstjänster och samlingar.
 Kanske vill du hitta en gemenskap som firar gudstjänst på ditt modersmål där du får möjlighet att be 
och höra predikan på ditt eget språk. Vill du senare utveckla dina språkkunskaper i svenska och kanske lära 
känna nya vänner så är steget inte långt till den svensktalande församlingens gudstjänst.
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Välkommen till 
Malmö Pingstförsamling 
I Malmö Pingstförsamling firar vi gudstjänst varje söndag  
förmiddag året om. Gudstjänsterna är en viktig del i vecko-
rytmen, då församlingen möts för att lyssna till predikan, 
sjunga med i lovsång och dela gemenskap. 

Under den tid som pandemin pågått 
har vi fortsatt vårt gudstjänstfirande 
med anpassningar till rådande om-

ständigheter och restriktioner. Det har varit 
långa perioder av gudstjänster enbart på vår 
Youtube-kanal, avbrutet av kortare perioder 
då vi kunnat fira gudstjänst i kyrkan med 
rådande begränsningar i antal gudstjänst-
besökare.  
 När ytterligare lättnader i restriktionerna 
kom i juli kunde vi vara 300 personer, med 
fina möjligheter att hålla de avstånd som 
restriktionerna statuerade. Och sedan mit-
ten av september har vi inga restriktioner 
kvar. 

Vem kan komma?
Våra gudstjänster är offentliga och alla som 
vill komma är välkomna. Du behöver inte 
räkna dig som troende eller bekännande 
kristen för att komma till gudstjänst. Kanske 
är du bara nyfiken? Malmö Pingstförsamling 
är en fyra-generationers församling, vilket 
innebär att här får alla plats från minsta be-
bis i början av livet, till människor som levt 
ett långt och innehållsrikt liv. I församlingen 
finns även ett flertal språkgrupper som både 
är med på söndag förmiddagsgudstjänster 
i Stora Salen och har egna gudstjänster på 
sina respektive språk.   
 Barn från 3 år – åk 3 är välkomna till vår 
söndagsskola Disciples Kids och går man i åk 
4 – 6 är man välkommen till Disciples Junior. 
Där möter barnen ledare som på olika sätt 
förklarar Bibelns budskap på barnens nivå.

Då kan jag alltså komma på gudstjänst i 
Malmö Pingstförsamling?
Svaret är att det kan du absolut. Och när du 
kommer till vår kyrka på söndag förmiddag 
så kommer du inte att vara ensam på plats 
vid kl. 10.30. Här är ett myller av människor, 
stora och små, från olika nationaliteter. En 
söndag förmiddag i Malmö Pingstförsamling 
pågår gudstjänster i åtminstone fyra olika 

lokaler i vårt hus. Dessutom samlas barn i 
sina lokaler. 
 Vår foajé har nu återfått sitt normala ut-
seende, eftersom hyresgästen Min Doktor, 
som haft vaccinationscentral i våra lokaler, 
har avslutat sitt kontrakt. Därmed har tem-
porära väggar och andra avskärmningar 
tagits bort och de stora öppna ytorna är till-
baka, delvis möblerade med stolar och bord 
där man kan sitta ner för en pratstund.
 Redan strax efter kl. 10 ställer barnledar-
na fram sin disk i foajén. Där hälsas barnen 
välkomna av sina ledare och får välja vilken 
aktivitet de vill delta i när det är dags för Dis-
ciples Kids. Det brukar bli kö strax före kl. 
10.30, så passa gärna att på att komma lite 
tidigare så barnen kan välja aktiviteter i lugn 
och ro.
 Disciples Junior blir också välkomnade av 
sina ledare och kompisar i foajén. De träf-
fas vid en flagga och går ofta tillsammans in 
till gudstjänsten där de brukar sitta tillsam-
mans.
 I foajén finns också mötesvärdar som 
hälsar dig välkommen, och troligen blir du 
erbjuden ett programblad där kommande 
gudstjänster och samlingar finns annonse-
rade, så att du ska kunna planera när du ska 
komma nästa gång. Vi hoppas att du trivs 
så bra i vår gemenskap att du vill komma 
tillbaka redan nästa vecka.   
 När du går till vänster nedför trapporna 
kommer du först till en infodisk där du möter 
ett par församlingsmedlemmar som gärna 
berättar om vår församling och svarar på 
dina frågor. 
 Utanför Stora Salen (annat ord för kyrk-
salen, eller salen) finns en större yta, kallad 
Gallerigången. Minuterna strax innan guds-
tjänsten börjar brukar där finnas gott om 
folk som hänger av ytterkläder och pratar 
med varandra. Det är en slags mingelyta 
där man kan stanna till och prata med andra 
gudstjänstbesökare, eller bara ta sig över för 
att nå kyrksalen.

