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Mats Lindes viktigaste
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Göran Persson på
predikantveckan
Nästa vecka ”Är tiden inne...” för 1 000 pastorer
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Statsminister Göran Persson möter närmare 1 000 pingstpastorer i
Filadelfiakyrkan i Stockholm i nästa vecka.
Han är inbjuden till pingströrelsens predikantvecka, som i år funderar
över de kristna församlingarnas uppdrag i landet.

Bläddra i Dagen
För att kunna läsa artiklarna krävs
att du har ett pluswebbskonto. Klicka
här för att skaffa pluswebb, gratis för
prenumeranter.
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Är konflikten mellan Estland och
Ryssland allvarlig? (3
kommentarer)
Ja, mycket allvarlig
Nej, det lugnar snart ner sig
» Se resultat och kommentarer
» Läs artikeln

En liten strid med
SVT
Samtidigt som striden
om att få ha kvar
biblarna på Scandics
hotell rasar, rasar en
annan, lite mindre uppmärksammad
strid. Det handlar om vilket
programutbud med kristna förteck...

Det är första gången en statsminister besöker pingströrelsens
predikantvecka. Göran Persson har lovat att komma på torsdag
eftermiddag för att ge en hälsning.
– Han får en möjlighet att berätta hur han ser på folkrörelsernas roll i vårt
samhälle. Detta utifrån frågeställningen vad vi som kristna kan erbjuda vårt
land i dag. Vad är vår kallelse? Vad är vårt uppdrag? säger Roger
Stenzelius, som ingår i presidiet för predikantveckan.

Ett uppdrag
Pingströrelsens predikantvecka arrangeras av hävd i början av december
och pastorer från hela landet reser till Stockholm. I år är temat: ”Är tiden
inne… ni ska få kraft”.
– Vi har ett uppdrag att förmedla evangeliet om Jesus. Hur kan vi använda
våra resurser på bästa sätt och hur tar vi emot Andens kraft? Om detta
ska vi tala, säger Roger Stenzelius.
Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Filadelfia i Stockholm, hälsar
pingstpastorerna välkomna på måndag eftermiddag.
Sedan följer några dagar med bibelstudier, utmaningar och ”fria samtal”.
På torsdag avslutas veckan med en sändningsgudstjänst med nattvard och
förbön.

”Fria samtal”
Efter några år utan ”fria samtal” återupptas traditionen där frågor lämnas in
i förväg och sedan diskuteras fritt av de talare som anmäler sig i
samlingen.
Pastor Stanley Sjöberg kommer bland annat att aktualisera hur Jesus kan
försvaras inför sekulariserad teologi.
Andra ämnen som kommer upp i frågor är evangelisation och mission.
I förmiddagarnas bibelstudier talar pingstpastor Sam Wohlin, Jönköping,
och de internationella gästerna Judy Mvugua från Kenya och dr Isaiah Dau
från Sudan.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?isArchive=False&ID=27975

Präst med rätt att fängsla
– Det finns en otrolig kraft i
berättandet! Man kan
nästan inte låta bli att
lyssna, förklarar prästen
och författaren Torgny
Wirén. Han har skrivit två romaner, men mest
känd är han kanske för andaktsboken ”Under
ytan”. I dagarna landar uppföljaren på
bokdiskarna.

”Konstnären förmedlar ett
glädjebudskap”
Ordet och musiken
har länge haft en
framträdande plats
i de frikyrkliga församlingarna. Men inte bilden.
I Lekeryds pingstkyrka anordnades i förra
helgen en temadag – ”Konsten i tro och
vardag” – för att uppmuntra och inspirera till
en förändring.

Gud struntade i Henriks
handikapp
Henrik Asphage var
hopplös i skolan.
Långt senare
uppdagades det
varför: Han har svår
dyslexi. Därför kunde
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Mer och bättre!
Nu har vår kalender blivit ännu
bättre. Sök bland 2283 st aktiviteter
på 109 orter.
Vad händer på just din ort?

Arjeplog(11)

OK

Bibelutmaning
Pingstpastorerna Peter Halldorf, Linköping, Dan Salomonsson, Uppsala
och Martin Boström, Göteborg, kommer att ge var sin bibelutmaning under
eftermiddagarna.
Enligt Roger Stenzelius betyder det mycket för både pastorerna själva och
för hela pingströrelsen i stort att få samlas till predikantvecka en gång om
året.
– Här får vi känna vad som händer i vår rörelse och mötas för
uppbyggelse. Vår önskan är att göra andliga upplevelser för att bli
inspirerade att gå vidare i vår tjänst.
I presidiet för predikantveckan sitter i år följande personer:
Johanna Bard, Karlskoga, Lars Bjervås, Norrköping, Nils-Erik Claesson,
Malmö, Beryl Lindeman, Botkyrka och Roger Stenzelius, Huddinge.
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Nytt album på
musiksajten.se

dyslexi. Därför kunde
Henrik inte tro det
var sant när han tyckte sig höra att Gud
kallade honom att bli bokförsäljare. I dag lever
han på att sälja kristen litteratur.

