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CLAARSPRÅK

De Stannade 
På Avstånd

edan jag hörde den meningen, från Lukas 17:12, citeras på 
Pingst Ledare i Jönköping den 17 november, har de orden 
stannat kvar i mig och fortsatt att tala till mig. Det är de 

tio spetälska som kommer till Jesus och ber om förbarmande. 
Att de stannar på avstånd har ju säkert sin förklaring i deras 
sjukdom med så hög smittorisk. Men det är en mening värd att 
stanna inför på ett mer allmängiltigt sätt.

relationen till andra människor, kan man hålla igen, ”stan-
na på avstånd”. Inte gå över det man kan kalla för trygg-
hetszonen. Men vi vet att en relation inte växer om man 

stannar på avstånd. Det förhindrar den fördjupande och utveck-
lande närheten. 
 Likadant är det med relationen till Jesus. Det 
går att vara positiv till Honom men ändå hålla ett 
slags avstånd. Men det är en relation som inte får 
någon egentlig betydelse eller verklig mening. 
Vi vet att närhet påverkar och så är utan tvivel 
fallet när det gäller gemenskapen med Jesus. 
 Om- eller när, man vet hur Jesus är, 
då måste man kunna konstatera att det egent- 
ligen är väldigt förvånande att nöja sig med 
att stanna på avstånd (läs den meningen två 
gånger).
 Det innebär att vilja vara med Honom 
men ändå ha det på sitt eget vis, på egna 
villkor. En kristendom utan 
dynamik och verkligt värde, 
följer faktiskt på ett sådant 
förhållningssätt. Ovärdigt 
den Jesus som gjort allt 
för att öppna och inbjuda 
oss till sitt eget hjärta. 
 Jag minns 
när jag var ung och 
satt i en samtalsgrupp 
med människor som 
tillhörde en frikyrka 
och hörde en med-
elålders/äldre dam 
säga att: hon var så 
där lagom religiös. Jag 
kommer ihåg hur det 
då förvånade mig och 
jag trodde att jag hörde 
fel.

är människor inte 
stannar på avstånd då 
händer saker! Det får 

verkningar i atmosfär, påverkan, 
kraft, framtidstro och hopp och 
skapar utrymme för Andens 
verksamhet. Då sker under 
och det föder tro oavsett om 

det som görs i kyrkan är skickligt, snyggt eller imponerande. 
Ingenting kan ersätta närheten till Jesus!
 Du min vän. Inför det nya året. 
Stanna inte på avstånd!

tt stanna på avstånd kan också innebära att man håller 
igen. Att man håller någon slags neutral hållning och 
inte visar något. ”Det är tryggast så”. För tänk om man 

visar sin glädje, visar känslor och öppnar sitt hjärta så man kan 
se att jag är med och är positiv och andra inte gör det.
 Det är så nyttigt att då tänka på vad Jesus gjorde! Eller 
hur? Han som bröt barriärer, sprängde gränser och framför allt, 
spred Guds rike i tiden.

 Det är även inspirerande att tänka på Jesu första lär-
jungar som inte stannade på avstånd. När de tog emot 
den Helige Ande innebar det att de inte följde den 
allmänna strömmen och höll sig på avstånd utan tog 
ställning och det fick den allra största betydelse för 
mängder av människor och Guds rike växte. 
 Stanna inte på avstånd!

ag vill tänka att 2019 ska församlingen 
präglas ännu mer av Jesu värme och den hel-

 ige Andes rörelse genom individer som vågar 
vägra stanna på avstånd, oavsett hur andra 

gör. Det som skapar en miljö där fler och 
fler får lättare att ta steget närmare 
Jesus. Så välgörande!
 En närhet som befriar från 
människofruktan och gör att   
andens gåvor kommer ännu 
mer i bruk. Att den som upp- 
lever att han eller hon får ett 
budskap, en hälsning, ett pro-
fetiskt ord eller ett kunskap-
ens ord, kliver fram i våra 
gudstjänster och förmedlar 
det. Och gör det i smågrupper 
och vardagliga sammanhang. 
Vi vet ju att det kan få allra 
största betydelse för enskilda 
individer och det leder män-
niskor ut i frihet och glädje. In 

i Jesu närhet.
 Detta år, 2019, stanna inte 

på avstånd!

 Med varm hälsning

       Stefan Claar

I

S

N

J

A

33



VERKSAMHET

4

Lördag den 23 mars 2019 har vi en dag 
med det temat.

Urban är föreståndare i Smyrnaförsam-
lingen (Pingst) i Göteborg. Han är en 
mycket duktig predikant och kommu-
nikatör med bred och stor erfarenhet av 
att bygga församling. Han är också känd 
som en mycket god sångare, musiker och 
textförfattare till många kända sånger 
och skapat ett antal mycket uppskattade 
musikaler. Han kommer tillsammans med 
sin fru Carina och tillsammans har de gjort 
ett antal skivor. Urban har mycket att ge så 
vi har att se fram emot en väldigt givande 
och värdefull lördag!

Till detta inbjuder vi våra grannförsam-
lingar att vara med. Känns fint att bistå 
varandra med den här typen av verktyg i 
vårt bygge för Guds rike.

Obs! När vi gör den här typen av satsning 
så lägger vi allt krut på detta och då har 
vi ingen gudstjänst på söndagen den 
24/3. Så boka in lördagen och vi gör vår 
”söndagsinsamling” på lördagkvällsmötet 
också.

Tiderna:
15:00 – 17:00 - Seminarium (med paus 
                för förfriskningar) 

17:00 – 18:00 - Matigare fika

18:00 - En härlig och inspirerande 
                   gudstjänst.

Be för detta och det kommer att bli 
oerhört bra och välsignat.

Vi ses…då också!

                             Stefan Claar

Årshögtid Med Visionsgudstjänst
Söndag den 20 januari 2019 klockan 11:00 möts vi till en stark och glädjefylld visionsgud-
stjänst och årshögtid då vi knyter ihop året som gått och gör ett rejält avstamp in i det 
nya. Vi får lyssna till sång och musik och vi ser fram mot att tillsammans, i tacksamhet för 
så mycket, få upphöja Jesus i lovsång, bön och tillbedjan.
 
Personligen har jag redan fått ett ärende på mitt hjärta som jag ber Herren att få 
förmedla i Andens kraft och liv. Något som kan få konsekvenser in i våra personliga liv 
och gemensamma framtid. Jag upplever det som ett angeläget budskap! Det är ett 
ord som verkligen kommit att stanna i mitt inre sedan jag hörde det citeras på Pingst 
Ledardag i Jönköping. Det släpper mig inte.

