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Visst är det intressant att den kan-
ske mest älskade texten i bibeln, 

psalm 23 i Psaltaren, liknar människor 
vid får? Ingen vill väl vara ett får eller 
kallas för en fårskalle?! Ändå ger den 
psalmen mer tröst och trygghet än nå-
gon annan. Hur kan det komma sig? 
Den betonar herdens omsorg och 
fårens behov av en sådan god herde.

Jesus talar om sig själv som herde 
och oss som får i Johannesevangeliet 

10:2-4. 
Det första han säger om fåren är att de 
hör hans röst. Han talar inte om orden 
han säger utan om själva rösten. Ofta 
fastnar vi i orden och bråkar om orda-
lydelser. Vi glömmer andemeningen, 
den viktigaste som ofta kommuniceras 
utan ord. 

Jesu varma stämma berörde de ”van-
liga”, strävsamma, kämpande männ-

iskorna. De förstod inte alltid allt han 
sade, särskilt inte hans liknelser, men 
de förstod det viktigaste – att han äls-
kade dem. Människor drogs till honom 
som till en magnet. De var beredda 
att gå hur långt som helst för att höra 
den där rösten. Hans röst var som ett 
vattenfall av kärlek. De ville alltid vara 
nära honom.

Den gode herden stänger oss inte 
inne i en kvav verklighet, Nej, han 

för oss ut i en frihet som är mycket ge-
nerös. Fåren behöver sin herde, också 
ute i friheten. Därför går han med oss. 
I Palestina på Jesu tid gick herden före 
fåren. I vår del av världen går herden 
med sin vallhund oftast efter fåren. 
Men vår herde Jesus går först. Han är 
beredd att ta smällarna och skydda oss 
från det som hotar och visa oss var det 
är bäst att hålla till.

Här kommer några rannsakan-
de frågor: Känner vi igen 

herdens röst? Tar vi tid att lyssna?                                 
Följer vi hans röst?

Varför inte ta vara på de tillfällen 
till stillhet som ligger framför oss 
denna efterlängtade sommar och 
lyssna mer uppmärksamt till den 
gode herdens röst då han talar till 
oss genom sitt ord och sin ande!

En välsignad sommar 
önskas du av din tillgivne 

Klas Lindberg
präst, Evangeliska Brödraförsamlingen

ingång RÖSTRÖSTFåren hör hans 

Margareta har ibland kallats för ”vår tids Alice Babs”. 
För de flesta är hon förmodligen mest känd som en av sångarna          
i The Real Group. 
Numera (innan pandemin) turnerar hon främst som jazzsångerska 
och harpist. Men låt oss börja från början…
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Nu tar Margareta 
Bengtson vid som 

ansvarig för musiken 
i Evangeliska 

Brödraförsamlingen 
efter Ann-Sofie 

Nordin. 

M
Margareta har ibland kallats för ”vår tids Alice Babs”. 
För de flesta är hon förmodligen mest känd som en av sångarna          
i The Real Group. 
Numera (innan pandemin) turnerar hon främst som jazzsångerska 
och harpist. Men låt oss börja från början…
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Margareta är uppvuxen i det 
gröna Tyresö. Hennes mamma 

har varit verksam som sångpedagog, 
operasångerska och flöjtpedagog. Hon 
blev en stark musikprofil i Tyresö 
kommun, inte minst för alla barn i många 
olika körer som hon ledde. Hennes pappa 
var soloflöjtist i Kungliga hovkapellet och 
lärare på Kungliga musikhögskolan.
Att båda föräldrarna var engagerade som 
lärare har gett henne en stor respekt för 
läraryrket. Det var alltid inspirerande 
att kunna fråga om hjälp hemma. Ibland 
kunde Margareta helt spontant efter 
skolan sätta sig ner vid pianot och spela 
tillsammans med sin pappa. Margareta 
hade en ”genetiskt uppmuntrande 
barndom”.

I lågstadiet tyckte hon att ämnet 
religionskunskap var jätteroligt och 

hon hade en mycket klar bild av hur 
landet Israel såg ut. På mellanstadiet i 
Mariaskolans musikklasser fick hon en 
kristen lärare som var noga med att hålla 
morgonsamlingar. Hon lärde barnen 
att då de var ledsna skulle de läsa den 
23:e psalmen i Psaltaren. Hemma bad 
man varje kväll ”Gud som haver” och 
att besöka en kyrka första advent var en 
självklarhet. Hemmet andades en kristen 
grundton även om den inte var uttalad.

Margareta hamnade på mellanstadiet i 
samma klass som Carola Häggkvist 

som hon känt sedan 10-årsåldern. De 
följdes åt i Adolf Fredriks musikklasser på 
högstadiet och bildade en trio tillsammans 
med den mycket begåvade Annelie Berg 

Bhagavan som idag gör många svenska 
röster i animerade filmer. Det var jättekul 
att sjunga tillsammans men det varade 
bara en kort tid. Carola blev efter kontakt 
med några skolevangelister från SESG 
(Credo) kristen. De fortsatte att studera 
på Södra Latins musikgymnasium men 
efter genombrottet i Melodifestivalen 
med låten ”Främling” avslutade Carola 
gymnasiestudierna. 