Är det fri placering?
In i Stora Salen kan du komma genom tre 
olika dörrar. En mittdörr där du kommer in 
mitt i salen, en till höger där du kommer till 
sidosektionerna på höger sida och på vän-
ster sida finns motsvarande sidosektioner. 
 Det är viktigt att berätta att i vår kyrksal 
bokar man ingen särskild plats på en guds-
tjänst, utan man väljer fritt bland de lediga 
platser som finns. Det finns nästan 800 
platser att välja mellan. Många gudstjänst-
besökare är, precis som jag, vanemänniskor 
och sätter sig ofta i samma del i lokalen 
varje gång de går på gudstjänst.  

Hur går en gudstjänst till?
För vår församling har det inte varit aktuellt 
att ställa in några gudstjänster under pan-
demin, utan vi har ställt om och hela tiden 
livesänt gudstjänsterna på Youtube. Endast 
under sommaren var gudstjänsterna för-
inspelade i några veckor. I långa perioder, 
då smittspridningen varit hög, har det bara 
varit ett fåtal medverkande personer på 
plats i lokalen. När smittspridningen var lite 
lägre några veckor i september och oktober 

Välkommen till våra 
gudstjänster i kyrkan eller på 
Youtube.com/c/malmöpingstförsamling
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2020, och i samband med den gradvisa öpp-
ningen i juni 2021, hölls gudstjänster för 50 
personer åt gången, i enlighet med gällande 
restriktioner. Från juli i år har vi kunnat fira 
gudstjänst med först 300 personer och nu 
firas gudstjänst utan några andra begräns-
ningar än antalet sittplatser i vår sal.
 Vi fortsätter att livesända våra gudstjäns-
ter på Youtube varje söndag förmiddag, kl. 
10.30. På så sätt kan människor som av olika 
anledningar har förhinder att komma till kyr-
kan delta i gudstjänsten på detta sätt. Under 
hösten har vi sett att vi ofta är lika många 
gudstjänstfirare som vi var före pandemin. 
Därtill kommer många barn som är aktiva i 
vår barnverksamhet. 
 Barnen är med en stund i början av guds-
tjänsten som ofta inleds med att vi sjunger 
tillsammans med en grupp sångare och musi-
ker som är försångare och leder oss i lovsång 
och tillbedjan. En mötesledare hälsar välkom-
men till gudstjänsten och när vi sjungit ytterli-
gare någon sång går barnen tillsammans med 
sina ledare till vår söndagsskola, som vi kallar 
Disciples Kids och Disciples Junior. 
 Någon av församlingens pastorer eller 

andra predikanter håller ett föredrag, vi kall-
lar det predikan. Ämnet för dagen hämtas 
ur ett sammanhang, eller ett nyckelord från 
Bibeln. Syftet med predikan kan till exem-
pel vara att inspirera, utmana eller beröra 
dig, eller att förklara ett bibelsammanhang. 
Predikan brukar vara ungefär trettio minuter. 
Längden på hela gudstjänsten brukar variera 
mellan en timme och femton minuter, och 
upp till en och en halv timme. Livesändningen 
på Youtube avslutas strax efter att predikan 
avslutats. Därefter får man möjlighet att ge 
respons på det man hört i predikan, något 
som berört och man kan då få personlig 
förbön av församlingens förebedjare. Oftast 
sjunger vi också någon mera sång i avslut-
ningen.
 När gudstjänsten är slut finns det möjlig-
het att stanna kvar i Gallerigången och sam-
tala med andra gudstjänstbesökare.  

