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CLAARSPRÅK

“Bänkvärmare”, 
Mottagare, Givare 

i vill beröra alla Norrköpingsbor med 
det goda budskapet om Jesus Kristus. 
Det är vår församlings vision. Det finns absolut inget 

som är av större värde än kunskapen om Honom!

BERÖRD BERÖR 
vå av Jesu lärjungar, även kallade Emmausvandrarna 
(Lukas 24), var så uppgivna, besvikna och missmodiga. 
Deras mästare hade blivit avrättad på det mest gruvliga 

sätt. Den avrättade, nu uppståndne, slår följe med dem. Deras 
mörka dystra tankar gör att de inte ens känner igen Jesus. Han 
går igenom gamla förbundets texter (Gamla testamentet) och 
påvisar vad det står om Honom. Innan kvällen är över 
blir det uppenbarat för dem vem han var. Då händer 
det saker. De konstaterar att: ”brann inte våra 
hjärtan när Han talade till oss…” De bröt genast 
upp och återvände till lärjungarna. De möts 
p.g.a. den uppståndne Jesus. Därefter råder det 
ingen tvekan vad som är centrum i deras liv. 
Tillsammans berörde de så många människor 
med budskapet om Jesus.
     Vad är kyrkan för oss idag? Är det Jesus 
eller en förening bland andra? Vi lever i en tid 
och i ett land där vi har ganska mycket av livets 
goda, jämfört med mängder av länder, alldeles 
oerhört mycket! Ändå är den psykiska
ohälsan hög, missmod och 
brusten framtidstro väldigt 
vanligt. 
     Vad talar du om, på 
vägen? Är det mycket 
av det som fyller på 
missmod och uppgiven-
het. Man kan försvara 
sig med att det är 
fakta. Det kan man 
hålla på med och blir 
dessvärre ingen som 
sprider det ljus som 
skingrar mörker. För 
lärjungarna fanns det 
högre fakta som fick 
landa i deras hjärtan. 
Det fick konsekvenser! 
De öppnade så många 
människors ögon vem 
Jesus är och tände reella 
hopp. Berörda av Honom 
berörde de andra.
     Man kan prata så att man inte 
ser. Helt uppenbart beträffande 
Emmausvandrarna som inte ens 
kände igen Jesus. 
     Pratar du så att andra inte 
ser? Eller…?

     Låt oss som församling, detta nya år, vara öppna och förnya 
oss i överlåtelse till Jesus och den helige Ande. Han som tänder 
hjärtan och skapar ett annorlunda synsätt, föder hopp och 
skänker djup och verklig mening med tillvaron och evigheten.

DET GER LIV ÅT ALLT VI GÖR 
SOM FÖRSAMLING, SOM KRISTI KROPP!

å blir du aldrig en, som man ibland hör, bänkvärmare i 
kyrkan. Det är inget dåligt att sitta i kyrkan. Ett alldel- 
es oerhört värde har det! Men kommer man alltid till 

kyrkan bara för att få då kan det bli tunt. 
     Vi får så mycket där Ordet och Jesus är i centrum men det 
har ett stort värde när vi kommer, inte bara för att få, utan även 

för att ge. Då är jag inte bara en bänkvärmare. Med det 
perspektivet - vilket värde det har att du finns där!
När jag får med mig någon till kyrkan är jag så tack-
sam för alla som är där, vilket har skett. Jag tror att 
även du är glad om det finns folk i kyrkan när du 
tar med dig någon. 
 – Herre hjälp oss så vi inte bara är konsu-
menter, utan givare med våra liv, inställningar 

och attityder. Berörda som berör. 
      Det finns en kraft i att samlas i Jesu namn. 

Kejsar Diocletianus (dog 311) förde krig mot den 
kristna kyrkan. Han lär ha sagt: ”Var och en får 

tro vad han vill men de kristna får inte 
samlas.” Det finns kraft i att samlas 
i Jesu namn! 

etta år kommer vi- att 
genomgå en värde-
full och givande 
predikoserie på 

söndagar, samlas till bibel- 
studier varannan onsdag (se 
särskilda artiklar) Vi möts i 
bön, bönevecka v 4 och ord- 
inarie bönemöten framöver. 
Ta med dig vänner till Essens 
(se också särskild artikel) till 
Alpha och våra barn- och 
ungdomsgrupper. 

Vilka möjligheter vi har att- bli 
berörda och beröra!

 Med varm hälsning

       Stefan Claar
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I förkunnelsen på söndagarnas guds- 
tjänster kommer vi att fästa ett rejält 
fokus på gamla testamentet.

Vi sätter många kända och kanske några 
mindre kända gestalter och person-
ligheter i centrum.  Hjältar kallar vi dem, 
men de var verkligen vanliga människor 
med brister, svagheter och som gjorde 
rejäla misstag ibland. Men framför allt 
får vi också se deras styrkor och den 
välsignelse de fick vara till i Guds hand. 

Det finns oerhört mycket guld att finna 
där. Vi hittar så mycket lärdomar för 
våra liv och vår tid som vi lever nu, i de 
mångfacetterade och fascinerande 
berättelserna. 

Så passa på att vara med och hämta 
in insikter och berikande kunskaper, ja 
verktyg för livet, utifrån Bibeln!