Konfirmationstiden i Tyresö församling 
blev mycket värdefull för Margareta. 

Man träffades en kväll i veckan. Hon 
började tycka att Jesus var cool.

Vid 16 års ålder då hon gick 
på Södra Latin kom en ung 
skolpräst från SESG på besök. 
Han hette Klas Lindberg (och 
tjänstgör numera i Evangeliska 
Brödraförsamlingen i 
Stockholm). Intresset att höra 
mer om kristen tro väcktes bland 
kamraterna på skolan. De ställde 
många svåra frågor till den unge 
prästen som de också övertalade 
att komma varje torsdag 
eftermiddag för att läsa bibeln 
med dem. 
Det var en jättehärlig tid, tycker 
Margareta, då den Helige 
Ande verkade och många 
kom till personlig kristen tro.                   
En del som varit uttalade ateister 
blev superaktiva kristna och 
berättade för alla de mötte om 
sin nyvunna tro.
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Som 12-åring hade Margareta fått 
börja spela sitt favoritinstrument; 

harpa. Efter gymnasiet blev hennes 
dröm uppfylld: Hon kom in på Kungliga 
Musikhögskolan och påbörjade sin 
mastersutbildning med harpa som 
huvudinstrument. Under det tredje året 
på Ackis vikarierade Margareta för en av 
Operans harpister, vilket gav henne många 
nyttiga erfarenheter.

Under tiden på Musikhögskolan stötte 
hon också på fyra studenter som alla var 
intresserade av att sjunga i grupp. De gick 
nu på olika utbildningar men hade alla 
en gemensam bakgrund i Adolf Fredriks 
Musikklasser.  Skolan uppmuntrade 
till egna initiativ och gruppen fick en 
handledare och i princip fria händer 
att utveckla sina projekt.  Första 
gemensamma giget var på en pub. Det lät 
ju ”förvånansvärt bra”, tyckte gruppens 
medlemmar och hade därefter inget emot 
att ta fler uppdrag. De fortsatte att sjunga a 
capella och skrev alltid alla arrangemang 
själva. 

Gruppens medlemmar var i den 
ålder då deras föräldrar började 

fylla femtio. Plötsligt fick de sjunga på 
femtioårskalas och en massa andra fester. 
Dåtidens chefer älskade gruppens låtval 
och de fick fler och fler företagsgig. 
Gruppen ”The Real Group” var född. Året 
var 1984. Särskilt killarna i gruppen var 
framgångsrika entreprenörer och gruppens 
olika begåvningar kompletterade varandra. 
1986 släpptes första skivan och därefter 
blev det mera seriöst.

De sökte in på Diplomutbildningen på 
Ackis. Tidigare var den endast öppen 

för solister och ensembler i den klassiska 
västerländska traditionen, men deras 
sångstil hamnade i jazz-genren. 
Det fanns ingen sådan färdig utbildning, 
så de fick med högskolans goda minne 
skräddarsy sin egen. Känslan av att vara 
med i ett pionjärarbete infann sig. Man 
hittade en övergiven damtoalett i källaren 
som fick fungera som övningsrum. I ett 
annat rum stod en massa oanvända pianon, 
utmärkta att improvisera och öva med.   

De samarbetade med kända musiker som 
Eric Ericson, Monica Dominique, Ove 
Lundin, Svante Thuresson och Bengt-Arne 
Wallin samt olika dansare. 

Från och med den andra skivan fick 
gruppen större uppmärksamhet. 
Rikskonserter blev intresserade och 
började engagera dem. Svenska 
exportrådet skickade ut dem till olika 
länder på uppdrag och invigningar. De 
nådde stora framgångar i Japan, Sydkorea 
och i USA. I Sydafrika sjöng de med olika 
körer, i Frankrike i självaste Versailles.   

De inspirerade människor över hela 
världen med sin musik och de ombads 
hålla kurser ibland annat USA och 
Sydkorea. Margareta var gift med 
gruppmedlemmen Anders Jalkéus under 
den här tiden. De tog ofta med sig barnen 
på sina resor. Få barn har sett så många 
hotellrum, konsertlokaler och simhallar 
som barnen Jalkéus.
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Margareta var medlem i The Real 
Group i 22 år. Till slut längtade 

hon efter att göra lite ”smalare” musik. 
Det resulterade i en solokarriär där 
det konstnärliga har fått större plats. 
Margareta har numera återvänt till 
harpan. Konstnärligt har det varit väldigt 
spännande och stimulerande men det 
har inte varit lika inkomstbringande som 
karriären med The Real Group.
Man kan lugnt säga att livet för 
Margareta har varit mycket spännande 
också under den här pandemin, då i 
stort sett alla uppdrag uteblivit. Det 
statliga konstnärsstödet har hjälpt, men 
som för många artister och konstnärer 
idag så är livet inte alltid en dans på 
rosor. Att ha kontakt med Evangeliska 
Brödraförsamlingen betyder mycket. 
Att våra vägar möttes igen efter 
många år var en Guds skickelse.                         

