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BG: 900-3054
PG: 90 03 05-4

Swish: 900 30 54
Märk din gåva ”Rädda Kyrkan”

www.open-doors.se/raddakyrkan

Var med oss och påverka situationen för de kristna i
Mellanöstern. Målet är minst 1 000 000 namnunderskrifter
världen över. Vi vill få världens ledare att agera.
Din underskrift behövs! www.open-doors.se/raddakyrkan

Genom din gåva förmedlar vi nödhjälp,
mat och mediciner men också mer
långsiktigt stöd genom mikrolån och
traumarådgivning.

Arrangera bönemöte,
be i din hemgrupp eller
i din egen andaktsstund.
Bön förändrar situationer!

BE SKRIV PÅGE OCH PÅVERKA VÄRLDENS LEDARESOM ALDRIG FÖRUT FÖR ATT FÖRMEDLA HOPP
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– Tillverkar och säljer
traktorprocessorer, fällgripar

och skotarvagnar
För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se

Skonsamt SKOGSBRUK
Traktorprocessorer för rätt uttag vid rätt tidpunkt

HYPRO 755

HYPRO 450 XL

HYPRO 755 HB

HYPRO 300



Carin	  Hyving	  –	  Mi-	  i	  Din	  Härlighet!	  

Provlyssna	  på	  www.carinhyving.se	  	  
	  

Tre	  böckerna	  om	  Guds	  gåvor	  4ll	  församlingen.	  Bara	  Guds	  
kärlek	   förvandlar	   oss	   på	   djupet	   och	   förändrar	   våra	   liv.	  
Bara	   rela4onen	   4ll	   Jesus	   öppnar	   oss	   för	   sann	   tro	   och	  
verkligt	  liv.	  Läs	  dessa	  livsvik4ga	  böcker.	  Guds	  folk	  behöver	  
komma	  ut	  i	  friheten	  aA	  leva	  helt	  och	  fullt	  i	  Jesu	  kärlek	  och	  
nåd.	  Först	  då	  kommer	  världen	  runt	  omkring	  oss	  aA	  förstå	  
aA	   Gud	   är	   på	   rik4gt.	   Carin	   skriver	   läAläst,	   poe4skt	   och	  
naturligt	  med	  en	  andlig	  klarsyn	  som	  bygger	  upp	  och	  som	  
förvandlar	  på	  djupet.	  	  

Beställ	  på	  www.inspiredproduc@ons.com	  eller	  kundkontakt@inspiredproduc@ons.se	  
10	  %	  RABATT	  ange	  kod	  SKR-‐JUL	  vid	  beställning.	  Erbjudandet	  i	  denna	  annons	  gäller	  hela	  2016.	  	  

Ny	  underbar	  musik	  med	  Carin	  Hyving!	  	  
Skivan	  heter	  MiA	  i	  Din	  Härlighet	  och	  är	  Carins	  första	  
soloskiva	  med	  helt	  egna	  sånger.	  
Carin	   blandar	   pop,	   visor,	   jazz	   och	   lovsång	   med	   en	  
ljuvlig	  närhet	   för	  eA	  nära,	  nära	  möte	  med	  Gud.	   En	  
verklig	  rela4onsskiva.	  
Skivan	  spelas	  dagligen	  på	  Sveriges	  Kristna	  Radio	  och	  
har	  blivit	  mycket	  uppskaAad.	  

Provläs	  på	  www.carinhyving.se	  

Böckerna	  om	  Guds	  gåvor	  och	  din	  Gudsrela@on!	  
	  

“LIVE”MORGON RADIO
Vi på radion för ständigt en diskussion på hur vi kan förbättra och 
förnya vår programtablå och nu har det alltså blivit dags för ett nytt 
steg. Sveriges Kristna radio är verkligen glada och stolta över att få 
presentera nyheten om att vi i snart har premiär för vår nya morgon- 
show MORGON PULS. Som till en början sänds på fredagar mellan 
06:30-08:30 med början den 25 november. 

