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Invigningen närmar sig
Ännu en arbetshelg där många församlingsmedlemmar satsade tid och kraft.
Och nu är korset på plats!
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PASTORN HAR ORDET

En givande församling!

J

ag är väldigt imponerad av givandet i
Botkyrka Pingst, av alla som ger av sin tid
och sina tillgångar. Att vi är en givande
församling har blivit extra tydligt de senaste
åren i samband med kyrkbygget. Tack än en
gång för alla fantastiska insatser! Vilken glädje
att vi nu får inviga vår nya kyrka!
Men att vi ger är inte kopplat till ett projekt –
det tillhör kärnan i vår tro.
När Paulus skriver till församlingen i Korint
och uppmanar dem till generositet och givande
så hänvisar han till det exempel och föredöme
som församlingarna i Makedonien visat. Trots
fattigdom och prövningar gav de i överflöd.
”De kom självmant och tiggde och bad om att
få vara med”. Och så berättar Paulus om vad
som var själva grunden för givandet: ”efter
Guds vilja gav de först och främst sig själva åt
Herren” (2 Kor 8:4-5).

J

ag tror på och drömmer om en tid när vi
ännu mer ser detta i vår församling. Att det
finns ett inre driv hos oss var och en att ge
som är så starkt att vi tigger och ber om att få
vara med. Då kommer det att finnas alla resurser som behövs för att vi ska kunna genomföra
allt det goda vi tror att Gud kallat oss att göra.
Jag tror på och drömmer om en tid när vi
självmant kommer och tigger och ber om att
få vara med och ge av vår tid i barngrupper,
alphagrupper och servicegrupper. Större kyrka
betyder mer att städa – låt oss göra det med
glädje! Jag tror på ett fortsatt starkt givande där
tiondet är basen och att vi med glädje ger ännu

mer. Så att vi kan betala av kyrkan snabbt och
inte behöver dra ner på verksamheten.
Men det som är viktigast av allt är att vi ger
oss själva till Gud. Det handlar i första hand
inte om att ge tid eller pengar – det handlar om
att ge sitt hjärta till Gud. Om överlåtelse! Det
var detta som var orsaken till det fantastiska
givandet i Makedonien – de hade först och
främst gett sig till Gud.

D

et kanske viktigaste bibelordet om
överlåtelse finns i Rom 12:1 ”Därför
ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande
och heligt offer som behagar Gud”.
Paulus ägnar elva kapitel i Romarbrevet åt att
beskriva vår hopplösa situation i mörker och
död och framför allt hur Gud visat en ofattbar,
gränslös kärlek när han som är universums
skapare och herre ger sitt liv för oss och räddar
oss. Han gav allt för oss – därför överlåter vi
oss till honom!
Vi ger inte av tid eller tillgångar av plikt, vana
eller tradition. Vi ger inte av tid eller pengar
för att någon övertalat oss till det. Det som ska
driva och motivera givandet är överlåtelsen till
Gud som är ett gensvar på Guds överlåtelse till
oss ända till döden på ett kors.
En församling där medlemmarna gett sig
själva till Gud är en församling där det inte
kommer att saknas resurser för att utbreda
Guds rike. Låt oss vara en sådan församling!




HANS ERIK BYLUND
pastor och föreståndare

Kalendarium
FREDAG 26 NOVEMBER
KL 19.30 Open, gudstjänst

FREDAG 17 DECEMBER
KL 19.30 Open, ungdomsgudstjänst

LÖRDAG 27 NOVEMBER
KL 12
Invigning av lokalen i Fittja, Värds		
husvägen 14. Program mellan kl
		
12 och 13, öppet hus till kl 16. Läs
		
mer på sid 8-9.

SÖNDAG 19 DECEMBER
KL 11
Gudstjänst, Barnens gudstjänst
KL 15
Gudstjänst på tamil

SÖNDAG 28 NOVEMBER
KL 11
Adventsgudstjänst och invigning
		
av Nya kyrkan.
TISDAG 30 NOVEMBER
Invigningsmingel för grannar och speciellt
inbjudna.
FREDAG 3 DECEMBER
KL 19.30 Open, ungdomsgudstjänst
SÖNDAG 5 DECEMBER
KL 11
Gudstjänst med barnvälsignelse
		
och nattvard. Barnens gudstjänst
KL 15
Gudstjänst på tamil
TISDAG 7 DECEMBER
KL 11
Start för lunchbön i kyrkan
FREDAG 10 DECEMBER
KL 19.30 Open, ungdomsgudstjänst
SÖNDAG 12 DECEMBER
KL 11
Gudstjänst, Barnens gudstjänst
KL 15
Gudstjänst på tamil
TISDAG 14 DECEMBER
KL 11
Lunchbön i kyrkan
TORSDAG 16 DECEMBER
KL 18
Församlingsforum

