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Kristi kors –
Sveriges
enda hopp
Vid August Strindbergs grav står ett enkelt,
svart träkors med inskriften: ”O crux ave spes
unica”. Frågan är om inte dessa korta ord är de
mest klarsynta, djupsinniga och betydelsefulla
som Strindberg någonsin formulerat. På svenska
lyder texten: ”O kors var hälsat, mitt enda hopp”.
Med dödens andedräkt flåsandes i nacken, såg
denne hyllade författare, dramatiker och konstnär sitt liv i evighetens ljus. Det stod fullkomligt
klart att ingenting av det han uppnått, varken
ära, berömmelse eller pengar, kunde rädda hans
själ från undergång. Hans enda chans var att
kapitulera inför Livets Herre och sätta sitt hopp
till Kristi kors.
Tänk om svenska folket skulle göra samma upptäckt som August Strindberg. Tänk om varje
stressad småbarnsmamma, varje identitetssökande tonåring, varje kämpande narkoman,
varje framgångsrik företagare, varje lycklig eller
olycklig pensionär skulle börja skärskåda sitt liv
i evighetens ljus, och komma fram till slutsatsen:
Kristi kors är mitt enda hopp.
Det är fullt möjligt. Jesus dog och uppstod för
varje svensk. Kraften i Jesu namn är densamma i
dag som på August Strindbergs tid.
Frågan är bara hur svenska folket ska få veta
det. Vem ska gå och berätta att det finns en Gud
som älskar dem så mycket att han var beredd att
låta sin egen Ssn förnedras, torteras och spikas
fast på ett kors i deras ställe? Vem ska demonstrera kraften i det namn som står över alla andra
namn?

en vägröjare för evangelister i Sverige och Norden. Vårt uppdrag är att uppmuntra, utrusta och
förena evangelister över alla generations- och
samfundsgränser. Det gör vi genom att dela ut
stipendier och anordna forum för träning och
nätverksbyggande. De evangelister som blir inspirerade och utrustade, är i sin tur med och sätter
sina församlingar i rörelse. På så sätt skapas det
ringar på vattnet.

Som ny ordförande för Evangelistfonden vill jag
bidra till att Sverige nås av de goda nyheterna.
Att människor i vårt land får chansen att välja
det överflödande liv som Jesus har gjort tillgängligt för var och en. Att de får lägga ner sina
bördor vid Kristi kors – bördor av synd, död, sjukdom, ångest och bundenhet, som Jesus redan har
burit i deras ställe – och ta emot ett liv som dryper av mening, glädje, kärlek, frid och frihet.
Jag vill att hela Sverige ska förstå att August
Strindberg hade rätt. Kristi kors är vårt enda
hopp.

Andréas Andersson
Ordförande, Evangelistfonden

Sverige år 2014 behöver brinnande evangelister
som ruskar liv i Kristi kropp. Jesusälskande,
människoälskande själavinnare som väcker församlingen ur hennes skönhetssömn och får oss
alla att förstå att det är på riktigt. Att det gäller
liv och död.
Evangelistfonden vill vara en banbrytare och

Fakta om Evangelsitfonden
Evangelistfondens ändamål är att årligen dela ut stipendium till evangelist eller organisation som arbetar med fokus
på klassisk evangelisk tro och mission i överensstämmelse
med stiftelsens ändamål i övrigt, och därmed hjälpa unga
människor med en kallelse att finna vägar till tjänst för
Guds rike och hjälpa nordiska evangelister i sin tjänst.
Stiftelsen förvaltas av en ekumeniskt sammansatt styrelse bestående av lägst fem ordinarie ledamöter. Styrelsens
ordförande är Andréas Andersson. Övriga ledamöter är
Nils-Erik Karlsson, Samuel Wångehag, Daniel Frampton,
Joakim Schött och Johan Winbo. Roger Larsson är hedersordförande. Stiftelsen har sitt säte i Uppsala.
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På rätt
spår
Som 15-åring skulle jag ut i livet. Norrlandståget rullade söderut. Ombord satt jag, med ett fast grepp om biljetten. Det gäller att komma rätt. Tågresan blev lång. Jag tog fram en liten
sångbok och började sjunga några andliga väckelsesånger.
Varifrån kom den frimodigheten? Där fick en blivande evangelist smaken att evangelisera bland folket.
Vid tågbyte i Hallsberg var jag vilsen. Vilket spår ska föra
mig till Jönköping? Då kände jag en klapp på axeln. Det var
mannen som åkt i samma kupé som jag, nämligen pastor Gyllroth (troligtvis Carl).
Jag hörde att du gnolade på andliga sånger och jag fick
intresse för dig. Jag ska ta hand om dig. Du ska inte stå på
den här perrongen. Jag ska hjälpa dig på rätt spår som går till
Jönköping.
Efter fyra år i Jönköping var jag klar med min utbildning,
men det yrket lockade mig inte längre. Det var inte min väg.
Kallelsen fanns där. Jag ville ut och tjäna Gud på heltid. Jag
kom in på spåret med att gå Smyrnaförsamlingens bibelinstitut för evangelister i Göteborg. Att leva nära folket var så
naturligt för mig. Att få sjunga och vittna för människor. Min
dagliga bön var: Är jag på rätt spår? Hur leder jag människor
in på frälsningens väg?
År 2007 stod jag inför en ny utmaning, att hjälpa och stödja
framtidens evangelister och att uppmuntra och hedra de äldre
evangelister som gått före. Jag grundade Evangelistfonden
som nu har verkat in på det åttonde året. Det råder ingen tvekan om att morgondagens väckelse kommer genom den unga
generationen och de får stöd av alla förebedjare som står vid
”spåret” och ropar: Håll ut!
Evangelistens gåva är att nå människor och frukten blir
stor glädje. Evangelistfonden har till uppgift att resa upp en ”
Samuelgeneration”.
Gud vill ha människor som ropar: Här är jag! Tala till mig,
för jag lyssnar. Gud manar människor att bli hans språkrör
igen.
Vår kallelse är att återupprätta den profetiska och evangelistens röst i vårt land. När kyrkan har något att säga är det
alltför ofta så att ingen är intresserad. Kyrkans röst betraktas
som torr, tråkig och irrelevant.
Det är det på tiden att nationen får höra Guds röst i viktiga
frågor, att förmedla Guds ord med skärpa och djup. Evangelister behövs som lär sig att kommunicera, som står för Anden
och Ordet och har en förmåga att balansera bibliska principer. Folket väntar på ord av befrielse omvändelse och helande
i namnet Jesus.
Detta är en ny tid. Gud reser upp en evangelisk och profetisk generation som återigen skall tala hans Ord.