Utmaning till dig som är van gudstjänst-
besökare i Malmö Pingstförsamling
Så här efter pandeminedstängning tycker jag 
att jag märker av ett stort behov av att möta 
gamla vänner och bekanta och ta igen måna-

der av sporadisk eller till och med utebliven 
kontakt. Flera som jag talat med i samband 
med gudstjänsterna har talat om glädjen att 
få ses igen, att få prata och återknyta kon-
takten med varandra, att visa omsorg.
 Är du som jag, en vanemänniska, och tar 
plats på ungefär samma bänkrad eller sek-
tion varje gång? Jag har under hösten försökt 
bryta mina invanda mönster och satt mig på 
andra platser i salen. Detta har inneburit att 
jag sett och hälsat på andra gudstjänstfirare 
än jag brukar, vilket berikar och vidgar mitt 
kontaktnät. Vill du vara med på min utma-
ning? Att några gudstjänster framöver pröva 
att sätta dig någon helt annanstans i kyrksa-
len. Vilka får du syn på? Vilka får du inte syn 
på? 
 Berätta gärna för mig eller någon annan 
om hur du tagit dig an utmaningen och vad 
som händer.
 Med förhoppning om att få möta dig i 
våra gudstjänster framöver vill jag hälsa dig 
varmt välkommen till Malmö Pingstförsam-
lings offentliga gudstjänster.

VERONIKA SVENSSON

Välkommen till våra 
gudstjänster i kyrkan eller på 
Youtube.com/c/malmöpingstförsamling
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Från Stadion  
till Bangladesh
Centralt inom Stadionområdet, mitt emot Coop på Stadionga-
tan, finner vi Europaporten, Malmö Pingstförsamlings hem-
vist i Malmö. Inom den stora byggnaden verkar idag 4 skolor. 
De är Allmänna Läroverken, Bladins Skola, Europaportens 
skola och skolan Move and Walk.

Församlingens 
övriga  

missions projekt
Bangladesh
Vi stöder församlingsrörelsen Free Chris-
tian Churches Bangladesh.
 Den består av mer än 400 försam-
lingar och församlingsgrupper i de östra 
delarna av landet.
 I dag är flera hundra pastorer, evang-
elister och frivilligarbetare engagerade 
i detta stora arbete som även innefattar 
Nyckelfadderprojektet och elevhemmet 
Home of Peace.

IBRA i Asien
Församlingen har nyligen gått in med per-
sonalstöd till en samordningstjänst för 
hela Ibras arbete i den delen av världen. 
Det innefattar traditionellt radioarbete, 
TV och Internetbaserad kommunikation 
tillsammans med ett stort antal samar-
betspartners från Pakistan i väst till Filip-
pinerna i öst.

Serbien
Tillsammans med Pingstkyrkan i Hässle-
holm stöder vi makarna Jon och Margare-
ta Pitik som arbetar i staden Vrsac i nord-
östra Serbien. Det är ett mångfacetterat 
arbete som innehåller församlingsstöd till 
pingströrelsen där, barn- och ungdomslä-
ger för marginaliserade barn samt flera 
sociala insatser till stadens sjukhus och 
den Romska befolkningen.

Tanzania
Hope for Children är ett flickhem i norra 
Tanzania som vi har stött under en 2-årspe-
riod. Förutom flickhemmet så ges skolstöd 
till ungdomar och man arbetar också med 
miljökurser i byarna runt staden Arusha.