TISDAG 21 DECEMBER
KL 11
Lunchbön i kyrkan
FREDAG 24 DECEMBER
KL 11
Julaftonsgudstjänst med gröt
		
och gemenskap
SÖNDAG 26 DECEMBER
KL 11
Annandagsgudstjänst, Barnens
		
gudstjänst
TISDAG 28 DECEMBER
KL 11
Lunchbön i kyrkan
FREDAG 31 DECEMBER
KL 17
Nyårsbön
1-14 JANUARI
KL 19
Bön varje kväll
SÖNDAG 2 JANUARI
KL 11
Gudstjänst, Barnens gudstjänst
TISDAG 4 JANUARI
KL 11
Lunchbön i kyrkan
SÖNDAG 9 JANUARI
KL 11
Gudstjänst med årshögtid och
		
nattvard. Barnens gudstjänst

Gudstjänst på arabiska, lördagar kl 17, via
Bönerummet på Zoom. Det når du via
församlingens hemsida.
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Söndag 14 november visades nya kyrkan för intresserade medlemmar.

Sune Elofson ”murade in” ett brev i kyrkväggen, undertecknat av honom och Hans Erik Bylund, där församlingens utveckling, bland annat medlemsantal, de olika kyrkofastigheterna och det senaste byggprojektet beskrivs.

Första advent firas i nya kyrkan
Första advent blir en glädjens högtid på
många sätt i vår församling. Vi påminns
om adventsbudskapet om Frälsarens
ankomst och för första gången på nästan
två år kan vi alla samlas i vår förnyade
kyrka!
Det blir en söndag med traditionell sång och
musik. Det blir dop. Och det blir en invigningsfest där vi kan se tillbaka på några år av
hårt arbete. Men vi ska också se framåt: Hur
ska vi använda kyrkan?
Flera tiotusentals timmar har lagts ned i fri-

villigarbete under 2020 och 2021. ”Veteranerna”, daglediga pensionärer, varav många var
med och byggde kyrkan 1980, har funnits på
plats under dagtid och de som yrkesarbetar
har ägnat kvällstid åt ombyggnaden av den
gamla kyrkan.
Trots en intensiv slutspurt de senaste månaderna hinner inte allt bli klart till första advent. Men hela entréplanet och utbyggnaden
är i funktion.
visades lokalerna för intresserade medlemmar.
SÖNDAG 14 NOVEMBER

– Så fint det blir! Vad ljust!
Så lät kommentarerna bland besökarna,
som förutom entréplanet och nya läktaren
också fick titta på det som ska bli aktivitetshallen på bottenvåningen i nybyggnaden.
Samma söndag gjordes också en extra insamling till bygget vilket innebar att den
totala summan insamlat närmar sig 13,4 miljoner kronor. Tillsammans med de drygt nio
miljoner som medlemmar lånat ut känner
ekonomiansvarige Claes Waern att vi är på
rätt väg.
– Kostnaden för utbyggnaden följer budge-

ten på 34 miljoner. Likviditeten är också bra.
Nu är utmaningen att vara uthålliga även efter invigningen, för vi behöver så snabbt som
möjligt betala tillbaka de banklån vi behövt
ta. Ju snabbare vi betalar tillbaka ju lägre blir
våra totala kostnader, säger han.
DETTA MED ATT ”HÅLLA I” gäller även frivillig-

arbetet menar styrelsens ordförande Mikael
Ahlstedt. Det blir förstås lite paus och vila i
december och under julhelgen men sedan behövs arbetsinsatser igen.
– Ett fantastiskt arbete har gjorts men vi 4
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MISSION

Vi har en uppgift
i Guds räddningsplan

F
På rundvandringen i nya kyrkan passerade man bland annat det nya serveringskök som håller på att göras klart vid församlingsvåningen.

TANKARNA FRÅN ROMARBREVET

4 måste vara medvetna om att allt inte är

klart ännu. Vi känner alla tacksamhet för allt
frivilligarbete så låt oss hjälpas åt att slutföra
det som är kvar, säger Mikael.
JONAS HALZIUS ÄR

tillbyggnaden.

projektledare för om- och

Hur känns det nu?

