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Avklädd av människor, men påklädd av Gud
Vi firar snart påsk och påminns igen
om den största kärleken som någonsin berört vår jord. Det är smärtsamt
att följa Jesus i hans lidande, hur han
blir allt mer avklädd i människors
ögon. Han sviks av sina närmaste,
utsätts för falska beskyllningar, hånas
och piskas. Till slut sträcks hans händer ut och grova sextumsspikar slås
in genom handlovar och vrister . Nu återstår endast en plågsam väntan på
döden. Hans yttre var så vanställt att många förfärades över honom. (Jes.
52:14) Trots detta finner vi ingen bitterhet hos honom. Istället hör vi honom
be: Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör (Luk. 23:34) Dessa ord avslöjar
varför Jesus kom till jorden, för att ge oss förlåtelse! Den oskyldige Jesus dör i
vårt ställe.
Människans onda spiral bröts på korset. Vi behöver inte längre stå till svars
för allt ont vi orsakat. Jesus gjorde det och tog vårt straff. Han vill bara att vi
ska erkänna våra fel så att han kan förlåta oss.
Avklädandet vänds i ett påklädande. På tredje dagen uppväcker Gud honom
från de döda. Lidandet är över! Han blir iklädd sin sanna status igen: Herrarnas herre kläds i uppståndelsens härlighet och över hela jorden ljuder påskhälsningen: Han är uppstånden!
Då du lider, tänk på Jesus och be om kraft att förlåta. Gläd dig över att kärleken till sist besegrade allt ont. Han lever och du skall också leva!
En glad påsk önskar Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen
Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst tel: 0708 54 03 00
Layout: Christoffer Ahlbäck
Foto: Kerstin & Klas Lindberg, Christoffer Ahlbäck, publicdomainpictures.net
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”Be för oss unga
och lyssna på
oss!”
Klas Lindberg välsignar föräldralösa barn

