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MED HJORTENSBERGSKYRKAN i NYKÖPING

MÅNGFALD
”Din nåd är stor. Ditt bröd är ett
och när det delas räcker det åt alla”

Hjortensbergskyrkan
Runebergsgatan 51
611 37 Nyköping
0155-28 84 16
info@hjortensbergskyrkan.se

Hela världen

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling som är
ansluten till Equmeniakyrkan och trossamfundet
Pingst – fria församlingar i samverkan.
Hemsida
www.hjortensbergskyrkan.se
Facebook
www.facebook.com/hjortensbergskyrkan
PlusGiro:
Församlingen............................
23 30 21-5
Hjortensbergskyrkan hjälper....
17 03 16-4
HKU..........................................
56 88 53-6
Anställda :
Pastor Lisbeth Stigemyr
0722-50 76 40
lisbeth@hjortensbergskyrkan.se
Pastor Andreas Holm
0722-50 76 41
andreas@hjortensbergskyrkan.se

Ungdomsledare Linnea Linder 0722-50 76 38
linnea@hjortensbergskyrkan.se
Barnledare Anna Ingemarsson 0722- 50 76 39
anna@hjortensbergskyrkan.se
Administratör Ewa Hedin
ewa@hjortensbergskyrkan.se
Fängelse- och sjukhuspastor
René Sköld
rene@hjortensbergskyrkan.se

0155-28 84 16

070-338 27 32

Förskolan Klippan
0155-21 30 09
E-post: klippan@hjortensbergskyrkan.se
SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Hjortensbergskyrkans pastorer står till förfogande för
samtal och själavård under tystnadsplikt.

Jag växte upp i ett mindre samhälle med ett lite större samhälle
som granne. Flera på min uppväxtort kunde inte tänka sig att
bosätta sig i grannsamhället. Detta är tyvärr inte på något sätt
unikt utan väldigt många kan känna igen sig i en sorts rivalitet
mellan näraliggande orter. Ibland kanske det är mest på skämt,
men ofta finns ett underliggande allvar. Världen och öppenheten
för gemenskap blir begränsad.
Konflikterna i världen ställer oss inför stora utmaningar. Många
flyr idag från sin älskade hembygd på grund av högst reella hot
mot sina liv. Vi som fått nåden att leva i ett land som haft fred
i 200 år har svårt att leva oss in i vad människor går igenom.
Många blir oroade av förändringar. Vi behöver lyssna till varandras oro och samtidigt stå upp för att vi måste möta människor
på flykt med öppenhet och respekt. I Hjortensbergskyrkan har
vi de senaste åren mött ganska många människor från värld
ens konfliktområden. Det gör något med oss. Bekvämligheten
utmanas och världen vidgas. Bibeln är tydlig med att Gud är
alla människors skapare och Gud gör inte skillnad på människor.
Guds kärlek gäller alla!
Denna höst inbjuds alla som vill att vara med och läsa Apostlagärningarna i Bibeln. Där beskrivs de första 30 åren i den kristna
kyrkans historia. Från Jesus himmelsfärd till att Paulus kommer till
Rom, som var den dåtida världens centrum. Apostlagärningarna
rymmer ett flertal berättelser där människor kallas att gå över
invanda gränser och föreställningar för att budskapet om Jesus
ska nå allt fler. Tänk om alla som mött den levande Jesus stannat
i Jerusalem. Tänk om vi låter Nyköping vara hela världen för oss.
Det går inte om vi vill följa den levande Jesus. Kyrkan missar sin
bestämmelse om hon inte lever i mission.
Att möta nya kulturer är både berikande och skrämmande. Att
gå igenom stora förändringar kan också vara både berikande
och skrämmande. Men allt som är levande genomgår förändringar. Det är villkoren för våra personliga liv och också för
kyrkans liv. Vill vi forma
en kyrka där mångfald
ryms - olika åldrar, bakgrund i olika länder,
olika musiksmak och
fromhetsmönster - så
kräver det av oss alla
inlevelse, respekt och
generositet. Det vi vinner är att mer av Guds
rike blir synligt. Gud målar den framtid han vill skapa som en stor
fest med människor från alla länder och språk. När vi nu möts
kring mat- och fikabord, öppna för att lära känna varandra och
dela liv och drömmar - då anar vi Guds framtid och smakar Guds
glädje.