Om några som kom emot Jesus står det att: “de stannade på avstånd” (Luk 17:12).
Det är så lätt att nöja sig med att stanna på avstånd på flera sätt och olika livsområden. 
Det finns en slags ”trygghet” i ett sådant förhållningssätt men som dessvärre inte är 
utvecklande.  Se mer om detta i Claarspråk.

Varmt välkomna! Kom med förväntan och öppet hjärta!    
             Stefan Claar

”Bygga Församling” Med Urban 
Och Carina Ringbäck Från Göteborg

Ett Tempel I Funktion
Ännu ett år har gått och i huvudet på oss som jobbar i olika 
former med ekonomi snurrar mycket kring bokslut och budget. 
Tittar vi på siffrorna för 2018 ser de OK ut men blickar vi framåt 
in i 2019 så är det med stor bävan. Fortsätter vi som församling 
att offra som vi gjort 2018 så kommer inte pengarna att räcka till 
att betala ut löner till vårt fantastiska team.
 Vi har redan tagit konsekvenserna av detta och beslutat 
att inte anställa någon efterträdare till Charlotte till tjänsten som 
ansvarig för barnverksamheten! 
 Vi har oerhört mycket att vara tacksamma för. Vi 
har många trogna medlemmar som offrar tid och pengar och 
ständigt lägger fram vår verksamhet i böner inför Gud. Vi har ett 
fantastiskt team som outtröttligt strävar efter att vilja ”beröra 
alla Norrköpingsbor med det goda budskapet om Jesus Kristus”. 

 

Vårt fantastiska hus Renströmmen sjuder på vardagarna 
av liv och rörelse och det strömmar folk igenom lokalerna. 
Norrköpingsbor som blir bekanta med vår kyrkolokal och vår 
verksamhet, och som dessutom bidrar ekonomiskt så att våra 
insamlade pengar inte behöver gå till förvaltning och underhåll 
av lokaler och utrustning. Vi har dessutom tack vare pågående 
hotellbygge skapat fortsatt förutsägbara låga kostnader.
 Så låt oss därför tillsammans möta framtiden tillsam-
mans, hjälpas åt att inspirera och motivera varandra, både de 
som vi ser regelbundet i vår kyrka och de som kanske just nu inte 
deltar lika frekvent. Låt oss slippa retirera på grund av saknade 
resurser utan låt oss tillsammans möta vår framtid i tro och 
genom expansion.
               Mikael Forsberg     
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Tack Till 
Pertti Juntura
Lördag den första december 2018 sammanvig-
des Pertti Juntura med Marjut Rajalla i Söder-
tälje. Vi delar verkligen deras glädje att ha funnit 
varandra och önskar dem Guds rika välsignelse i 
sin fortsatta gemensamma vandring! 

Tyvärr innebär detta att Pertti har flyttat upp till 
Norsborg och det känns som en stor förlust för 
oss. Samtidigt som vi helt och fullt har förståelse 
för den flytten.
 
1976 döptes Pertti i Filadelfia Gislaved och kom 
till vår församling sjunde april 1984. Det är många 
år han tillhört församlingen och hans tid här har 
sannerligen präglats av trohet, överlåtelse och 
äkta engagemang. Han har lett den Finska grupp-
en på ett enastående och uthålligt sätt. Varit 
församlingsledare under många år. Verkat i när-
radion, funktionsgrupper, samtal och engage-
mang för individer, bönen, ja det är nästan så att 
det är lättare att säga vad han inte varit med i. 
För Pertti har funnits på ett så närvarande sätt i 
församlingens mitt och vi är oerhört tacksamma 
för hans tjänst som verkligen har sin förankring i 
Jesus! Det är så påtagligt när det gäller Pertti. 
Därför kommer han att lämna ett tomrum efter 
sig och vi är tacksamma för alla de åren vi haft 
honom i vår gemenskap och vad han fått betyda.

Den glädje och tacksamhet vi sett hos Pertti för 
att han har funnit Marjut har varit så uppenbar 
och vi är så glada för deras skull! Och vi önskar 
dem allt gott och stor välsigne över deras fort-
satta tjänst för Herren som äkta makar!
       Stefan Claar

Tack Till Charlotte Ajdert
Charlotte Ajdert har tjänat i församlingen som barnledare i knappt två år. Nu 
har hon blivit erbjuden en utökning av sin tjänst på Åby vårdcentral och har 
upplevt det vara rätt att tacka ja till det erbjudandet. Det har inte varit helt 
enkelt att kombinera två deltidstjänster som hon gjort. Vi hade så gärna sett att 
hon fortsatt här, men självfallet har vi samtidigt full respekt och förståelse för 
hennes ställningstagande. 

Jag vill här uttrycka mitt, och jag vet, Barnrådets, teamets och församlingens 
tack för den här tiden. Det är helt klart så, att Charlotte har en genuin känsla 
för barnen och familjerna vilket kommit till starkt uttryck i, och präglat, hennes 
tjänst som ledare för barnarbetet. Vi har känt hennes hjärta och innerlighet 
för Söndax bland annat och det du gjort för Herren har verkligen inte varit 
förgäves. 

Nu förlorar vi inte Charlotte, för hon finns kvar i barnverksamheten, men då 
som volontär och det är vi tacksamma för

Varmt tack Charlotte och vi önskar dig stort lycka till i ditt arbete och Gud väl-
signe dig och din familj!
          Stefan Claar

En gudstjänst av 
och med ungdomarna i Youth
Söndag den tionde februari klockan 11:00 har ungdomarna som samlas i Youth 
hand om gudstjänsten, fullt ut. Tillsammans får de forma och genomföra 
gudstjänsten och det känns väldigt roligt.  Vi tror att de kommer få vara till stor 
välsignelse och det kommer nog att ge mycket inspiration och glädje för alla 
gudstjänstdeltagare.

Vi ser fram mot detta och ber om stor välsignelse över dem nu och på guds- 
tjänsten!
          Stefan Claar
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Renströmmen Växer
Församlingens bolag Renströmmen förvaltning AB genomför 
nu en tillbyggnad av fastigheten. De nya lokalerna är uthyrda 
till Scandic Hotels som nu kommer att få ytterligare 74 rum 
och väsentligt större foajé, reception och restaurang. Denna 
expansion har möjliggjort att vi kunnat teckna en förlängning 
av hyresavtalet fram till 2035. Den hyra som vi garanterat får 
in fram till dess kommer att räcka till att fullt ut betala av de 
nya lån som bolaget har tagit för att kunna genomföra denna 
stora tillbyggnad.