Under en cykelutflykt i de vackra 
Tyresöskogarna en varm sommardag 
för några år sedan åkte vi förbi en gata 
som vi kände igen namnet på. Bor inte 
Margareta här någonstans, undrade vi? 
Vi knackar på! Sagt och gjort. Vi ringde 
på och Margareta öppnade. Hon var just 
på väg att flytta ifrån sitt hus till en liten 
stuga hos sin kusin. Det stod flyttkartonger 
överallt och vi bjöds på en enkel lunch. Ett 
problem var dock att hon inte visste var 
hon skulle förvara sina instrument, noter 
och Cd-skivor m.m. Just då råkade det 
finnas en ledig lokal på Sibyllegatan 13.

Margareta blev Brödraförsamlingens 
närmaste granne och upprättade sitt 

kontor där. Ibland blev det mat över från 
Alphakursen och Margareta delade nu och 
då vår måltidsgemenskap. Den naturliga 
kontakt som uppstått igen växte vidare och 
Margareta började besöka våra 
gudstjänster och andra samlingar. 
Sedan ett par år är hon en av de 
flitigaste deltagarna i samlingarna på 
torsdagskvällarna då vi läser bibeln 
tillsammans och delar tankar och intryck.
Margareta uppskattar gemenskapen i 
Brödraförsamlingen som hon menar är 
både läkande och har högt i tak. Man får 
vara sig själv. Det behöver inte vara så 
märkvärdigt. Viktigast är ärligheten och 
omsorgen.

Det är en stor glädje för oss i 
Evangeliska Brödraförsamlingen i 
Stockholm att få hälsa Margareta 
Bengtson som ny ansvarig för 
musiken. Vi önskar henne all Guds 
välsignelse i uppgiften och mycket 
glädje under kommande år!

Klas Lindberg
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HIMLENHIMLEN
är som ett sommarlov utan slutär som ett sommarlov utan slut
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Somrarna i Bayern med 
mormor och morfar
Morfar var präst i den lutherska kyrkan 
i Tyskland. Han var en oerhört bildad 
och respekterad man. Under Andra 
världskriget hade han intagit en tydlig 
ställning mot nazismen vilket ledde 
till upprepade fängslanden, tortyr och 
umbäranden. Då kriget var över blev östra 
Tyskland som morfar och mormor bodde 
i en sovjetisk lydstat, DDR. Förtrycket 
fortsatte, men efter sin pensionering fick 
de tillåtelse att flytta över till Väst. Man 
ville helst inte betala ut några pensioner 
till sina gamla. Dem kunde Väst gärna få 
ta hand om.

Det var hemma hos mormor och morfar 
som jag för första gången kom i kontakt 
med herrnhutismen. På nattduksbordet 
låg ”Losungen”, alltså Dagens Lösen 
som man läste varje dag ur, vid den 
gemensamma andakten.

Morfar och mormor slog sig ner i den lilla 
staden Treuchtlingen i Bayern i början på 
60-talet. Varje sommarlov gjorde vi en 
längre resa med bil genom Europa för att 
kunna hälsa på dem. Oj, vad vi barn såg 
fram mot detta och särskilt mot att möta 
mormor! Hon var en rund liten gumma 
med en härlig humor och ett mycket stort 
hjärta. Då vi äntligen kommit fram kunde 
vi knappt bärga oss innan vi hunnit ut ur 
bilen och fått krama mormor. Vi sprang 
mot hennes famn och hon tryckte oss så 
hårt intill sig att vi fick ont i magen och 
knappt kunde andas. Samma sak hände 
varje sommarlov. Mormor visade med 
brutal tydlighet att hon tyckte väldigt 
mycket om oss.
Vi brukade reta henne och ropa: 

Det senaste året när den pågående 
pandemin har ryckt nära och kära 
ifrån oss har många tänkt på 
himlen. Vad händer efter döden? 
Kommer vi att kunna mötas igen i 
en annan tillvaro?  
Kyrkorna i vårt land rymmer många 
tavlor på himlen och livet efter 
detta, men inga bilder kan beskriva 
vad som verkligen väntar oss. Till 
dess får vi nöja oss med våra egna 
bilder av sorglöshet, glädje och 
gemenskap.
Någon har sagt att himlen är som 
ett sommarlov utan slut. Kanske 
kommer man en bit på väg om man 
tillåter sig att se på sommarlovet 
ur ett barns perspektiv. Varför inte 
göra ett försök?
Jag delar med mig några 
sommarlovsminnen som gett mig 
små antydningar om sorglöshet och 
underbar frihet och kärlek, ord som 
vi kan förknippa med himlen.
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”Kleine, kleine mormor!” Då rusade hon 
efter oss med full fart och försökte fånga 
in oss. Det kittlade i magen av spänning 
då hon jagade oss och vi skrek av 
skräckblandad förtjusning.