Redaktionsråd: Lisbeth Stigemyr, Bengt Persson,
Harald Sellerfors, Peter Karlsson och Karin Sköld
Ansvarig utgivare: Lisbeth Stigemyr

Vi reser i början av hösten ett stort kors utanför kyrkan. Det yttersta
tecknet på Guds kärlek som vill nå oss där vi finns och sträcka sig ut
över hela världen! Där finns den kraft som kan dra oss samman.

Omslagsfoto: Lisbeth Stigemyr
Grafisk produktion: Karin Sköld

Lisbeth Stigemyr
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Tips på höstläsning
På Hjortensbergskyrkans bokbord trängs både nya och tidlösa böcker, som alla går att
köpa. Här följer några personliga boktips.
”Stairway to heaven – en andlig

En glad överraskning i våras var
boken ”Samtal i trons gränsland”. Även
den kan stickas i händerna på den som
undrar över kristen tro, men inte lärt sig
kyrkans språk. Journalisten Mats Bjurbom
hamnar i djup kris. Han har tidigare intervjuat pastor Torsten Åhman och söker
upp honom. Boken är en dialog mellan
Mats som undrar och Torsten som försöker förklara. Främsta målgrupp är just
människor som befinner sig i trons gränsland, i synnerhet de som inte är vana vid
den kristna terminologin. Kanske något
för Alphakurser?

resa” är en bok jag hade svårt att
lägga ifrån mig i somras. Det är sent
1970-tal i Bromma. 19-åriga Sophie är
samhällsengagerad och bor i kollektiv.
Ett pockande behov av att få svar på de
djupa existentiella frågorna leder henne
till kibbutz i Israel, till Australien och till
Indien ”för där finns så mycket vishet”.
Terapier och yogaformer avlöser varandra liksom vilsenhet och stark övertygelse. Är man i någorlunda samma ålder
som författaren finns en hög grad av
igenkännande, inte minst i alla välbekanta pop- och rocklåtar.
Wilfrid Stinissen har tveklöst blivit en
av de stora nutida andliga vägvisarna i
Sverige. Speciellt vill jag rekommendera
”Idag är Guds dag” – en kort betraktelse för varje dag på året. Den är tidlös och inte bunden till ett
visst år.
Liknande upplägg har Olle Carlssons ”Just idag – 365
tankar för sinnesro”. Dess styrka är vardagsspråket, den
kan läsas även av den som saknar kristna referensramar.

”Silentium – helande pågår” bygger
broar mellan psykoterapi och kristen
mystik. Jag vågar kalla författaren Carin
Noelius, själv terapeut, för banbrytande.
Efter lång inre kamp har hon hittat hem.
Psykologin tog henne långt, men inte hem. Eftersom Gud kan
använda allt för att nå fram till människan finns han självklart
även i terapirummet.
Margareta Melins lilla diktbok ”Kärleken en bro” är fantastisk. Den har varit en följeslagare i 20 år, och den håller än.
Karin Reibring
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Årets stora HÖSTKONSERT med

Aktuellt i höst

NYKÖPING GOSPELGROUP.
I år samarbetar kören med en av Norges
duktigaste sångare och musiker, nämligen

Ole Börud.