De vi kommer att studera är:
Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Rut, 
Samuel, Saul, David, Jonathan, Salomo, 
Hosea, Gideon, Ester, Jesaja, Jeremia, 
Daniel, Jona

Dessutom kommer vi att sätta Nya 
testamentet i Fokus, då vi går igenom 
Markus evangelium med bibelstudier på 
onsdagskvällar (Se särskild artikel).
                                                Stefan Claar

 

• 26 januari - Noa
• 9 februari - Abraham
• 16 februari- Isak
• 23 februari - Jakob
• 1 mars - Josef
• 8 mars - Rut
• 15 mars - Samuel 
• 22 mars - Saul 
• 5 april - David 
• 19 april - Jonathan  
• 26 april - Salomo 
• 3 maj - Hosea 
• 10 maj - Gideon 
• 17 maj - Ester 
• 24 maj - Jesaja 
• 7 juni - Jeremia 
• 14 juni - Daniel 
• 21 juni - Jona 

Ett Tempel i Funktion: 
Gud Har Välsignat Vår Ekonomi Flerfalt
I medlemsbrevet vi skickade ut förra året så formulerade jag en dröm om att ha en 
ekonomi där våra medlemmars trogna offrande kan användas till de löpande kostnad-
erna så att extraordinära gåvor kan användas till extraordinära satsningar.
     Redan i år har detta under skett! Månad efter månad har vi kunnat se att det trogna 
offrandet har ökat. När vi summerar året så ser vi att dessa gåvor har kunnat betala våra 
anställdas löner, täcka övriga kostnader och även gett ett överskott! Vi har dessutom 
blivit välsignade med större enskilda gåvor så vi har nu ett läge där vi kan satsa i stället 
för att dra ner!
     Vidare ser vi hur det internationella arbetet också blivit välsignat. En större enskild 
gåva i kombination med en fantastik positiv vändning inom Erikshjälpen innebär att vi 
nu har medel och förutsättning att bibehålla de internationella projekt som vi  är engag-
erade i.
     En stor uppmuntran till alla Ni som gett små och stora gåvor och alla som gett av tid 
och engagemang till att skapa en församling och ett tempel i funktion. Låt oss fortsätta 
på denna väg så att vi även vid 2020 års summering kan tala om att satsa!
               Mikael Forsberg

Predikoserie: Bibelns Hjältar

Policy Gällande
Fotografering Och 
Filmning I Kyrkan
Församlingsledarna har fört ett 
resonemang ang fotografering i 
vår kyrka och beslutat förmedla 
en policy som gäller framöver i vår 
kyrka. Vi har gjort det muntligen i 
vår gudstjänst den 15 september 
och gör det också här.
     Det är bara tillåtet att fotografera 
de som medverkar, sjunger, talar etc och lägga ut på sociala 
media om man fått ett ja av de som är fotade eller filmade.
     Däremot är det aldrig tillåtet att fotografera gudstjänst-
deltagarna! De som sitter i våra kyrkbänkar. Det är så viktigt 
att man kan sitta här i lugn och ro. En del kanske inte vill synas 
på det sättet och det är t.o.m så, att det för en del kan vara 
förenat med fara, både för sig själv och släktningar i andra 
länder. Därför är denna policy av största vikt och nödvändigt 
att den efterföljs.
                                     Stefan Claar

Radio Pingst 
Norrköping

89,0 Mhz
Söndagar:

 9.00-10.00: Toivvly - Finskt program
18.00-20.00: Hallå medmänniska - Predikan från 
                                    förmiddagen och förbönsprogram

Tisdagar: 
18.00-19.00: Magasinsprogrammet “Concord” 

19.00-20.00: “ Toner och tankar” 
                                           med Ingvar Holmberg
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Tack Thina Forsberg!
Sedan februari 2013 och fram till höstren 2019 
har Thina arbetat som konferensvärdinna och 
bokningsansvarig i Renströmmen. När hon nu 
har slutat så märks det att hon fattas här. Hon 
har med sitt varma och öppna sätt bidragit till att 
skapa en god atmosfär och det har varit väldigt 
roligt att arbeta nära henne. 
     Med Thina som bokningsansvarig har vi i 
pastorsteamet haft en nära samverkan när det 
gäller våra lokaler. Hon har varit väldigt lätt att 
samarbeta med och vi i teamet har uppskattat 
henne väldigt mycket! Därför vill vi här säga ett 
stort tack för de 6 åren och vi önskar henne stor 
välsignelse i framtida uppgifter och uppdrag!     
    Stefan Claar

Bönesatsning Vecka 4
Varje vecka samlas vi för att be tillsammans. Tisdagar kl. 10, onsdagar kl. 18 och 
torsdagar kl. 11. Detta är viktiga stunder, då får vi tillsammans vara med och be 
för vår stad, vårt land, församlingen och varandra. Vi står inför många utman-
ingar och inspirerande satsningar i församlingen, detta vill vi ska ske i enlighet 
med Guds vilja. Hela tiden vill vi be: “Låt din vilja ske inte vår”. Vi ser, hör och vet 
att vårt land behöver få vara med om en stor förändring. Många fler människor 
behöver få möta Jesus. Vi önskar att våra bönesamlingar var vi än möts om det 
är i kyrkan eller i smågruppen eller i annat sammanhang också i fortsättningen 
får bli kraftkällor för oss i vårt lärjungaskap. Det är en förmån att få samlas i bön, 
tillsamman få vara med och upphöja och ära Jesus. Låta Jesus få vara vårt 
centrum. Han gav sitt liv för varenda en av oss och det gjorde han av kärlek. När 
vi samlas för att tillbedja Jesus ger vi tillbaka något till honom, genom vår bön, 
genom att vara inför honom. 
     Under vecka 4 kommer vi ha en bönevecka då vi vill satsa ännu mer på 
bönen.Förutom de vanliga bönetillfällena under tis. ons. och torsdag så samlas 
vi också tisdag, torsdag och fredag kväll klockan 18.00. Varmt välkommen att 
delta i de olika bönetillfällena.
          Susanne Borén