Församlingen har nu genom nya avtalet möjligheten att 
fortsätta att nyttja sina lokaler utan kostnad. Detta är unikt att 
ha den förmånen att inte behöva offra pengar till lokalkost-
nader utan i stället kunna fokusera på kärnverksamheten att 
sprida budskapet om Jesus. 

Tidplanen för den nya delen av hotellet är att lämna över 
lokalerna till Scandic den första april 2019. De räknar sedan 
med att ha gäster i den delen i slutet av April. 

Från nyår och fram till maj så kommer hotellets frukostserver-
ing att vara i Renströmmens restaurang. Detta för att kunna 
bygga om hotellets nuvarande frukostmatsal. Vi räknar med 

att detta ska kunna fungera samtidigt med Renströmmens 
servering men det kräver en hel del planering och sam-
förstånd. 

Renovering av befintliga lokaler planeras starta våren 2020. 
Redan i den pågående etappen så har renoveringsarbete ut-
förts, bland annat så har all ventilation till kyrkan bytts ut och 
nya utrymningsskyltar monterats. 

Renströmmens konferens och restaurang har, efter en allt 
för lugn vår och sommar, under hösten haft en mycket bra  
försäljning och många gäster har nyttjat vår fantastiska serv-
ice. Ett stort tack till hela teamet i Renströmmen.

Byggnationen av det nya hotellet skapade en hel del upp- 
märksamhet under den intensiva vecka då rumsmodulerna 
monterades. Hotellrummen kom färdigbyggda via båt till 
Norrköping från Estland. Det är byggda helt i trä och har inred-
ningen redan monterad. Att bygga på ett sådant sätt att vi är 
aktsamma om jordens resurser och det Gud har skapat känns 
mycket rätt.
              Kenneth Wåhlberg     

De nya hotellrummen fraktades färdigbyggda med båt över 
Östersjön från Estland till Norrköping.

I Norrköpings hamn lastades rummen av från båten över till 
lastbilar för att kunna fraktas till Renströmmen.

På plats vid Renströmmen monterades de färdigbyggda 
rumsmodulerna snabbt på plats.

Modell över hur den färdigbyggda hotellfasaden är tänkt att 
se ut.
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Vill Du Bli 
Ledare?

Vill du vara med som ledare 
i vår barnverksamhet är du 

välkommen att ta kontakt med 
någon av oss i barnrådet. För att 

vara hjälpledare behöver du ha ett 
intresse för att dela barnens frågor 
och liv, vara villig att ta ansvar för 

ett mindre uppdrag samt dela 
våra kristna värderingar. Alla nya 

barnledare behöver även visa 
upp ett utdrag från belastnings-
registret.

Vi tror på att vi tillsammans är 
en kropp med många olika delar 
där alla har sin speciella funktion 

och vi alla är lika viktiga oavsett 
uppdrag. 

  Barnrådet

     Barnrådet 
består av: 

Anna-Sara 
Sandvik, Char-
lotte Ajdert, 
Elisabeth 
Andersson, Per 
Berglund, Tobi-

as Lind och     
        Silvia Segerlund.                               

Kidz+
Kids +målgrupp är barn som går på mellanstadiet årskurs 4-6 
(10-12 år) . Kids+ har under hösten haft samlingar på fredagar 
ojämna veckor mellan kl. 17.00–18.30.

Vi träffas alltid i lounchen där vi fikar och pratar om veckorna 
som varit. Vi har även ett tema för kvällen. Under hösten har vi 
lärt oss mer om Gud (fadern), Jesus (sonen) och den Helige 
Ande.  På samlingarna har vi alltid någon aktivitet som är kopplad 
till dagens ämne såsom en tävling eller samarbetsövning. 

Som avslutning för hösten var vi ett härligt gäng som åkte till 
Boda Borg, ett äventyrshus i Oxelösund, där man tävlar i olika 
lag genom att göra olika utmaningar tillsammans (påminner om 
fångarna på fortet, som gått på TV).

Vi planerar att fortsätta Kids+ under våren med start jan-feb 
2019.  Varmt välkomna!

                                            Barnrådet

Barnverksamheten
Söndax och Kidz+ är några av de programpunkter vi får möta inom barnverksamheten i 
vår.

BARN

Söndax, Barnens 
Söndagsskola
Söndagen den 20 januari är det vårupptakt för Söndax. Söndax 
är för alla barn 0-12 år. (Barn under 5 år behöver ha en vuxen 
med sig).  Varje söndag kl. 11.00 träffas vi tillsammans med 
övriga gudstjänstbesökare och är med i inledningen av guds- 
tjänsten. Därefter går vi tillsammans till kapellet där vi har en 
storsamling tillsammans. Då sjunger vi tillsammans och presen-
terar dagens bibelämne, ibland får barnen se på något hand-
docksdrama eller drama av barnledarna.  Vi samlar även in en 
kollekt som är frivillig, pengarna går till ett barnhem i Davangere 
i Indien som församlingen stöttat under många år. Därefter 
delar vi in barnen i mindre grupper, yngsta gruppen 0-4 år går 
med sina föräldrar till lekrummet på övre plan, där föräldrarna 
ansvarar för innehållet, sen har vi en grupp för barn 5-7 år och en 
grupp för barn 8-12 år. I de två högre åldersgrupperna samtalar 
vi utifrån en bibeltext. Därefter har vi hålligång, då träffas de 
äldre barnen 5+ i olika aktivitetgrupper och pysslar, sportar, 
spelar spel eller bygger lego tillsammans. 
Terminen håller på till 12:e maj då Söndax har sin 
vårfest, då är alla gammal som ung välkomna att 
vara med.

Det är ett härligt gäng barn som vi 
ledare får träffa på söndagarna från 
flera olika kulturer, de är så roligt att 
få mötas tillsammans i Guds hus.  
Undervisningen under hösten har 
haft sitt fokus på gamla testament- 
et. Vi började prata om världens 
skapelse och första människorna. 
Därefter har barnen fått höra om 
Noa, Abraham, Jakob och Isak, 
Josef, Mose och uttåget ur Egypten. 
Undervisningen har fokuserat på 
människornas tillit till Gud och hur 
Gud är trofast och bär även genom 
de svåraste stunder. Vi har även pra-
tat om budorden, gyllene regeln och 
vår relation med Gud genom bönen. 

Vi avslutade terminen med en julfest 
där barnledarna tillsammans hjälptes 
åt att presentera julens budskap, Jesus 
vår frälsares födelse och vad vi kan ge 
Jesus i födelsedagspresent, att ge 
honom plats att få bo i vårt hjärta. 