Nytt missionsprojekt
Styrelsen för Unitas Fratrum beslöt den 12 mars 2013 att man ska
anta utmaningen och ställa sig bakom den vädjan om stöd till ett
projekt för föräldralösa barn i Södra Tanzania.
Projektet berör ca 150 barn vars föräldrar till allra största delen dött i den HIV/
Aids-epidemi som i så hög grad drabbat södra Afrika. Ansökan kom från Södra
Provinsen av ”the Moravian Church” (Brödrakyrkan) genom dess ordförande
Clement Mwaitebele.
Vi vill med denna presentation uppmuntra alla läsare av Herrnhuts
Brrödramission att stå bakom denna satsning. I Tanzania kan även, för oss, små
summor göra stor skillnad. Särskilt de föräldralösa barnen är utsatta och behöver någon som tillvaratar deras intressen.
Mellan jul och trettonhelg 2012 – 2013 hade Brödraförsamlingens pastor Klas
med fru Kerstin Lindberg möjligheten att besöka södra Tanzania och på plats
informera sig om behoven och diskutera förutsättningarna för hur denna hjälp
ska utformas och följas upp. Här nedan följer en redogörelse för projektet, men
först lite historiska fakta och andra fakta om landet.
I nästa nummer kommer en mer personlig reseskildring.
Med en önskan om informativ läsning, Klas Lindberg
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Fakta om Tanzania
Med en yta på närmare 1 miljon kvadratkilometer, mer än två gånger så stort som Sverige, är
Tanzania världens 31:a största land. (Störst är
Ryssland med 17 075 400 kvkm 2: Kanada: 9
976 139, 3: Kina: 9 596 960, 4: USA: 9 363 123, 5:
Brasilien 8 511 965, 6: Australien: 7 700 000, 7:
Indien: 3 287 590, 8: Argentina: 2 796 427, 9: Kazakstan: 2 717 400: 10: Algeriet: 2 381 741. Vissa
källor anger Sudan på tionde plats med ca 2 500
000)
Medellivslängden för kvinnor är 49 år och män
47. Den är tyvärr något sjunkande liksom folkmängden p.g.a. hiv/aids. Idag bär Ca 1,4 milj = 6
% på smittan, i Kyela där detta projekt ligger, hela
9,7 %. Alla som drabbats har fri tillgång till
bromsmedicin. Far- och morföräldrarnas roll har
förändrats drastiskt under senare år. Det har ofta
blivit deras ansvar att uppfostra och ta hand om
den nya generationen.
Tanzania tillhör ett av Afrikas minst urbaniserade länder med endast 31 % boende i städerna.
30 % över 15 år var år 2002 analfabeter.
Religion. På fastlandet är 35 % muslimer och
hela 98 % på Zanzibar. 30 % är kristna och 35 %
tillhör inhemska religioner såsom animism m.m.
Konstitutionen som skapades under Julius Nyereres tid har förhindrat sammanstötningar mellan de olika trosriktningarna.
Dar es Salaam är den största staden med ca 3,2
milj. invånare och är landets ekonomiska centrum med många regeringsfunktioner. Huvudstaden sedan 1996 heter Dodoma. Dess nya
funktion som huvudstad har dock inte riktigt slagit igenom. Många regeringsfunktioner finns kvar
i Dar es Salaam.
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Något om Tanzanias historia
Tanzania är en östafrikansk stat med idag
över 42 miljoner invånare, trots svår spridning av HIV/Aids under senare år. Det består av 26 regioner, den autonoma regionen
Zanzibar inräknad. Namnet Tanzania och
republiken Tanzania bildades 1964 då det
skedde en sammanslagning både av de forna
kolonierna och namnen Tanganyika och
Zanzibar. Tanganyika blev självständigt
1961 och Zanzibar 1963. Tanganyika var
mellan åren 1885 och 1922 en tysk koloni. Nationernas förbund bestämde 1922
att Tanganyika skulle tillhöra engelsmännen. 1891 fick tyskarna inlemma Zanzibar i det Tyska protekoratet i utbyte mot den tyska ön Helgoland.
I Tanzania har man hittat över en miljon år gamla mänskoskelett. Det anses
vara en av de platser på jorden som har varit längst bebodd.
Julius Nyerere ledde från 1961 landet in i självständigheten och låg bakom
Arusha-doktrinen som innebar att landet skulle präglas av jämlikhet, socialism
och självförsörjning. Denna inhemska form av kommunism visade sig dock
leda till en ökande fattigdom. Efter Nyereres avgång skedde liberaliseringar
och 1995 blev det tillåtet för oppositionspartier att ställa upp i fria val.
Klas Lindberg
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Den herrnhutiska missionen i Tanzania
Herrnhutisk mission kom till
Tanzania första gången 1891
genom de tyska missionärerna
Theodor Meyer och Georg
Martin. De slog sig ner på den
lilla orten Rungwe i södra
Tanzania som ligger på 1700
m höjd ö h och vars klimat
påminner om nordeuropeisk
sommar. Man köpte drygt 24
kvadratkilometer mark för att
dels bygga en missionsstation
på, dels skapa förutsättningar
för framtida försörjning av
verksamheten i form av fram- Prästseminariet och bibelskolan i Lutengano
förallt teodling. Idag odlas bananer och avokados på samma
mark och bidrar till finansieringen av verksamheten. Den första tiden ägnades
uteslutande åt bön. Ett bönhus byggdes och tio år senare började man predika
evangeliet. Mellan 1901 och 1904 lyckades man inte få någon enda person att
vilja bli döpt eller avgöra sig för Kristus. Först 1906 döptes den första tanzaniern, en kvinna som varit sjuk och blivit botad genom missionärernas medicin.
Man måste beundra pionjärernas uthållighet! Ett nytt distrikt skapades, Kyela,
drygt 40 kilometer därifrån, men med helt annat klimat eftersom det ligger på
en lägre höjd. Kyrkor byggdes i Ipiyana och Mwayw, Kwimbila, en ny missionsstation någon mil bort, Lutengano och en medicinsk klinik i Isoko. Också i
Utengwole byggdes en tysk missionsstation. man startade en teplantage i
Rungwe och en i Kwimbila.