Ole kommer från en musikalisk familj där
pappa Arnold ledde den kända kören Tvers
på 70- och 80 talet. Efter ha varit del av
gruppen Börud Family har Ole sedan gått sin
egen musikaliska väg och spelat allt mellan
metal-, funk, jazz och gospel.
Medverkar i konserten gör också Nyköping Gospel Group
Band som består av åtta personer bl.a. en hel blåssektion.
Att vara en församling för människor med olika etnisk och
kulturell bakgrund samtalar vi om på GEMENSKAPSDAGEN

19/9.

Även DIAKONIGUDSTJÄNSTEN
27/9 har detta tema. Då får vi besök

av Merzek Botros. Han kommer från
Egypten och är nu pastor i Centrumkyrkan, Sundbyberg. I den församlingen
finns många arabisktalade. Merzek
Botros är också engagerad i stöd till
Egyptiska kristna speciellt familjer som
fått anhöriga dödade av IS.

1/11

Brassox ger en konsert med musik i Allhelgonatid.

7/11

ordnar ett flertal Nyköpingsbor en KONSERT TILL FÖRMÅN
FÖR TRÄFFPUNKTEN. Mer information om medverkande
kommer.

5/12

Julkonsert

med Hjortensbergskyrkans Vocalensemble under ledning
av Tony Larsson.

STAND UP
16-18/10 blir det ungdomshelg! Undervisning, aktiviteter,

gemenskap och mycket mer.
Gäst i år är Marcus Olsson, gatupastor och evangelist i Equmeniakyrkan.
Fredag och lördag kvällarna kl 19.30 är det kvällsmöten dit
även du som inte deltar hela helgen är varmt välkommen.

FÖRÄLDRAKVÄLL. Den 14/10 bjuder vi in alla föräldrar
som vill få inspireras om Hur tron blir en naturlig del av vår
familj. Vi gästas av Magnus Sternegård från equmenia som
har goda erfarenheter att jobba med tron i hemmet.

NYA VÄNNER PÅ EMTNÄS
Stormen blåser upp. Kriget är över dig. Samhället rasar
samman. Främmande soldater närmar sig. Släktingar, några
av dina vänner dör. Skolan stänger. Det är osäkert med mat.
Framtiden är nattsvart. Du måste fly till okänt land. En del
av familjen kommer inte med. Din oro och ängslan äger ditt
sinne.
Sverige tar emot flyktingar. År 2014 ansökte över 80 000
människor om asyl i Sverige. Över 100 av dessa bor på
Emtnäs.

Så började verksamheten
Hjortensbergskyrkan har agerat sedan några år. Några av
medlemmarna har tagit ett särskilt ansvar. Det är Gun och
Carl Löwendahl, Monica och Erland Strandås, Eva Maria
och Hans Larsson, Kristin Björndahl (Se bifogade bild). Synpunkterna nedan är från denna grupp som, utan att vara
direkt samorganiserade, har en stark och gemensam syn på
verksamheten. Här finns också mycket djup kunskap och stor
erfarenhet. Och en stark känsla.

”DET VAR JULFESTEN SOM TÄNDE
MITT ENGAGEMANG”
Det började med en julfest i kyrkan i december 2013. Kristin
Björndahl tog initiativet. Ett 50-tal flyktingar kom – många
barn. Många av kyrkans medlemmar var med på festen och
relationer uppstod så det slog gnistor. Kontakterna med de
boende på Emtnäs utvecklades och olika aktiviteter tog fart.
Någon i gruppen ordnar biltransporter till söndagsgudstjänsterna. Det finns en särskild lista på medlemmar som ställer
upp med bilar. Barnen från Emtnäs deltar i barngrupperna i
kyrkan.
Flera jobbar med att få fram bostäder till de asylsökande.
Med tur och skicklighet har ett antal lägenheter i Oxelösund
förmedlats.
Direkttolkning av gudstjänsterna har organiserats med åtta
församlingsmedlemmars hjälp..