Bibelstudier På Onsdagskvällarna
Med start den femte februari och därefter varannan onsdag klockan 19-19.30 
kommer vi erbjuda bibelstudier efter bönesamlingen. Dessa tillfällen kom-
mer vara halvtimmeslånga, då vi går igenom Markusevangeliet kapitel för 
kapitel. Tanken är att detta ska kunna vara en hjälp och inspiration i den egna 
bibelläsningen. Vi har upplevt det naturligt att göra en vandring genom ett 
evangelium då söndagarna under våren kommer ta sig an Gamla Testament- 
et. Bibelstudierna kommer att ledas av församlingens pastorer och i vissa fall 
inbjudna talare.
     Sedan tidigare har vi lunchbibelstudier på måndagar, en gång i månaden, 
något som självklart fortsätter som vanligt. Tanken är att skapa ytterligare ett 
tillfälle till fördjupning och ge möjligheten även till alla de som är upptagna 
dagtid. 
     Jag tycker det är kul att vi skapar fler tillfällen att gemensamt studera ordet. 
Jag är övertygad att det gör något med oss som kristna när vi studerar Guds 
ord tillsammans.
                Fredrik Nyman, Stefan Claar

Bibelstudier I Vår
En måndag i månaden samlas vi för att fördjupa 
oss i Guds ord.  Curt Ajdert kommer även i vår att 
leda  dessa samlingar. Vi är inne i en tid då vi ännu 
mer behöver samlas kring Guds ord och tillsam-
mans be och lyssna in vad Gud vill med försam-
lingen. Vi möts följande datum 20/1, 24/2, 23/3, 
27/4, 25/5 i Kapellet mellan 11.00-12.30. Samling- 
en avslutas med en gemensam lunch i restau-
rangen för den som har möjlighet att stanna kvar. 
Varmt välkomna att vara med .
                               Susanne Borén

Besök Av
Cupolenkören
Söndag den 2 februari klockan 11:00 får vi besök 
av Cupolenkören. Vi har glädjen att få lyssna till 
Cupolenkören från Pingstkyrkan i Linköping. 
     Dessutom predikar Marcus Sönnerbrandt past-
or och föreståndare i Linköping. Vi ser fram mot 
att få fira gudstjänst med dem och ta del av vad 
de förmedlar både i sång, musik och förkunnelse.
                                        Stefan Claar
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Essens är namnet på en ny satsning detta nya år.

En varm innehållsrik kväll där människors berättelser står i fokus 
i samtalsintervjuens form.
     Vi kommer att genomföra det på onsdagskvällar och det blir 
ett alldeles utmärkt tillfälle att ta med goda vänner och släkting-
ar! 

PREMIÄR ONSDAG DEN 26/2 kl 19:00
Sedan får du hålla uppsikt efter kommande annonseringar för 
kanske ett eller två tillfällen ytterligare denna termin med männi-
skors levande och berörande berättelser.

26 februari möter vi Mats Hillerström (bilden) som överlevde i 
det iskalla vattnet vid Estonia.
     Med anledning av att det är 25 år sedan katastrofen skedde, 
har han blivit intervjuad i flera media och fått delge sin gripande 
berättelse.

Bibelskoleklassen på 19 elever och två lärare från Pingstkyrkan 
i Jönköping hade varit i Tallinn under helgen och var på väg till-
baka till Stockholm med färjan Estonia. Gänget hade haft en bra 
helg och på kvällen i båten bestämde de sig för att ställa upp och 
sjunga karaoke i ett av rummen på båten där det bjöds under-
hållning. När tävlingen var slut gick vännerna och la sig i hytterna, 
men Mats som hade problem med sjösjuka kunde inte sova utan 
gick ut på däck för att få luft. Någonting som senare skulle bli 
hans räddning. Efter att ha stått cirka 45 minuter på däck för att 
få luft och bli av med illamåendet började det hända saker. Mats 
insåg snart att någonting var väldigt fel och sedan var infernot 
ett faktum…

Välkommen att lyssna till hans omtumlande och gripande vitt- 
nesbörd mitt i det fullständigt ofattbara!
                                             Stefan Claar

Levande Och  
Berörande Berättelser

66
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ej! Kanske har du sett mitt namn i något dokument, eller 
så kanske du har sett mig vara med och leda lovsång, 
eller så vet du inte alls vem jag är. Oavsett så vill jag 

börja med att tacka för förtroendet att få vara ordförande i 
styrelsen för församlingen.

ag är uppvuxen i Pingstförsamlingen i Mariestad där jag 
började mitt ledarskap genom att vara med i ungdomsrådet 
och att leda lovsång.  Som 7-åring tog jag emot Jesus i mitt 
liv och jag valde att döpa mig när jag var 9 år gammal. 

Kyrkan och församlingen har alltid varit viktig för mig och det 
har också gett en trygghet och ett stort kompisgäng med person-
er i alla åldrar att umgås med. Efter gymnasiet valde jag att gå 
ett år på bibelskola där vi fokuserade på kreativ kommunikation 
genom teater, dans och sång.

är jag sedan började studera på universitet som 20-åring 
flyttade jag till Norrköping. Jag har varit med i vår 
församling sedan hösten 2008 och har i församlingen 

också funnit vänner för livet. Till vardags arbetar jag som en-
hetschef på Norrköpings kommun.  Jag är gift med David och vi 
bor i ett hus utanför Norrköping.

mitt ledarskap drivs jag av orden: ”Den som tar sin plats 
tar ingen annans”. Kanske känner du igen uttrycket, det är 
författaren och pastorn Tomas Sjödin som pratar om detta.

ör mig är det viktigt att var och en hittar sina förmågor och 
talanger och att de får komma till nytta i församlingen. Jag 
tror på en församling där varje person har en unik funk-

tion och position som Gud använder för att fler människor ska 
upptäcka vem Jesus är.