Roger Larsson
Grundare, Evangelistfonden
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Hedersstipendiater:

Lennart och Rosie Åsberg
Rosie och Lennart Åsberg går aldrig
någonstans utan att ha med sig en
bok att ge till vidare. I hela sitt
kristna liv har de brunnit för att
sprida evangelium med hjälp av
media och litteratur. Foto: Arkiv

Fakta • • • • • • •
Lennart och
Rosie Åsberg
Familj: Dottern Camilla
Ålder: Lennart 67 och Rosie 72
Bor: Viskafors utanför Borås
Läser: K-G Larssons senaste bok om
Israel – Landet som berör
Mitt bibelord: Matt 6:32-33 ”Sök först
Guds rike…”
Favoritplats: En fiskebåt utanför Fotö
När vi får tid över: Åker ut och fiskar

Prismotivering:
Årets hedersevangelister bor i
Viskafors och driver förlaget Ge det
vidare. Genom sin långa och nydanande livsgärning inom kristet mediearbete och kristen bok- och musik-distribution har Rosie och Lennart Åsberg
kommit att bli två av vårt lands mest
folkkära kristna profiler. Med glimten i
ögat och sinnet öppet för nya sätt att
nå ut med evangeliet har detta par,
som få andra, lyckats nå och beröra
svensken utanför kyrkväggarna.

•••••••••••

Sprider Jesusbudskapet
genom böcker
I 40 år har Lennart och Rosie Åsberg använt böcker och
annan media för att nå ut med evangeliet. Nu har de av
Evangelistfonden utsetts till årets hedersevangelister.
– Vi måste ta hand om vardagssamtalen med
människor och berätta att det finns en Gud som vill
hjälpa, säger Lennart.
Rosie kom till tro som barn och
har växt upp i en kristen miljö.
Lennart kom till en väckelsegudstjänst utan någon kyrkvana
och drabbades av budskapet. När
de mötte varandra fann de också
en gemensam kallelse att berätta
för andra om Jesus.
– 1974 gick jag bibellinjen på
Mariannelunds
folkhögskola.
Där kom kallelsen när det gäller
media, att arbeta med det tryckta ordet för människor som inte
känner Herren och att inspirera
troende att använda litteraturen
för att vinna människor för Gud,
säger Lennart.
– På den tiden gav förlagen ut
mycket till redan kristna. Man
kan säga att 90 procent var till
troende och tio procent till icke
etroende. Vi bestämde oss för att
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vi vill jobba med 90 procent till
icke troende i stället.

Det började i liten skala. De köpte
in tio böcker och sålde dem för att
sedan köpa in fler. Genom åren
har Lennart bland annat arbetat
som ungdomspastor, senare på
Dagenhuset och på ett klädföretag. Rosie har jobbat som barnoch ungdomsevangelist i många
år och därefter bland annat
med marknadsföring på Livets
ord och tidningen Världen idag.
Tillsammans drev de också i flera
år en kristen bokhandel i Borås.
De reser nu ute i församlingar och
arbetar på Kanal 10 där Rosie
och Lennart varit verksamma de
senaste sju åren, dessutom har
de drivit en bokhandel på nätet,

”Ge det vidare” som numera ägs
av Kanal 10. Den röda tråden
genom deras liv är tydlig: drivet
att sprida det kristna budskapet
med hjälp av media och litteratur.
– Böcker är unika i det att de
kan läsas på alla språk och det
kan läsas när man själv vill. De är
inte påträngande utan talar bara
när man öppnar dem. De kan
läsas i smyg och du kan ta med
dig dem vart du än reser. De står
där med budskapet och väntar
på att personen ska bli mogen. Vi
har massor av vittnesbörd om vad
det tryckta ordet gjort för människor, säger Lennart.

Ett sätt som de använt för att nå
utanför kyrkväggarna med litteratur som berättar om Gud är
stora annonser i veckotidningar.

– Jag tror att New age-rörelsen har öppnat upp för ett andligt
sökande där många människor
nu vågar prata om andliga ting. Vi
har annonserat i profana vecko
tidningar i många år och märker
ett enormt intresse, säger Rosie.

öppnar för att berätta om tron på
Jesus.
– Det viktigaste vi känner att
överföra till unga är detta att leva
ett helhjärtat liv för Gud. Allt
börjar där, sedan kommer den
specifika kallelsen, säger Rosie.