Vi ser fram emot en ny spännande 
termin tillsammans. Under våren  
kommer undervisningen fortsätta 
ha sitt fokus utifrån bibel texter ur 
gamla testamentet.   Vi barnledare 
är väldigt glada att vi får vara med och  
tjäna för Guds rike. 
                  Barnrådet
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VITTNESBÖRD

Under Flykten  

abtom Issak växte upp på landet i Eritrea tillsammans 
med sina föräldrar och syskon. När han var 14 flyttade 
han till Dibarwa, grannstad till huvudstaden Asmara, 

för att fortsätta sina studier. Där bodde han tillsammans med sin 
syster tills lumpen närmade sig.
 Då Eritrea är en diktatur råder hårda förhållanden i 
landet. Den allmänna värnplikten är på 18 månader, men förlängs 
i de flesta fall på obestämd tid. För många handlar det om åratal i 
militärens tjänst. En tid präglad av tvångsarbete, dåliga förhåll-
anden och hårda fysiska straff. Många unga väljer därför att fly 
från Eritrea. En utväg även Habtom såg, då han inte trivdes i 
militärens tjänst.
 – Jag försökte fly men soldaterna tog mig och satte mig 
i fängelse, berättar han.

 Så långt hade Habtom levt ett sunt liv. I skolan hade 
han spelat fotboll och tränat karate och han varken rökte eller 
drack. Men i fängelset kom det att förändras.
 – I fängelset var det bara jag som inte rökte. Alla andra 
gjorde det så jag började också röka.

fter cirka fyra månader släpptes Habtom ut från fängelset. 
Han fick löfte om att han skulle bli lärare för militären. Så 
under ett års tid jobbade han för dem. Sen fick han semester 

och passade då på att besöka huvudstaden Asmara. 
 – Jag hade många frågor i mitt huvud och kände mig 
inte tillfreds med livet. Därför gjorde jag många saker för att 
hitta frihet, men det var svårt att finna det, berättar han.
 Under semestern i Asmara blev Habtom på nytt gripen 

Fann Habtom Jesus
För sex år sedan kom Habtom Issak till Sverige. Efter att ha avvikit från den militärtjänst 
han var beordrad att göra i hemlandet Eritrea åkte han in och ut ur fängelset. Blev han 
gripen ännu en gång var risken stor att han skulle få stanna i fängelset eller i militärens 
tjänst för resten av livet. Habtoms pappa uppmanade därför honom att fly. Under flykten 
blev det allt mer uppenbart för Habtom att det fanns en tomhet i hans liv. En tomhet bara 
Jesus kunde fylla.
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av militären, anklagad för att ha begått brott trots att han inte 
hade gjort något. Utan rättegång dömdes han på nytt till fän-
gelse. 
 – Det jättetufft att sitta i det fängelset. Det ligger mitt i 
öknen och saknar tak. Regnar det så regnar det på dig och regnar 
det inte så är det jättesoligt.
 En dag i fängelset hittade Habtom en bok. Boken hand-
lade om paradiset och helvetet. När han hade läst boken började 
tankarna snurra och han började fundera på var han skulle ham-
na om han dog. Han hade haft viss kontakt med troende kristna 
och var själv uppväxt i en ortodox familj, men någon egen tro 
hade Habtom för stunden inte.
 – Min familj är ortodoxa kristna, men det ortodoxa har 
blivit en blandning av kultur och religion. Så det är svårt att följa 
Jesus på det sättet. Jag visste inget om Jesus Kristus även om jag 
växte upp i en ortodox familj, säger Habtom.

ndelen kristna i Eritrea är inte statistiskt säkerställd, 
men USA:s Department Of State uppskattar att det finns 
50 procent kristna, 48 procent muslimer och två pro-

cent från övriga trosinriktningar i landet. Men andelen troende 
kristna som följer Jesus Kristus bedömer Habtom som mycket 
mindre, då det i Eritrea inte är tillåtet att följa Jesus Kristus på 
det sättet.
 – Blir de upptäckta när de ber eller har bibelstudie så 
sätts de i fängelse. Så när jag satt i fängelset så fanns det ett fän-
gelse intill där människor som trodde på Jesus Kristus satt.

å Habtom inte visste hur många år han skulle få sitta i 
fängelset bestämde han sig för att fly från fängelset till-
sammans med två av hans kompisar.

 – Efter fyra dagars vandring kom vi fram till Asmara. 
Då åkte jag hem till mina föräldrar och de till sina. Men efter tre 
månader skickade soldaterna brev till mina föräldrar om att de 
ska hämta mig. Min pappa så då åt mig att fly. För skulle de ta 
mig igen så skulle de aldrig frige mig.
 Habtom och en kompis påbörjade då en flykt till Etio-
pien. Längs vägen blir de sedda av soldaterna och ser hur de mitt 
framför ögonen på dem skjuter ned en annan man. Habtom och 
hans kompis kommer dock fram till Etiopien. Där stannar de i 
ett läger i en månad innan de tillsammans med 27 andra börjar 
gå mot Sudan.
 – Efter fyra dagar blev vår grupp sedda av soldater från 
Etiopien. Jag och mina kompisar var under träden så de missade 
oss men de andra personerna tog de. Vi blev tolv stycken kvar 
som fortsatte resan.
 De fick sedan hjälp av en man som hade koll på rikt- 
ningen och som var villig att hjälpa dem. Men när han efter sex 
dagar åkte för att hämta mat blev han gripen. De fick därför 
fortsätta på egen hand. Av säkerhetsskäl delade de då upp grup-
pen i två.
 – Vi sex i vår grupp började gå mot Sudan men vi hade 
varken mat eller vatten. Så det var jättesvårt. Vi gick i fyra dagar 
sen var vi så törstiga att vi blev tvungna att dricka vår egen urin. 
 Efter nio, tio dagar kom de fram till gränsen mellan Eti-
opien och Sudan. Men där fanns en flod de var tvungna att korsa. 
En flod där det fanns krokodiler.
 – Klockan var ett på natten när vi kom. De etiopiska 
soldaterna hörde oss och började skjuta mot oss. Jag och tre an-
dra slängde oss ned i floden, men en av oss dog och vi hittade 
aldrig honom och de två som blev kvar på land blev gripna och 
satta i fängelset.
 Innan Habtom påbörjade resan från Etiopien till Sudan 
såg han en syn i en dröm. Han såg en man som drog upp honom 

ur en flod. Han kände därför en frid över att han skulle klara sig. 

abtom var fortfarande inte kristen. Han rökte och drack 
mycket och gjorde många andra saker. Allt för att hitta 
något som kunde tillfredställa hans inre längtan efter 

frihet. Men inget hjälpte. Ibland när Habtom var riktigt berusad 
hände det dock att han bad till Gud och sa; “Gud, visa mig din 
väg. Jag vet inte vad jag ska göra eller var jag ska gå.”