ör att nå det tror jag också på ett öppet, transparent och tyd-
ligt ledarskap. Det kräver i sin tur också delaktighet, och i 
det förväntar jag mig att medlemmar också vill vara delakt-

ig i det som sker och tar ansvar för sin del och det man kan bidra 
med.  Ofta tänker vi kanske på delaktighet som att jag får sitta 
med och bestämma i alla lägen. Delaktighet är mycket mer än så 
och finns i många olika former. Att tex få information är en sorts 
delaktighet, att ha möjlighet att ställa frågor en annan form. Det 
finns som sagt olika sätt att vara delaktig, och även om du som 
medlem inte är med och tar beslut i alla frågor hoppas jag att du 
ändå känner dig delaktig i vår församling och att vi som styrelse 
bidrar till det. Det är min önskan och min förhoppning att du 
ska känna dig delaktig och villig att ta din plats i vår familj. Alla 
delar och förmågor av Kristi kropp är lika mycket värda.

etta var en kort presentation av mig och mitt ledar-
skap. Jag hoppas att du fått en liten glimt av vem 
jag är.

Vi ses i kyrkan!

/ Hanna

Fotnot: På Hanna Geronssons egen begäran publiceras inga 
porträttbilder i anslutning till denna artikel.

I Styrelsen
Församlingens styrelse har nu fått en ny ordförande vid namn Hanna Geronsson. En del 
känner igen henne sedan tidigare medan hon för andra är en ny bekantskap. Här berätt-
ar hon själv om vem hon är.
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Profetia förde   

ekonnen Debesay är född och uppvuxen i Eritreas hu-
vudstad Asmara. Hans familj var ortodox och kände 
en stolthet över det. Fram tills Mekonnen var närmare 

30 hade han också sin identitet i den ortodoxa tron. En tro som 
för honom var mer kulturellt betingad än just en tro. Men en dag 
2003 kom allt att förändras.
 – Jag mötte Jesus en dag när jag var i Asmara med mina 
kompisar. En kille kom fram och frågade om han fick berätta för 
mig om bibeln. Det fick han göra. Han sa sedan att Jesus älskade 
mig. Jag hade aldrig hört det sägas förut så jag frågade vad han 
sa. Han upprepade då meningen och bjöd sedan med mig till 
Pingstkyrkan.
 Mekonnen följde glatt med, träffade pastorn och flera 
av medlemmarna och kände att han fick ett varmt välkomnande. 

Han började då följa Jesus.
 – Hemma hade jag bara hört om Maria och änglarna. 
Inget om Jesus. Så att Jesus dog för mig var något helt nytt, 
berättar Mekonnen. 
 Att läsa bibeln var heller inget ortodoxa Eritreaner 
gjorde. Att lyssna till prästen och det han sa var det som gällde. 
Mekonnens nya tro blev därför ifrågasatt av alla i hans familj 
utom hans bror, som också tagit emot Jesus. 

993 blev Eritrea en självständig nation efter ett mer än 30 
år långt krig för frigörelse från Etiopien. Sedan dess har Er-
itrea utvecklats till att bli en av världens hårdaste diktaturer, 

utan tillstymmelse till press- och yttrandefrihet. Ett år efter att 
Mekonnen blev frälst bestämde därför regeringen att alla kyrkor 

Mekonnen Till Sverige
2012 bestämde sig Mekonnen Debesay för att lämna Eritrea genom att stjäla ett av re-
geringens flygplan och flyga rakt över havet till grannlandet Saudiarabien. När beslutet 
var fattat kom en man och profeterade över honom. Mekonnen fick då veta att Gud skulle 
vara med honom i arablandet och att när tiden där var slut skulle han resa till Sverige, ett 
helt annat land än han själv hade planerat att ta sig till, men i Sverige skulle han också 
träffa en kvinna som skulle bli hans fru.

M
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som inte var ortodoxa skulle stängas. Den pingstkyrka Mekonn- 
en gick till stängdes därför ned och att utöva hans nyfunna tro 
offentligt blev nu förenligt med fängelsestraff.
 – Det var en svår tid för oss. Särskilt för mig som var 
ny i tron. Jag ville växa i min nya tro men jag kunde inte gå till 
kyrkan då kyrkorna var stängda. Det stressade mig, minns Me-
konnen. 
 I kontakten med sina troende vänner kunde dock Me-
konnen ta små steg framåt i tron. En kompis berättade om den 
helige Ande, varpå Mekonnen direkt gick hem och bad om att 
också få bli fylld av Anden. 

012 kom dock en punkt då Mekonnen kände att han inte 
ville gå runt och vara rädd för regeringen längre utan ville 
få prisa Gud i frihet. Han bestämde sig därför för att flytta 

från Eritrea. Samma vecka Mekonnen fattade det beslutet kom 
en man och profeterade över honom. Han sa: “När jag bad så 
visade Gud mig dig. Du hade en väska och var i ett arabland. Du 
ska flytta dit för en tid. Sen har Gud visat mig att du ska flytta till 
Sverige. Där kommer du också att träffa din blivande fru”. För 
Mekonnen såg planen lite annorlunda ut. Delen med arablandet 
stämde, men siktet hade han inställt på USA.
 – Jag hade jobbat som pilot i Eritrea i 14 år och innan 
dess utbildade jag mig i USA, Israel och ytterligare några länder. 
Därför tänkte jag att om jag kunde träffa FN i Saudiarabien så 
kanske jag kunde flytta till USA och där fortsätta med mitt yrke 
eftersom jag hade intyg och diplom från USA. 