THORD DAHL

Europaporten är också verksam inom ett 
stort skolområde i Bangladesh bestående av 
45 byskolor med sammanlagt 3.600 elever. 
Projektet heter sen några år NYCKELFAD-
DER. Ordet NYCKEL alluderar till att du som 
månadsgivare blir en nyckel eller möjliggö-
rare för ett stort antal barn i Bangladesh 
att klara sin skolgång och få en bättre start 
i livet än de annars skulle ha fått.
 Att bli månadsgivare är både en ny och 
gammal företeelse i Sverige. Säkert har ock-
så du sett galorna i TV för Världens Barn, 
Cancerfonden, Lungfonden, Plan och många 
andra. Möjligheten att bli månadsgivare för 
barn inom Nyckelfadderprojektet har inte 
några TV- eller mediakampanjer, men kan i 
gengäld garantera att varje hundralapp går 
oavkortat till skolarbetet i Bangladesh och 
de administrativa kostnaderna är noll kr.
 Skolorna som Nyckelfadderprojektet 
stöder är i huvudsak förlagda till landsbyg-
den. Det är barn från fattiga bönder och 
andra underpriviligierade samhällsgrupper 

som får hjälp till undervisning. Skollokalerna 
är alltid enkla men där det finns möjlighet 
förläggs undervisningen till allmänna loka-
ler som t.ex. kyrkor. Detta hindrar inte något 
barn från undervisning, oberoende av vilken 
livsåskådning föräldrarna tillhör. Och det 
fungerar, till och med under pandemin, då 
de nästan 100 lärarna kunnat gå från hem 
till hem med sin kunskap till barnen under 
det att den vanliga skolan varit stängd pga. 
myndighetsorder.
 Från ”Stadionområdet till Bangladesh” är 
något som vi från denna stadsdel i Malmö 
kan vara stolta över. Antalet barn som vi 
kan hjälpa beror bara på om du som läser 
detta vill bli en NYCKEL till barns skolgång 
i Bangladesh. Den annars låsta dörren för 
dessa barn öppnas genom dig och ”ringarna 
på vattnet” sprider sig!
 Gå in på vår hemsida: www.europapor-
ten.com/nyckelfadder och bli en Nyckelfad-
der!

THORD DAHL
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pastor och föreståndare
Andreas Wessman 0704-82 23 32

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

ungdomspastor
Sakarias Bryskhe 0727-19 88 99

pastor med ansvar  
för ungdom & administration
Wenny Sallbring, Föräldraledig

administration
Veronika Svensson 0709-88 39 44

gruppledare, olika språkgrupper
ENGELSKA, Mats Jönsson 0724-49 35 91
FARSI, Tahere & Kavosh A. Broujerdi 0765-55 75 55
FILIPPINSKA, Dave Holm 0723-25 55 87
FRANSKA, Marie Chantal Isaacson 0721-95 30 63
ROMANI GRUPP 1, Juraj Pucklo Drivhall 0700-26 93 08
ROMANI GRUPP 2, Juraj Churi Daniel 0765-98 93 64
RUMÄNSKA, Marius Ursu 0765-57 49 88
SPANSKA, Andrés & 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
Sakarias Bryskhe (adjungerad) 0727-19 88 99
Agne Ellbrant 0705-88 04 60
Carin Gerding 0722-48 56 71
Ola Hedén 0736-87 65 02
Anders Jonasson 0704-85 26 40
Mats Jönsson 0724-49 35 91
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

värdgrupper
Servicen vid gudstjänsterna står våra sju värdgrupper 
för. De turas om enligt ett löpande schema. 
För mer info kontakta gärna Veronika Svensson som 
är administrativt ansvarig. Mail: veronika.svensson@
europaporten.com eller tel 0709-88 39 44.

Andreas

Jenny

Marie

Saúl & Joanna

Dave

Tahere & Kavosh

Mats

Pucklo

Churi

Marius

Thanh

Wenny

Sakarias

Vi finns till för Er

Andrés & Ingrid

Veronika

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!