– Jag är förväntansfull inför invigningen.
Det känns kul och spännande att vi är så nära
en viktig milstolpe i utbyggnaden av kyrkan.
Det känns väldigt bra att börja använda våra
lokaler efter så mycket arbete. Nu gäller det
bara att vi håller i och ut så att vi får till det
sista inför invigningen.
HASSE BOSTRÖM

ör någon vecka sedan läste Hans Erik
Bylund från Romarbrevet 8 i sin predikan, om hur hela skapelsen väntar på att
vi, som Guds barn, är lösningen på skapelsens
slaveri under förgängelsen under tomhetens
välde. Därför kan inte en levande församling,
fylld av ande, stå på sidan om och betrakta
hunger, lidande, fattigdom, orättvisor och
nöd. Det ligger i vår natur som Guds barn, i
Andens natur, att möta de behov som vi ser.
Vi kan inte se på och ignorera behoven, vi kan inte välja passivitet
utan att göra våld på oss själva,
vår ande och vilka vi är. Då
upplever vi var och en – och
gemensamt – att vi inte lyder
Anden och lever ut de vi är.

ADVENTSGUDSTJÄNST
OCH INVIGNINGSFEST
Första advent inviger vi nya kyrkan
med en adventsgudstjänst. Och efter
gudstjänsten har vi invigningsfest!
Sång, tal, tårta och annat kul för hela
familjen.
Välkomna kl 11, söndagen 28 november, till Nya kyrkan i Tumba!

fick mig att reflektera lite över
de stora väckelserörelserna som
historiskt svept över olika delar
av vår värld och som alltid, utan undantag, fört med sig välgång för landet eller
regionen. För alla, inte bara för de som valt
att följa Jesus. Kanske det är oss närmast den
evangeliska väckelserörelsen i Sverige och den
svenska pingstväckelsen som vi vet gick hand
i hand med förändring och utveckling av samhället. Där församlingsbyggandet och kärlek
för de utslagna var samma sak. Väckelsen som
gick hand i hand med solidaritet, upprättelse,
kamp för rättigheter och mission. Det var den
tid då vi som rörelse var starkast i utsändande
av missionärer, när vi var nyfrälsta, när rörel-

sen var ung. Då påverkade vi vårt eget samhälle som mest. Men hur ser det ut i dag? Vi
som är andra, tredje, fjärde och femte generationen i denna rörelse. Manar Anden oss lika
starkt i dag?
PRECIS DETTA SER VI i de nya församlingar som

formas i de områden vi bedriver mission.
Människor kommer till tro, får sina liv förvandlade, formar församlingar och axlar rollen som samhällsförvandlare, som
motor i förändring. Man ser trasigheten, korruptionen, lidandet, orättvisorna, utanförskapet och nöden och man kan
omöjligt stå på sidan om och
se på. Anden manar dem att
vara de Guds barn de är skapade att vara. Vi behöver se
lärjungar som formar församlingar i hela världen – framför
allt där nöden är som störst.
DÄRFÖR KAN INTE vi som Botkyrka Pingstför-

samling se behoven och tänka att vi inte räcker till. Vi kan inte se behoven lokalt i vårt geografiska område eller internationellt utan att
Anden manar oss att gripa in. Vi är Guds plan
för denna värld. Tillsammans som församling
har vi Herrens förtroende att vara hans kropp
i utförandet av hans räddningsplan för hela
denna värld. Du och jag, tillsammans genom
Kristus.
OSKAR LINDÉN
missionsansvarig
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Ny symbol
för kyrkan

Ett hjärta som innesluter
ett kors och även innehåller
en eldsflamma. Det är församlingens nya ”logga” och
även den symbol som Pingst
centralt, liksom många
pingstförsamlingar, använder. Till det har vi lagt texten
”Botkyrka Pingst, en kyrka
för dig”, vilket är ett öppet,
inbjudande budskap.