tt Mekonnen jobbade som pilot var själva grundbulten i 
den plan han la upp för att ta sig till Saudiarabien. Till 
vardags flög han med ett av regeringsplanen. Planen 

blev nu att stjäla det och flyga över röda havet för att sedan lan-
da i Saudiarabien. För att lyckas med det behövde Mekonnen 
och hans kompis Jonas, som också ville lämna landet, hitta ett 
tillvägagångssätt som inte väckte misstankar. Tidigt en morgon 
hösten 2012 anlände de därför till flygplatsen för att göra en 
övningsflygning, något som var helt normalt dagar då regerings- 
planet inte användes.
 – Så den här dagen hade vi skrivit upp att vi skulle 
övningsflyga. Men skulle vi flyga bara över Asmara skulle vi 
inte lyckas med vår plan, så vi begärde att få göra vår övning 
över röda havet så vi kunde öva på att flyga lågt.
 När övningen var avslutad ringde de och meddelade att 
de skulle vara tillbaka om tio minuter. Men istället för att flyga 
mot Asmara satte Mekonnen och Jonas kurs mot Saudiarabien. 
Så snart de kom ut över internationellt vatten började de söka 
kontakt med Saudiarabien för att få tillåtelse att landa.
 – De svarade att vi inte hade något tillstånd och frågade 
hur vi hade hamnat ur kurs. Då sa vi att vi hade slut på bensin. Vi 
blev då eskorterade av två jaktplan av amerikansk F16 modell, 
fulladdade med missiler redo att användas om vi inte gjorde som 
vi blev tillsagda.
 Vid landningen flög jaktplanen vidare och Mekonnen 
och Jonas togs emot av polis, och millitär. De arresterades, togs 
in på förhör och fick redogöra för varför de flugit till Saudiara-
bien. Samtidigt genomsöktes planet för att säkra att inga vap-
en fanns ombord. Under förhöret var Mekonnen och Jonas in-
förstådda i att om de svarade fel på någon fråga eller inte kunde 
ge den information som efterfrågades skulle de skickas tillbaka 
till Eritrea. Där väntade då fängelse eller rentav döden. Nu blev 
det istället fängelse i Saudiarabien tills FN hade möjlighet att 
komma och hjälpa dem vidare.
 – Vi fick sitta i fängelset i ett år och fyra månader. Efter 
ett år kom FN och vi fick redogöra för dem varför vi kommit och 

sedan lägga fram våra önskemål om vilka länder vi ville söka oss 
till.
 För Mekonnen var det engelskspråkiga länder som stod 
överst på listan. I första hand USA, sedan Kanada, Australien 
eller England. Men när FN kom tillbaka berättade de att alla 
ambassader utom den svenska var stängda, då ambassadörerna 
var i sina hemländer och firade jul och nyår. Från den svenska 
ambassaden hade dock FN fått beskedet att Sverige var villiga 
att ta emot Mekonnen. 
 – Det var ju Sverige profeten hade sagt. Jag insåg att 
det var Guds plan att jag skulle åka dit. Så jag ändrade mitt tänk-
ande och ville åka dit. Sverige var nu mitt land.

nder tiden i fängelset hade Mekonnen och Jonas levt 
helt utan kontakt med omvärlden. Deras personliga till-
hörigheter hade beslagtagits och de hade inte haft till-

gång till någon telefon. Efter ett års tid lättades sanktionerna och 
de fick tillåtelse att ringa några samtal. De fick också frågan om 
det var något de behövde. De svarade att de ville ha tillbaka der-
as beslagtagna böcker.
 – Väktaren gick iväg och från alla böcker så hämtade 
han bara min bibel. Det var så tydligt att det var Gud som låg 
bakom det. Sen läste jag igenom hela bibeln på tre månader eft-
ersom jag var törstig på Guds ord. 
 Även Jonas, som var ortodox, började läsa bibeln. Me-
konnen fick be med honom och efter två månader kom han och 
berättade att han hade tagit emot Jesus.
 – Jag tänkte: kanske har vi suttit så här länge i fängelset 
för att han skulle ta emot Jesus som sin frälsare. Att det var Guds 
mål. 

är alla papper från migrationsverket var klara kom så 
dagen då Mekonnen släpptes ut i frihet och sattes på 
ett plan till Frankfurt med vidare destination mot Stock-

holm. Vid ankomsten till Arlanda möttes Mekonnen av en repre-
sentant från Valdemarsviks kommun, som hämtade honom med 
bil. 
 – Det var den 19 februari 2014. Det var kallt och myck- 
et snö. Men de fixade kläder och pengar. Gud ordnade allt för 
mig. 
 Framme i Valdemarsvik fick Mekonnen en lägenhet att 
flytta in i där alla förnödenheter fanns.
 – Jag grät och tackade Gud. I kylen och frysen fanns 
mat, det fanns en fin säng och fina möbler. Gud hade gett mig ett 
hem och jag fick leva i lugn och ro.
 Mekonnen lärde sig sedan svenska via en SFI-kurs i 
Söderköping, då ingen sådan fanns i Valdemarsvik. Han blev 
också visad Norrköping och vad som fanns där. När han frågade 
efter en pingstkyrka blev han hänvisad till Norrköping. Där träff-
ade han den Eritreanska gruppen, som då bestod av bara tre-fyra 
personer mot dagens dryga 30.
 – Jag fick veta att de hade bibelstudieträffar varje fred-
ag klockan sju, så jag började vara med dem. Sen åkte jag hem 
till Valdemarsvik med bussen. Det var jätteskönt för mig att få 
träffa mina bröder i Kristus. Det gjorde mig jätteglad.
 I pingstkyrkan träffade Mekonnen också sin fru As-
meret. När han fick syn på henne började han fundera på om 
det kunde vara henne profetian gällde. Han förde ämnet på tal 
men Asmeret hade andra planer. Hon hade tänkt studera vidare 
och avvakta med att bilda familj. Men svarade att hon skulle be 
över saken. Efter att ha bett och funderat i tre, fyra månade kom 
Asmerat till Mekonnen och berättade att hon kände frid över att 
gifta sig med honom. Den 29 augusti 2015 ägde sedan bröllopet 
rum i Pingstkyrkan i Norrköping. Idag har de två barn tillsam-
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VITTNESBÖRD