Tack vare det ligger just nu tusentals böcker, om mirakler och om
att Jesus vill lyfta och hjälpa, ute
i bokhyllor och på nattduksbord i
hem över hela Sverige. Och själva
går de aldrig någonstans utan
att ha med sig en bok att ge till
någon.
– Samtal har vi alla hela tiden
och förr eller senare under ett
samtal så finns det en öppning
att tala om Gud. Hela tiden när
människor berättar om sina liv,
det kanske finns brist eller nöd,
så är det naturligt att komma in
på tron. Och sedan kan man säga:
”Jag har en bra bok som kanske kan hjälpa”, säger Lennart.

När de ska tala om förebilder lyfter de fram pingstprofilen Sverre
Larsson och hans livslånga arbete
med kristen media, liksom Börje
Claesson och hans arbete med
kristen tv och tidningen Inblick.
– Vi ser dem som stora föredömen.
På frågan om de tycker att det blivit lättare eller svårare att tala med
människor om kristen tro genom
åren, svarar Lennart snabbt:
– Jag tycker aldrig att det varit
svårt. Om man kommer in vid
rätt tillfälle på rätt sätt utan att
klampa på och om man försöker
gå genom de dörrar som människor öppnar, då är det inte så svårt.

Rosie och Lennart önskar att fler
kristna tog till sig möjligheten att
använda evangeliserande böcker
på det här sättet i sin vardag.
Och att unga troende som i dag
obehindrat rör sig på nätet och i
sociala medier också de kunde se
möjligheterna som de forumen

Nu får de alltså utmärkelsen
årets hedersevangelister av
Evangelistfonden.
– Vi känner stolthet och glädje
över det. Det är en väldig heder.
Men vi tänker inte lägga av i
första taget, säger Rosie med ett
skratt. n
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Stipendiat:

Marina Andersson

Marina Andersson, barnkonsulent inom Pingst ung och
”mamma” till Leva livet och Bibelbingo, är en av de tio personer
som den 17 oktober tar emot Evangelistfondens stipendium.

Marinas hjärta slår
för barn och bibel
Marina, står det i motiveringen till
utmärkelsen, är en ”gudabenådad inspiratör, brobyggare och
pedagog, som bland annat tagit
initiativ till söndagsskolmaterialet Leva Livet”.
Själv säger hon att allt började
med en dröm när hon var i tolvårsåldern.
– Jag fick en vision om att göra
barn- och familjeprogram på tv
med barn och för barn, berättar
hon för Världen idag.
Med tiden förde drömmen henne
till Toronto i Kanada, där hon fick
arbeta med tv-produktion för en
kristen talkshow, och sedan till
SVT:s barnredaktion i Växjö.
– Där fick jag rådet av en av
cheferna att ge mig ut på fältet
och mobilisera kyrkorna så att
de kan följa upp ett sånt program
som jag drömde om. Och från den
stunden, 1991, har jag jobbat på
heltid med att tillsammans med
församlingarna tänka kring hur
vi möter barn i dag.
Leva Livet föddes under Marina
Anderssons tid som barnpastor
för pingstkyrkan i Jönköping,
1998-2010. Tilltalet mötte gensvar
långt utanför den egna församlingen, och materialet används i
dag i omkring 600 olika församlingar runt om i Sverige och i
Finland.
– Det man gör i Leva livet är
att man leker in bibelkunskapen,
bland annat genom ett spel vi
kallar Bibelbingo, berättar Marina Andersson.
I Bibelbingo får barn, genom
upprepning och nivåuppgradering, lära känna bibelpersoner
och deras berättelser. De får lära
sig Israels historia i kronologisk
ordning, om olika högtider, och
om Jesu liv i ord och gärning.
Inom kort utökas materialet
med en fullständig bibel för mellanstadiebarn. Den är uppdelad i
66 lätthanterliga böcker och knyter an till de personer man lärt
känna i Bibelbingo.
– Den bästa pedagogiken när
man jobbar med barn är att bryta
ner ett innehåll i mindre delar.
Det är också det vi gör här, bok
för bok, person för person, så
att läsaren i slutänden ser alla
släktförhållanden, ser Israels historia och Jesu liv, säger Marina
Andersson.
Under arbetets gång har hon fått
”experthjälp” av ene sonen, tolvårige sjätteklassaren Petrus.

– Han har varit med som referensperson och har betytt väldigt
mycket i utvecklingsprocessen.
Han har läst alla introduktionstexter och presentationstexter,
och godkänt alla bilder så att
de passar målgruppen, berättar
hans mamma.
Målet är att göra barnen så förtrogna med Bibeln, dess uppbyggnad och persongalleri, att barnen
kan läsa den själva.
– Mina föräldrar hjälpte mig
att få in en rutin att själv läsa
Bibeln. Det skulle jag önska ge
till alla barn, så att de inte bara
får en predikan av vad Guds ord
säger, utan kan läsa det själva.
Sedan behöver man självklart en
andlig gemenskap för att inspireras till att leva detta Ord, säger
Marina Andersson.
Boksläpp blir det i början av
nästa år, inför den andra upplagan av den ekumeniska konferensen Jesus till barnen, som på
bland andra Marina Anderssons
initiativ hålls i Jönköping vecka
tio.