Det sätt som mormor framförallt visade 
sin kärlek på var att skämma bort oss med 
en massa god mat. Varje morgon åt vi en 
stadig frukost. På förmiddagen blev det 
sedan ”Kaffe mit Kuchen”, alltså kaffe 
med hembakad kaka. Vi drack saft och 
åt gärna mormors goda kakor och tårtor. 
Till lunch bjöds det alltid något bastant 
som ”Leberkäs mit Kartoffeln”, ungefär 
som falukorv med stekt potatis eller 
fläsklägg med knödel och surkål. Vi fick 
alltid efterätt till lunchen som var dagens 
huvudmål. Mormor älskade att göra något 
hon kallade för ”Wackelpeter”, alltså en 
slags jellypudding med frukt i som hon 
brukade daska lite på så att den skulle 
dallra ordentligt.
På eftermiddagen var det dags igen för 
kaffe och kaka och på kvällen var det 
”Abendbrot”, alltså en massa kallskuret, 
sallader och surdegslimpa.
Men det var inte slut här. Mormor hade 
innan vi anlänt förberett en stor skål med 
ister och knaperstekta fläskbitar, som stod 
nere i källaren. Mellan måltiderna brukade 
hon skära stora skivor av den goda tyska 
limpan och bre på ett rejält lager av 
ister och fläsktärningar. Det smakade 
himmelskt gott!

Vem som helst skulle ha tyckt att ett 
sådant här dagsintag av kalorier vore 
mer än nog för barn, men inte mormor. 
Det berodde förmodligen på att hon själv 
under kriget hade upplevt svält och till 
varje pris ville undvika att vi måste smaka 
samma beska medicin. 

Nere i staden fanns en godisaffär 

nere i som hette ”Süsse Ecke” (”Det söta 
hörnet”). Dit fick vi gå ibland och köpa 
godis. Fröjden därinne var total men det 
fanns en gräns, satt till tio chokladkakor 
var.

Morfar som oftast satt i länstolen och läste 
skrockade förtjust över vår glädje över 
godsakerna. Vi tyckte om honom också 
förstås, men på ett annat sätt. Han var en 
person man fick respekt för. Att gå ut i 
skogen med honom och plocka svamp var

en upplevelse. Han var fenomenal på att 
hitta riktigt goda svampar, sådana vi aldrig 
sett tidigare. Självklart var vi oroliga att 
de var giftiga så för säkerhets skull lät vi 
alltid morfar smaka först på de svampar 
vi var osäkra. Då vi inte sett några tecken 
på förgiftning åt vi svampstuvningen som 
mormor lagat med god aptit.

Vi älskade vår lilla mormor men ibland 
kändes det som om vi behövde vila våra 
magar lite. Min morbror Sigge som med 
moster Helga också brukade komma ner 
ibland föreslog en dag att vi skulle göra en 

Mormor 
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cykeltur. Vi gjorde en ordentlig dagsutflykt 
och stack iväg till Pappenheim och 
Solnhofen (där man hittat ett berömt 
fossilskelett av en flygödla Archaeopteryx) 
och var borta hela dagen. På 
eftermiddagen åkte vi förbi ett konditori 
i en liten stad och såg några urläckra 
wienerbröd i skyltfönstret. Vi tyckte att 
vi kunde unna oss dem med gott samvete 
eftersom vi hade cyklat i många timmar 
och bränt av en ansenlig mängd kalorier. 
Sagt och gjort. De smakade överjordiskt 
gott!

Då vi kom hem sent, klockan var över halv 
tio stod mormor i dörren och var orolig att 
vi inte fått tillräckligt med mat. Hon hade 
lagat till en jättekastrull med spagetti och 
köttfärssås och var mycket bestämd med 
att vi inte fick gå och lägga oss förrän vi 
stoppat i oss en rejäl portion. ”Fest essen!” 
sade hon alltid, (”Ät stadigt!”)
Bland våra gamla fotografier finns 
ett fotografi på undertecknad från 
tolvårsåldern. Jag hade varit hemma hos 
mormor och mormor under sommaren. 
Våra barn brukar le då de ser sin far. ”Men 
pappa, du ser ju ut som en röksvamp!”
Jag var ett matglatt barn och jag upplevde 
mormor som ren och skär kärlek. Den 
kärleken gjorde somrarna i Bayern till 
något av ett himmelrike för mig.

