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Fredsfursten?
Julefrid. Jag vet inte vilka associationer du gör när 
du hör det ordet? Utopi, kanske du tänker eller så 
är du en av de som verkligen lyckas skapa en fridfull 
stämning kring julhelgerna. Frid är ett fornsvenskt 
ord, hämtat från det gamla lagspråket, med bety-
delsen av fred och säkerhet i allmänhet. Kanske 
strävan efter julefrid skulle kunna få en större be-
tydelse för dig och mig om vi bytte ut ordet frid mot 
fred. Fred i familjen fred i Malmö, fred i hemlandet, 
fred med mig själv? 
 Runt juletiden brukar Jesus ibland kallas för 
fredsfursten. En idé som florerade bland de reli-
giösa kring tiden för Jesu födelse var att den kom-
mande Messias skulle vara en fredens man. 
 Jag tänker att Malmö behöver en fredsfurste. Vi 
är många människor från så olika bakgrunder som 
samsas i vårt älskade Malmö. Ibland är det inte så 
enkelt, men för det mesta går det riktigt bra. Vi 
måste alltid sträva efter fred i våra relationer.  Det 
vinner alla på.
 Kanske behöver du en fredsfurste i ditt liv? Ofta 
har vi svårt för att förlåta oss själva. Kan strävan 
efter inre frid egentligen vara en längtan efter inre 
fred? 
 Jag tänker att den kristna julens budskap är tid-
löst. Gud sänder sin son som ett barn till världen för 
att det ska kunna bli fred, både i våra relationer och 
inom oss.
 I det här numret möter du Malmöbor från jordens 
alla hörn och på årets upplaga av vår julkonsert Why 
Christmas vill vi försöka visa vilken gemenskap tron 
på en fridsfurste kan skapa. Hoppas att vi ses den 
9:e december. Information om hur du skaffar dig din 
biljett hittar du på baksidan av denna tidning.
 Men önskan om Julefred på riktigt.

ANDREAS WESSMAN
Pastor och föreståndare  

i Malmö Pingstförsamling

L E D A R E N 
av Andreas Wessman

I denna tidning

Sid 16–17
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Plötsligt är det dags att ta fram adventsljussta-
kar och adventsstjärnan från vinden. Det känns 
som att tiden går fortare och fortare, men vi får 
nog erkänna att det är blott en känsla.
 För vilken gång i ordningen vi som församling 
arrangerar julkonsert vet jag inte, men det är 
över 30 år sedan vi började bjuda in Malmöborna 
till musikalen Stjärnnatten som vi satte upp i mit-
ten på 80-talet. 
 Julkonsertens namn har under många år varit 
White Christmas, vilket förde tankarna till Bing 
Crosby och en längtan efter en vit jul. Förra året 
bytte vi namn till Why Christmas. Det kändes 
naturligt att fråga sig om julen kunde ge mer 
än stämning och tradition. Inte så att inte tra-
dition och stämning är ovidkommande, men vi 
vill rikta ljuset mot julens ursprung, orsak och 
konsekvens.
 Årets konsert kommer att vara i två delar utan 
någon paus. Det övergripande tema är Julevan-
geliet, men med undertema Integrationsglädje. 
Första avdelningen kommer sångerna att varvas 
med intervjuer med människor i vår stad som på 
olika sätt är med och skapar en miljö där folk kan 
mötas från olika bakgrund, lära av varandra och 
gemensamt skapa en mjukare, öppnare och mer 
generös stad.
 Julevangeliet handlar om en liten familj som 
inte var välkomna i något hus eller härbärge. 
De blev förpassade till ett stall när de som bäst 
hade behövt mänsklig värme och omvårdnad. 
Maria, Jesu mor, som strax skulle föda var i en 
extremt stressad situation precis som många 
människor i vår stad. Människor som upplever, 
bildligt talat, att dörrar stängs framför näsan på 
dem. Inte nog med att Josef och Maria fick finna 
ett stall att föda världens frälsare i, när barnafö-
dandet och skattskrivningen var över fick Josef 
och Maria fly med sin nyfödde till Egypten un-

dan kung Herodes mordiska dekret. Tanken är 
svindlande att när Guds son skall födas in 

i världen så finns det inte plats för ho-
nom varken i Betlehems eller 

i landet som helhet. Den 
närgångna frågan till 
mig och dig är – har vi 
rum för Honom och 
har vi rum för män-
niskor i vår närhet som 
behöver en utsträckt 
hand?

 Julens budskap handlar om just detta. En av 
våra mest klassiska julsånger du kommer att 
höra under konserten är O, helga natt, även 
kallad den andliga Marseljäsen, och i den andra 
versen står det:

Ty Frälsarn krossat våra tunga bojor, 
vår jord är fri och himlen öppen är,
Uti din slav du ser en älskad broder och 
se din ovän skall bli dig så kär.

Om julens evangelium verkligen får tag i oss så 
påverkar det även relationerna oss emellan. En 
annan av julens klassiker som du kommer att 
höra i konserten är Stilla natt.
 Den gripande berättelsen om julafton 1914, 
mitt under brinnande första världskriget, då 
plötsligt de tyska soldaterna på västfronten bör-
jade sjunga Stille nacht!, Heilige nacht! och trots 
förbud satte de upp levande ljus på skyttegravs-
kanten, vilket avslöjade deras exakta position. 
Några hundra meter längre bort låg franska och 
brittiska trupper i sina skyttegravar. Istället för 
att öppna eld började de engelska soldaterna 
sjunga Silent night!, Holy night!, och snart klev 
båda sidor upp ur sina skyttegravar och gick 
fram genom det förödda ingen mansland och ut-
bytte gåvor och önskningar om en snar fred.
 Julens budskap om fred och försoning fick, i 
alla fall för stunden, landa mitt i en kaotisk till-
varo.
 Du kommer att få höra många fler sånger 
under konserten, både klassiska julsånger, samt 
sånger av lite nyare snitt. Allt framfört att Mal-
mö Pingstförsamlings kör, solister och orkester. 
När du läser detta är övningar, förberedelser i 
full gång. Det är många personer inblandade i att 
får konserten klar. Det skall smyckas, det skall 
göras reklam, det är biljettförsäljning som skall 
skötas och mycket, mycket mer. Vår önskan 
är att du som kommer skall få njuta av julens 

sånger och musik och samtidigt känna 
att ditt hjärta vidgas en liten bit mer 
för att göra Malmö till en ”varmare” 
plats för den som fryser i själen.
 Varmt välkommen till året 

upplaga av Why Christmas!

MIKAEL  
JÄRLESTRAND

Why Christmas?
Ett år rusar förbi och tiden går – eller är det så att den kommer? 

FRIBILJETT TILL  
KONSERTERNA  
PÅ BAKSIDAN

E N  J U L K O N S E R T  F Ö R  A L L A

Sön 9 december
15:00 & 18:30 – STADIONGATAN 25A

ENTRÉ 50 KR
Förköp i samband med gudstjänster 

eller via www.europaporten.com
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Vad fick dig att starta en fritidsgård?
Jag var mycket aktiv i föreningslivet och jag såg att 
det fanns ett behov bland de unga att ha någonting att 
göra. Så vi började i en källare, i ett cykelförråd och 
mina kompisar samlade in pengar så att vi kunde köpa 
ett pingisbord, det står faktiskt fortfarande här. Jag 
höll öppet två timmar varje dag efter det att jag slutat 
mitt jobb. Sen har det utvecklats mycket på 20 år.