Numera bor Marina i Gränna med
sin familj – man och två söner.
Förutom att hon är en aktiv barnledare i pingstförsamlingen i
Gränna är hon också skolpastor
på en kommunal grundskola. Där
är hon en resurs för lärare och
skolelever, och stöttar den kristna skolföreningen. Hon är också
instruktör för Bibeläventyret,
som används i årskurs fyra och
fem för att lära barnen om Bibeln
och dess personer.
– Det är jätteviktigt att vi inom
kyrkan kan vara resurser för skolan, och jag skulle önska att varje
församling hade personer som
var beredda att jobba med det,
säger hon, och tipsar om att två
dagar före konferensen Jesus till
barnen kommer att handla om
hur kyrkan kan vara ett stöd för
skolan.
– Barn finns det över hela
landet, liksom skolor, och i Bibel
äventyret har vi ett verktyg som
ger kunskap om kristendom på
ett sätt som är helt anpassat efter
läroplanen.
Så vad ska Marina Andersson
göra för Evangeliststipendiets
prissumma om 15 000 kronor?
– Eftersom jag har rest mycket och försöker vara en aktiv
mamma, vill jag göra något tillsammans med min familj, säger
hon. n

Fakta • •
Marina
Andersson
Familj: Man och två barn.
Ålder: 46 år
Bor: Hus i Gränna
Läser just nu: Om natten
är samma himmel mörk,
av Maria Bom Casselbrant,
och Jakobs brev i Nya testamentet.
Förebilder: Min mamma
Gunborg Johansson, som
var evangelist livet ut;
under uppväxten även
Antonia Ax:son Johnson,
och ännu i dag Evie
Tornqvist Karlsson.
Mitt bibelord: ”Frukta
inte, jag är med dig.
Var ej försagd, jag är
din Gud. Jag styrker
dig och jag hjälper dig,
och uppehåller dig med
min rättfärdighets högra
hand.” (Jesaja 41:10)
Favoritplats: Utsikten från
flaggparaden i Jönköpings
stadspark.
När jag får tid över: Då sätter jag mig vid pianot och
spelar.
Aktuell: Som mottagare av
Evangelistfondens stipendium 2014

Prismotivering:
Marina Andersson är en
gudabenådad inspiratör,
brobyggare och pedagog,
som bl a tagit initiativ till
söndagsskolmaterialet Leva
Livet. Hennes passion är att
uppmuntra och stödja barn,
ungdomar, föräldrar och
ledare oavsett bakgrund
eller kyrklig tradition. Efter
tretton år som barnpastor i
Pingst-Jönköping, flyttade
Marina, maken Andreas
och deras två söner till
Gränna, där Marina arbetar som skolpastor och
som barnkonsulent för
Pingst Ung.

•••••••
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Stipendiat:

Jonatan Risberg

”Gud låt mig veta om du kallat mig till evangelist”
På den bönen fick Jonatan Risberg, 22, ett konkret
bönesvar när Roger Larsson nyligen ringde upp och
berättade att han fått Evangelistfondens stipendium.

Sjöng om Jesus för
framtidens kulturelit
Fjärden glittrar i septembersol och
bergen ligger svepta i morgondimma. Scenen är sagolik här
från Jonatan Risbergs köksfönster. Han berättar livligt om bävrarna borta i viken. Och om kyrkfalkarna som brukar slå sig ned
här på stugtaket om våren.
– Där borta gifte sig mina föräldrar, fortsätter Jonatan och
pekar på en vit kyrka snett över
sjön. Den är slående vacker och
ligger inbäddad i gulgrönt skiftande skog.
Han talar gärna om sina föräldrar. Och om deras varma kristna
tro som skulle smitta av sig på de
fem barnen.
– Vi är sju personer som alla
vill dra närmare Jesus, vi gör vår
pilgrimsresa tillsammans, säger
Jonatan, upprymd och mycket
tacksam.
Någon egen frälsningsupplevelse
kan Jonatan inte erinra sig. Tron
har vuxit fram successivt. Men de
senaste fem åren har hans vandring med Gud fått en ny dimension.
– Det började med att jag fick
uppleva Guds generositet, säger
Jonatan och berättar hur han
upptäckte Bibelns löfte ”be så ska
du få”.
– Plötsligt insåg jag att jag kan
be Gud om precis vad jag vill. Jag
gjorde upp en lista på sådant som
jag vill ha och inom ett år hade
jag fått två tredjedelar av listan.
Det är så häftigt. Jag får grejer jag inte förtjänar hela tiden,
säger han och skuttar upp för att
titta till äppelpajen i ugnen.
Doften fyller redan timmerhuset som var familjens stuga när
Jonatan var liten. Nu är detta
hans ungkarlslya. Den ligger
bara fem minuter från centrala
Örnsköldsvik. Och tur är väl det,
den här killen älskar att vara
bland människor och dela med
sig av sin livspassion – tron på
Jesus.
Oftast sker det spontant; på
Ica, på stan eller bland kompisar.
Ibland har Jonatan upplevt Guds
maning att bege sig till vissa plat-
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år och råkat sammanfalla med en
dynamisk fas i Jonatans kristna
liv.
– Det är häftigt hur detta också
har påverkat filmen, säger Jonatan, som räknar med filmpremiär
om 1-2 år.
Han är eld och lågor när han
talar han om möjligheterna att
sprida evangelium med film. Han
leker med tanken på att spela in
reklamfilm om Jesus.
– Tänk dig att visa det på bästa
sändningstid i tv!

Jonatan Risberg är en ung evangelist i början av sin gärning. Han delar med sig av sin tro vart han än går. På Ica och
bensinmacken, men också genom bejublade uppträden på musikfestivaler. I framtiden drömmer han om att göra film
som upphöjer Gud. Foto: Jonas Adolfsson

ser, exempelvis en bensinmack
eller ett visst torg.
– Där har jag stött ihop med
människor som jag fått vittna och
be för, berättar han fascinerat.