Sommarloven på Blidö
Också sommarloven på Blidö var 
omgivna av ett himmelskt skimmer. 
Pappa, som var en mycket praktiskt 
lagd person köpte några gamla ruckel 
på Blidö 1959. Priset var 15 000 och 
pappa skulle garanterat ha väldigt 
mycket att göra med att renovera de 
nötta huskropparna. Det var så han 
kopplade av. Väggarna var isolerade 
med myrstack som hade skakat ner 
rejält och bara nådde halvvägs upp. Det 
var kallt och fuktigt, men kakelugnarna 
drev snabbt undan fukten och spred en 
behaglig värme. Vi barn fick vara med 
och gräva diken, rensa ogräs, klättra 
i träd, bekämpa myggen i kärren med 
fotogen, köpa strömming för 25 öre 
kilot i handelsboden m.m. Men det 
bästa var när pappa köpte en segelbåt, 
en snabbseglande version av Folkbåten 
som hette Falken. 

Vilken lycka att få ge sig ut i den 
stockholmska skärgården och upptäcka 
alla vackra öar och skär! En gång var vi 
ute en hel vecka och besökte platserna 
där Vi på Saltkråkan spelats in. Livet 
var som en dröm. Vattnet var varmt, 
solen sken och vi kom hem bruna som 
pepparkakor!

En sommar fick vi besök av mormor 
och morfar. Som vi såg fram emot 
det! Mormor älskade Vi på Saltkråkan 
och hade noga följt alla avsnitten som 
dubbats till tyska. Hon såg oss framför 
sig, tumla runt på kobbar och skär, 
alltigenom lyckliga. 
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Då pappa frågade om de ville följa med på 
en segeltur visste mormor knappt till sig 
av upprymdhet. Hon kunde inte simma, 
men hoppade ändå glatt ner i segelbåten. 
Morfar som var lite allvarligare lagd tog 
sig mer mödosamt ner i båten och vände 
sedan ansiktet mot solen. Som ung hade 
han varje sommar vandrat i alperna och 
var mycket förtjust i solen och värmen. 
”Den nordiska solen är inget att vara rädd 
för”, menade han då mormor ville att han 
skulle ta lite sololja på sig. På kvällen var 
han röd som en kräfta. Mormor tittade 
menande på oss och hennes blick sade: 
”Vad var det jag sade?”

Hela livet hade mormor tänkt på andra 
och arbetat rastlöst för att alla skulle få 
det bra. Det gick inte an att ligga och dra 
sig på morgnarna inte! Mormor steg upp 
före kl. 6 en morgon på landet och började 
gräva upp ett jättestort trädgårdsland. Vi 
blev chockade då vi såg att en stor bit av 
gräsmattan nu skulle bli uppodlad och 
mamma blev lite bekymrad vid tanken 
på allt ogräs som måste plockas bort 
de kommande somrarna. Men vi tyckte 
mormor hade fått en jättebra idé och vi 
beundrade henne för att hon var så snabb 
med att genomfört den. Snart skulle vi 
kunna skörda jordgubbar, sockerärtor och 

potatis!

På sommarstället fanns en massa gamla 
trasmattor och en dag tyckte mormor 
att de behövde tvättas. Det fanns inga 
möjligheter att göra det inomhus, så 
mormor tog en stor balja och kånkade 
ner mattorna till stranden nära Almviks 
brygga. Där satte hon med stor frenesi 
igång att skrubba mattorna med såpa och 
skölja dem i havet. Hon lät dem ligga kvar 
i vattenbrynet för att all såpa skulle sköljas 
ur mattorna och gick och satte sig på en 
sten en bit bort för att vila sig lite. Då vi 
en stund senare kom ner för att se hur det 
gick med dagens stora tvättprojekt såg vi 
henne oroligt vanka av och an och vrida 
sina händer. Hon ropade högt: ”Meine 
Wäsche, meine Wäsche!” (”Min tvätt!”)
Prinsen, en av de snabbgående 
Vaxholmsbåtarna hade åkt förbi och rört 
upp stora svallvågor som dragit med sig 
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mattorna ut i havet. Nu fick vi alla hjälpas 
åt att med långa störar och kortare simturer 
försöka fånga in tvätten igen. Till slut hade 
vi, mycket blöta, lyckats med konststycket 
att bärga alla mattorna. Mormor, också 
hon blöt och svettig, log under lugg, glad 
och tacksam att vi nu hade fått skinande 
rena mattor igen.
Vi älskade henne för att hon var så envis 
och för att ingenting var omöjligt för 
henne!
Personer som fyller en med glada minnen f
rån en sorglös tid minns vi med stor 
tacksamhet. Mormor var en sådan person. 
Med sin uppriktiga tro på Frälsaren och 
alla sina böner för sina barnbarn har hon 
lämnat spår, förmodligen större än vi 
förstår.
Hon lät oss barn, framförallt med sin stora 
kärlek, få ana en fläkt av himlen. 