Sudan fick Habtom plats i ett läger. Han åkte sedan och häl-
sade på sin bästa kompis från Eritrea i huvudstaden Khartoum. 
 – När jag träffade honom hade han blivit troende krist-

en och började berätta om Jesus Kristus för mig, men jag ville 
inte lyssna på honom. Jag ville hitta sanningen själv.
 Habtom kände mer och mer att hans hjärta letade efter 
något. Han kände ingen frihet, hade dåliga vanor och sov oroligt. 
 En dag mötte Habtom ytterligare en man som berättade 
om Jesus Kristus. Habtom kände dock att han själv ville läsa bib-
eln först innan han tog ställning till något någon annan sa. Han 
gick därför till en ortodox kyrka och köpte en bibel och började 
läsa den. 
 – När jag började läsa bibeln kände jag något i mitt 
hjärta. Men mina frågor var det ingen som kunde svara på. 
 Habtom fortsatte läsa bibeln och började få svar på 
några av sina många frågor. Han bad då att Jesus Kristus skulle 
ge honom livet och sätta honom fri från alla svårigheter.
 – När jag berättade för min bästa kompis att jag bestämt 
mig för att ta emot Jesus Kristus blev han jätteglad. Tillsammans 
gick vi till en kyrka. Där började jag en Alpha-kurs och bör-
jade förstå vad den kristna tron handlade om, säger Habtom och 
fortsätter:
 – När jag tog emot Jesus Kristus började jag känna 
frihet i mitt liv. Tände jag en cigarrett så kunde jag inte röka 
den, smakade jag alkohol så kunde jag inte dricka det. Jag kände 
wow, det här var sanningen som jag letat efter. Nu hade jag hittat 
den. Så från den dagen kände jag mig fri.
 

fter Alpha-kursen bestämde sig Habtom för att döpa sig. 
När dopet skedde var han fortfarande kvar i Sudan, men 
han bestämde sig kort därefter för att söka sig vidare till 

Sverige. Under flykten upplevde han att Gud var med honom 
och hjälpte honom genom alla svåra situationer.
 Några problem att komma till Sverige hade inte 
Habtom. Då många flyr med båtar via Libyen och riskerar livet 
på havet, så kom Habtom till Sverige med flygplan direkt utan 
några problem. Habtom hade hört att Sverige var ett fritt land 
som inte hade krig eller något liknande utan att man kunde bo 
bra där. Det tyckte han lät bra.

u har Habtom, som nu är 33 år, varit sex år i Sverige. 
Han placerades först på en flyktingförläggning i Gälli-
vare. Där var han i sex månader. Han kom sedan till Fin-

spång där han bodde i ett år innan han flyttade till Norrköping. 
I Norrköping träffade han kristna kompisar från Eritrea som tog 
honom med till Pingstkyrkan. I Pingstkyrkan har Habtom sedan 
varit med och gjort närradio en söndag i månaden. Nu är han en-
gagerad i cafébussen och är ute på lördagkvällarna och berättar 
om Jesus Kristus.
 – Vi har ett ansvar att berätta för alla om Jesus Kristus. 
Så jag funderar mycket på hur vi ska dela evangeliet här i Nor-
rköping och i hela Sverige, Säger han till avslutning.
.
                                             Rickard Bransell
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Den 13 februari klockan 18.30 är det åter dags för en ny termin av en Alpha-kurs. Alpha är en grundkurs i kristen tro. De Alpha-kurser 
vi haft har varit bra, uppskattade och mycket givande. Det är ett mycket väl fungerande koncept som vi kan erbjuda alla som önskar 
gå kursen. Kursen pågår i tio veckor och ungefär efter halva kursen möts vi till en Alpha-helg då vi talar om den Helige Ande. Första 
gången är en introduktionskväll, då är du som vill varmt välkommen att se hur en Alpha-kväll fungerar.

Kursen innehåller tre delar:
! Kvällen startar alltid 18.30 med att vi sitter ner i en avslappnad och skön miljö och äter en god kvällsmat tillsammans. 

! Efter måltiden lyssnar vi på ett föredrag i givna ämnen.

! Efter fikat, ungefär vid 20.00,  samlas vi i mindre grupper för att samtala om kvällens ämne. Här kan man ställa eventuella frågor, 
dela funderingar och tankar, man har med sig. Här är inga frågor fel frågor. Kvällen avslutas 21.00.

Själva kursen är gratis men vi betalar 300 för mat och fika, även Alpha-helgen ingår i det priset.
Vill du veta mer ta kontakt med Susanne Borén på tel: 011-470 15 03 eller via mail: susanne@norrkopingpingst.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Alpha-Start 13/2

Susanne Borén

1010

ALPHA

LIVET  

är värt att 
UTFORSKA
För mer INFOrmATION:

ALPHAKUrSeN
alphasverige.se

Här kan ni ersätta texten klicka på denna text, skriv in det ni vill informera.
Det finns möjlighet till fler rader.
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Susanne Borén

Bibelstudium
Under våren kommer Curt Ajdert hålla bibelstudium följande 
datum: 11/2, 11/3, 8/4, 20/5, 3/6.

Vi möts i kapellet  11.00 med ingång från Slottsgatan 101. Efter 
bibelstudiet fortsätter vi gemenskapen ute i restaurangen där vi 
äter lunch tillsammans för en billig peng.                               

Grötfest
Den 21 januari klockan 14.00 – ca 16.00. 
Vi äter gröt och allt gott som tillhör gröten och vi sjunger de 
önskesånger vi har med oss till samlingen.

Påskfest
Nästa tillfälle att få vara med och sjunga dagtid är den 15 april 
klockan 14.00. Då möts alla som vill och har möjlighet till en liten 
påskfest. Vi äter en del av påskens delikatesser och sjunger 
sånger om påskens budskap.