Clement Mwaitebele överlämnar en kinga till
Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm.
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Idag har denna kyrka, som
startade under så blygsamma
förutsättningar närmare
800 000 medlemmar. Framförallt i den södra och sydvästra provinsen har det
skett en stor tillväxt. Som en
jämförelse kan nämnas att
den lutherska kyrkan som
startades tidigare idag har ett
medlemsantal på 6 miljoner.
1967- 68 tog tanzanierna

Upprop! Varje barn berättar om sina behov.
över ledarskapet själva. Tidigare hade den herrnhutiska kyrkan, eller som de
kallar sig själva, ”The Moravian Church” i Tanzania letts av tyska superintendenter. Vid denna tidpunkt hade man 60 000 medlemmar. Att afrikanerna
själva fick leda sin kyrka visade sig alltså vara en mycket viktig åtgärd för att
kyrkan skulle börja växa på allvar. Den har alltså sedan 1968 mer än tolvdubblats i storlek!
Idag satsar man mycket på odlingar av olika slag, yrkesutbildning med
praktisk inriktning som kan innebära framtida försörjningsmöjligheter. Tyvärr
åtnjuter man inte längre något regelbundet understöd från Tyskland, förutom
satsningar på enskilda projekt vilka
uppgår till ca 20 000 Euro årligen.
De flesta satsningar måste man söka
efter ekonomiskt bistånd till på annat håll.
Klas Lindberg

Kören dansar lika bra som den sjunger
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Det diakonala och sociala arbetet

Det som var den yttersta orsaken till vår resa var som sagt en förfrågan om
vi ville stödja ett projekt rörande föräldralösa barn. HIV/Aids har skördat oerhört många människoliv i Tanzania och i länderna runtomkring. Ungefär 9,7 %
av invånarna bär på HIV-viruset. Nu har alla tillgång till fria bromsmediciner
vilket har stoppat den värsta framfarten av epidemin, men många är drabbade
och det tillkommer hela tiden nya föräldralösa barn. Hittills har över 300 barn
blivit hjälpta genom den lokala kyrkans arbete och 1500 har fått hjälp ända upp
till 18 års ålder. De har då alla genomgått någon form av utbildning.

Charmtroll med sand i håret.
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Barnens behov rör sig i första hand
om förutom mat och kläder om någon
som kan vara deras förmyndare, en
”Guardian”, med uppgift att vaka över
att barnens intressen tillgodoses, se
till att det kommer till skolan, får mat
och en god social miljö att växa upp i.
Eftersom det är så kostsamt att bedriva barnhem försöker man i möjligaste mån låta barnen leva bland närstående släktingar som mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, mor- och
farbröder etc. Det enda ”barnhemmet”
vi såg, var en mycket enkel hydda

med vasstak där det bodde fem föräldralösa pojkar (se bild t h) i det enda
lilla rummet. De hade hjälpt till själva
med att bygga huset och använde det
endast som sovplats.
Tyvärr händer det ofta då barnen blir
föräldralösa att somliga släktingar
kommer och berövar barnen allt de
äger. De tar över hus och eventuell
boskap och andra tillgångar och
slänger helt enkelt ut barnet, vind för
våg. Därför är behovet stort av pålitliga förmyndare som kan föra barnens
talan och ge barnen trygghet. Ofta
måste man anlita advokathjälp för att
försvara barnens intressen. Utväljandet av dessa förmyndare sker i samråd
med byäldste eller borgmästare och
andra myndighetspersoner. Tyvärr
händer det ibland att dessa missbrukar
sin makt och utnyttjar barnen både
som arbetskraft och sexuellt. Barnen
behöver alltså hjälp med det mesta,
pengar till skolavgiften, till skoluniformen, till läromedel, skor och andra
kläder samt till advokathjälp och
eventuella mediciner.

Barnen behöver hjälp
Barnen behöver hjälp med det mesta,
pengar till skolavgiften, till skoluniformen, till läromedel, skor och andra kläder samt till advokathjälp och eventuella mediciner.
 Ett lakan kostar ca 30 kr,
 Ett anteckningsblock 3 - 5 kr,
 Ett par skor ca 70 kr,
 En skoluniform ca 70 kr,

 Ett moskitnät ca 24 kr
 Skolavgiften för ett år på förskola
och lågstadium 170 kr
 Läromedel för ett år ca 40 kr,
 Examinationsavgift för ”form 2” = 15
år, alltså högstadiet 45 kr
 Examinationsavgift för ”form 4” = 16
- 17 år, alltså ung. gymnasiet 180 kr.