Himlen är en gåva som Gud ger till var 
och en som vill ta emot den. Vi tar emot 
den då vi öppnar våra hjärtan för Hans 
förlåtelse och kärlek. Ingen av oss kan 
någonsin förtjäna himlen. En enkel bön 
om förlåtelse räcker. 

När vi säger vårt ja till det Jesus gjort för 
oss på korset får vi ta emot nyckeln till 
himmelriket. Den bär vi sedan inom oss. 
Då det är dags att ta farväl av livet på 
jorden använder vi nyckeln som öppnar 
dörren till en evighet hemma hos Gud och 
alla som gått före. 

Se till, min käre vän, 
att du är med på 
resan med himlen 
som destination.

Klas Lindberg
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Nytt projekt i Uganda
Den världsvida kristna kyrkan upplever 
sin starkaste tillväxt i Afrika idag. 
Det gäller även den herrnhutiska 
Brödrakyrkan Sedan 2009 finns en 
sådan kyrka även i Uganda. Kyrkans 
unge ledare Julius Mubiru berättar om 
historien bakom kyrkans tillkomst. 

 Julius Mubiru växte upp med en sin 
mamma i en by vid Victoriasjöns stränder. 
Familjen var ursprungligen muslimsk, men 
grannarna tog med dem till kyrkan och 
Julius tyckte mycket om det han hörde. 
Han menar att han varit kristen hela livet. 
Precis då Julius börjat sina studier vid 
Universitet dog hans mamma och han blev 
ensam. 

  År 2008 fick han för första gången höra 
talas om herrnhutarna och Brödrakyrkan. 
Det skedde på universitetet då han på en 

kurs läste om herrnhutarnas historia. 

Han blev djupt berörd av deras kärlek och 
en längtan föddes att få lära känna dem 
bättre. Eftersom Brödrakyrkan i Tanzania 
idag har närmare en miljon medlemmar 
beslöt han sig för att besöka en sådan 
församling där i en vecka. Han blev 
mycket vänligt mottagen av biskop Robert 
Nicodem som gav honom en packe böcker 
om herrnhutismen att ta med hem och 
studera.

   Då han kom tillbaka till Uganda   
berättade han för sina vänner i 
hemgruppen om sina upplevelser.           
De blev också mycket intresserade och 

Utlands
rapporter
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plötsligt började gruppen växa rejält. 
2009 beslöt man att officiellt starta den 
första herrnhutiska kyrkan i Uganda, ”The 
Moravian Church of Uganda”.                 

  Man samlade folk till gudstjänster och 
arbetet växte hela tiden. Innan pandemin 
slog till med alla nedstängningar var 
man över 300 som samlades varje vecka 
och upp till 4-500 vid de stora kristna 
högtiderna. Idag är arbetet uppdelat på 7 
församlingar.

  För att få bygga en kyrka var kravet 
från myndigheterna att man ägde en bit 
land. Man lyckades med hjälp från den 
herrnhutiska kyrkan i USA köpa ett litet 
jordstycke på knappt 1000 kvadratmeter, 
tillräckligt för att få bygga en kyrka med 

plats för 100 - 150 personer. Nu hoppas 
man kunna köpa till lite mer mark för 
framtida behov. Det första projektet man 
tog itu med var att bygga latriner, ett krav 
från hälsovårdsmyndigheterna. 
  Julius Mubiru är idag 34 år. Tillsammans 
med sin fru har han en liten dotter på 
6 månader. Han har två akademiska 
examina, en i affärsadministration för den 
digitala marknaden och en i finansiellt 
entreprenörskap. De har kommit väl till 
pass nu. Idag utför han forskningsuppdrag 
för FN med analyser för att på sikt kunna 
sänka koldioxidnivåerna på utsläppen 
i landet. Julius siktar på att till stor del 
försörja sig själv vilket självfallet hjälper 
kyrkans ekonomi och kan samtidigt 
använda sina expertkunskaper för att 
hjälpa kyrkan.
 Julius har en vision för att upprätta ett 
center för mission i herrnhutisk anda i 
Uganda. Målsättningen är att kyrkan på 
sikt ska kunna bära sina egna kostnader. 
 Våra vägar möttes i Kapstaden på 
den stora missionskonferensen som 
anordnades av den världsvida herrnhutiska 
kyrkan. Min uppfattning då som nu är 
att Julius är en ödmjuk man, utrustad 
med ett gott intellekt och en stark vision 
för att utbreda Guds rike. Hans karaktär 
och arbete har också fått goda vitsord av 
Jörgen Böytler. Pionjärarbete är alltid 
utmanande med många hinder som måste 
övervinnas. Vi vill från Evangeliska 
Brödraförsamlingens sida stödja detta 
goda initiativ och styrelsen för EBF har 
därför beslutat att som uppmuntran ge en 
gåva på 25 000 kronor till detta 
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Albanien: 
Albanien har nyligen haft val till 
parlamentet. Den sittande presidenten 
Edi Rama omvaldes, vilket våra 
missionspartners uppfattar som den 
bästa lösningen för landet under 
nuvarande förhållanden. 
  Idag har läget när det gäller Covid19-
pandemin förbättrats. Både smittotal 
och dödstal har sjunkit avsevärt jämfört 
med den värsta tiden i vintras. Fler och 
fler blir vaccinerade och den annalkande 
sommaren har gjort sitt till för att 
minska smittspridningen. Idag får endast 
12 personer samlas till en offentlig 
sammankomst men man räknar med att 
det snart ska bli tillåtet att samla fler till 
gudstjänst. I nuläget planerar man att fira 
gudstjänster i små grupper, helst utomhus. 