Sillunch
Sista tillfället för våren att få mötas till en fin gemenskap och 
sjunga våra önskesånger är den 17 juni klockan 14.00. Då samlas 
vi till en härlig sillunch. Denna gång ser vi gärna att ni anmäler er .
Ni anmäler er genom att ringa Susanne Borén på tel:
011-470 15 03 eller via mail: susanne@norrkopingpingst.se

Gemenskapsdagar
6-7 maj klockan 10.00–15.00. Två dagar av gemenskap, god mat, 
undervisning, sång och musik. Vi har denna gång valt att ha Israel 
i fokus. Gästtalare är Ulla och Philip Holmberg, som kommer att 
dela tankar, undervisa och sjunga tillsammans med oss. Alla är 
varmt välkomna. Vi behöver din anmälan för maten. Du anmäler 
dig genom att ringa Susanne Borén på tel: 011-470 15 03 eller via 
mail: susanne@norrkopingpingts.se

Solrosorna
Längtar du efter en meningsfull uppgift? Då kanske kören Sol-
rosorna är något för dig. Vi är en kör bestående av både kvinnor 
och män och som av två anledningar sjunger. Dels så tycker vi 
om att sjunga men den främsta  anledningen är att vi vill vara 
med och sprida budskapet om Jesus för den äldre generationen 
i Norrköping. Vi är ute två, ibland tre, gånger i veckan och sjunger 
på flera av Norrköpings äldreboenden. Sångerna vi sjunger 
handlar en hel del av dem om  himlen. Vi vill inge hopp till varje 
människa, berätta att det finns en framtid för den som vill. Vi 
är 25 personer i kören men det finns plats för fler. Vi är inte alla 
25 vid varje andaktstillfälle. Det är inget tvång att vara med alla 
gånger. Man kan vara med så mycket man orkar och mäktar med.
Hör av dig till Maj-Britt Sandberg på tel: 070-649 86 75 eller 
Susanne Borén tel: 011-470 15 03 om du vill veta mer.

Stickcafét
Varannan tisdag jämna veckor klockan 14.00 samlas vi i kapellet 
på Renströmmen. Vi är ett härligt gäng med damer i våra bästa 
år. När vi möts så är det inte bara för att handarbeta, vi läser 
Guds ord, vi sjunger och vi fikar. Allt det här sammantaget blir 
en fin eftermiddag. Det vi stickar och virkar både på plats men 
också hemma skänker vi och det packas sedan för att skickas 
iväg till platser där kläderna gör mycket stor nytta. Vi ser gär-
na att fler kommer med och delar gemenskapen men också 
glädjen över att få vara med och tjäna Jesus på detta sätt. Varmt 
välkomna att titta in och se hur vi har det. Vi startar igen efter 
juluppehåll den 22 januari 

Senior Våren 2019
I församlingen har vi ett seniorråd som tillsammans med Susanne Borén planerar och 
strukturerar det mesta av seniorverksamheten. Vi i rådet hälsar alla daglediga välkomna till 
vårens samlingar.

Susanne Borén

SENIOR
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SENIOR
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VERKSAMHET

Nyckeln Finns  

12

rban Ringbäck är i grunden norrlänning. Han är född i 
gruvsamhället Malå, som ligger mitt i Västerbottens in-
land och är en del av Lappland, närbeläget med orter som 

Lycksele och Sorsele. Då hans pappa var predikant kom familjen 
Ringbäck att flytta var annat, var tredje år. De hamnade då bland 
annat i Dalarna och i Stockholmsförorten Huddinge. När Urban 
Ringbäck upplevde att Gud gav honom en egen kallelse fick han 
jobb som ungdomsledare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. 
Nästa tjänst blev i pingstförsamlingen i Hässleholm innan han 

1992 landade i Smyrnaförsamlingen i Göteborg där han nu är 
inne på sitt 27:e år.

ntresset för musiken väcktes för Urban Ringbäck lite tidigare 
än viljan att predika.
 – Redan vid 14-15 års ålder började jag leda en liten 

sånggrupp i Huddinge och började skriva egna sånger till den. 
Sen kom predikandet ihop med att jag hade en kallelsekris när 
jag var i 20 årsåldern. Men jag har alltid kombinerat musiken 

I Församlingen
Urban Ringbäck är för många inom pingströrelsen ett välkänt namn. Många minns hans 
musikaler från 80-talet, hans skivor tillsammans med frun Carina eller har stött på honom 
som predikant. När konferensen “Bygga församling” återkommer i mars är det en ödmjuk 
Urban Ringbäck vi kommer få möta. Han har stor respekt för det som redan sker i försam-
lingen och ser därför som sin främsta uppgift att komma med uppmuntran.
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Namn: Urban Ringbäck

Bor: I Fiskebäck utanför Göteborg.

Ålder: 64

Familj: Gift med Carina sedan 1981. 
Pappa till fyra barn.

Aktuell med: Håller tillsammans med sin 
fru Carina i undervisning och sång på 
“Bygga församling” i mars.

Jobbar som: Pastor och föreståndare i 

Smyrnaförsamlingen i Göteborg.

Känd för: Kristna musikaler, skivor till-
sammans med frun Carina.

Kuriosa: Urban Ringbäck var tillsam-
mans med sin kusin Anders Jaktlund 
initiativtagare till TV-Succén “Minns du 
sången?”. Tillsammans med Jaktlund 
var han där även musikalisk ledare. 
Programmet sändes på SVT mellan 
1998-2000.

N

13

med förkunnandet. Det har gått hand i hand och jag ser det som 
två uttryck för samma kallelse. 

är Urban Ringbäck började jobba som ungdomsledare i 
Filadelfiakyrkan i Stockholm 1979/1980 var han omgiv-
en av många kreativa människor. Då föddes en idé om 

att göra musikal av Lukasevangeliet, som både är undersökande 
och argumenterande för tron. När så vännen och musikern L-O 
Forsberg flyttade ned från Sorsele fick Urban en kollega att skri-
va musikalen, som fick namnet Lukas, tillsammans med. Musi-
kalen fick ett enormt genomslag och visades 1985 även på SVT.
 – Vi framförde den runt 60 gånger. Många föreställn-
ingar var på skolor, men vi framförde den på andra ställen också, 
säger Urban Ringbäck som tillsammans med L-O Forsberg se-
dan skrev ytterligare fyra musikaler innan L-O Forsberg 2002 
dog en för tidig död 43 år gammal. 

nder tiden i Stockholm träffade Urban också sin fru Ca-
rina. Efter lite turer fram och tillbaka blev de ett par och 
1981 gifte de sig. De började snart även sjunga tillsam-

mans.
 – Vi har en lite annan repertoar. Det är lite mer singer/
songwriter. Lite mer personligt material. Det kan vara sånger 
som vill förkunna någonting eller vara evangeliserande, förk-
larar Urban.
 Hittills har Urban och Carina gjort fyra skivor tillsam-
mans. Den första kom 1993. Sen kom en 2002, en 2006 och en 
2011. Nu är de i startfasen för ett nytt album.
 – Numera är det lite svårt att ge ut skivor men på nått 
sätt så ska vi ge ut den digitalt och kanske också fysiskt, säger 
Urban och utlovar att vi i Norrköping kommer få höra smakprov 
på de nya sångerna.
 Mellan dessa skivor har de även hunnit göra tre musi-
kaler tillsammans, så på så sätt är det sju skivor de släppt, berät-
tar Urban.