Ett skratt förlänger livet, som uttrycket säger och det är något vi 
alla i redaktionen är överens om. Därför är visionen och målet med 
vår morgonshow att alla våra lyssnare ska få börja dagen med både 
skratt och en stor portion hopp. För att sedan gå vidare till jobbet, 
skolan eller vad man nu gör i sin vardag. Den stora utmaningen är 
ju att förmedla just detta när världen och samhället utanför dörren 
stundtals har väldigt lite av det budskapet. Men vi tror att våra  
programledare Linda och Johan Odén är de rätta personerna att anta 
utmaningen och uppdraget. Deras olika personligheter kommer ge en 
skön ballans av humor upptåg innerlighet Hopp och tro. Programmet 
kommer innehålla tävlingar intressanta gäster och den bästa starta 
dagen musiken.

MORGON PULS
Varje fredagsmorgon
med start 25 november
Kl 6.30-8.30

foto: Eddie Martinez

P r e m i ä r
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Sveriges Kristna Radio är en samfundsoberoende 
radiokanal. Vår vision är att vara en stark kristen röst 
som når hela landet:

•   En röst som kan nå alla som söker hopp och 
mening

• En röst som genom budskapet om Jesus 
Kristus stärker tron

• En röst som planterar och står upp för 
kristna värderingar i samhället

Vi sänder 24 timmar om dygnet via webben och 
FM 88,4 i Stockholm och Södertälje samt FM 
91,6 i Kristianstad med omgivningar.  
Programinnehållet präglas av:

Musik
Samhällsdebatt
Trosfrågor 

Stöd gärna vårt arbete med en gåva
Bankgiro 430-9597
Plusgiro 520264-3

WWW. SVERIGESKRISTNARADIO.SE

HALLÅ! FÅR JAG LÅNA DITT ÖRA 
EN STUND, DET HÄR ÄR VIKTIGT!
Den här ledaren handlar om mission i missionslandet Sverige där stora 
delar av den yngre befolkningen, många medelålders och även äldre är 
mer eller mindre noviser om vad ett kristet liv, lärjungaskap och en rela-
tion med Gud innebär. Sverige är ett land där den kristna rösten i etern är 
väldigt tyst.

Vad gör den tystnaden med dig och mig? 
Vad gör den tystnaden med Sverige?

Är det inte så att våra värderingar som kristna långsamt påverkas utan att 
vi märker det, små steg i förändring märks ju inte förrän efter ett tag. Vad 
gör det med vår vilja att nå Sverige med evangeliet? Hur påverkar detta 
värderingarna i Sverige? Hur kommer det sig att så många i Sverige knappt 
vet någonting om kristen tro och liv. 

Hur ska vi göra för att förmedla evangeliet i Sverige? 
Nu lägger vi i Sveriges Kristna Radio in en ny växel och vårt mål är att 
nå hela Sverige dygnet runt. Radion når långt och når fram utan hinder! 
Vi bygger en vanlig radio men på tydlig kristen grund och på alla digitala  
plattformar. Arbetet är både preevangeliserande och direkt evange-
liserande. Vi vill utveckla samarbete och delaktighet med kristna och  
församlingar runt om i hela landet. Vi vill med gemensam styrka göra allt vi 
kan för att nå ut med evangeliet. En grundförutsättning för framgång för 
ett sådant här arbete är en målmedveten bön och vi uppmanar vi dig att be 
för radiomissionen i Sverige.

För att nå igenom mediabruset och bli en tydlig röst i Sverige arbetar 
Sveriges Kristna Radio sedan 2009 med att bygga ett trovärdigt  
varumärke. Att vara en professionell medieaktör med hög ambition 
avseende; teknisk- och journalistisk nivå, ett kvalitativt innehåll och ett 
professionellt framförande. Musik då? Vi är ett skyltfönster för ny kristen 
musik både på svenska och engelska i varierande musikstilar som över 
dygnet passar de flesta smaker. 

Allt för evangeliets skull.
Hör av dig till: mission@sverigeskristnaradio.se om du eller din församling 
vill vara en del av arbetet i missionslandet Sverige!

Gud välsigne dig!

Roland Grahn
Verksamhetsansvarig i Sveriges Kristna Radio

Kristdemokraternas 
partiordförande

Tid: 23 november. Kl: 18:00
Plats: Ljusgården, Filadelfiakyrkan, Örebro

Kristdemokraterna Örebro län

Ebba Busch Thor Tid: 14 november. Kl: 13:00
Plats: Göransson Arena, Sandviken
Kristdemokraterna Gävleborgs Län

Lyssna till: Désirée Pethrus

Tid: 7 november. Kl: 13:00
Plats: Officersmässen, Ärna
Kristdemokraterna Uppsala Län

Lyssna till: Ebba Busch Thor

DISTRIKTSSTÄMMOR

LÄK A R E U TATAT N G R Ä NSE
R

företagsvän

Vi vill verka för:

• En kyrka för hela familjen
• Kristi kyrkas enhet
• En kyrka som står upp för människovärdet

Stöd oss gärna genom att bli medlem och/eller ge en gåva!
Bankgiro 5729-6048. Kristdemokrater för en levande kyrka 
c/o Bertil Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30  Lammhult. 
E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se    
www.enlevandekyrka.se   Tel. 070-675 46 46.