Det kanske märkligaste av alla
äventyr började en dag i familjens
vardagsrum i Ånge 2013.
– Jag sjöng och prisade Gud
med en psalm. Då hörde jag Gud
fråga om jag ville anmäla mig
till den lokala kulturfestivalen i
Ånge. Jag fick ont i magen, erkänner Jonatan, som ändå var viss
om att han hört rätt.
Inför 200 personer – helt utan
kompmusik – trädde han fram
och sjöng Nils Frykmans enkla
psalm: ”Nu är jag nöjd och glader”. Det gick överraskande bra
och Jonatan gick vidare till länsfestivalen i Härnösand.
Exalterad berättar han om
stunden då han, fylld av inspiration, klev upp för att sjunga sin
psalm igen.
– Jag hoppade omkring på

scenen och prisade Jesus. Efter
sången började folk jubla, berättar Jonatan, förbluffad över de
positiva reaktionerna.
– Det slutade med att jag fick
be till Gud för många människor
som sökte upp mig efteråt, säger
han.

Även själva tävlingen gick bra och
Jonatan Risberg avancerade till
riksfestival i Karlskrona. Här
handlade det inte alls om tävling. Här skulle publiken bara få
njuta av kulturella prestationer
i toppklass från hela landet. För
Jonatan blev det här dagar då
han – i samspråk med andra deltagare – fick berätta om Jesus.
– På kvällarna uppstod små
andakter där jag fick sjunga och
vittna. Folk kom och bad om förbön.
Sista kvällen var det Jonatans
tur att framträda på stora scenen.
Inför en stor publik framförde
han sitt bidrag.
– Jag fullkomligt skrek ut av

glädje och prisade Gud, säger
han. Plötsligt utbröt ett jubel från
publiken, det kändes som om det
skulle explodera av glädje i lokalen. Och allt jag gjorde var att stå
där och sjunga en vanlig psalm.
– De övriga deltagarna var
extremt duktiga – Sveriges kommande kulturelit. Efter mitt
framträdande kom flera personer fram och sa att de känt sig
berörda, att de blivit uppfyllda av
”något”, berättar Jonatan.
– Sånt kan bara Gud göra,
utbrister han leende och med en
ödmjuk utstrålning.

Den blonde 22-åringen är även
engagerad som manusförfattare
och filmregissör. Just nu spelar
han in en långfilm tillsammans
med vännen Jens Larsson. Temat
är två luffare på skattjakt genom
Sverige och världen. Scenerna
har de spelat in i Sverige, men
också i Israel, England, Holland
och i Tyskland.
Inspelningen har pågått i fyra

Att vittna om Jesus i alla möjliga
sammanhang har blivit en livsstil
för Jonatan. Att han har en Guds
kallelse till evangelist har inte
varit lika självklart. På senare
tid har han till och med börjat be
till Gud och ställa frågan: ”Vilken
tjänst har du egentligen kallat
mig till? Är jag en apostel, en profet, en lärare, en evangelist eller
herde?”
Som ett svar från himlen ringde
förkunnaren Roger Larsson nyligen upp och meddelade att Jonatan tilldelats Evangelistfondens
stipendium 2014.
– Jag kände bara: ”Wow, det
där var ett välsignat tydligt svar
från Gud”, säger han och skrattar
lyckligt.
Stipendiepengarna, 15 000 kronor, är ytterligare ett i raden av
bönesvar för den unge evangelisten.
– Jag har bett till Gud om
pengar för att kunna jobba klart
med filmen, säger han jublande.
Om du fick drömma vilt om framtiden, vad skulle du drömma då?
– Att få se filmindustrin förvandlad och filmstjärnor och
filmskapare frälsta och förvandlade. Det vore så kul att också
själv få vara med och skapa bibliska filmer som faktiskt är korrekta och packade av Guds härlighet.
– Sedan vore det underbart
att få se Apostlagärningarna version 2 hända i Sverige, att få se
ett förvandlat land med miljoner
människor frälsta. Det vore jättecoolt! n
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Fakta • • • • • • •
Jonatan Risberg
Familj: Mamma, pappa och fyra äldre
syskon.
Ålder: 22 år
Bor: Stuga utanför Örnsköldsvik (men
är uppvuxen i Ånge under tonårstiden)
Läser: Bibeln
Ser upp till: Jesus och Paulus, mor och
far, Stina Sundström, Sara Lepsø och
Øyvind Hovset
Mitt bibelord: Psalm 27:4
Favoritplats: Min egen kammare där
jag umgås med Jesus. Inget är vackrare att beskåda och att umgås med än
honom.
När jag får tid över: Ber, läser Bibeln
och prisar Gud.
Aktuell: Som mottagare av
Evangelistfondens stipendium 2014

Prismotivering:
”Driven av en ständig längtan att göra
Jesu kärlek och kraft tillgänglig för
dem han möter, sprider han evangeliet i ord och handling såväl på gator
och torg som genom sitt arbete som
manusförfattare och filmregissör”

Foto: Jonas Adolfsson

•••••••••••
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Stipendiat:

Carolyn Arthur, MediaServe

Tio miljoner spridda bö
Årets organisationsstipendium från Evangelistfonden
går till missionsorganisationen MediaServe.
Utifrån basen i Uppsala sprider man biblar och annan
kristen litteratur i 12 länder runt om i världen.
– Det handlar om att enskilda människor ska få möta
Gud och få sina liv förvandlade av kraften i Guds ord,
säger verksamhetsledaren Carolyn Arthur.
Arbetet började med att Carolyn
Arthurs föräldrar Frank och
Leena Arthur under mitten av
1990-talet upplevde ett kall att ge
Bibeln – inklusive Nya testamentet – till judar i både Israel och
andra länder.
Med åren har MediaServes
verksamhet utvecklats till att
innefatta tolv länder och i dag
arbetar man med att förse evangelister, församlingar och församlingsplanterare med biblar och
annan kristen litteratur.
– Vi sprider biblar, material för
evangelisation och grundläggande lärjungaträning för nyfrälsta,
säger Carolyn Arthur som berättar att MediaServes ambition är
att arbeta som ett stöd till lokala
församlingar och evangelister.
– Vi arbetar mycket i länder där
församlingar växer snabbt och
många kommer till tro, men där
de har brist på material.
Det handlar bland annat om
länder som Kina, Indien, Etiopien, Pakistan och Ukraina.
– I Etiopien når vi ofrälsta människor med Guds ord, men också
redan kristna som kanske får
sin första egna bibel genom vårt
arbete, säger Carolyn.
Carolyn Arthur reser med jämna
mellanrum till verksamhetsländerna för att träffa lokala pastorer
och evangelister som MediaServe
arbetar med. Att hålla en nära
kontakt med lokala samarbets-

partner är viktigt, säger Carolyn.
Det handlar om att materialet som
produceras, trycks och sprids ska
komma till användning så effektivt som möjligt.
– Vi vill inte bara dumpa materialet och försvinna därifrån,
utan vi försöker bygga upp relationer och hålla kontakten och se
hur det går, säger Carolyn.
Hon kom nyligen hem från en
resa till Indien där hon träffade
flera hundra gräsrotsevangelister, som hon kallar dem. Det är
evangelister som bor i bushen, i
byar eller i mindre städer.
– De tar ut evangeliet till människor som aldrig har hört namnet Jesus. Dessa evangelister har
inte kända namn och de samlar
inte stora skaror, men de går från
hus till hus och de ser enormt
mycket frukt, säger Carolyn.
Det är just den typen av evangelister som MediaServe vill understödja med biblar och evangelisationsmaterial. En central tanke
i arbetet är att inte sprida biblar
till områden som redan har tillgång till biblar.
– Vi vill inte bara producera för
sakens skull, det vi gör ska verkligen vara till nytta och möta ett
behov. Om det finns någon annan
tjänst som kan göra det vi gör så
backar vi hellre. Vi är inte här för
att bygga vårt eget ministry, utan
vi vill vara en hjälp och uppbackning för de kristna som finns i
varje land som vi går in i, säger

Vi når stora skaror, men samtidigt handlar det om att enskilda människor ska
få möta Gud, berättar Carolyn om MediaServes arbete. Foto: Arash Asadi
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Carolyn Arthur.
Hon berättar att MediaServe
för tre år sedan spred en evangelisationsbok i ett landsbygdsområde i Indien.
– Gensvaret blev stort och i dag
finns det 16 församlingar planterade i området. 600 familjer har
kommit till tro där, säger Carolyn
Arthur.

I dagsläget är sex nyckelpersoner i olika länder knutna till
MediaServe. Dessutom hyr man
ibland in fler medarbetare för
vissa projekt.
– Vi vill inte bara ta ett material från väst och ge det vidare.
Därför är det nära samarbetet
med dem som är på plats väldigt
viktigt. Bor man i ett land så har
man ofta en känsla för landet och
den kulturella kontexten, säger
Carolyn.
Basen för arbetet är ett kontor
strax utanför Uppsala.
– Vi har inget tryckeri, utan vi
trycker på större tryckerier runt
om i världen. Sedan ser vi till att
böckerna kommer till de evangelister och pastorer som ska få
dem.
Carolyns föräldrar har jobbat med
kristen litteratur under hela hennes liv, därför är det på ett sätt
naturligt att hon sedan ett år tillbaka har tagit över arbetet efter
att föräldrarna gått i pension.
Samtidigt trodde varken hon eller
de att hon skulle göra det.
– Jag har alltid känt en missionskallelse sedan jag var barn,
men jag tänkte inte att jag skulle
jobba med MediaServe. Men när
jag hade studerat klart på universitetet kände jag mig ändå ledd
att gå in och arbeta med mina
föräldrar, säger hon.
Sedan starten i mitten av 1990talet har MediaServe tryckt och
distribuerat över 10 miljoner
böcker, säger Carolyn.
– Det har eskalerat de senaste
tre åren, bara i år ska vi distribuera totalt 1,8 miljoner böcker.
– Vi når stora skaror, men samtidigt handlar det om att enskilda

Fakta • • • • • • •
Carolyn Arthur
Familj: Mor, far, två systrar, svågrar och
syskonbarn.
Ålder: 35 år
Bor: I Uppsala
Läser just nu: Dennis Balcomes självbiografi ”One journey one nation”
Ser upp till: Else Landmark som är en
av mina mentorer och Berit Simonsson.
Favoritplats: Sollerön, Dalarna
När jag får tid över: Umgås jag med
familj och vänner, rider och läser.
Aktuell: Nyligen hemkommen från
England där jag träffat församlingar
och understödjare för att berätta om
arbetet. Förbereder just nu en resa till
Indien och jobbar med två stora projekt: biblar till Myanmar och Etiopien.
Mottagare av Evangelistfondens organisationsstipendium.