om föreståndare och pastor för Smyrnaförsamlingen i 
Götegborg har Urban Ringbäck fått vara med och se att 
även en gammal församling kan växa.
 – Vi har fått se en ganska kraftig tillväxt. Det är inget 

att skryta med, men från att ha stått ganska stilla eller försiktigt 
backat så har vi faktiskt vuxit nu i ett antal år, säger han.
 Församlingen har en historik över att på ett bra sätt ha 
lyckats fånga upp de invandringsvågor som har varit. Den Es-
tländska efter andra världskriget, och den finska och jugoslavis-
ka arbeteskraftsinvandringen. Men ingen hade vågat drömma 
om det genombrott de nu fått se.
 – Vi kände att Gud knackade på församlingens hjärta 
men ingen kunde ana att vi skulle se ett sådant enormt genom-

brott. Vi hade en engelskspråkig verksamhet som hade fört mån-
ga till oss från Afrika och Asien. Men från 2011 och framåt så 
kom en stor våg av farsi-talande. Vi har inte räknat hur många 
som blivit frälsta. Men 500-600 har döpt sig de sista sju åren. En 
del har flyttat vidare och en del har åkt hem till sina länder, men 
en stor del deltar också i församlingen.
 I och med detta genombrott håller Smyrna gudstjänst i 
stort sett varje dag och har blivit en vardagskyrka såväl som en 
söndagskyrka. De fungerar också som ett socialtcenter för de 
behövande. En annan stor förändring är att Smyrna inte längre 
tycker det är viktigt att kalla sig för en svensk församling.
 – Vi säger att vi bygger en internationell församling 
som följer Jesus. Guds församling är en kulturell smältdegel. 
Det handlar om att alla folk och stammar ska komma samman 
och det ska fortsätta i evighet.

ågra konkreta råd att ge till andra församlingar som 
drömmer om att se ett liknande genombrott tycker Ur-
ban Ringbäck att är svårt att ge.

 – Det är ingenting som går att kopiera. Man behöver ett 
tilltal från Gud på något sätt. Som kyrka gäller det att man vill 
förbereda sig på att Gud vill mer. Det handlar inte om vilka vi 
tycker passar bäst i vår kyrka utan vilka Gud sänder till oss. Ofta 
finns nyckeln redan i församlingen. Det finns människor av olika 
bakgrund som kan få bli använda av Gud. Så det som börjar i 
liten skala kan växa till något större. 

et budskap Urban Ringbäck under “Bygga församling” 
kommer framföra i Norrköping kommer vara ett bud-
skap av uppmuntran. All undervisning är inte klar, men 

i stort vet han i vilken riktning han vill gå.
 – Jag har stor respekt för det Gud redan gör i försam-
lingen. När vi kommer vill vi därför förmedla uppmuntran. Vi 
kommer inte utifrån och säger att vi vet allt. Så det kommer inte 
handla så mycket om att så här ska man göra utan mer om hopp, 
strukturella förändringar, förändringar av attityder och prioriter-
ingar. Men framförallt är uppmuntran det centrala.

esöket i Norrköping är något Urban och Carina ser fram 
emot. De har också bra minnen från tidigare besök i sta-
den. Men då engagemanget i Smyrna kräver mycket turn-
erar de inte så mycket i andra församlingar. Men när för-

frågan kom från Norrköping kände de att de skulle tacka ja.
 – Vi kände att det här skulle vi vara med på. Jag tror 
därför att det finns en mening med det, säger Urban till avslut-
ning.
                                             Rickard Bransell
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Youth
Under hösten 2018 har vi haft relativt många 
ekumeniska satsningar på Youth. Dels har vi vid två 
tillfällen träffats tillsammans med de övriga kyrkorna 
i Norrköping genom Togethersammarbetet (mer om 
det längre ner) och dels har vi vid två tillfällen haft 
gemensamma ungdomssamlingar med pingstkyrkan 
i Linköping. Samarbetet med Linköping är uppskattat 
bland ungdomarna och det är kul att kunna ha ett 
utbyte utöver sommarlägren. Fredrik Elm (ungdoms 
pastor i Linköping) och Fredrik Nyman har även 
startat en gemensam podcast som utgår från ung-
domarnas egna frågor om kristen tro och den 21 sep-
tember då Linköping hälsade på Youth så spelades 
podden in live tillsammans med ungdomarna. 

Under hösten som gott har vi haft temat ”kallad till ...” 
som tema för våra predikningar på Youth. Vi har prat-
at om hur Gud kallat oss till sig och hur han kallat oss 
till tjänst. Vi har även talat om behovet av en kristen 
gemenskap och den Helige Ande. Tanken inför våren 
är att knyta an till detta och låta temat kretsa kring 
Andens frukter som det står om i Galaterbrevet 5:22.

Konfa
Läsåret 2018-2019 uteblev konfirmationen pga av 
bristande antal. Förhoppningen är att under våren 
starta bibelstudier i veckan för ungdomarna. Inför 
nästkommande läsår är tanken att bjuda in inte bara 
våra egna ungdomar utan även ungdomar från skol-
orna i Norrköping.

Förändringar
Inför vårterminen sker inga dramatiska förändring-
ar men en sak som kommer förändras är att skapa 
ansvarsveckor för de ungdomar som ingår i ”team”. 
Team är ledningsgruppen för Youth och där ingår ett 
antal ungdomar som är med och tjänar praktiskt på 
ungdomsamlingarna och team fungerar även som 

en slags ledarträning för ungdomarna. Förändringen 
innebär att ungdomarna blir tilldelade veckor då de 
tjänar och veckor då de inte har ansvar för att på så 
sätt skapa balans. Hittills har hela teamet tjänat vid 
varje ungdomssamling.
 

Event Och Samarbeten
Under våren planerar vi en satsning tillsammans med 
OC Västerås (ungdomsarbetet i Västerås pingstför-
samling) då vi har ungdomssamling ihop i Norrköping. 
Vi hade en liknande satsning förra våren vilket var 
mycket lyckat och vi är glada att kunna göra detta i 
år igen! Vidare planerar vi att ha fortsatt samarbete 
med övriga kyrkor i Norrköping gällande Together-
kvällarna. Inför våren är tre fredagar planerade att 
gå till Together och vi är glada att kunna göra detta 
tillsammans med övriga kyrkor och förhoppningen är 
att ännu fler församlingar i Norrköping skall involvera 
sig. I dagsläget innefattar samarbetet Pingstkyrkan, 
Korskyrkan, Centrumkyrkan och Vidablickkyrkan.