Vart du än bor är vi  
aldrig längre bort än ett 

telefonsamtal!
Kjells Elektronik & Digital-Tv Center AB vill alltid kunna erbjuda dig bästa  
erbjudandet vad det gäller mobiltelefoni, mobilt bredband och Tv-kanaler. Vi  
arbetar tätt ihop med Canal Digital, Viasat, Boxer, Tre, Tele2 och Net1 allt för  
att du som kund ska få så bra deal som möjligt.

Så söker du något av ovanstående till dig själv eller familjen, till din församling eller 
ditt företag, tveka inte att höra av dig, oavsett vart i vår avlånga land du än bor!

Kristen Tv via egen parabol, helt utan månadskostnad, 
kompletta paket från 1295kr + ev. frakt

Alla typer av larmsystem, efter dina behov, inbrott, brand, vattenläckage,  
kyl / frys-alarm m.m. bara fantasin sätter gränsen!

Tel.0392-10 200 - info@digitaltvcenter.se - www.digitaltvcenter.se



Sveriges kristna radio har startat en kristen telefonjour  
under helgkvällar. I tider när så många människor i  
samhället mer än någonsin är drabbade av ensamhet och 
hopplöshet, är vårt mål att kunna erbjuda en hjälplinje 
som alltid går att ringa varje natt för samtal, förbön och 
stöd. Denna hjälplinje kallar vi för Lifeline.

Vi använder oss av våra vanliga mobiltelefoner och kan  
arbeta var som helst i landet. Sprid kunskap om denna 
möjlighet att få hjälp och ge stöd! Är du en kristen med 
-människa och intresserad av att bli en del av detta arbete?

Vi kan erbjuda en kortare utbildning i Stockholm alterna-
tivt en nätutbildning med 10 kursbrev. Anmäl ditt intresse  
med namn och telefonnummer på: 
lifeline@sverigeskristnaradio.se

Att arbeta i Lifeline känns väldigt meningsfullt och gör  
skillnad för människor i nöd säger Jens Lunnergård  
koordinator och Lennart Bergström, kursledare för Lifeline

LIFELINE 
– EN RÖST I NATTEN !

Man från Kristianstad plågas av konflikt med sin pappa 
sedan många år. Pappan bor dessutomutomlands. På 
Lifeline ger vi tröst, ber om försoning och samtalar om 
olika lösningar.

Värk i kroppen är ett svårt lidande för denna kvinna 
som ringer till Lifeline, Vi ber om befrielse och helande 
och samtalar om tänkbara orsaker och behandlings- 
möjligheter.

Ung flicka har förlorat sin bäste vän i en bilolycka. På 
Lifeline får hon förbön och hänvisas också till samtal och 
fortsatt bearbetning av den svåra händelsen

Man från mellansverige känner oro för sin dotter som 
gift sig med en man som är slösaktig och spenderar 
familjens pengar på ett oklokt sätt. Dottern var tidigare 
ekonomiskt mycket försiktig men har svårt att stå emot. 
Fadern blir mycket lättad efter en stunds förbön via ett 
nattligt samtal till Lifeline

08-512 56 040
LifeLine Fredag och Lördag nätter
21.00-06.00 ring annonymt

www.semnos.com
0370-198 27

Fler nyheter i 
vår webbutik!

150:-

198:-

150:-

129:-

169:-

149:-

149:-

Inspirerande höstboknyheter
Hon fick 
möta Gud 
och uppleva 
att himlen 
är verklig

Spännande om 
den profetiska 
agendan bakom 
upptäcktsresorna... 

Fräsch andaktsbok för ungdomar

Pausa vardagen!Målarböcker för vuxna

Bibelberättelser i 
en Nallepälspärm!Det kanske inte 

behöver vara så 
svårt att be...