Prismotivering:
”Årets organisationsstipendium tilldelas missionsarbetet MediaServe, som
arbetar aktivt i tolv länder. Genom att
förse lokala evangelister och församlingar med biblar och annan kristen
litteratur, bidrar man till att göra Jesus
känd, trodd och efterföljd i länder och
områden där tron kostar som mest.
Organisationen bygger alla insatser
på upparbetade relationer och tydligt
definierade behov. Carolyn Arthur är
Internationell direktor för MediaServe.”

•••••••••••
människor ska få möta Gud och
få sina liv förvandlade av kraften
i Guds ord. Anledningen till att
vi ökar tempot är att behoven är
stora, säger Carolyn Arthur.

Att få Evangelistfondens organisationsstipendium ser hon som
en stor förmån. Hon hoppas att
det ska innebära att fler personer
väljer att gå in som ekonomiska
understödjare i arbetet.
– Det är roligt att bli erkänd för
det arbete som har pågått i det
fördolda i många år. Jag hoppas
att vi sätts på kartan över missionsorganisationer i Sverige. Vi
vill ju kunna fortsätta vårt arbete
och kunna nå fler människor.
– I Indien vill vi exempelvis
dubbla vårt arbete under de
närmaste åren. Det är en stor
utmaning, men det finns så stora
behov, säger Carolyn.
Men det är inte bara ett ökat
ekonomiskt stöd som hon hoppas
på framöver.
– Jag hoppas också att vi får
fler förebedjare i Sverige nu,
säger hon. n
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öcker är bara början

Vi är inte här för att bygga vårt eget ministry, utan för att
vi vill vara en hjälp och uppbackning för de kristna som
finns i varje land som vi går in i, säger Carolyn Arthur.
Foto: Arash Asadi
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Stipendiat:

Mikael Grenstedt

God gemenskap ger
tillväxt i Bäckbykyrkan
Ungdomsprästen Mikael Grenstedt
tilldelas Evangelistfondens
stipendium för sitt arbete under tio år
i Bäckbykyrkan i Västerås.
– Vi ska älska Jesus och älska
människor, säger han.
Det är en glad och förvånad
Mikael Grenstedt som hedras
med Evangelistfondens stipendium.
– Jag känner mig mycket
hedrad och överraskad, och det
är förstås uppmuntrande, säger
han.
Den 36-årige ungdomsprästen
har de senaste tio åren jobbat i
Bäckbykyrkan, som är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS.
– Jag började där som ungdomsledare innan jag prästvigdes
2005, berättar Mikael.
Men just nu har han tagit ett
sabbatsår för att studera på Kornhillskyrkans ledarlinje i Halmstad.
I Bäckbykyrkan har man fått uppleva en mycket positiv förändring
i antalet söndagliga gudstjänstbesökare de senaste åren.
– Snittet har stigit från 75 till
113 besökare de senaste fem åren,
och vi har fått se många komma
till tro, bli helade och fyllda av
Anden. Det är ingen explosionsartad väckelse, men det puttrar
lite och människor möter Gud.
Det är fantastiskt att se vad som
kan ske i en vanlig svenskkyrklig församling, hur människor
kommer till tro, säger Mikael och
betonar att han är en del i ett
team med många duktiga medarbetare och frivilliga.
Han berättar att de har tre ledord i kyrkan som de jobbar utifrån.
– De tre orden är Gemenskap,
Jesus och Frivillighet. Vill vi få
människor att vilja komma till
kyrkan måste de först uppleva en
god gemenskap. Man kommer till
kyrkor av alla möjliga skäl, men
man stannar av ett – gemenskap.
Utan det kommer man inte tillbaka.
I Bäckbykyrkan har man
använt sig av det vetenskapligt
utformade verktyget Naturlig församlingsutveckling, NFU, för att
ta reda på församlingens styrkor
och svagheter.
– Vi såg att vi fick bra resultat
på kärleksfulla relationer, men
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Fakta • • • • • • •
Mikael Grenstedt
Familj: Föräldrar och två systrar.
Ålder: 36 år
Bor: På Kornhill i Halmstad under detta
läsår, men annars i lägenhet i Västerås.
Favoritbok: I Guds hjärta av Carl Olof
Rosenius
Favoritplats: Förutom Sverige, så är
det Etiopien, där jag bott delar av min
uppväxt.
Vad du helst gör på fritiden: Idrottar
och då helst fotboll eller innebandy.

Prismotivering:
Som präst i Bäckbykyrkan i Västerås
under tio år har Mikael Grenstedt
främst ansvarat för konfirmation och
bönesatsningar. Människonärhet,
kreativitet och initiativrikedom kännetecknar hans person och hans arbetssätt. Mikael är en av initiativtagarna till
den ekumeniska bön som arrangeras
i olika kyrkor i Västerås, liksom till den
uppskattade ”korsvandringen”, där
man går runt i staden och ber för strategiska platser och byggnader.

•••••••••••
sämre på andra områden. Med
den analysen har vi kunnat förbättra svaga områden och vi har
sett på senare år att det har gett
resultat, förklarar Mikael.
En viktig del i tillväxten har
varit Alphagrupperna, med en
grundläggande
undervisning
i den kristna tron, riktad särskilt till människor utanför kyrkans väggar. Där är Mikael en av
ledarna i arbetet, som nu är inne
på sin 20:e termin.
– Jag räknade antalet deltagare
en vanlig torsdagskväll i våras,
och då var det 65 personer på
Alpha och vår bibelskola, som
är en fortsättning efter Alpha,
berättar han. Men det har krävts
uthållighet i flera år för att nå dit,
betonar han.
– I början var det tre, fyra delta-

Ungdomsprästen Mikael Grenstedt betonar
den välkomnande gemenskapens betydelse
i kyrkan. ”Man kommer till kyrkor av alla
möjliga skäl, men man stannar av ett –
gemenskap”, säger han. Foto: privat

gare vissa terminer, men vi fortsatte, och nu ser vi människor
komma till tro, blir helade och
fyllda av Anden varje termin. Det
gäller att vara uthållig och tro på
det man gör. Vi får göra vad vi
kan, vi sår och vattnar och så ger
Gud växten.