Isabelle Gard Hedander
redaktionen dagen.se

Hudfärg och ekonomi styr val
av församling
Vad är det som gör att
man känner sig hemma i
en viss kyrka? Kristina
Helgesson har undersökt
dessa frågor i en
doktorsavhandling om
tillhörighet i två
pingstförsamlingar i Sydafrika.

Soldatgravar öppnas i Tallinn
» På lördagen inleddes de kontroversiella utgrävningarna av sovjetiska
soldatgravar i Estlands huvudstad Tallinn. Arbetet föregicks av en mässa
för de döda, ledd av en ortodox och en lutersk präst.

Irakier lockas med jobb i hemlandet
» Migrationsverket försöker nu locka asylsökande irakier att återvända hem
genom att erbjuda dem både pengar och jobb i norra Irak.

Regeringen vill ha mer ideell omsorg
Bengt Johansson har släppt sin
första skiva på engelska. Nu finns
den på musiksajten.

» Regeringen vill öka möjligheterna för ideella organisationer, föreningar
och kooperativ att kunna erbjuda vård och omsorg som betalas med
skattepengar.

Oroligheterna i Estland sprider sig
Svenska Journalen
Birgitta Ekman
om sektstämpel,
löpsedlar och livet
med en omstridd
make. Dessutom:
Barn till missbrukare
berättar,
Läkarmissionen planterar skog
Sudan.

» Också natten till lördagen var det mycket oroligt i Estlands huvudstad
Tallinn. Bråket spred sig också till staden Johvi, 16 mil nordöst om Tallinn.
Där drog människomassor fram och slog sönder byggnader och bilar.

Kyrkan vill utjämna begravningsavgift
» Svenska kyrkan vill att staten ska införa ett utjämningssystem för
begravningsavgifterna. Det kan kosta 10 000-tals kronor mer under 30 år
att betala begravningsavgift i glesbygd än i en storstadsförsamling.
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Ny Jesus-musikal lockar
storpublik
Tysslinge församling
utanför Örebro har
hittat ett sätt som
lockar invånarna att
ta del av Bibelns
budskap. När kyrkan
i helgen hade premiär för musikalen ”Vägen”
om Jesu liv, var det andra gången på ett
halvår som ett drama fyllde kyrkan med folk.

BlueEyesSoul älskar raka
puckar om tro
Bästsäljarna på Dagen.se/Musik
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Ulf Christiansson
Ådahl
Lovsång live från Frizon
Jerusalem
Bengt Johansson

Sök bland vår musik
Sök

Efter en
tids
trevande
efter en
hållbar
musikalisk
väg
bestämde
sig de fem grabbarna i BlueEyesSoul att göra
vad de innerst inne längtade efter. Den här
veckan släpps plattan med resultatet. – Vi vill
ju stå upp för det vi tror på och skriva musik
för att vi fått ett uppdrag att göra det, säger
Eric Liljero, sångare i bandet.

Sök

Folkmördares motiv granskas
av forskare
Våra mest lästa artiklar idag
1. Oroligheterna i Estland sprider sig
2. Regeringen vill ha mer ideell
omsorg
3. Migrationsverket erbjuder irakier
pengar
4. Soldatgravar öppnas i Tallinn

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?isArchive=False&ID=27975

I dag för 13 år sedan såg
rwandiern Révérien
Rurangwa 43 av sina
släktingar huggas ihjäl
på en och en halv minut.
Därefter gav sig mördaren på honom.
Rurangwa berättar i en ny bok om hur han
överlevde tre dygn på en likhög – och om
vägen tillbaka.
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Församlingspedagog
(Göteborg)
Behandlingsassistent
(Västerås)
Ungdomsledare (Rättvik)
Barnflicka (Norge)
Barnpedagog 50 %
Ungdomskonsulent/pasto
50 % (Stockholm)

Maia & Inger blev bästisar
De har bara känt
varandra i några
månader, men har redan
blivit själsfränder. Ingrid
Bertilsson anmälde sig
som flyktingmentor för att få kontakt med nya
människor och göra en bra, medmänsklig
insats. På köpet fick hon en ny väninna.

Linda rockar i Afghanistan
Skellefteåtjejen Linda
Grenholm är på väg
att göra sin sjätte
resa till Afghanistan
som fältartist. Där är
hon sångerska i ett
rockband som hjälper till att lätta upp
stämningen för de svenska soldaterna.
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