”VI LETADE GREJER
PÅ LOPPISAR”
Några i gruppen går tillsammans med flyktingarna på loppis
och söker möbler, hushållsgrejer och annat som behövs för
ett normalt liv.
Någon annan fixar fram cyklar till de boende. Emtnäs är
ganska fritt från allmänna kommunikationsmöjligheter.
Varannan tisdag har några av våra damer kvinnoträffar på
Emtnäs för att stärka kvinnorna i deras situation.

Kyrkans roll
I Hjortensbergskyrkans verksamhetsplan läser vi att när det
gäller flyktingar ska vi stå upp för allas lika värde och arbeta
för det på sätt som är möjliga för oss. Det handlar inte bara
om församlingen utan också om oss som enskilda människor.
Vi ska ta vårt enskilda ansvar.

”MUSLIMER OCH KRISTNA SYRIER VISAR
OFTA SIN RELIGION BÄTTRE ÄN VI”
Vi har fått ett ansvar, ett uppdrag från absolut högsta ort.
Det är inte ett rent missionsuppdrag. Det handlar om medmänsklighet, att hjälpa människor. I våra kontakter med flyktingarna får vi ändå visa vår tro och handla som kristna. På
köpet får vi vänskap och ett rikare liv med bredare förståelse
för andra kulturer. Det är inte bara kyrkan som behövs, det
är framför allt vi som privatpersoner som måste handla.

”DE SITTER SOM FÅNGAR
PÅ EMTNÄS”
Flyktingarna på Emtnäs sitter fast i månaders väntan. Det är
trångbott och de vill inget hellre än att få arbete, bostad och
att få komma in i ett normalt liv.
Och för Hjortensbergskyrkans del behövs en bättre, fastare
organisation för arbetet. Mera förberedelse, kanske utbildning. Och vi övriga medlemmar måste satsa lite mer för
att avlasta gruppen som arbetar hårt med flyktingfrågorna.
”Öppna era hjärtan…” sa en gång en statsminister.

Vad kan då bli bättre i flyktingmottagandet?

Och, förstås, så borde vi lyssna på flyktingarna själva – vad
de vill, vad de behöver. Flyktingarna bör ges uppgifter i församlingen, för att känna gemenskap och uppleva känslan av
att vara behövda.

Sverige måste som några andra länder kunna hantera mottagandet på ett bättre sätt. Kortare väntetider, snabbare till
jobb, snabbare till svenskundervisning. Och så bygga
bostäder så de räcker till för alla.

Så på olika sätt kan vi bidra till en gnutta mer trygghet,
åtminstone i vår del av världen. Vi får visa kristen omsorg.
Och som direkt belöning får vi nya vänner och vi får lära oss
mycket.
Text: Bengt Persson
Foto: Bildbeviset Peter Karlsson
Lisbeth Stigemyr

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER
September

5 Lö 15.30 Nattvardsandakt
Lisbeth Stigemyr, Maria
Forss. Besöksgruppen inbjuder till kaffe efteråt.
18.00 Simon Ådahl i Korskyrkan,
Nyköping. Arrangör tidningen
Dagen
6 S 11.00 Gudstjänst Med Nattvard Låt folket höra allt om detta
nya liv Apg 5:12-32 Lisbeth Stigemyr, musikteam Elisabet Nilsson,
invigning av Korset, Äventyret o
XL, enkelt kyrkkaffe
8 Ti 14.00 Rpg Inbjuder Till
Dagträff Alpha vem är det bra för?
Bengt-Göran Bergdahl
18.30 Alphakursen Startar
13 Sö 11.00 Gudstjänst Apostlagärningarna 8: 26-40 Andreas
Holm, musikteam Tony Larsson,
dop, nya medlemmar välkomnas, Äventyret o XL, kyrkkaffe
17.00 - 19.00 Bönekväll i kyrkan
15 Ti 18.30 HKU:s årsmöte
19 Lö Gemenskapsdag för alla
åldrar på Åsa Folkhögskola föranmälan, se folder
20 Sö 11.00 Gudstjänst Gud gör
inte skillnad på människor Apg kap
10 Lisbeth Stigemyr, sång AnnaSara Wadskog mfl, Äventyret o XL,
enkelt kyrkkaffe
22 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Flykten valde oss. En flyktingpojke berättar Kjell Wiklund,
Liman Salihi
25 Fr -26 Lö Insamling till Världens barn Vill du hjälpa till kontakta Lena Delaplane 076-133 38 99