Nu har ni fina anpassade lokaler i Kroksbäcksskolan. 
När flyttade ni hit?
Det var nog 14 år sedan. Det var en tom lokal. Malmö 
stad hade avvecklat sin fritidsgård här och de frågade 
mig: ”Juan. Vill du ta över lokalerna? Här är nycklarna.” 
Jag har fortfarande samma nycklar på mig. 

När man tittar på er hemsida så ser man att ni arbe-
tar med många olika projekt. Jag blev fascinerad och 
också glad när jag såg allt ni gör för ungdomar här. 
Kan du berätta om något av dessa projekt?
Ett projekt som vi tycker är framgångsrikt är en sats-
ning för att hjälpa spelberoende ungdomar. Vi märkte 
att många grabbar satsade pengar och spelade på au-
tomater. De väntade på att drömmen skulle slå in, men 
de blev fast i ett missbruk. Då ville vi göra något för att 
förhindra det där onda som finns ute i samhället, den 
där lockelsen att satsa pengar eller köpa en trisslott 
för att vinna pengar och lycka. Vi tänkte att det måste 
finnas en möjlighet att möta detta problem. Så då star-
tade vi projektet High Stakes (sv: höga insatser) som 
finansierades av Allmänna arvsfonden. Vi inriktar oss 
på människor genom utbildning och information.

Sedan har ni projekt som riktar sig till de  
gängkriminella?
Ja det är vårt eget projekt, vår ”Hoppa-av-verksamhet”. 
Vi ser många ungdomar som inte får en andra chans. De 
har begått brott och hamnar i olika register och sedan 
sitter de här och har inget att göra, de är redan brända 
de här unga grabbarna, de måste vänta i 5 år innan mar-
keringarna försvinner i polisregistret. Men innan det hän-
der har de ofta begått andra brott och så hamnar de i en 
ond cirkel som vi försöker hjälpa dem ur.

Hur drivs Flamman idag?
Flamman är en ideell förening. Vi har ungdomsledare 
som jobbar frivilligt här, men det finns också anställda.

Och hur finansieras verksamheten?
Vi får ett årligt grundbidrag från Malmö stad som 
täcker en del kostnader, men annars är det andra pro-
jektmedel och bidrag som gör att allt går runt.

Vilka ungdomar är välkomna hit?
Alla ungdomar mellan 13 och 18 år är välkomna hit. 
Inte bara ungdomar från Kroks bäck, alla som vill är 
välkomna hit. Vi har en soffa för dem som bara vill 
hänga och sitta och titta på varandra, vi har pingisbord, 

Juan Paez är grundare 
och föreståndare för 

fritidsgården Flamman 
på Kroksbäck.

Jag gör det 
från hjärtat
Som många andra chilenare kom Juan Paez till 
Sverige på 70-talet. Han har genom åren haft 
många olika jobb. 1997 startade han fritidsgården 
Flamman på Kroksbäck – en oas och tillflyktsplats 
för mängder av ungdomar. Andreas Wessman 
blev nyfiken och åkte till Kroksbäck för att ställa 
några frågor till en av Malmös vardagshjältar.
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biljardbord och alla traditionella fritidsgårds-
grejer, men vi har också olika sorters grup-
per: sång och musik, dans och andra kreativa 
uttryck. Vi arrangerar också läxhjälp och an-
dra saker som kan stötta och hjälpa ungdo-
marna. Vi gör så gott vi kan.

Vi kan ofta läsa om Kroksbäck i tidning-
arna. Tycker du att det är en rättvis bild av 
området som förmedlas i media?
Sverige har förändrats mycket. När vi kom 
hit var det en skandal om någon skilde sig. 
Men nu är det andra värderingar. Pengar 
som lockar och det finns mycket droger. Jag 
dömer inte, men ibland så är rubrikerna fel 
och det påverkar så klart den negativa bilden 
av Kroksbäck.
 Ibland är folk på fel plats vid fel tidpunkt. 
Det är ibland oskyldiga som drabbas. Ta en 
av de sista skjutningarna som har drabbat 
oss på vårt område till exempel. Den kil-
len som dog var en kille som vi känner från 
Flamman. Det var en grabb med ett jobb, han 
hade ingen kriminell bakgrund, men han blev 
mördad. Folk vet inte vad som var orsaken.

Tycker du att Kroksbäck har förändrats?
Visst har det det. Samtidigt, vad finns det för 
alternativ för dessa ungdomar? De som sitter 
här på trapporna och röker hasch och stör, 
de har inget jobb. Vem tar hand om dem? Vi 
gjorde det förut, här på Flamman. Men vi blev 
tvungna att förändra verksamheten. Det blev 
ohållbart att ha dem hängandes här. Det blev 
en stämpel på oss. ”Juan har alla kriminella 
hos sig”. Vi har alltid haft en strikt drogfri 
policy. Samtidigt måste någon kommunicera 
med dem? Om de är hungriga och inte har 
pengar så måste du ge något till dem? Eller så 
kan vi hjälpa dem på andra sätt, det handlar 
om att bygga upp en relation.

Vad är det som driver dig? Det är många 
som tittar på ett utsatt område som Kroks-

bäck och bara rycker på axlarna, men du är 
här och engagerar dig. Varför gör du det?
Jag bor här och det finns många fina områ-
den här. Jag har bott här länge och jag har 
lärt känna mina grannar. Vi har gjort många 
saker tillsammans och det finns en fin ge-
menskap. Jag tänker på när jag ibland går 
ut och handlar och så träffar jag en av kil-
larna som varit här på Flamman. Jag får en 
kram och de säger ”Juan, du kämpade för 
oss. Titta här är mina barn, jag har en ut-
bildning nu, jag jobbar och jag har en egen 
rörfirma. Det gick bra för mig.” Det finns inga 
pengar i världen som kan mäta sig mot det. 
Det handlar om människor och det fattar inte 
våra politiker. De bara hänvisar till paragra-
fer. De sitter instängda i sina paragrafer, men 
livet pågår där ute. De måste komma hit och 
leva med dessa ungdomar för att lära sig. 
Istället köper de dyra utbildningar, men vad 
hjälper det?

Hur ser framtiden för Kroksbäck ut?
Jag tittar alltid framåt och vi måste se po-
sitivt på framtiden. Jag har valt den vägen, 
framåt, framåt, framåt. Eftersom vi är enda 
fritidsgården här ute så kan man nästan säga 
att jag har monopol på dessa ungdomar och 
jag vill att det ska finnas någon bra för dem 

här. Det är helt frivilligt att komma hit, också 
för mig. Jag gör det från hjärtat. Dessa ung-
domar betyder så mycket för mig.

Blir du aldrig trött?
Visst blir man trött, eller egentligen inte trött, 
man blir frustrerad. Jag vill hela tiden ge mer, 
men vi har inte hur mycket pengar som helst. 
Ibland så lovar politikerna att de ska satsa på 
fritidsgårdarna, men efter valet, när de sitter 
säkra så glömmer de bort oss.