  De dagliga andakterna kl. 17.00 på 
WhatsApp fortsätter och betyder mycket 
för medlemmarna. På senare tid har 
man upptagit ledarträningen igen på 
fredagskvällarna. Undervisningen och 
samtalen sker digitalt. Just nu går man 
igenom den bibliska historien och studerar 
Abrahams liv. Det är viktigt i ett land som 
Albanien att känna till både den bibliska 
historien och den tolkning som Islam 
står för. Många är öppna och har frågor. 
Syftet med dessa samlingar är både att ge 
kunskap och att alla ska bli mer och mer 
aktiva i sitt ledarskap. 

 För Dena Furtazi, som förhoppningsvis 
snart kan prästvigas, har det här året 
varit ett mycket tungt år. I vintras miste 
hon inom loppet av en vecka båda sina 
svärföräldrar och nu har en svåger och 
hennes far blivit svårt sjuka. Dena har 
måst lämna församlingsarbetet tillfälligt 

för att vårda sin far som har blivit helt 
sängliggande. Till all lycka har hon fått 
hjälp av en mycket duglig kvinna som kan 
avlasta henne ibland.  

Låt oss inte förtröttas i våra förböner 
för våra trossyskon i Albanien! Vi ber 
om kraft, visdom och att samhället och 
församlingsarbetet kan börja fungera 
normalt igen.
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Sydafrika: 
David Daniel Williams som vi 
regelbundet understöder ekonomiskt 
berättar att läget i Covid-19-pandemin 
Sydafrika förbättrats. 

Man är dock rädd för en tredje våg 
och i mitten av maj hade bara 350 000 
vaccindoser med distribuerats i landet, 
vilket är oroväckande.

  På den politiska arenan har frågor om 
korruptionen under förre presidenten 
Jacob Zuma dominerat. En del höga 
politiker har avsatts.

Kyrkorna fortsätter sitt arbete och nu är 
det tillåtet att samlas inomhus i kyrkor 
om man har minst en och en halv meters 
avstånd till varandra. De riktigt stora 
kyrkorna kan därmed samla upp mot 500 
personer. I ungdomsarbetet avstår man 
från övernattningar i lägersammanhang. 
Istället möts man över dagen på en lämplig 
plats.

  Alla längtar förstås att alla restriktioner 
ska få ett slut och pandemin är över!

Låt oss ta med våra sydafrikanska vänner 
i våra förböner och i vårt givande.

Lettland. 
Gundars Ceipe är ännu inte helt återställd 
efter den lyckade hjärtoperationen i 
höstas. Han äter olika mediciner men 
kroppen är fortfarande svag. Benen 
fungerar inte riktigt som de ska och han 
blir lätt trött. Han är dock vid gott mod 
och gläder sig över att den herrnhutiska 
kyrkan växer i Lettland.

  I den lettiska kuststaden Liepaja, 
nära den litauiska gränsen har ett nytt 
lovande arbete startat. Där finns också 
rester av byggnader som användes och 
ägdes av den herrnhutiska kyrkan under 
sjuttonhundratalet när en stark väckelse 
drog fram ledd av bland andra Christian 
David. De nya kontakter som Gundars 
fått är mycket intresserade av att veta mer 
om den herrnhutiska kyrkans historia. 
I Lettland som har den värsta vågen av 
Covid-19 bakom sig får man nu samlas 13 
personer till offentliga samlingar. Gundars 
har kunnat leda några sådana gudstjänster 
och ser fram emot att restriktionerna ska 
tas bort undan för undan så att arbetet kan 
återgå till mer normala förutsättningar. 
Fortsatt att be för honom och för arbetet 
i Lettland. 

ETT STORT OCH VARMT TACK FÖR ALLA GENERÖSA 
GÅVOR TILL HERRNHUTS BRÖDRAMISSION! 