29 1 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane 076-133 38 99

Oktober

3 – 4 Pilgrimsvandring Nynäs och
Sävö. Anmälan senast 15/9. Begränsat antal deltagare. Info Hans
Nilsson 070 444 34 07
3 Lö Tassenatta arrangeras i Nyköping
4 Sö 11.00 Alla åldrars Gudstjänst Andreas Holm, Anna
Ingemarsson, musikteam Mikael
Ingemarsson, kyrkkaffe
6 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Moderna höstkläder med
Seniorshopen
7 On 18.00 Scoutinvigning
8 To 19.00 Nattvardsandakt Lisbeth Stigemyr, Maria Forss
10 Lö 19.00 Konsert med Nyköping Gospel Group och Ole
Börud, insamling till Världens barn,
biljetter vuxen 150:-, ungdom 7 –
19 år 80:11 Sö 11.00 Tacksägelsedags-gudstjänst med nattvard
Lisbeth Stigemyr, sång Gabriel
Billing, Äventyret o XL. Bidra
gärna till utsmyckningen av kyrkan
med blommor, frukt, grönsaker,
bröd m.m. Försäljning till förmån
för barn- och ungdomsarbetet vid
kyrkkaffet.

28 Må 19.30 Nattmacka för män
Historien bakom Femörefortet Per
Rödseth

Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff Lapplisa i våra hjärtan
Åsa Sjölund
24 Lö 13.30-17.00 Together, barn
och familjedag i Skälbykyrkan
Sö 25 Sö 11.00 Gudstjänst en
församling för alla generationer del
1 Andreas Holm, sång Anna-Sara
Wadskog, Äventyret o XL, enkelt
kyrkkaffe
26 Må 19.30 Nattmacka för män
Män kan också drabbas av stress
Gunnar Vingren
27 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane 076-133 38 99
31 Lö 11.00 Gudstjänst på Alla
helgons dag med nattvard och
ljuständning Lisbeth Stigemyr,
musikteam Mats Järpehag

November

1 Sö 17.00 Ljusvandring
18.00 Konsert med Brassox Musik i Allhelgonatid
Konstutställning i kyrkan 1-15
november

14 On 18.30-21.00 Föräldrakväll
Hur tron blir en naturlig del av vår
familj. Magnus Sternegård

3 Ti 14.00 RPG inbjuder till
Dagträff När frikyrkan sprängde
gränserna Stina Palmberg-Eriksson

16 – 18 Ungdomshelg med Marcus Olsson

7 Lö 9.00 Tjejfrukost Varje
dag hälsocoach Anki Alesand
18.00 Konsert med Träffpunkten

26 Lö 9.00 Tjejfrukost Höstfägring i låda och kruka Birgitta
Pettersson
27 Sö 11.00 Gudstjänst Merzek
Botros, Centrumkyrkan Sundbyberg, Andreas Holm, Diakoniutskottet, utgångskollekt till Träffpunkten, Äventyret o XL, kyrkkaffe

Ung, Äventyret o XL, kyrkkaffe

Fr 19.30 Kvällsmöte
Lö 19.30 Kvällsmöte

8 Sö 11.00 Gudstjänst en församling för alla generationer del 2
Andreas Holm, musikteam Johanna Holm, Äventyret o XL, enkelt
kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte, fokusområde barn, unga och familj,
servering

Sö 11.00 Gudstjänst Marcus
Olsson, Andreas Holm, musikteam Linnea Linder och ungdomar,
insamling till Equmenia och Pingst