Det är av stor vikt att barnen får utbildning. Tidigare tillhörde skolan i
Rungwe kyrkan, men nu har den övergått i statlig ägo.
Skolan i Lutengano är ett högstadium
och gymnasium och kom på nionde
plats i hela landet vad gäller elevernas
resultat vilket är mycket glädjande.
Rektorn är kvinna, något som fortfa- De bor ensamma i Tenendus enda
rande är ovanligt.
barnhem som de byggt själva.
Klas Lindberg
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Jubileum i Göteborg
En gång i tiden fanns det ”herrnhutiska vänkretsar” på många orter i Sverige.
Under 1800-talet försvann de flesta. Till slut blev endast två kvar, i Göteborg
och i Stockholm. Bara i rikets två största städer finns det alltså fortfarande en
”Evangelisk Brödraförsamling”. Hur kom det sig? Det berodde på ekonomin.
När herrnhutismen blomstrade under andra hälften av 1700-talet testamenterade förmögna eldsjälar sin egendom till ”trossyskonen”. I Göteborg grundades
Linhultska stiftelsen, i Stockholm Hjärneska och Richterska stiftelserna. Även
om de var få till antalet hade herrnhutarna både i Göteborg och i Stockholm råd
att anställa en präst och hålla sig med en kyrksal.
Herrnhutarna i Sverige ville aldrig konkurrera med kyrkan. De ville vara den
”lilla kyrkan i kyrkan” (ecclesiola in ecclesia). I Göteborg och Stockholm samarbetade man därför alltid med Svenska kyrkan. Tidvis var det ganska dramatiskt.
För hundra år sen i Göteborg
En sådan dramatisk händelse
ihågkoms i Göteborg. Det är
precis hundra år sen (1913) som
14 personer beslöt: ”Vi bildar
Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg” Nu, hundra år
senare, tyckte man: ”Detta jubileum måste vi fira”. Evangeliska Brödraförsamlingen och
Linhultska stiftelsen skickade ut
en inbjudan till herrnhutintresserade nära och fjärran. Forska- Mike Boije, verksamhetsutvecklare i EBF
ren och musikern FD Christina Göteborg bjuder på tårta.
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Ekström ombads att hålla
festföredrag. Fyra erfarna
herrnhutare ställde upp för
intervju.
Att fira detta 100årsjubileum var både roligt
och klokt. Roligt därför att
en skara gamla och nya
herrnhutintresserade sammanfördes. Vid middagsbordet var samtalen livliga.
Vi var ett fyrtiotal persoSpänd uppmärksamhet under Christina Ekströms
ner. En del kände varandra
från tidigare, andra möttes intressanta föredrag om Herrnhutismen.
för första gången. Det
rådde en vänlig stämning. När den avslutande mässan stod på programmet var
det svårt att avbryta de intensiva samtalen.
Nystart 2013
Jubileet slog en bro mellan utmaningarna 1913 och 2013. När 14 personer
1913 bildade Brödraförsamlingen i Göteborg var det en pionjärinsats. Några
månader innan fanns inte en enda intresserad. Den andliga gnistan hade slocknat, trots att det fanns goda ekonomiska resurser. 100-årsjubileet skulle påminna om de 14 modiga från år 1913 och samtidigt inspirera dagens herrnhutvänner.
Läget idag är absolut inte lika dramatiskt som 1913. Det finns ett sjuttiotal
medlemmar. Trots det känner man ett starkt behov av förnyelse. Linhultska
stiftelsen har därför projektanställt prästen Joakim Johansson och Mike Boije.
Brödraförsamlingen i Göteborg är på väg att hitta – åter en gång – sin identitet
”i tiden”. Och vi från Brödraförsamlingen i Stockholm önskar våra
”trossyskon” i Göteborg Guds välsignelse över kommande tider.
Michael Hertzch
Foto: Barbro
Hertzch

Klas Lindberg överlämnar en oljelampa och ett bibelord
till församlingen i Göteborg.
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Bönen i Herrnhut
När man hör människor ifrån andra samfund tala om Herrnhut märker
man en sak: Herrnhut är känd som den plats där man bad i över
hundra år i sträck!
Herrnhut är en historisk plats. Utifrån
Herrnhut sändes missionärer som
kom att påverka världen. Bland annat
hade man med sin mission och förkunnelse inflytande på några av de
män som var med och formade den
amerikanska konstitutionen. I Herrnhut hade man ett kontinuerligt bönemöte som varade över hundra år i
sträck. Kanske inte alla känner till
just staden Herrnhut, men påfallande
många kristna från olika samfund
runt om i världen har hört om den där
platsen i Tyskland där man bad i över
hundra år i sträck. Många unga
kristna i Sverige åker idag till en plats
i USA som kallas ”International
House of Prayer” i Kansas City där
bön har pågått dygnet runt i över tio
år nu. Där nämns Herrnhut och ”the
Moravian Church” som det herrnhutiska samfundet kallas som en viktig
inspirationskälla. Gemensamt för alla
dessa människor som inspireras av
bönen i Herrnhut är att man har upp12