Språkcafé Renströmmen
Språkcaféet är en samlingsplats för alla som vill lära sig svens-
ka, svensk kultur, sociala koder och träffa andra i samma 
situation. Vi är ett gäng volontärer som möter upp med ny-
bryggt kaffe och något gott kaffebröd. Tisdagar klockan 18.00 
är det som gäller och vi brukar hålla på till cirka 19.30. Vår 
målsättning är att vara en social plats där man får använda 
svenska språket samt att lära sig om svensk kultur, samhälle 
med mera. Vi har valt att inte prata politik och religion då 
många har flytt på grund av dessa orsaker och att det kan 
skapa konflikter i gruppen men dyker frågorna upp så svarar vi 
såklart på dessa. Vi väljer istället att samtala om ex. mänskliga 
rättigheter, demokrati, jämställdhet, olika helgdagar för att 
visa vad vi i Sverige tycker och står upp för. Under åren har 
vi lärt oss om trafiksäkerhet, fågelskådat vid Tåkern, besökt 
Löfstad slott, haft besök av Russell från Sydafrika, kommu-
nalrådet Eva-Britt som har berättat om vad politik är, bowlat, 
gått på teater och lyssnat på symfoniorkestern, sett svens-
ka filmer, spelat minigolf och beach volleyboll, lärt oss om 
brandsäkerhet, gjort julgodis, bakat bullar och mycket annat.

Vi startade caféet hösten 2016 och har som mest varit över 
60 personer och med 16 olika nationaliteter. Det har varit per-
soner från Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, Colombia,
Peru, Polen, Turkiet, Frankrike, Kina m.fl. De som kommer 
har olika bakgrund och olika förutsättningar och mål. En del 
pluggar i Norrköping eller har jobb och vill lära sig språket 
och förstå vår kultur. Andra kommer som flyktingar och 
asylsökande och är i stort behov att hitta en ny plats i ett nytt 
sammanhang. Behovet av läxhjälp är stort i den sista gruppen.

Under åren så har vi fått varit med om hur människor har fått 
jobb, hittat bostad, fått asyl, kommit in på utbildningar, åter-
förenats med sina familjer och mycket mer.

Är du sugen på att vilja hjälpa till så är det bara att höra av 
dej till Jona Dera, Sara Dera, Sören Ajdert, Thomas och Mia 
Thalin, Karin Fredéricsson eller besöka vår facebooksida: 
språkcafé renströmmen.
                                           Sören Ajdert     

Jag tycker att Renström-
mens språkcafé har gett mig 
en annan uppfattning om 
svenskarna och det svenska 
samhället i sin helhet. Det har 
varit ett varmt ställe som jag 
vänder mig till varje tisdag kl. 
18.00. för att träffa de trev-
liga, väldigt snälla svenskar 
som alltid försöker bemöta oss med ett stort leende och en 
varm kram.
     Språkcaféet har betytt så mycket för mig och det gör det 
fortfarande. Man får lära sig svenska på ett roligt sätt, träffa 
andra människor såväl svenskar, araber som människor från 

hela världen, samt man får uppleva väldigt trevliga oförglöm-
liga kvällar.
   // Fahd från Syrien

Jag har gått på många språk-
caféer i stan men det här är 
det bästa för vi gör så många 
olika aktiviteter. På det sättet 
så lära jag mej svenska ord i 
olika situationer och tillfällen. 
Genom språkcaféet har jag 
lärt känna nya människor och 
fått många nya vänner.
   // Andrea från Rumänien

Röster om Språkcaféet

mans och bor i lägenhet i Silverringen i Norrköping.

Något jobb som pilot i Sverige har det ännu inte blivit 
för Mekonnen. Han var inne på den linjen när han kom, 
men för att förnya den licens han redan hade var han 

tvungen att resa till Addis Abeba och göra tre landningar och tre 
starter, något han inte kunde göra då han för stunden saknade 
medborgarskap. Han skulle också behöva göra det svenska te-
oriprovet och gå i svensk flygskola för att få det europeiska flyg- 
certifikatet, då det skilde sig en del från det amerikanska han var 
utbildad för. Allt detta skulle kosta mellan 200 000-300 000 

kronor, något som i det läget inte var genomförbart. 
 – Jag pratade med min fru och sa att jag inte bara ville 
sitta och vänta utan måste göra något. 2016 började jag därför en 
tvåårig utbildning till undersköterska.
 Efter utbildningen fick Mekonnen jobb direkt som und- 
ersköterska, ett jobb han sedan har trivts väldigt bra med.
 – Jag trivs så bra att jag glömt det där med flyget. Jag 
vill jobba för Gud. Det känner jag att jag gör när jag hjälper äldre 
människor. Jag känner full frid i hjärtat när jag jobbar med mina 
gamlingar. Det vill jag fortsätta med. Sen får vi se vad som sker 
längre fram, säger Mekonnen till avslutning.
    Rickard Bransell
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BARN

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. Varmt välkommen att 

delta på Söndax och få en 
inblick i verksamheten!

 Barnrådet

     Barnrå-
det består 
av: Anna-Sara 
Sandvik, 
Elisabeth 
Andersson, Per 

Berglund och 
Tobias Lind      

Kidz+
Kidz+ har haft samlingar varannan fredagkväll mellan kl. 17.00–
18.30. Kidz +målgrupp är barn som går på mellanstadiet årskurs 
4-6 (10-12) år.  

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.  

Några gånger under hösten har vi har även haft Kidz+ sönda i 
samband med gudstjänst. Detta har fallit väl ut och vi har som 
ambition att forstätta ses vissa söndagar under vårterminen.