13 Fr 18.00 Bön för Södermanland. Denna samling är en del av
Bönetågets förbönssamlingar i
Sveriges alla landskap.

OCH SAMLINGAR
14 Lö Alphadag
14 Lö 15.30 Nattvardsandakt
Lisbeth Stigemyr m.fl. Besöksgruppen inbjuder till kaffe efteråt

Hjortensbergskyrkans
Ungdom

Sö 15 Sö 11.00 Gudstjänst för
alla åldrar en församling för alla
generationer del 3 Lisbeth Stigemyr och Anna Ingemarsson,
musikteam Mikael Ingemarsson,
kyrkkaffe
17 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Tips om rörelser som stärker
kroppen Frida Ahlgren
21 Lö 13.30-17.00 Together, barn
och familjedag i Hjortensbergskyrkan
22 Sö 11.00 Gudstjänst med
missionsbesök Billy Johansson
från Smyrnakyrkan Göteborg, musikteam Mats Järpehag, utgångskollekt till missionen, Äventyret o
XL, enkelt kyrkkaffe
24 Ti 12.30 Sopplunch Anmälan
senast dagen före till Lena Delaplane 076-133 38 99
29 Sö 11.00 Adventsgudstjänst
Lisbeth Stigemyr, sång och musik,
Äventyret o XL, kyrkkaffe
30 Må 19.30 Nattmacka för män

December

1 Ti 14.00 RPG inbjuder till Dagträff Julsånger Tony Larsson
5 Lö 18.00 Julkonsert med Hjortensbergskyrkans Vocalensemble
under ledning av Tony Larsson,
insamling till Hjortensbergskyrkan
Hjälper
6 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard Lisbeth Stigemyr, Äventyret o
XL, enkelt kyrkkaffe
13 Sö 15.00 Alla åldrars julfest,
servering
20 Sö 11.00 Gudstjänst med Jul
gospel, Nyköping Gospel Group,
Andreas Holm, enkelt kyrkkaffe

HKU

RPG promenadgrupp.
Måndagar Samling 10.00 vid
Hjortensbergskyrkan. Vandringen
avslutas med fika i Mariagården.
Börjar igen 7 sept. Info Arne Strid
0155-210598
Dansgruppen Himlasteg
Måndagar jämna veckor 18.00. Info
Kerstin Nordmark 070-622 81 72.
Hemgrupper
Vill du vara med i en bön och
samtalsgrupp som möts i hemmen
kan du kontakta Lisbeth Stigemyr
0722-50 76 40 eller Maria Forss
070-258 95 81
Kyrkskjuts
För dig som behöver hjälp att
ta dig till gudstjänsten ordnar
diakonala utskottet kyrkskjuts.
Telefonnummer till veckans
chaufför står i fredagsannonsen i
Södermanlands Nyheter.
Ewa Hedin på kyrkans exp 0155288416 kan också ge information.
Ekumenisk förbönsgudstjänst
speciellt för förföljda kristna
första söndagen varje månad kl
17.00 i St Anna katolska kyrka,
Nyköping

Mariebergsgården
Andakt fredagar OBS ändrad tid
14.00 4/9, 2/10, 30/10, 27/11
(Svenska kyrkan ansvarar 18/9,
16/10, 13/11, 11/12 )

Reservation för eventuella
ändringar. Se annons ”Frikyrkorna”
fredagar i Södermanlands Nyheter