Gå in på www.sverige.alpha.org för att läsa mer  
och hitta en alphakurs i en kyrka nära dig

Är du nyfiken på 
existentiella frågor? 

15HEJ GRANNE  # 4, 2021



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,  
Gunbritt Fransson, Iréne Jävert, Daniel Karlsson, Veronika Svensson, Moa Nissfolk   
Form: Daniel Karlsson, PCG Malmö Tryck: Trydells, Laholm

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 
fika efter julkonserten!
Vi är så tacksamma över alla trogna grannar som besökt vår jul-
konsert genom åren. I år är konserten gratis men vi vill ändå passa 
på att bjuda er som kommer på en enkel julfika efter konserten. 
Tag med biljetten och gå in till serveringen i Östra Salen direkt efter 
konserten så möts vi där. 
Läs mer om Julkonserten – Colours of Why Christmas på sidan 3.

Välkommen på en 
annorlunda julkonsert!

Andreas Wessman
Pastor och föreståndare
Malmö Pingstförsamling

Klipp ut för att få gratis julfika efter konserten.

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

I kikaren
Söndagar  10:30  Gudstjänst för alla
  Gudstjänsten livestreamas på Youtube 
  youtube.com/c/malmöpingstförsamling
  Första söndagen i månaden firas Nattvard
 10.30– Disciples Kids (3 år – Åk 3)
 12.00 HT21 avslutas 12/12, VT22 startar 23/1
  Disciples Junior (Åk 4 – Åk 6)
  HT21 avslutas 12/12, VT22 startar 23/1
  Info: jenny.antonson@europaporten.com 
Tisdagar 18–19 Språkcafé
  HT21 avslutas 14/12 , VT22 startar 25/1 
  Info: sprakcafe@eruropaporten.com
Onsdagar 11–12 Småbarnssång
  HT21 avslutas 8/12, VT22 startar 26/1
  Info: jenny.antonson@europaporten.com
Fredagar 18–20 Juniorhäng Åk 4 – 6
ojämna veckor HT21 avslutas 10/12, VT22 startar 21/1
  Info: jenny.antonson@europaporten.com
Fredagar 19–23 Disciples Ungdomskväll (från Åk 7)
  HT21 avslutas 17/12, VT22 startar 14/1
  Info: sakarias.bryskhe@europaporten.com
   /disciplesmalmo   @disciplesmalmo
Lördagar 11.00 Pensionärspromenader
  HT21 avslutas 11/12, VT22 startar 15/1
  Info: anki.newman@hotmail.com

Axplock
Sön 5/12 10.30 Gudstjänst för alla 
  Predikan Andreas Wessman,  

Sång & musik: Marcus Ander m fl
 18:00 Julkonsert –  Colours of Why Christmas
  Sång & musik av förs. sångare och musiker.  

Kapellm. Marcus Ander. Konferencier Andreas 
Wessman. Servering, Fri entré

Sön 12/12 10:30 Gudstjänst för alla åldrar – Julfest
   Terminsavslutning för Disciples Kids & Junior
   Barn och barnledare medverkar. Sång & musik.
Sön 19/12 10:30 Julgudstjänst för alla - Dop
   Predikan: Andreas Wessman. Sång & musik.
Sön 26/12 10:30 Gudstjänst för alla
  Predikan: Andreas Wessman. Sång & musik.
Sön 23/1 10:30 Festgudstjänst för alla & Församlingens årshögtid
  Malmö Pingstförsamlings sångare och musiker
  Predikan: Andreas Wessman. Nattvard, Servering, 

Årsberättelse och framåtblickar

OBS! Ändringar kan förekomma.  
För aktuell mötesinfo se kalendern på vår hemsida: www.europaporten.com

5 december kl 18:00
STADIONGATAN 25A

FRI ENTRÉ