Känner du så? Att Kroksbäck är bortglömt?
Ja, visst är det så. Vad är det som har ut-
vecklats i Malmö? Rubrikerna i tidningen 
skryter om Emporia. Vilken fantastisk ut-
veckling, men för vem? Inte till folket som 
bor här i alla fall. Vad har utvecklats här hos 
oss på liknande sätt?

Vad har du för strategi för att nå fram till 
ungdomarna här?
Det gäller att vara lyhörd och bygga förtro-
ende. Man får aldrig svika dessa ungdomar. 
När någon vill berätta något för dig så måste 
du lyssna och försöka hjälpa. ”Juan, jag har 
gjort det och det, jag har hamnat i den här 
knipan. Vad ska jag göra?” När du får det 
förtroendet så får du aldrig svika, du måste 
försöka hjälpa till. Men om problemen är för 
stora så måste du anvisa till någon annan. 
Det gäller att avgöra vad du kan hjälpa till 
med och inte.

Men hur orkar du?
Jag orkar, men jag vet inte egentligen hur. 
Dessa ungdomar är mitt bränsle. Det är 
bara så. 

Stort tack för allt du gör och för att jag 
fick ha den här pratstunden med dig.
Tack själv, det var roligt att ha dig här.

ANDREAS WESSMAN

Jag orkar, men jag 
vet inte egentligen hur. 
Dessa ungdomar är mitt 
bränsle. Det är bara så.
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En vanlig söndagsgudstjänst –

Hur gör man?
Alla våra möten och samlingar är offentliga och alla är väl-
komna hit. Men det kan kännas lite osäkert första gången 
man går till en okänd lokal med okända människor. Därför 
tänkte vi ge dig en visuell bild av vad som kommer att möta 
dig när du besöker vår kyrka.

1 Entrén finns mitt emot Stora Coop 
på Stadiongatan 25 A. 2 Innanför glasdörrarna möts 

du av en kyrkvärd som hälsar 
dig välkommen och ger dig ett 
månadsprogram i vilket du kan 
läsa om alla våra samlingar under 
månaden som kommer.

3 Sedan följer du 
med strömmen 

av människor ner till 
vänster mot kyrksalen.

4 Här finns möjlighet att 
hänga av sin jacka.

5 Håll utkik efter infodisken. 
Här finns människor som 

kan ge dig all tänkbar informa-
tion om församlingen och vår 
verksamhet.
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Lunchkupong

Var så god!

Varje söndag bjuder vi på lunch  
till de som inte varit hos oss förut.
Klipp ut och ta med kupongen till  

kyrkan på Stadiongatan 25 A, Malmö.
Efter gudstjänsten fungerar kupongen 

som betalning i kassan  
till Lunchserveringen.

OBS! Ingen lunch 9 dec–20 jan. 

Välkommen!

6 Väl inne i kyrksalen är det bara att slå 
sig ner i en av våra bekväma stolar.

7 En Gudstjänst brukar innehålla 
gemensam sång, predikan, kollekt. 

Mot slutet av gudstjänsten sjunger vi mer 
och en del människor söker förbön. 

8 Efter gudstjänsten serve-
rar vi en god lunch (20 kr 

för barn, 40 kr för vuxen). Är du 
här för första gången så bjuder 
vi dig, det är bara att hämta en 
kupong i infodisken.

9 Gemenskapen 
fortsätter runt 

borden så länge du vill.
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Välkommen
Welcome Chaos 

mừng 

bạn

Bienvenida

Bienvenue

Maligayang 

pagdating

Välkommen till
Malmö Pingstförsamling

Malmö Pingstförsamling vill vara en församling för alla. Vad innebär det? Jo, att alla ska känna sig välkomna 
oavsett vilket språk man talar, hur gammal man är, i vilken situation man lever osv. Det innebär att vi har 

gudstjänster och samlingar på många olika språk. Den som talar engelska, vietnamesiska, spanska, franska, 
romani och filippinska har egna samlingar. 

Gunbritt Fransson har träffat ansvariga för fyra av grupperna och samtalat med dem om vad som gör det viktigt 
för dem att ha samlingar på sitt språk. Det finns två saker som är gemensamma: Att man har en tro på Gud och 
gemenskapen med varandra. Namn och telefonnummer till ledarna för de olika språkgrupperna finns på sidan 19.

Text: Gunbritt Fransson  
Foto: Daniel Karlsson & Jan Fransson

Rumänska gruppen
Om du kan rumänska, är en kristen eller öns-
kar veta mer om kristen tro är den rumänsk-
talade gruppen i vår kyrka dit du ska söka dig. 
Här får du tala ditt språk, träffa vänner och 
lära känna Jesus. De träffas på Europapor-
ten torsdagar klockan 18–19 och på söndagar 
klockan 18–20.
 Även om jag inte kan ett ord rumänska 
upplevde jag att det på deras gudstjänst var 
mycket glädje, gemenskap och en ärlig tro på 
Gud. Alla deltog i bönen och i samband med 
undervisningen hördes ofta ett ”Amin” från 
deltagarna. En annan sak som förvånade mig 
var att mitt under det att man talade kunde 
någon från publiken delta och det blev en dia-
log.
 Huvudansvarig för gruppen är Marius Ursu 
och till hans hjälp finns Savi Hessback. Jag 
träffar dem i samband med en gudstjänst.

 De berättar att de båda kom till 
Sverige i slutet av 1900-talet och var 
då i 10-årsåldern. Deras föräldrar 
hade en tro, som de förde över till 
sina barn. Jag undrar hur de kom in i 
arbetet i kyrkan och fick då svaret: 
”Gud planterade oss här”.
 De berättar att på torsdagens 
samling brukar man vara 15–20 
personer och på söndagarna 35–
40 vuxna, ofta är det hela familjer 
som kommer. Jag undrar hur folk hittar till 
kyrkan och får då veta att de flesta kommer 
därför att någon har berättat för dem eller 
tagit dem med till kyrkan.
 Marios berättar att gemenskapen betyder 
mycket och att han har ett öppet hem, så att 
man träffas där så gott som varje kväll och 
beder tillsammans. Så har man gjort i många 
år och för snart två år sedan samlas man 
också på Europaporten.
 Båda är ivriga att berätta att det viktiga 