BEHOVET AV PRAKTISKT STÖD HAR VARIT STORT DEN HÄR TIDEN. ERA GÅVOR 
HAR FÖRMEDLAT KÄRLEK OCH HOPP OCH GETT VÅRA SYSTERKYRKOR STÖRRE 
MÖJLIGHETER ATT HANDFAST VISA PÅ VAD KRISTEN OMSORG KAN INNEBÄRA. 

 FORTSÄTT ATT GE! 
FORTSÄTT ATT BE!
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Uppskatta livet självt
 Vilket under att just du och jag får 
fortsätta leva! En kort stund delar vi 

gemenskapen på jorden och får 

förundras över tillvarons skönhet och 
bräcklighet. Ju mer vi inser hur ofattbart 
intelligent skapelsen är inrättad från 
de minsta kvarkarna till galaxernas 
oändlighet desto ödmjukare blir vi. 

Corona-pandemin pågått i snart 
ett och ett halvt år och vi har alla 
påverkats av förluster av vänner 

och bekanta med restriktioner som 
begränsat våra möjligheter att röra 

oss och mötas.
Frågan är: Vad kan vi med oss från 

den här vemodiga och utdragna 
perioden?

 Livsmod
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Jag fick en present av min fru 
– en liten lins som man sätter framför 
kameralinsen på mobilen och vips så 
kan man ta fantastiska närbilder av 
blommornas fröstänglar eller insekternas 
skimrande skal etc. En ny värld öppnar 
sig! I allt detta överflöd av liv och kraft 
som sommaren bjuder på finns du och jag 
till. 

Tacka för livet
Somliga människor har en enastående 
förmåga att fokusera på saker som irriterar 
dem. Det dröjer inte många sekunder 
förrän en liten, gul groda av avund hoppar 
ur munnen på dem, eller en ilsken, röd 
padda full av sarkasmer och missnöje.
En sådan attityd smittar lätt och rätt var 
det är så har också vi lånat ut våra röster 
till klago- och gnällkörens disharmonier.
Försök hitta något att vara tacksam över 
istället. Ibland räcker det med att ägna en 
sekund av eftertanke åt alla dessa mindre 
lyckligt lottade på vår jord som just nu 
lider utöver vår fattningsförmåga av svält, 
förtryck, krig och pandemier. Vi som får 
bo i det kalla Norden har det fantastiskt 
bra, på alla sätt. Vårt välstånd är högre än 
renässansfurstarnas, åtminstone vad gäller 
bekvämlighet, utbildning, sjukvård och 
mathållning!
Ett tacksamt hjärta öppnar för Guds tilltal 
och du slipper sprida missnöjets fräna 
odör!

Ta vara på livet
Särskilt hos dem av oss som förlorat 
en nära vän under detta pandemiår har 
insikten om livets korthet infunnit sig. 
Vi lever gärna som om jordelivet inte har 
någon bortre gräns och skjuter hela tiden 
upp saker tills vi till slut glömmer bort 

dem. Stanna upp en stund istället och 
lyssna inåt. Bär du på en dröm du inte tagit 
tag i än? Kanske det är dags nu att försöka 
förverkliga den? Är det någon i din närhet 
som behöver ett uppmuntrande ord på 
vägen? 

Slå en signal!
Tala om för dem du älskar hur mycket de 
betyder för dig: Tänk inte bara – säg det 
och visa att du gör det också! 
Prata inte bara själv under samtalet 
utan lyssna också. Vi behöver ta tid för 
varandra. Och för Gud. 
Be för dina vänner – och ovänner. Det gör 
livet rikare.
Så hjälper vi varandra att hålla ut och så 
får vi ta emot dagen då vi äntligen får 
mötas igen med ännu större glädje. 

Klas Lindberg
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Om framtida gudstjänster

Då detta skrivs                                                                                   
är det fortfarande osäkert om när vi kan mötas till 
gemensamma gudstjänster igen på Sibyllegatan13. 
Smittspridningen är inte över, men regeringen har 

ändå talat preliminärt om lättnader i restriktionerna 
från den första juni med en övre gräns på offentliga 
sammankomster på 50 personer från nuvarande 8.     

Med tanke på detta och att många i vår gemenskap då har blivit 
färdigvaccinerade vill vi hälsa välkomna till följande gudstjänster: 

Gudstjänst med nattvard sönd 13 juni kl. 15.00

Därefter gör vi ett sommaruppehåll men hälsar sedan välkommen till:
Gudstjänst med nattvard sönd 8 augusti kl. 15.00 

Gudstjänst sönd 29 augusti kl. 15.00
Gudstjänst med nattvard sönd 12 september kl. 15.00

Vi håller avstånd och bjuder på Coronasäkert kyrkkaffe.

Eftersom våra lokaler på Sibyllegatan är ganska små 
vill vi att du anmäler ditt deltagande till den första 

gudstjänsten (13 juni) per telefon eller sms till               
Klas Lindberg 0708-54 03 00. 

Välkommen