Alphagrupper är också en framgångsnyckel för många växande
församlingar i Sverige, påpekar
Mikael.
– Över 100 000 svenskar har gått
en Alphakurs och jag tror mycket
på det som redskap. För nio av de

tio mest växande kyrkorna i Sverige är Alphakurserna avgörande
för tillväxten.

Ekumenik ligger också Mikael
varmt om hjärtat.
– Jag och en kvinna från
Pingstkyrkan startade upp ekumenisk bön en söndagskväll
varje månad, där vi ber för kyrkorna och staden. Vi har också en
ekumenisk korsvandring under
påsken, som vi haft i sex år, inspirerade av S:ta Clara kyrka.
Just uthållighet menar Mikael
är en viktig nyckel i församlings-

arbete. Att rakt av ta efter det som
fungerar i en annan församling
är ingen garanti för framgång.
– Det går inte kopiera det som
sker. Det handlar om att söka
Guds ansikte, be och arbeta. Vi
får använda våra personligheter
och gåvor och om det finns en
gemensam längtan där man drar
åt samma håll kan det fungera väl.
Ibland handlar det om att sätta
ner plogen och plöja, att be Jesus
välsigna det vi kommer med, som
pojken med brödet och fiskarna.
Det viktigaste är att vi älskar
Jesus och älskar människor. n
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Här är tidigare års stependiater

2008

2009

Årets evangelister: Victor Paulsson och Hans Hernberg Bratt.
Hedersevangelist: Barbro Wallin.

2011

Årets evangelister: Joel Sjöberg och Ewa-Marie & Markus
Kihlagård.
Organisation: Missionsbåten Shalom, Birger Borgemo.
Hedersevangelist: Algot Niklasson.

2012

Årets evangelister: Elisabeth Hønsvall Holm (Norge) och Jenny
Fredén.
Organisation: Pannkakskyrkan, Samuel Lundström och Josefin
Söderstjerna.
Hedersevangeliser: Eva Spångberg och Fred Nyman (Finland).

2010
Årets evangelister: Anna-Maria Nilsson, Jakob Ramlöw och
Tomas Forsbäck (Finland).
Organisation: Sport for Life, Andréas Andersson.
Hedersevangelist: Stanley Sjöberg.

2013

Årets evangelister: Simon Manfredsson och Hanna & Marcus
Bloom.
Organisation: Open Doors Sverige, Peter Paulsson.
Hedersevangelist: Emanuel Minos (Norge).

Årets evangelister: Lennart Henricsson, Marina Bratterud och
Jonas Andersson.
Organisation: LP-ung och SPIK, Håkan Axel.
Hedersevangelist: Arne Höglund.
Foton: Evangelistfonden

Välkommen till
vår evangelist
weekend 2015!
I mars 2015 är det dags för nästa
upplaga av Evangelistfondens
uppskattade evangelistweekend.
Det är en mötesplats för evangelister i alla åldrar och från olika
kristna sammanhang. En helhelg
fylld av härlig gemenskap, inspi-

Ö

rerande undervisning och starka
gudsmöten.
Mer information kommer inom
kort att publiceras på vår hemsida, www.evangelistfonden.se.
Kom med och låt dig inspireras och
utrustas för tjänsten i Guds rike!

Förra årets evangelistweekend samlade ett 60-tal både yngre och äldre evangelister. Foto: Evangelistfonden

Evangelistfonden besöker

rnsköldsvik

Lördag 11 oktober
kl 18.00
Pingstkyrkan

E

vangelistfondens
stipendiehögtid

Mer information på sista sidan.

Söndag 12 oktober
kl.11.00
Svedjeholmskyrkan

Söndag 12 oktober
kl.11.00
Pingstkyrkan

Roger
Larsson

Andréas
Andersson

Tema: ”I Jesu öppna famn”

Tema: ”Kristi kors
Örnsköldsviks enda hopp”

Sång av Eva Marklund
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Lördag 11 oktober kl 18.00
Pingstkyrkan i Örnsköldsvik

Program
Musik Brass Band
Välkomstord
Församlingens ordf
Inledning Nils-Erik Karlsson
Ingångsmusik
Stipendiaternas inmarsch
Brass Band
Minikonsert Frank Ådahl
Presentation av Evangelistfonden
Andréas Andersson
Offerinsamling
Unison sång
”Gud ditt folk är vandringsfolket”
Sång, Eva Marklund
”Sjung till hans ära”
”Strålande”

Pingstkyrkan i Örnsköldsvik

Presentation av 2014 års
stipendiater och utdelning
av stipendier
Marina Andersson
Mikael Grenstedt
Sång, Eva Marklund
”Brinnande”

Andréas Andersson

Jonathan Risberg
MediaServe (Carolyn Arthur)
Sång, Eva Marklund
”Vi upphöjer Dig”

Roger Larsson, predikan

Rosie och Lennart Åsberg
Tal Roger Larsson:
Lovsång/tillbedjan Frank Ådahl
Bön Andréas Andersson

Frank Ådahl

ANNONS