för dem 
är att göra det Gud 
vill. Marius berättar 
att han ser Savi som 
ett bönesvar, då han 
själv inte kan sjunga, 
men det kan Savi och i en gudstjänst behöver 
man kunna sjunga.
 Jag frågar om man som rumänsktalande 
förstår romani och får till svar att skillnaden 
mellan dessa språk är som skillnaden mellan 
svenska och finska.
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Engelsktalande gruppen
Ansvarig för den engelsktalande gruppen är Mats 
Jönsson. 
 Den engelsktalande gruppen samlas till guds-
tjänst varje söndag klockan 10.30. Man har en 
gemensam inledning i kyrksalen tillsammans med 
den svensktalande gruppen innan man går till sin 
egen gudstjänst. 
 Det brukar vara ett 50-tal personer som sam-
las. Man kommer från många olika förhållanden, 
olika kulturer och olika modersmål. Det är studen-
ter eller personer som är här ett par år för att ar-
beta. Mats berättar att det är roligt att träffa och 
lära känna nya människor, men att det känns svårt 
när de efter en tid ska lämna Malmö och flytta 
hem igen. Hela världen finns representerad bland 
de som kommer. Det har varit folk från USA, Kina, 
Indonesien, Sydkorea, Indien, Nigeria och från de 
flesta av Europas länder.
 Mats fortsätter berätta att många olika tros-
samfund finns representerade, det finns sådana 
som kommer från ortodoxa kyrkor, katolska kyr-
kan, baptistiska kyrkor osv. Det finns även mus-
limer som är nyfikna på vem Jesus är och som 
därför söker sig till kyrkan. 
 Många berättar att kyrkan betyder väldigt 
mycket för dem då de befinner sig i en för dem 
främmande miljö, med få vänner. ”Det är som att 
komma hem”, säger man och menar att dessa 
samlingar och gemenskapen med andra kristna 
som gör att man orkar med vardagen.
 Jag frågar Mats om hur folk hittar till kyrkan. 
Svaret är att de flesta söker och finner kyrkan på 
internet, några får reda på samlingarna genom 
goda vänner.
 När och varför började man ha gudstjänster på 
engelska? Man började i liten skala på 1980-talet 
då det kom folk till kyrkan, som behövde få en ge-
menskap där man talade deras eget språk. Från 
detta har det idag blivit en del av kyrkan.
 På söndagens gudstjänster undervisar flera 
olika personer. Vid många tillfällen har man pas-
torer bl.a. från USA som medverkar. De har alla en 
starkt bibelcentrerad undervisning.
 Mats kom in i arbetet genom sin fru, som är från 
Sydkorea och som hittade en engelsktalande ge-
menskapen. Till en början var Mats, som då inte 
var en kristen, inte alls intresserad, men gemen-

skapen och värmen från 
ledarna gjorde att han 
ville vara med. När han 
sedan såg behovet av 
ledare för gruppen var 
han villig att gå in i den 
uppgiften.
 

Vietnamesiska 
gruppen
Ansvarig för den vietname-
siska gruppen är Thanh van 
Nguyén. 
 Han kom på 1990-talet 
till Sverige som båtflykting. 
Han berättar att när han blev 
en kristen, samlade han personer, som 
talar vietnamesiska i sitt hem och hade 
bibelstudier. År 2011 fick man möjlighe-
ten att samlas på Europaporten och det 
gör man varje söndag kl.10.30.
 Vid samlingarna som består av sång, 
predikan och gemenskap vid kaffebor-
det brukar man vara 15–20 personer 
samlade. Varje söndag får nu Thanh 
möjlighet att predika på sitt moders-
mål.
 Jag undrar hur vet man om att det 
finns en gudstjänst på vietnamesiska. 
Svaret blir att det sker genom mun till 
mun-metoden. 
 Vad är det som gör att ni fortsätter 

varje söndag? 
Jo, svarar Thanh ”Det är kärleken till 
Gud och att vi älskar våra medmännis-
kor”.
 Thanh avslutar intervjun med att 
säga: ” Välkomna hit! Gud älskar er”

Filippinska gruppen
När jag kommer in på den filippin-
ska gudstjänsten blir jag förvånad 
över att den är helt på engelska. 
Varför det, blir frågan jag ställer till 
Dave Holm, som är ansvarig för grup-
pen. Svaret blir: ”Det finns så många 
olika dialekter på Filippinerna att det är 
enklare att tala engelska, som vi alla 
förstår”.
 Dave flyttade till Sverige för 10 år se-
dan av personliga skäl. Han började då 
samla folk från Filippinerna i sitt hem 
för att ha bibelstudier och så inbjöd 
han dem att följa med till Köpenhamn 
på gudstjänst. Men det var svårt att få 
någon att en söndag följa med dit, så 
när möjligheterna öppnade sig för att ha 
gudstjänsterna i Europaportens lokaler 
tog man med glädje emot det.
 Filippinerna samlas söndagar kl.11.00. 
Predikar gör många olika personer, man 
har ett ledarteam och inbjudna talare. 
Man har även en samling hemma hos 
Dave en gång i veckan.
 Även till Dave ställer jag frågan om 
hur får man kontakt med nya perso-

ner.  Han 
berättar att det 
sker på olika sätt. 
Det finns ett nät-
verk för de som 
kommer från Fi-
lippinerna och att 
man delar ut posters 
och att man berättar om 
det för varandra. Många 
hittar till kyrkan genom 
internet.
 Dave berättar att nå-
got som är väldigt viktig 
för dem är maten och gemenskapen 
kring borden. Att äta tillsammans är en 
del av deras kultur. 
 Det är inte bara filippiner som kom-
mer till deras gudstjänst utan alla som 
vill är välkomna. Dave avslutar vårt 
samtal med att säga: ”Varmt välkom-
men till oss, vem du än är bara du för-
står engelska”.
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Först Marie, vem är du?
Jag är Marie Chantal och jag kom från Elfen-
benskusten hit till Sverige för ungefär 30 år 
sedan. Jag är född i Abidjan men nu är jag 
svensk medborgare. Jag har bott i Malmö 
sedan jag kom till Sverige och jag har tillhört 
församlingen sedan 1992 då jag döpte mig. 

Hur ser din familjesituation ut?
Jag har en son som kommer att fylla 20 år 
i december. Jag bor själv med honom sedan 
19 år.

Vad jobbar du med till vardags?
Jag är tågvärd på Öresundstågen. Det är ett 
ganska påfrestande jobb kan man säga.

Ja, många är irriterade på tågen. Jag såg 
idag att man ställde in alla tåg mellan 
Köpenhamn och Helsingborg.
Ja, det är vårt vardagsliv nu för tiden. Det är 
mycket sådant som händer och folk är irrite-
rade. Det kan bli ganska spännande faktiskt. 
Hur ska jag bete mig när alla kommer till 
mig arga och irriterade. Hur ska jag bemöta 
dem? Och jag kan säga, att min tro på Gud 
har hjälpt mig i jobbet faktiskt. Man träffar så 
mycket folk från olika ställen. Från alla olika 
bakgrunder man kan tänka sig: Kristna, icke 
kristna, muslimer och allt möjligt. Så jag kan 
faktiskt använda min tro lite för att utföra 
mitt jobb och bemöta människor.

Var någonstans är din plats med Gud?
Ja, vad ska man säga? Först måste jag säga 
vem Jesus är för mig, sedan kan jag berätta 
hur jag finner min plats i honom. Jesus för 
mig är Guds son, han är min frälsare, han är 

min Herre. Han är allt jag har fokus på 
så att jag kan få kraft i vardagslivet. 

Honom vill jag leva med i alla mina 
dagar här på jorden. Varför? 

Därför att genom honom får 
jag kraft.