g

Vaccinationspass
från 1 december
Från och med den 1 december införs vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
för gudstjänstdeltagare över
18 år.
Folkhälsomyndigheten ser
behovet vid arrangemang
inomhus med fler än 100
deltagare, vilket inkluderar
oss som församling.
Du laddar ner ditt bevis på
att du har två vaccinationer
på covidbevis.se och behöver sedan visa upp det innan
du går in i kyrkan. Läs mer
på botkyrkapingst.se

g
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”En dröm
som går i
uppfyllelse”
Dags för invigning även i Fittja
Lördag 17 november blir
det högtidlig invigning av
vår Second hand-butik i
Fittja.
Butiken är tänkt som en
samlingsplats för många
utåtriktade aktiviteter i
området.
– Det känns både fantastiskt och pirrigt, säger Nicole Metni, vår evangelist
och samordnare av arbetet i
Fittja.
– Det är en dröm som går
i uppfyllelse. Det visar att
vi som församling inte bara
satsar på vår nyrenoverade
kyrka utan vi går också hem
till människorna, vi möter
dem där de är. På samma
sätt som Gud är, så vill vi
vara både inbjudande och
uppsökande. Han bjuder
in oss, men han går också
ut och söker människorna,

med ljus och lykta. Det är ett
bevis på hans kärlek.
Nicole tycker samtidigt att
det är lite pirrigt inför starten.
– Det är ett stort ansvar. Vi
vill att Guds rike ska expandera på det sätt han vill
och därför vill vi ständigt gå
tillbaka till källan och söka
Guds vägledning i allt vi gör.
Det är viktigt att vi har honom med oss.
Nicole Metni brukar säga
att vi som kristna ska ha
”hårda pannor men mjuka
hjärtan”. Alltså att inte låta
oss stoppas av olika hinder
som vi behöver stångas med.
– Och samtidigt vill vi visa
Guds oändliga kärlek till
människorna. Vi behöver
bryta ett mönster som tycks
breda ut sig i världen och i
stället visa på Guds kultur i
vårt sätt att möta varandra.

Nicole Metni tar emot nycklarna till nya lokalen från Botkyrkabyggens Jenny Levai. Det är Botkyrkabyggen som hyr ut
den nyrenoverade lokalen på Värdshusvägen, strax intill t-banan.

Det är många aktiviteter hon
drömmer om för Fittja. En
del grupper är ju redan igång.
Men med nya lokalen blir
det möjlighet till fler. Kanske
läxhjälp från och med nästa
termin. Det finns en grupp
arabisktalande män som efterfrågat bibelstudier, berättar
Nicole också.

Kommande vecka samlas
det nybildade Fittjarådet för
bön och samtal kring vad
man ska göra och i vilken
ordning.
– Vi startar med butiken
och så expanderar vi därifrån, säger hon.
På lördag blir det alltså
klippning av band utanför
lokalen, förhoppningsvis
av barn från området. Det
blir barnaktiviteter, fika och

några tal. Bland annat av vår
föreståndare Hans Erik Bylund.
Klockan 12-13 är själva invigningen, sedan är butiken
öppen till kl 16.
Under resten av året är
Second hand i Fittja öppen tisdagar och lördagar kl
12-16. På sikt hoppas man
kunna ha öppet fler dagar i
veckan.
HASSE BOSTRÖM
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Barnen får ta mer plats i nya kyrkan
Nya verksamheter planeras för nästa år – provisoriska
– Vi ser fram emot att få mer utrymme. Och vi hoppas
att barnen hittar tillbaka till våra gudstjänster.
Så sammanfattar barn- och familjepastor Helena Hammarberg Waern förväntningarna inför återinvigningen
av kyrkan.
En viktig orsak till att bygga
ut kyrkan var att barn- och
ungdomsverksamheterna blivit trångbodda. Nu blir inte
målet helt uppfyllt i samband
med invigningen, eftersom
en del av renoveringen kommer att avslutas först nästa
år. Men Helena ser ett värde
i att man nu kan hålla till på
samma våningsplan.
Barnens gudstjänst samlas
alltså i den tidigare försam-

lingsvåningen, där det så
småningom ska byggas om
ytterligare, så att det passar
verksamheterna bäst.
– Målet är ju att lokalerna
ska vara anpassade och göra
att barnen lättare kan ta till
sig budskapet, säger hon och
betonar att gudstjänstdelen
fortfarande är i fokus, fast
man lockar med till exempel
fysiska aktiviteter.
– Barn har ju ofta lite mer

Helena Hammarberg Waern, barnpastor i vår
församling, är glad över att kyrkan är så pass
klar att det går att vara i den, trots att barnens
gudstjänstlokal är lite provisorisk.

spring i benen än vi vuxna.
Så efter Barnens gudstjänst
kan det bli pingis eller andra
mer rörliga aktiviteter. Inte
minst när aktivitetshallen blir
klar.
Under pandemin har Barnens gudstjänst, liksom den
”stora” gudstjänsten, sänts
digitalt. När restriktionerna
släppte – men ombyggnaden
fortsatte – har även barnen
samlats på Tumbascenen,
men med färre deltagare än
före pandemin.
– Jag har förståelse för att
många föräldrar lagt om sina
liv under pandemin. Man
har hamnat i andra rutiner,

Det blir bra när
barnen får mer
plats att vara
på!
NORA LINDÉN, 9 ÅR

lokaler till trots
sluppit den stress som kanske blir på söndag förmiddag. Man kommer i en annan rytm.
– Och samtidigt märker jag
att det finns en längtan att
träffas. Så det blir en utmaning för oss. Det är som att vi
till viss del får börja om från
början.