Utmaningar Framåt
I dagsläget ligger det en stor utmaning i att hitta 
vuxna som vill ta ett ledaransvar bland ungdomarna. 
Känner du för ungdomarna i vår församling och vill 
vara med att bygga Youth så tveka inte att prata med 
Fredrik Nyman antingen personligen eller via mail: 
fredrik@norrkopingpingst.se.

En annan av de utmaningar vi står i är delvis kopplad 
till föryngringsprocessen som Stefan Claar presen-
terat under hösten. Det är ett fåtal ungdomar som 
i dagsläget är med och tjänar i musikteam och som 
tekniker men det finns många som sitter på dolda 
talanger. Detta vill vi göra något åt och under våren 
vill vi försöka få fler ungdomar att upptäcka sina 
gåvor, något som förhoppningsvis på sikt kan komma 
församlingen i stort till del. 

-
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INTERNATIONELLT

Kαλημέρα Norrköping!
örst vill jag tacka så hjärtligt för alla förböner som fått bety-
da så otroligt mycket. Nu har sex månader passerat sedan 
jag flyttade till biblisk mark och jag börjar anpassa mig mer 
och mer och känner att jag trivs bättre för varje dag som 

går. Jag mår bra och har hälsan i behåll! Jag studerar grekiska för 
fullt och kan inte förstå att jag faktiskt håller på att lära mig detta 
fantast- iska krångliga språk. Jag har fått den stora nåden att få 
komma i samma klass som en svensk kristen tjej från Tyskland, 
som också flyttat ner som missionär och tillsammans försöker 
vi bygga rel-ationer på skolan för att kunna sprida en Kristusdoft. 
Redan har vi fått se hur Gud börjat beröra några av våra klass-
kamrater som börjat komma med till kyrkan! 
 Jag upplever att församlingens förtroende för mig 
växer, då uppdragen och ansvarsområdena ökar. Jag har fått en 
arbetsplats på pastorsexpeditionen vilket känns väldigt kul. Jag 
är djupt tacksam över hur församlingen tagit emot mig och de är 
måna om att låta mig få veta hur mycket de uppskattar mig. 
 En härlig spännande nyhet är att hösten 2019 kom-
mer Testa Mission göra det möjligt för elever att komma till 
Thessaloniki för att gå missionskurs. David Johansson som är 
föreståndare för Testa mission var här på besök i oktober och i 
samband med detta blev jag tillfrågad att ta ansvar för arbetet 
som kommer att ske här på plats och jag har tackat Ja. Jag har 
varit tydlig med att jag gärna hjälper till med arbetet så länge Gud 
anser att jag har ett uppdrag här i Grekland. 

ag känner mig verkligen använd av Gud, speciellt i alla de 
möten jag får med människor men också genom under-
visningen jag inspireras att dela. Jag finner mig själv många 
gånger i situationer där jag får agera som mentor och 
själavårdare för både unga och vuxna. Det är fantastiskt att 

få vara ett stöd för unga människor som är tokhungriga på Jesus 
och som är på väg ut i livet. Jag undervisar ungdomarna i princip 
varje vecka. Aldrig har jag sett unga tillbedjare som söker Gud, så 
envist, tills himlen öppnar sig över dem. 
 Jag har också predikat lite på gudstjänsterna och jag 
känner mig ödmjuk som får nåden att förkunna i en församling 

som annars inte allt för ofta har kvinnliga predikanter på estra-
den. Särskilt inte yngre sådana. Jag är i stort behov av förbön på 
detta område. Jag känner mig väldigt liten och jag har aldrig haft 
så stor respekt för talarstolen som nu. Jag önskar att jag kan få 
inspirera unga kvinnor här att tro på att Gud kallar dem till tjänst! 
Jag tänker på kvinnan vid Sykars brunn. Vem trodde att hon 
skulle bli den tidens första kvinnliga väckelsepredikant? En 
föraktad kvinna vars vittnesbörd inte ens var giltigt... Gud 
använder precis vem han vill utan att fråga någon om lov. Han 
använder till och med mig. Vilken nåd! 

det är inget nytt att Grekland har förhårdnad mark att 
ge sig ut på för att evangelisera och bygga kyrka. Men 
församlingen i Thessaloniki har åtskilliga gånger blivit 
tröstade med löftet om att den säd som Paulus en gång 

sådde, och de som kom efter sådde, inte är död, utan vi ska åter 
få se en skörd av den Helige Andes verk! Vill du säg säga ditt 
AMEN här så går det jättebra! 
 Min respekt växer avsevärt för alla de som gått före, 
som troget tjänat Jesus trots svåra konflikter och splittringar ge-
nom åren bland pingstförsamlingarna i södra Europa. Jag hedrar 
Paul, (föreståndare för Apostolic church som kyrkan heter), som 
jobbar mer än heltid för att kunna försörja sin familj PLUS att han 
arbetar som föreståndare och leder församlingen överlåtet. 
Man bygger inte en pingstkyrka i Grekland med mycket medvind. 
Men ära och pris till Jesus Kristus som än idag låter sin kyrka 
pulsera genom den helige andes vind.
 Detta sätter vi vårt hopp till, honom som fortfarande vill 
något med sin kyrka i vår tid och därför fortsätter vi löpa uthålligt 
i det lopp vi har framför oss. 

ack återigen för era förböner! Önskar er Jesu Kristi frid 
och välsignelse över er alla! 

 
Er syster Maria.

D
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Maria Agirman lämnade i juni 2018 Norrköping 
för att bli missionär i Thessaloniki i Grekland. Bilden 
ovan är från en av Marias senaste predikningar, som 
också går att lyssna på via Apostolic Church Thes-
salonikis facebooksida.
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Vår Vision
”Vi vill beröra alla Norrköpingsbor 

med det goda budskapet om Jesus Kristus.”

Vår Värdegrund
”Vi vill följa Jesus, leva i Guds kärlek, vara 

Andens redskap, verka för denna världens bästa.”

Vår Miljö
Skall vara vänlig;

- att mötas av vänlighet har
betydelse och är smittsamt.

Skall vara vanlig;
i vår kyrka möts man av vanliga 

människor och får vara 
som man är.

Skall vara varm;
det är inte perfektion som 

påverkar utan kärlekens 
värme som berör.

Skall vara vuxen;
- en kultur där vi möter varandra 

som vuxna och hittar verktyg 
att vara sådana.