Det kan ju låta som ett 
märkligt uttryck. Att leva 
med Jesus. Hur märks det 
i ditt liv att du lever med 
Jesus?
Jag tillbringar mitt liv med ho-
nom. Det betyder till exempel 
att när jag vaknar på morgo-
nen ber jag alltid till honom. 
Han är inte här på det sättet, 
men han är närvarande genom 

Anden. Jag ber att han ska vara 
med mig och guida mig genom 

hela dagen. Jag ber till Je-
sus varje morgon när jag 
kan. Om jag har mycket 
tid så tillbringar jag 

mycket tid med honom men jag har mycket 
obekväm arbetstid så ibland blir det bara lite 
tid, men jag försöker ha bön innan jag går ifrån 
hemmet. Min tro är att när jag ber så kan jag 
få uppleva fördelen med att ha hjälp med mig 
under dagen. Jag kan ta alla förolämpningar 
som man möter på tågen bättre. Det känns 
som om någon är bakom mig, utan bön är jag 
liksom tom. Därför är det det första jag gör 
innan jag går till jobbet, jag ber till Gud att han 
ska vara med mig.

Jag vet också att kyrkan och vår gemen-
skap betyder mycket för dig. Du jobbar 
mycket söndagar och kan inte alltid vara 
här, men du samlar en del vänner till bön 
på tisdagskvällarna. Varför gör ni det?
Vi har en bönegrupp på franska eftersom 
man känner sig bekvämare när man ber på 
sitt eget språk. Vi träffas tisdagskvällar kl. 
19:00. Vi möts och delar böneämnen med 
varandra, det är inte lätt att bo i ett främ-
mande land. Genom bönen så kommer vi till-
sammans och vi tror att Gud hjälper oss att 
hålla samman i den svåra tiden som vi lever i.

Till sist – vad kyrkan betyder för dig?
Kyrkan har betytt så mycket, och den bety-
der så mycket för mig. Jag kom så ung till 
Sverige och jag gifte mig, men tyvärr så höll 
inte det äktenskapet. Kyrkan har hjälpt mig 
genom skilsmässan. Jag har sett hur männ-
iskor kan vara så goa. Jag får nästan lite tårar 
när jag tänker på det. Den kärlek som jag fått 
från folk har hjälpt mig så nu kan jag klara 
mig själv här i Sverige. Jag har sagt till mig 
själv, nej, detta vill jag aldrig lämna. Kyrkan 
betyder så mycket för mig, på söndagar när 
jag inte kan vara där, det känns som en börda. 
Vi har en så go gemenskap så att när man 
möter folk där en söndagsförmiddag, även 
om man har problem hemma, så blir man 
glad när man ser glädjen i människors an-
sikte, det är obeskrivligt faktiskt.

Stort tack för att du ville berätta om din 
plats med Gud Marie!
Tack!   

ANDREAS WESSMAN

Min plats med Gud
I vår serie ”Min plats med Gud” så undersöker vi vilken plats Gud har i människors liv. Var 
och hur samtalar man med Gud? Vilken roll spelar Gud i vardagslivet? Den här gången 
har vi samtalat med en av våra medlemmar, Marie Chantal Isaacson.

Honom vill jag leva med i alla 
mina dagar här på jorden. 
Varför? Därför att genom 
honom får jag kraft.
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Anmälan
och mer info finns på  europaporten.com 

/alpha 

Nu söker vi dig som är nyfiken på kristen tro och/eller 
vill lära dig mer om grunderna i den kristna tron!

KURSSTART: Onsdagen den 23 januari    PLATS: Europaportens Café
TID: 18.30   ANTAL GÅNGER: 10

Vi samlas på onsdagar klockan kl 18.30 för mat, föredrag och samtal. I våra samtal 
är alla frågor tillåtna och viktiga. Vi som kommer är intresserade av existentiella 
frågor och vill lära oss mer genom att lyssna till andra och bryta våra egna fun-
deringar mot andras. Vi kommer bl.a. att samtala om vår gudsbild, om personen 
Jesus och den Helige Ande, allt utifrån den kristna tron och våra egna berättelser.

Vad säger förra årets Alpha-deltagare?

Torsten och  
Ulla-Britt  
(ansvariga för maten)

Torsten och Ulla-Britt 
har varit med sen kur-
serna startades på Eu-
ropaporten 2002. Deras 
huvudsakliga uppgift har 
varit att laga mat till 
kvällarna, men Torsten 
har också varit med som 
samtalsledare och före-
dragshållare. Men nu är 
det bara mat som gäller 
och det är så klart vi an-
dra tacksamma för. Mer 
välsmakad mat får man 
leta efter! Torsten och 
Ulla-Britt älskar att laga 
mat och ännu mer att få 
göra det tillsammans.

Malaika Mqulo (deltagare)

Jag var nyfiken och hade en del funde-
ringar kring kristendomen. Det händer 
ständigt saker som gör att man reflek-
terar över livet. Jag hade behov av att 
bli utmanad och testa något nytt, att 
se saker ur andras perspektiv. Det var 
väldigt intressant att träffa människor 
som var väldigt annorlunda än mig själv. 
Att sitta ner och diskutera och lära mig 
tänka bredare. Man tror ofta att man vet 
bäst tills man inser att det kanske inte 
alltid stämmer. Alphakursen fick mig 
att vara mer öppensinnad och mindre 
fördomsfull. Det var dessutom lätt att 
smälta in i gruppen.
 Jag rekommenderar Alpha för dig 
som är nyfiken på kristen tro. Testa nå-
got nytt, träffa nytt folk, vidga dina vyer! 
Det värsta som kan hända är att du lär 
dig något nytt.

Annika  
Wennerström  
(leder samtalsgrupp)

Jag har varit med som 
ledare i Alpha i mer än 
tio år. Tänker ibland 
att jag ska sluta, men 
så fort det är dags att 
börja på en ny kurs, 
så är jag där igen. Jag 
älskar både att hålla 
föredrag och att vara 
med i samtalen. Tycker 
om att bli utmanad av 
andras funderingar och 
tycker att jag lär mig 
så mycket av det. Kom 
och var med, testa en 
kurs! Det är inte bara 
intressant, vi har roligt 
också!

Sören Reierstam  
(leder samtalsgrupp)

Har inom mitt yrke jobbat en del med ut-
bildning, kommunikation och gruppdynamik 
så jag tänkte att vara ledare i Alpha kan nog 
vara något för mig. Materialet vi använder 
innehåller mycket fakta och en del sådana 
var t.o.m. nya för mig.  Varje grupp består 
av individer och detta innebär ju att man 
hela tiden får nya frågor och syn på kristen 
tro som får en själv att tänka till. Det är lätt 
att prata i grupperna. 
 Det är högt till tak och man kan prata om 
allt. Jag rekommenderar Alpha för den som 
är nyfiken på den kristna tron men även för 
den som vill ha mer kött på benen. Var inte 
rädd att pröva detta. Du kommer att upp-
täcka att de som går där bär på samma 
frågor som du och kanske kommer saker 
upp som du aldrig annars hade funderat på. 
Oavsett det kommer att berika ditt liv!
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Soul Children
Soul Children är vår barn- och ungdomskör för 10–16 åringar som gil-
lar att sjunga. En svängig gospelkör som leds av Isabell Berggren och 
Ida Axmarker. Vi övar fredagar jämna veckor mellan 17.00–18.30. 
Vår längtan är att denna kör ska få växa och att barn och ungdomar 
som bor i närheten ska kunna få chansen att sjunga i en kör. Bjud gär-
na med någon du känner och kom och prova. I kör får många plats!