Vår plan är att att fortsätta Kidz+ under våren med start jan-feb 
2020. Varmt välkomna!
                                            Barnrådet

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

1111

Söndax, Barnens 
Söndagsskola
Söndagen den 19 januari är det upptakt för Söndax. Söndax är 
för alla barn 0-12 år. ( Barn under 5 år behöver ha en vuxen med 
sig). Vi möts varannan söndag (ojämna veckor) kl. 11.00 med 
övriga gudstjänstbesökare och är med i inledningen av guds- 
tjänsten. Därefter går vi tillsammans till kapellet där vi har en 
storsamling. Då sjunger vi tillsammans och presenterar dagens 
bibelämne, ibland får barnen se på något handdocksdrama 
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 brukar vi dela vi in 
barnen i mindre grupper, yngsta gruppen 0-4 år får gå 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. Vissa gånger ses vi alla tillsammans utan 
ålderuppdelning. Efter samlingen 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 någon gång i mitten av 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 hela det gåg-
na året har haft sitt fokus på gamla 
testamentet. Under hösten har 
barnen bland annat fått lära känna 
biblens berättelser om Gideon, 
Samuel, David och Goliat, Daniel 
och hans vänner samt Jona. Att 
stärka barnens tro och relatera 
dessa fantastiska berättelser till 
barnens vardag hemma i Norrköping 
har varit vårt fokus och vår bön.
Vi avslutade terminen med en julfest 
där barnledarna tillsammans hjälptes åt 
att presentera julens budskap: Jesus vår 
frälsares födelse.

Vi ser framemot en ny spännande 
termin tillsammans. Under våren 
kommer undervisningen ha sitt fokus 
utifrån Jesus liv och bibeltexter ur 
nya testamentet.  

Vi barnledare är väldigt glada att 
vi får vara med och tjäna för Guds 
rike.
                  Barnrådet
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Den femte februari klockan 18.30 startar vi en ny Alphakurs. Alpha är en grundkurs i kristen tro som vem som helst kan gå.  Det är lika 
spännande varje gång vi möts till en ny kurs, ingen kurs är den andra lik. De sista åren har det varit få som gått kursen, men det har 
varit otroligt bra och mycket givande. Människor har öppnat sig och berättat om sitt liv redan vid första eller andra tillfället. Det är ett 
bra koncept som vi kan erbjuder alla som vill gå kursen. Att få sitta ner i en skön och avslappnad miljö äta god mat tillsammans det är 
en del i kursen och det har visat sig vara av stor betydelse. Första gången är en introduktionskväll så då är du varmt välkommen att se 
hur en Alpha-kväll går till.

Kursen innehåller tre delar:
! Kvällen startar 18.30 med att vi äter en god måltid tillsammans, här börjar samtalet om livet. 

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

! Efter fikat så samtalar vi i mindre grupper om dagens ämne.  I den lilla gruppen finns möjlighet att ställa de frågor man. 
     Inga frågor är fel frågor.

Kvällen avslutas 20.30 . Kostanden för maten är 300 kr. 
Du kan anmäla dig på vår hemsida eller ringa Susanne Borén på 011-470 15 03 eller maila på: susanne@norrkopingpingts.se
Välkommen med din anmälan!

Alpha-Start 5/2

Susanne Borén
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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

Grötfest
Årets första samling för alla daglediga är den 13 januari klockan 
14.00 – ca 16.00 .  ”Einar Ekbergs Amerikarepertoar” är temat 
med medverkan av Ingvar Holmberg och Håkan Jonsäll. Det 
kommer att serveras  gröt och allt som tillhör en härlig grötfest.                               

Påskfest
Den sjätte april klockan 14.00 – ca 16.00  är nästa tillfälle vi 
möts, denna gång är det dags för en liten påskfest. Vi äter en del 
av påskens delikatesser, umgås vid borden och sjunger några 
sånger som handlar om påskens budskap.

Sillunch
Terminen avslutas den 22 juni klockan 14.00 – ca 16.00  med att 
vi äter en god sillunch och även denna gång umgås vi vid borden 
och sjunger en del tillsammans.

Gemenskapsdagar
Gemenskapsdagarna i vår blir den 4-5 maj.  Tiden är 10.00-15.00 
båda dagarna. Denna gång har vi glädjen att få ha Barbro och 
Jan-Erik Henriksson med oss. Vi får bland annat höra en del  om 
deras arbete från de år de var ute som missionärer och om hur 
de på olika sätt tjänat Jesus.

     Vi behöver din anmälan om det är så att du vill fika och äta 
mat. Du anmäler dig genom att ringa till Susanne Borén på tel: 
011-4701503 innan den 27 april. Eller genom att skriva upp dig 
på de listor som kommer finnas framme några veckor innan det 
aktuella datumet. Väl mött!

Stickcafét
Varannan tisdag jämna veckor med start den 21 januari klockan 
14.00 samlas vi i Kapellet på Renströmmen med ingång från 
Slottsgatan. Vi är ett glatt och härligt gäng damer som möts för 
att handarbeta, läsa bibeln, be och sjunga  och vi fikar också  var-
je gång. Allt detta  tillsammans blir en härlig eftermiddag. Vi stick-
ar på plats men en hel del görs också hemma . Det vi gör skänker 
vi sedan för att skickas till Lettland via KFUM. Vi packar också 
en del babypaket som sedan via Erikshjälpen skickas vidare till 
behövande. Låter det här roligt och betydelsefullt? Kom då och 
var med när vi möts den 21 januari. Det finns plats för dig även 
om du inte handarbetar. Väl mött!