täckt att det händer saker när man
ber!
Men vad var det egentligen som
hände där nere i Herrnhut för snart
300 år sedan? Nikolaus Ludwig von
Zinzendorf, född 1700, tog under det
tidiga 1720-talet emot böhmiska och
mähriska (nuvarande Tjeckien) flyktingar ledda av Christian David.
Christians flammande förkunnelse
hade samlat hundratals till lovsång
och bön. Man gick från dörr till dörr
för att vinna andra för Kristus. Snart
inleddes förbud mot dessa bönesamlingar som förlöjligades och de
väckta förföljdes. De spärrades in i
fängelser, i celler, i stall, i slottstorn,
etc. En del fick arbeta längs vägarna,
fastkedjade i kedjor. Andra skickades
iväg till platser långt bort där det var
svårt att finna arbete. Till slut blev
emigration enda lösningen. Man
flydde, berövade alla sina ägodelar,
vilket ofta var betydande summor.

Dagen började med att pastor Rothe
talade om den heliga nattvarden, och
sedan annonserade att det skulle hållas
nattvard samma dag. Under nattvardsfirandet bad greve Zinzendorf förbönen. Han bad om hjärtats enhet och att
alla skulle ha en fast och orubblig
grund i Kristi blod och kors och sist
om väckelse. Man bad varandra om
förlåtelse och pastorn Johann Lukas
Süss ledde de närvarande i en syndabekännelse och uttalade därefter förlåtelseorden. Alla tolv runt bordet upplevde starkt att deras hjärtan fylldes
med frid och glädje i den Helige Ande
på ett sätt som de aldrig hade erfarit
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
tidigare och de drogs till varandra i en
kärleksfull enhet.
Under de två veckor som följde hände
Dessa fann en tillflyktsort hos greve
åtskilligt. Bland annat blev det väckZinzendorf och fick tillåtelse att bygga else bland barnen. De kunde be i timen koloni på hans mark. Christian Da- mar! Men snart dök också olika hot
vid kallade den för ”Herrnhut”
upp. En bybo tyckte illa om att hans
(=Herrens beskydd). Ryktet om Herrn- dotter lekte med de väckta barnen,
hut spred sig och snart kom andra
Zinzendorfs släktingar kallnade gentekristna flyktingar från många platser. mot honom och retade sig på hans
De representerade olika kristna trosriktningar. Snart uppstod konflikter
mellan dessa. Zinzendorf insåg att han
var tvungen att göra något åt saken
och flyttade helt enkelt ned till Herrnhut och inledde samtal med några av
ledarna. Den 12:e maj 1727 valde man
tolv äldste med ansvar för den andliga
översynen. För att hjälpa den andliga
tillväxten skapade man ”Bunden”, ett
slags små cellgrupper där man stod i
en nära relation till varandra. Dessa
möttes regelbundet för bön och för att
dela det andliga livet. Under sommaren som följde kom man varandra närmare. Det hela kulminerade i en hän- Christian David
delse den 13:e augusti samma år, som
förändrade allt.
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verksamhet. I grannbyarna förbjöds
invånarna att besöka någon av de
Herrnhutiska gudstjänsterna, och när
två män begav sig till ett grannområde
för att hålla ett möte blev den ene arresterad och satt i fängelse i Zittau.
Dessa händelser bland flera gjorde
människorna i Herrnhut övertygade
om behovet av obruten bön för Herrnhut. Herrnhut betyder också både
”under Herrens beskydd/vakt” och ”på
Herrens vakt”. Inspirerade av 2 Mos
29 och 3 Mos 6:13 delade man den
27:e augusti 1727 upp tiden från midnatt till midnatt upp mellan 24 män
och 24 kvinnor på ett sådant sätt att
var och en av dem skulle tillbringa en
timme i förbön för att sedan avlösas av
den andre. Denna bön sägs ha pågått
oavbrutet ända fram till 1847. Genom
årtiondena deltog hundratals i deras
bönemöten (alltså inte den kontinuerliga bönevakten, utan de vanliga mötena). Många förundrades över den
starka gudsnärvaron och kunde sjunga
och ligga på golvet inför Gud i upp till
sex-åtta timmar!