Ta gärna kontakt om du har frågor. 
Mail: isabelberggren@gmail.com

B A R N  O C H  F A M I L J  P Å  E U R O P A P O R T E N

Småbarnssång
Varje tisdag förmiddag rullar det in ett gäng barnvagnar i foa-
jén till vår kyrka. Det är dags för Småbarnssång. Här träffas 
pappor och mammor som är hemma med sina små barn. En 
och annan mormor dyker också upp. Småbarnssången blir en 
mötesplats för barn och föräldrar att bara vara tillsammans 
en stund. Det skapas god gemenskap, det finns bra lekutrym-
men för barnen och givetvis har vi en rejäl sång stund. Nya 
och gamla sånger varvas med ramsor och besök av mjukis-
djur. Rörelsesångerna brukar vara extra poppis bland barnen. 
Det blir många härliga skratt och leenden!
 Efter sångstunden går vi upp till kyrkans café, där det 
bjuds på god lunch med kaffe och kaka för 40 kr. Lyxigt att 
få maten serverad mitt i veckan. Micron går varm till barn-
matsburkarna. 
 Småbarnssången är precis som all vår barnverksamhet, 
öppen för alla. Man behöver inte vara med i någon kyrka eller 
dela vår tro. Vi möts i kyrkans entré kl. 11.00 varje tisdag och 
går sedan till nedre plan, där våra fina barnlokaler ligger. 

Varmt välkommen till en riktigt mysig tisdagsstund!  
Ta gärna kontakt om du har frågor. 

Mail: isabelberggren@gmail.com eller 
jenny.antonson@europaporten.com

Barnverksamhet 
under Gudstjänst

Varje vecka har vi barnverksamhet under Gudstjänsten kl. 10.30–
12.00. För föräldrar och barn 0–3 år finns ett småbarnsrum i anslut-
ning till kyrksalen, där man kan lyssna till det som händer i guds-
tjänsten. Ni är välkomna dit om barnen får för mycket ”kryp i benen” 
i kyrksalen.
 För 3 år – åk 3, inleder vi med en storsamling med sång, insamling 
till barnen i Kina och kreativa bibelberättelser. På det sättet vill vi ge 
tillfälle till att tala om livet och tron. Vi delar sedan in oss i mindre 
grupper, där man också får tid till bön för vardagssaker. Sen blir det 
lek, pyssel eller tävling. 
 Barnen i åk 4–6 sitter tillsammans i starten av gudstjänsten och 
går efter ca 15 min till sin egen samling, som har lite mera “häng” och 
tävlingar. Gemenskapen är i fokus. Det ska vara kul att vara i kyrkan! 
Här använder vi ett material som heter “Röda tråden genom Gamla 
testamentet”, för att lära oss om Bibelns grundtankar och genom 
det samtala om livet och tron. 
 Vår barnverksamhet är öppen för alla barn i åldrarna 3–12 år. Det 
är bara att komma och testa. Om du som förälder vill följa med och 
se hur det fungerar, så är du varmt välkommen! 

JENNY ANTONSON

VÄLKOMMEN

PÅ SÅNG

OCH LUNCH!
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Europaportens Musikskola – Ideell 
förening är inne på sin sjätte termin. 
Denna termin är det 37 elever på 
musikskolan. Undervisningen sker 
under 10 veckor och det sker i indi-
viduell undervisning på piano, sång, 
gitarr, trummor, blockflöjt och fiol. 
 Vi planerar framöver att ge möj-
lighet till undervisning på flera in-
strument såsom elbas, saxofon, 
tvärflöjt, trumpet och cello. Under-
visningen är framförallt koncentre-
rad till tisdagar och onsdagar mel-
lan 15.00–18.00 i Europaportens 
lokaler på Stadiongatan 25 A. En 
undervisningslektion är 20 minu-
ter. Vi har duktiga, engagerade 
lärare som vi är väldigt stolta 
över och som vi räknar som mu-
sikskolan stora humankapital.
 Det finns planer på att utöka 
musikskolan till att bli en 

kulturskola med fler inriktningar  
t.ex. drama, dans och bild. Vi tror 
det är viktigt för både barn och vux-
na att få utlopp för kreativitet när 
skärmtittande tar alltmer av vår tid 
i anspråk.
 Vi håller redan nu på och planera 
för vårterminen 2019, så tveka inte 
att gå in på hemsidan: www.europa-
portensmusikskola.se och läs mer. 
Kanske är det dags att få ’luft under 
vingarna’ för en gammal dröm att 
lära sig ett instrument eller ta sång-
lektioner.

MIKAEL JÄRLESTRAND
musikledare

mikael.jarlestrand@ 
hotmail.com

Ekonomisk 

KRIS? 

När pengarna är slut 
kanske hjälpen finns i 
vår källare.

I vårt kära Malmö finns det många 
som kämpar med sin ekonomi eller 
andra saker som gör livet lite extra 
tufft. I vår kyrka har vi märkt att 
det är många som vill hjälpa till och 
därför har ett diakonalt arbete vuxit 
fram. 
 Idag finns det en liten ”butik” i vår 
källare men det är inte en vanlig af-
fär utan allt är begagnat … och gra-
tis. Vi har inga regelbundna öppet-
tider, men om du skulle behöva lite 
extra kläder till dig själv eller dina 
barn, eller kanske lite husgeråd så 
kontakta oss gärna så kan du kom-
ma på besök för att se om det är 
någonting hos oss som passar dig. 
 Du når oss på tel. 040-800 30, 
kl. 09:00-12:00 tis–fre. Välkommen!

Annette Trulsson-Ståhl
Sång

Hila Lideberg
Tvärflöjt /  

Blockflöjtsensemble

Markus Jullander
Trummor / Musikteori

Jennie-Anne Pedersen
Fiol / Cello

Terese Fredenwall
Akustisk gitarr

Axel Andersson
Piano

Johan Odin
Trumpet / Brassinstrument

Anneli Wallenberg
Fiol / Piano / Fiolensemble

Emmanuel Bengtsson
Saxofon (träblås)

Amanda Jorendal
Piano

Maggie Bergman
Sång

Anton Hermansson
Elgitarr / Elbas

Våra fantastiska lärare!
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Vad gör ungdomar en fredagskväll kl 19-23? Fredagsmys med familjen?  
Filmkväll hos vänner? Fest på stan? Grillparty i parken? Eller kanske är på  
Disciples ungdomskväll?

Runt 80 ungdomarna från alla delar av 
Malmö, kranskommuner och t.o.m. en 
och annan från andra delar av Skåne 
samlas varje fredag i våra ungdomslo-
kaler. Här finns ungdomar från de som 
nyss börjat högstadiet till de som snart 
tar studenten. Här finns de som tror på 
Jesus, de som inte tror och de som inte 
vet vad de ska tro. 

 På Disciples ska alla få känna sig väl-
komna precis som man är och kunna 
finna en avslappnad plats att hänga 
på en fredagskväll efter en hel veckas 
stress i skolan. Här ska man kunna få 
andas ut, hänga med nya och gamla 
vänner och ha kul!
 Varje fredag bjuds ungdomarna på 
mat och under kvällen har vi en timmes 

gudstjänst med ett uttryckssätt som 
kopplar med ungdomarna. Här finns 
möjlighet till pingis, biljard, fotboll, 
basket, en hel uppsjö av sällskapsspel, 
eller bara hänga och snacka.
 Varmt välkommen – precis som du 
är! Vi ser fram emot att få träffa dig!