Händer varje vecka:
On 18.00 Upptäckar scout, varje vecka.
Spårar scout, ojämna veckor.
To 17.00 NYTT! Soulchildren, kör för 10-16
åringar. Fråga Anna för mer info.
Fr 10.00-12.00 Öppet hus för småbarnsföräldrar. Lek, sång, rytmik, fika och gemenskap.
Fr 19.00-23.30 Open Doors, ungdomssamling. Årskurs 7 och uppåt
Sö 11.00-12.30 Äventyret/XL 4-13 år
Sö 13.00-17.00 Äventyrar/Utmanarscout
(vissa veckor) från 13 år
SEPTEMBER
2 On Start för scout
4 Fr Start Öppet hus
10 To 18.00 Soulchildren infoträff
15 Ti 18.30 HKU årsmöte
19 Lö Gemenskapsdag för alla åldrar på
Åsa Folkhögskola, föranmälan, se folder
OKTOBER
4 Sö 11.00 Alla åldrars gudstjänst
7 On 18.00 Scoutinvigning
16-18 Stand Up, ungdomshelg. Talare Marcus Olsson. Mer info och anmälan på www.
hjortensbergskyrkan.se/standup
14 On Föräldrakväll, Magnus Sternegård
24 Lö Togheter, barn och familjedag i
Skälbykyrkan
NOVEMBER
15 Sö 11.00 Alla åldrars gudstjänst
21 Lö Together, barn och familjedag i Hjortensbergskyrkan
13-29 Ungdomsteam från bibelskola livskraft gör praktik
DECEMBER
13 Sö 15.00 Alla åldrars julfest
18 Fr 19.00 Open Doors julfest

INDIENMISSION
Hoppas du hade möjlighet att vara med på gudstjänsten
14 juni då kyrkoledare Steven David i HCC (Hindustani
Covenant Church), Equmeniakyrkans systerkyrka i Indien,
predikade och berättade om deras mångfacetterade
arbete.
Vi fick veta att kyrkan idag har verksamhet i 16 av Indiens 36
delstater och att dess vision är ”Att vara salt och ljus för de
lidande massorna”. Vi samlade in ca 5.500 kr så att fattiga
ungdomar via stipendier ges möjlighet att studera till pastorer och evangelister vid Union Biblical seminar (UBS) i Pune
nära Bombay Men detta hjälper förstås bara ett fåtal av
alla ungdomar som brinner av iver att evangelisera sitt land!

“VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA
KRISTNA UNGA MÄNNISKOR I INDIEN?”
Eleverna på en av bilderna kommer från en liten delstat högt
uppe i norr och bär sina egna festkläder istället för de traditionella examensdräkterna enligt engelsk tradition.
Men nu gäller det att boka av söndagen 22 november i
almanackan! Då kommer Billy Johansson som ansvarar för
Smyrnaförsamlingens ( Pingstförsamling i Göteborg) mission i
Indien. Tillsammans med sin fru Ywonne arbetade han i Dehra
Dun i Nordindien 1971-1984, mest med undervisning vid Doon
Bible College (DBC) som utbildar pastorer och evangelister.
De sista tre åren var Billy rektor vid skolan som därefter haft
ett nationellt ledarskap. Äldsta barnet fick tre syskon under Indien-åren och efter återkomsten till Sverige har Billy varit
ansvarig först för PMU:s projekt i Asien och sedan för missionen
i Smyrna, numera på frivillig basis som pensionär. Denna gång
kommer vi att få gott om tid att ställa frågor vid kyrkkaffet.

Möjligen blir det också ett miniseminarium därefter. Genom
Billy har vi fått veta att 7 av de 20 nya eleverna vid DBC i höst
är från hindu-familjer och 4 är kvinnor. Bed för dem!
En glad nyhet: Via Öppen hand har vi fått ett bidrag på
40 000 till bibelskolan i Dehra Dun!
Pengarna skall gå till ett nytt logement för de kvinnliga eleverna, eftersom det gamla var i så dåligt skick att det måste rivas
2014. Behovet är dock långt ifrån täckt.
Vill du vara med och hjälpa kristna unga människor i Indien att
göra Jesus känd på sin stora kontinent? Sätt då in ditt bidrag
på församlingens postgirokonto nr 23 30 21-5 och skriv HCC –
Indien eller Pingst-Indien i meddelanderutan.
Kerstin Nordmark