Solrosorna
Kören Solrosorna har en mycket viktig uppgift bland de äldre 
som bor på olika boenden i vår stad.  Vi möter många människor 
varje vecka, som får lyssna till vackra sånger men som också får 
ett gott ord från bibeln med sig ifrån sångstunden. Vi får ofta 
höra hur mycket det betyder att vi kommer och sjunger och 
berättar om Jesus, både av de boende men också av perso-
nalen som jobbar på boendena.  Vi är så glada över att få dessa 
tillfällen att få sprida budskapet om Jesus Kristus i vår stad. Vi 
sjunger gärna sånger som handlar om himlen, vi vill inge hopp 
till varje människa, berätta att det finns en framtid tillsammans 
med Jesus för den som vill. 

Längtar du efter en meningsfull uppgift så finns det plats för dig i 
kören. Ta bara kontakt med Maj-Britt Sandberg på tel: 
070-6498675 eller Susanne Borén på tel: 011-4701503.

Senior Våren 2020
I församlingen har vi ett seniorråd som tillsammans med Susanne Borén planerar och 
strukturerar det mesta av seniorverksamheten . Seniorrådet vill med stor glädje hälsa alla 
daglediga välkomna till vårens samlingar. Du behöver inte vara senior för att besöka våra 
olika samlingar. Alla oavsett ålder är så välkomna.

Susanne Borén

SENIOR
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I slutet av sommaren hade vi som brukligt ett läger 
vid Nya Slottet Bjärka-Säby tillsammans med de 
andra pingstförsamlingarna i Östergötland. Temat 
för lägret som utgick från 2 Kor. 5:17 (den som är i 
Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, 
något nytt har kommit) fick bli utgångspunkten för 
höstterminen.

Together NKPG
Sedan tidigare har vi ett samarbete mellan frikyrk- 
orna i Norrköping och under hösten har vi haft två 
tillfällen för detta varav det första ägde rum den 27 
september i Pingstkyrkan. Temat för Together under 
hösten och även kommande vår är: ”följa Jesus 
som…” och tanken är att fokusera på lärjungaskap 
och ta inspiration från de som först började följa 
Jesus. Vad har vi att lära av dem? Vad betyder det att 
följa Jesus? Vi ser fram emot att utveckla vårt samar-
bete och komma närmre varandra men framförallt 
komma närmre vår gemensamma Herre.

Ledare
Under hösten har vi påbörjat en utökning av ledar-
teamet på ungdomssamlingarna vilket känns väldigt 
roligt. Vi har en dröm att skapa en öppen plats där 
ungdomarna känner sig trygga och välkomna, dit de 
vågar bjuda med sina vänner och därför har vi känt ett 
behov av fler vuxna ledare bland ungdomarna. Den-

na process kommer givetvis fortsätta under våren 
och det behövs fortfarande fler som hjälper till. Om 
du har ett hjärta för ungdomar och känner att fred-
agskvällar inte är ett hinder, kontakta gärna Fredrik.
 

Nya Typer Av 
Ungdomssamlingar
Våra ordinarie ungdomsmöten kallar vi för Praise 
och de innehåller bland annat lovsång, predikan och 
möjlighet till förbön. Vi har under hösten och våren 
2019 testat några nya koncept som vi kallar för Mask 
off respektive Q’n’A. Mask off bygger på vittnesbörd 
och tanken är att ungdomarna ska få se hur Gud rör 
vid människor idag. Dessa kvällar är även tänkta att 
ge ungdomarna en plats att bjuda med sina vänner 
till kyrkan. Q’n’A är en förkortning av questions and 
answers (frågor och svar) och är tänkt att ge plats för 
ungdomarnas frågor kring kristen tro. 
     Inför våren kommer vi dock testa att göra ytterlig-
are en förändring i upplägget genom att låta ung-
domssamlingen starta i loungen med gemensam 
undervisning följt av aktiviteter och sedan lovsång 
och förbön i kyrksalen. Vi tror att detta kan skapa 
mer tid och fokus för undervisning men också för 
gemenskap och samvaro för ungdomarna. På så 
vis hoppas vi även ge plats åt de som är på väg in i 
tonåren och snart kommer börja gå på Youth.
           Fredrik Nyman

Café YA:VA
Tiden efter gymnasiet är en period då många rör på 
sig för arbete och studier. Norrköping är genom uni-
versitetet en stad dit många unga vuxna flyttar, något 
som utmanar oss som församling. Vi har en tradition 
av att leda barn och unga in i den kristna tron, något 
som jag personligen tycker är oerhört viktigt. Men vad 
händer efter gymnasiet när den som ett år tidigare 
gick på ungdomssamlingar i sin hemförsamling nu 
studerar på högskola i en ny stad långt därifrån? Hur 
välkomnar vi dem in i vår församling och hur ger vi 
dem verktyg att möta de frågor som uppstår?
     Under våren kommer vi att öppna upp en ny 
mötesplats för unga vuxna i Norrköping och vi kallar 
den för Café YA:VA. Tanken med Café YA:VA är att 
skapa en plats där unga vuxna kan mötas och närma 

 
sig bibelordet tillsammans med andra i samma livs-
situation. Det är inte en komplett lösning på frågorna 
ovan, det är en utmaning vi gemensamt bär, men 
förhoppningsvis är detta ett steg på vägen.
     Café YA:VA kommer att äga rum en söndag i 
månaden med start den 2 februari klockan 18.00 
(följt av 1/3, 26/4 och 17/5) och varje kväll inleds med 
fika och gemenskap. Därefter följer ett intressant 
bibelstudium, samtal om det vi hört och möjlighet 
till frågor. Vi hoppas att på detta sätt ge möjlighet 
att på ett avslappnat sätt komma in i församlingsge-
menskapen, lära känna nya människor och samtidigt 
få möjlighet att fördjupa sin bibelkunskap.
            Fredrik Nyman
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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.