WENNY SALLBRING 
UNGDOMSPASTOR

Mötesplats  
för ungdomar från alla håll

  /disciplesmalmo       @disciplesmalmo
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Unite19
– Nyårsfestival för ungdomar

4 dagar, runt 200 ungdomar från hela Skåne 
och Blekinge, dans, sång, action zone fylld 
med aktiviteter, fotbollsturnering, inspirerande 
undervisningspass och mycket, mycket mer – 
välkommen till UNITE-19 – nyårsfestivalen för 
ungdomar! Här är en av de större drog- och al-
koholfria ungdomsfestivalerna i södra Sverige 
under nyårshelgen.  Här får ungdomarna fira in 
det nya året på ett härligt sätt med trerätters 
finmiddag, nedräkning, fyrverkerier och fest, 
blandat med seminarier inriktade på ledarskap, 
sport, sång, dans och mycket annat. 
 Temat för UNITE-19 är SE, där vi kommer 
inspirera och utmana deltagarna att tänka till 
kring hur de ser på Gud, sig själva och sin om-
värld. Mer information och anmälan via www.
unitesweden.se/malmo. Följ oss gärna också 
på Facebook och Instagram (unitemalmo)! Vi 
ser fram emot UNITE-19 och hoppas att du vill 
hänga med!

WENNY SALLBRING

I närmare åtta år har Disciples ungdomsgrupp arrang-
erat LAN en gång/termin för ungdomar.
De första gångerna låg deltagarantalet 
på 10–30 pers. De senaste åren har vi 
haft deltagarantal på 100–130 pers. Vi 
har utökat eventet till att inte bara vara 
LAN och datorspelsturneringar, utan 
även den del som nu går under namnet 
Chillax. 
 Här ska man inte vara begränsad till 
att ha eller inte ha dator för att få vara 
med! Vi har filmrum, sällskapsspel, 
TV-spel, pysselhörna, sportaktiviteter 
och massa annat kul för ungdomar att 
sysselsätta sig med under de tre dagar 
eventet pågår. Detta event har länge va-
rit ett av Malmös största arrangerade 
LAN och är fortfarande ett populärt 

drog- och alkoholfritt event med avse-
värd storlek för ungdomar under skol-
loven. Vi arbetar också med att lyfta 
frågor om spelande i förhållande till 
annat i livet, spelmissbruk, kristen tro 
och spelande, och mycket annat, där 
ungdomarnas frågor får ta den plats 
de förtjänar. 
 Är du intresserad av att veta mer? Vi 
har fotoalbum på Facebook (disciples-
malmo), information på eventets hem-
sida (dlan.nu) och du är varmt välkom-
men att kontakta vår ungdomspastor 
(kontaktuppgifter på sidan 19).

WENNY SALLBRING

Disciples LAN & Chillax
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Bangladesh
I Bangladesh finns en systerkyrka till Malmö Pingstförsamling 
som kallas Free Christian Churches. Denna församlingsrörelse 
innefattar över 300 mindre grupper och församlingar med ca 
20 000 medlemmar. 
 I denna rörelse bedrivs även flera sociala projekt: Utdelning av 
kor och getter till fattiga familjer på landsbygden, ett skolhem 
med ca 600 elever, mikrokredit program för kvinnor samt ett 
skolprojekt med flera tusen barn som får läxhjälp efter den van-
liga skoldagen.
 Det är detta sista projekt som Malmö Pingstförsamling tagit 
under sina vingar. Genom stöd från månadsgivare kan dessa skolor 
ge fattiga landsbygdsbarn från klass 1–5 den hjälp de så väl behö-
ver för att klara sin skolgång. Föräldrarna är oftast analfabeter 
och vill helst ha barnen hemma och på åkern. Projektet ser till att 
dessa föräldrar förstår vikten av skolgång. I aktiviteterna ingår 
även undervisning av mammorna i olika viktiga frågor som berör 
deras vardag. Bl.a. att man inte ska gifta bort sina döttrar i ung 
ålder utan låta dem gå färdigt skolan.

Vårt  
globala  
uppdrag
Malmö Pingstförsamling stöder missions-
arbetet med sociala insatser i olika länder  
bl a Bangladesh, Rumänien och Serbien.

TEXT OCH FOTO BIRGITTA OCH THORD DAHL
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Rumänien
Malmö Pingstförsamling stöder bistånds-
organisationen Hjärta till Hjärta. Denna or-
ganisation arbetar med olika insatser bland 
romer i Rumänien sedan 26 år tillbaka. Ut-
anförskap, misär och fattigdom bland den 
romska befolkningen kan brytas. 
 De föräldrar som lämnar sina barn, i 
hopp om att få ett jobb och en inkomst i ett 
annat EU land, skulle inte rest iväg om de 
kunnat försörja sig i hemlandet. Romerna 

har betydligt lägre utbildningsnivå än öv-
riga medborgare. Det ger dem sämre möj-
ligheter på arbetsmarknaden. 
 Byn Tufano ligger långt upp i bergen i Ru-
mänien, det är en romsk by som är ganska 
isolerad från omvärlden speciellt under vin-
tertid. Just i denna by har organisationen 
Hjärta till Hjärta ett läxläsningsprojekt för 
romska barn som vår församling stöder.

Serbien
I nordvästra Serbien arbetar makarna Jon 
och Margareta Pitik. Här samlas i huvudsak 
romska barn till ”efter skola-aktiviteter” i 
flera byar. 

 För en del av dessa barn innebär det att 
de får lära sig hantera pennor och saxar 
för första gången.  De lite äldre barnen får 
hjälp med matteläxorna och engelskan.

Stöd gärna vårt arbete  
via missionskassans  

PlusGiro 
479 98 31-5
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Vi är en grupp glada damer, 
som träffas varannan torsdag 
(ojämn vecka) och handarbetar, 
pratar och fikar. Vi stickar eller 
virkar tröjor, mössor, sockar 
osv allt efter vad man själv vill. 
Mottagare av det vi gör kan vara 
barn eller barnbarn, eller varför 
inte ett behövande barn nere i 
Ukraina.
 Vi skickar saker genom Barn-
missionen till Ukraina och då vet 
vi att det kommer fram. Flera av 
oss i gruppen har varit på plats 
och sett att sakerna gör nytta. 
På korten kan du se hur det blir 
det glädje för mottagaren.
 Du kanske är duktig på att 
handarbeta eller vill lära dig. 

Då är du varmt välkommen till 
oss. Vi har plats för fler och 
det är alltid roligt när gruppen 
utökas. Kommentar som ofta 
förekommer är ”Skönt komma 
hemifrån”, ”Det är roligare att 
jobba i grupp”.
 Höstterminen fortsätter till 
den 6 december och vårtermi-
nen börjar den 17 januari 2019. 
Tiden är mellan klockan 13.00–
15.00 och vi samlas i Europa-
portens café. 
 Vill du veta mer kontakta Ulla 
Andersson på Europaportens 
expedition telefon 040-800 30 
(tisdag-fredag kl 9.00–12.00).