otroligt uppmuntrande! Jag har nämligen läst i Bibeln att Gud är densamme,
igår, idag och i evighet!
Christoffer Ahlbäck

Det var utifrån dessa händelser som
väckelsen spred sig från Herrnhut.
Man blev den första protestantiska
rörelse som sände ut missionärer. 65 år
efter denna händelse hade man sänt ut
över 300 missionärer över hela världen, bland annat till Danska Västindien och till Grönland. Några av dessa
missionärer hade fått nöd för slavarna
på Jamaica. Enda problemet för dem
var att de inte kunde ta sig till Karibien utan att själva vara slavar. Lösningen? De lät sälja sig som slavar!
Det är ingenting man gör lättvindigt.
För något sådant krävs en stor portion På Hutberg byggdes detta torn till skydd
av Guds kärlek! Allt det här är helt
för dem som bad mot dåligt väder.
klart häpnadsväckande, men också
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Jonah
Sinyangwehj
från Malawi
är mannen som ligger
bakom själva skrivelsen
vi fick om att stödja de
föräldralösa barnen. Han
är högskoleutbildad och
har vigt sitt liv åt att
stödja dessa barn. Han
menar att inte endast det
ekonomiska stödet av barnen är viktigt utan också det psykologiska. Vår uppgift är att ge dem trygghet och skydda dem från att hamna i socialt olämpliga
miljöer. De behöver etisk vägledning och stöd att fungera självständigt. Om de
saknar intresse för skolarbetet försöker vi motivera dem att ta vara på sina möjligheter och ge dem en bättre överblick av vad dåliga beslut kan leda till. Vi
uppmuntrar dem att ha en målsättning med sina liv. Deras förmyndare och vårdare behöver också ständigt följas upp så att de inte utnyttjar barnens beroendeställning. Tyvärr har det ibland hänt att barn utsatts för sexuella övergrepp, särskilt flickor i puberteten eller äldre. Det är viktigt att förmyndarna har ett hjärta
för barnen och helt och hållet är inriktade på deras bästa.
Vi bistår också med lån till barnens förmyndare så att de kan försörja barnen.
Ibland kan barnen utföra enklare arbeten för att hjälpa till med sin försörjning,
men det måste alltid ske inom rimliga gränser. Då barnen blir sjuka försöker vi
skapa en god vårdmiljö hemma. Barnen måste hela tiden få ett så gott psykosocialt stöd som möjligt. Vår ambition är att utgå från ett holistiskt perspektiv, att
hela människan är viktig, till ande, själ och kropp. I den afrikanska kulturen är
storfamiljen central. Vi försöker så långt det går inlemma dem i en familjemiljö. Där får de hjälp med att skapa sociala band. Vårt motto är hjälp till självhjälp. Barnen ska diska tallriken de själva har ätit på.

Vid pennan: Klas Lindberg

M I S S A I N T E V Å R N YA H E M S I D A !
www.evangeliska.nu
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Välkommen att fira påsk i
Evangeliska Brödraförsamlingen
Sön 24 mars kl 15:00 ”Herren behöver åsnor” Palmsöndagsgudstjänst med Klas Lindberg
Tors 28 mars kl 17:00 ”Måltiden som ger evigt liv” Skärtorsdagsmässa med Klas Lindberg
Fre 29 mars kl 13:00 Korsvandring genom Stockholm tillsammans
med S:ta Clara kyrka och andra Stockholmskyrkor. Samling vid
Klarabergsgatan. kl 15:00 Avslutningsgudstjänst på Sergels Torg
”Jesu dödstimme”
Sön 31 mars kl 08:30 ”Uppståndelsens kraft!” Påskotta med Klas
Lindberg. Efteråt serveras morgonkaffe

VARMT VÄLKOMNA!
Du kan alltid ta kontakt med oss för samtal, själavård och bikt.
Och du få gärna komma med dina böneämnen.
Klas Lindberg, 070-854 03 00
Epost: klas.lindberg@evangeliska.nu
Christoffer Ahlbäck, 070-787 67 59
Epost: christoffer.ahlback@evangeliska.nu

Evangeliska Brödraförsamlingen
Sibyllegatan 13
Tel 08-660 09 07
114 42 Stockholm
PlusGiro 51202-0
www.evangeliska.nu
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