Varför är barnverksamheten så viktig?

– Barnen är vår församlings
framtid! Och det främsta
skälet är att vi får vara med
och plantera Jesus i barns liv.

Skulle du säga att vi bidrar
till att fostra goda medborgare?

Jag längtar
mest efter att
få sjunga i
kyrkan!
ELISHA MUHINDO, 9 ÅR

– Ja, absolut. Vi frågar oss
ofta ”Hur skulle Jesus ha
gjort” – och han om någon
var väl en god medborgare
– och vi talar om gyllene
regeln. Vi har som minnesvers den här terminen Lukas
10:27 där det står om att
älska Gud av hela sitt hjärta
– och att på samma sätt älska
sin nästa.
Helena berättar också
att Barn- och familjerådet
tillsammans med församlingsledningen utarbetar
en strategi för ett år, tre år
respektive fem år framåt.
Strategin omfattar tre områden: barnen, familjerna och

expansion. Det finns till exempel tankar på någon form
av ”fredagshäng” i kyrkan för
den viktiga mellanstadieåldern, föräldrasamtal och en
önskan om Barnens gudstjänst i nya lokalen i Fittja.
När bygget och pandemi
gjort att tillströmningen av
barn minskat har ledarbehovet inte varit lika stort
som annars. Men inför kommande termin växlar man
upp och då hoppas hon att
alla trogna medarbetare är
tillbaka.
– Och det finns så klart utrymme för ännu fler!

Barnens gudstjänst har under hösten hållt till i
foajén till Tumbascenen.

HASSE BOSTRÖM
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KONTAKTA
OSS!

MEDLEMSNYTT

BOTKYRKA
PINGSTFÖRSAMLING
Gröndalsvägen 9,
Tumba centrum
Box 257, 147 01 Tumba
08-530 313 75 (ti-fr 9-12)
info@botkyrkapingst.se
www.botkyrkapingst.se

UTFLYTTADE
Elsa Strålin, till Korskyrkan, Stockholm
Veronica Lund, till Filadelfiakyrkan, Stockholm
Malin och Marcus
Hammarberg, till Östermalmskyrkan, Kristianstad

VILL DU
VARA MED?
Församlingen behöver
pengar för att få de olika
delarna av verksamheten
att gå runt. Vill du hjälpa till
ekonomiskt finns det flera
sätt:
Swish 123 132 53 23
bankgiro 299-0307
överföring till församlingens konto, Swedbank
(clearing 8327-9) 994 368
546-2

Tack för din gåva!

Sångarbesök på före detta Caféträffen
Flera intressanta sång- och
musikarrangemang blir det
under våren på det som
fram till nu hetat Caféträffen, alltså samlingar för
pensionärer och andra daglediga.
Den 2 februari klockan 13.00
sker starten för samlingarna.
Då kommer Inga-May Hörnberg, Hasse Hallström och Lennart Sjöholm (bilden) för en konsert med
Läkarmissionen som understödjare. De bjuder på en ”musikalisk upplevelse med texter
som berör på djupet”. En månad senare, den
2 mars, blir det också musik – med gruppen Motala Gospel Five, fem äldre herrar

som sjungit tillsammans sedan
1960-talet. ”Vi vill förmedla det
hopp som vi har i Jesus Kristus
och budskapet om Guds kärlek
till oss människor” skriver de
på sin hemsida.
Lite senare i mars, den 16:e,
kommer duon Erik Ström,
operasångare, och Stig Andersson, piano, med ett sångprogram som de kallar ”En främling från Galilieen”.
Det blir förstås fler träffar men alla detaljer
i vårprogrammet är inte klara ännu, berättar Kristin Vallin i seniorrådet. Hon säger
också att man diskuterat ett namnbyte. Men
hittills har man inte hittat ett tillräckligt bra
namn. 
HASSE BOSTRÖM

Ansvarig utgivare: Hans Erik Bylund l Redaktör: Hasse Boström l Tips? Mejla pingstnytt@botkyrkapingst.se