GUNBRITT FRANSSON

Fem räta,  
två aviga  
och ett omslag
Vet du vad detta betyder: rm och am, fm och 
st? Det betyder rät maska respektive avig 
maska i samband med stickning och fm är 
fast maska och st betyder stolpe i virkbe-
skrivning.
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Vi finns till för Er

pastorer 
Andreas Wessman  0704-82 23 32
Mikael Järlestrand 0707-74 40 73
Jenny Antonson  0725-05 90 35
Wenny Sallbring 0704-59 40 28

gruppledare, olika språkgrupper 

engelska Mats Jönsson  0738-09 47 80

filippinska Dave Holm  0723-25 55 87

franska Marie Chantal Isaacson  0721-95 30 63

romani grupp 1 Juraj Drivhall  040-54 95 21

romani grupp 2 Juraj Daniel  040-13 76 02

rumänska Marius Ursu  0765-57 49 88

spanska Julio Mazuela  0703- 58 61 35

vietnamesiska Thanh Van Nguyèn  0736-69 71 49

Saúl & Joanna

övrig verksamhet i malmöområdet 

svedala 
Saúl Muñoz 0735-31 10 36
Joanna Muñoz  0737-59 71 24

MarieDaveMats Juraj

Juraj Marius Julio Than

Andreas Mikael Jenny Wenny

Malmö Pingstförsamling 

Hela livets kyrka
På Stadiongatan 25A huserar en av Malmös största 
frikyrko församlingar.
 Malmö Pingstförsamling har ca 1.400 medlemmar och 
varje söndag möts cirka 400 personer för att fira guds-
tjänst i våra lokaler. Vår målsättning är att det i vår kyrka 
ska finnas något för alla åldrar och olika nationaliteter.
 Vi tillhör den frikyrka som kallas Pingst FFS (Fria För-
samlingar i Samverkan). I Sverige finns runt 87.000 med-
lemmar fördelade på 439 lokala församlingar. 
 Pingströrelsen är en global kyrkorörelse och det märks i 
vår församling. Varje vecka firar vi gudstjänst och har olika 
samlingar på 8 olika språk.

När vi beskriver vilken sorts kyrka vi vill vara uttrycker vi 
oss så här:

Hela livets kyrka

Vi vill vara en församling som möter våra medmänniskors 
behov i hela Malmö. Vi vill göra Jesus känd, älskad och ef-
terföljd genom att erbjuda ett levande församlingsliv med 
gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra.
 Vi är medvetna om att detta är stora ord och vi säger 
inte att vi till fullo kan leva upp till dem, men de ger en bild 
av vilken sorts kyrka vi vill bygga i framtiden.

ANDREAS WESSMAN
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E N  J U L K O N S E R T  F Ö R  A L L A

Sön 9 december
15:00 & 18:30 – STADIONGATAN 25A

ENTRÉ 50 KR
Förköp i samband med gudstjänster 

eller via www.europaporten.com

I kikaren
Söndagar  10:30  Gudstjänst för alla
  1:a söndagen i månaden firas Nattvard
 10:30 Disciples Kidz & Junior (3 år – åk 6)
  HT18 avslutas 16/12, VT19 startar 20/1
  Info: jenny.antonson@europaporten.com
Tisdagar 11–13 Småbarnssång
  HT18 avslutas 11/12, VT19 startar 29/1 
  Info: jenny.antonson@europaporten.com 
Torsdagar 11:00 Bön
ojämna 13–15 Handarbetscafé 
veckor  HT18 avslutas 6/12, VT19 startar 17/1 
  Info: Exp 040-800 30
Fredagar 17–18:30 Soul Children (10–16 år)  
  HT18 avslutas 14/12, VT19 startar 25/1 
  Info: isabelberggren@gmail.com
 19–23 Disciples Ungdomskväll (från åk 7)
  HT18 avslutas 14/12, VT19 startar 11/1
   /disciplesmalmo   @disciplesmalmo

Sön 9/12 15:00  Why Christmas – Julkonsert
                & 18:30 Körer, solister och musiker från Malmö Pingstförsamling 

Mikael Järlestrand, Andreas Wessman m fl  
Pris 50 kr. Barn t o m 12 år gratis 
Biljetter kan köpas vid gudstjänster och via hemsidan: 
 www.europaporten.com (10 kr serviceavgift tillkommer  
vid beställning på nätet)

Sön 16/12 10:30 Gudstjänst för alla åldrar – Julfest 
Terminsavslutning för Disciples Kidz & Junior 
Predikan: Jenny Antonson.  
Barnen och barnledarna medverkar 
Insamling av julklappar till barn med förälder i fängelse

Sön 23/12 10:30 Julgudstjänst för alla 
Predikan: Mikael Järlestrand 
Sång och musik: Linda och Mikael Järlestrand m fl

Ons 26/12 10:30 Julhelgens stora sång- och musikgudstjänst 
Malmö Pingstförsamlings sångare och musiker 
Europaportens brassensemble 
Predikan: Dan Johansson

Sön 30/12 10:30 Nyårsgudstjänst för alla 
under nyårskonferensen för ungdomar 
Mer information om denna och övriga möten under konfe-
rensen på www.unitesweden.se/malmo

Sön 27/1 10:30 Festgudstjänst för alla och Församlingens årshögtid 
Malmö Pingstförsamlings sångare och musiker 
Europaportens brassensemble 
Predikan: Andreas Wessman. Nattvard, Matservering 
Årsberättelse och framåtblickar

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

Malmö Pingstförsamling
Stadiongatan 25 A, 217 62 Malmö
Telefon..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................040-800 30
Mötesinfo ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................040-92 81 71
E-post .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. info@europaporten.com
Webbsida ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.europaporten.com
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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!

Var så god – 
 fribiljett till julkonserten!

Även i år vill vi bjuda dig till vår julkonsert av den enkla anledningen 
att du är vår granne. Konceptet är ungefär som tidigare års julkon-
serter som varit mycket uppskattade. Läs mer om konserten på 
sidan 3.
 Om du klipper ut och tar med den här kupongen till Pingstkyrkan 
Europaportens expedition på Stadiongatan 25 A i Malmö, så får du 
en konsertbiljett helt gratis samt en biljett till VIP-rummet där vi 
bjuder dig på fika och trevlig gemenskap efter konserten. 
 Expeditionen har öppet tisdag till fredag kl 09:00–12:00.  Där 
kan du även köpa fler biljetter om du vill. Biljetterna kostar 50 kr 
och kan även köpas via vår hemsida: www.europaporten.com, då 
tillkommer 10 kr i exp.avgift. Barn t o m 12 år går gratis och de 
behöver inga biljetter.
 Om du vill ha biljetter hemskickade så kan du senast 26/11 skicka 
in kupongen till Malmö Pingstförsamling, Stadiongatan 25A, 
217 62 Malmö. Bifoga också ett frankerat kuvert med 
ditt namn och adress på så skickar vi dina biljetter via 
Postnord. OBS! Glöm inte att ange tiden för konserten 
du vill gå på, kl 15:00 eller 18:30.

Hoppas vi ses på årets konsert!

Andreas Wessman
Pastor och föreståndare
Malmö Pingstförsamling

Klipp ut för att byta mot fribiljett till julkonserten.

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

NAMN

E-POST

Välkommen!

God
jul

Axplock