Erics Foto & Webdesign 
www.efw.nu • eric@efw.nu • 0707-43 11 23

Tveka inte - ring eller maila!
 

Med vänliga hälsningar
Eric Wallberg

Här är allt samlat under ett tak
Fotografering • Flygfoto • Hemsidor • Reklam

Jag kan hjälpa Er med:
• Allt inom fotografering

• Hemsidor till humana priser

• Uppdatering av befintliga hemsidor
 

Flygfotografering: 
• Mäklarfoto • Reklam • Stadsplanering  

•  Gårdsfoton • Nyhetsfoto m.m.
 

Design av: 
• Annonser • Foldrar • Trycksaker m.m. 

I samråd med Er tar jag fram bästa möjliga lösning för just Ert företag.

Erics Foto & Webdesign
Det lilla företaget med många möjligheter
Erics Foto & Webdesign
Det lilla företaget med många möjligheter
Erics Foto & Webdesign
Det lilla företaget med många möjligheter

“PLAY-DATE”

Föräldrar erbjuds tre timmar av barnpassning med 
aktiviteter för sina barn samtidigt som de själ-
va kan gå på date. Varannan månad erbjuds denna  
möjlighet till alla föräldrar som längtar efter kanske en säll-
synt möjlighet att gå på date med varandra mitt under den 
stressade barnperioden i livet. Vid kyrkans incheckningsdisk 
möter vi en leende Frida Hutchings - initiativtagare och le-
dare för verksamheten när hon tillsammans tre andra ledare 
tar emot barn och föräldrar som skiljs åt för en helkväll på 
var sitt håll. Play-date kan liknas vid en kollektiv barnvakt för 
alla föräldrar som av olika anledningar kanske saknar den-
na möjlighet i familjen. Kvällen är fylld av olika aktiviteter för 
barnen som även innefattar pizzabuffébjudning.

Varför erbjuder kyrkan barnvakt?
Vi såg ett stort behov av att som kyrka kunna hjälpa par 
att kunna få tid att ta tid för varandra; att stärka den äk-
tenskapsrelationen mitt under den ofta tunga och stressade 
perioden som småbarnsföräldrar. Det är en också en uppgift 
för kyrkan.
Hur kom ni på idén?
Jag fick frågan från en journalist som besökte kyrkan ni har 
verksamheter för alla sorters människor och alla ålders-
grupper i kyrkan men har ni inget för gifta människor?” 
Och då insåg att nej - det har vi ju faktiskt inte. När jag 
kom berättade jag om denna fråga för min man, och så 
sa jag det att nu måste vi göra någonting. Morgonen eft-
er vaknade jag av att ha namnet “Play-date” i tanken. Jag 
gillade det ordet för att betydde så mycket mer än att er-
bjuda barnen lek i kyrkan (vilket inte är ovanligt!) utan 
att också betona “date” - att föräldrar skulle använda 
tiden barnen är i kyrkan till att gå på date med varandra. 

Hur länge har ni hållit på?
Två år nu i höst.
Vad gör föräldrarna medan deras barn är i kyrkan?
 Jo, de flesta går ju ut på restaurang och äter en god mid-
dag tillsammans. Andra sitter bara hemma i soffan och 
myser. En del går på långpromenad tillsammans. De är 
ju såå...å lyckliga när de kommer tillbaka! De ser så kära 
ut när de kommer tillbaka och hämtar sina barn. Och 
barnen är också så lyckliga för de har haft roligt här till-
sammans och ser också att deras föräldrar är glada.  

Man blir så varm i hjärtat när man 
ser vad detta enkla kan göra. Vi 
vet ju inte hur varje familj egentli-
gen har det; om man har problem 
hemma eller är trött osv, men så 
ser vi att ja, vi g jorde skillnad i vart 
fall.
Kan ni utveckla detta 
koncept?
Jo, Johan (en annan av ledarna) 

har talat om att vi även särskilt borde uppmuntra ensam-
stående föräldrar att använda “tjänsten”, och då sträcka oss 
långt utanför kyrkans väggar för annonsera om möjligheten. 
Men vi har hittills valt att ligga på en nivå så att vi säkert har 
tillräckligt med ledare som behövs.
Vad är ert tips till andra kyrkor som vill göra samma sak?
Vi vill göra det så enkelt som möjligt; Det skall vara enkelt att 
hjälpa andra människor. Vi gör detta på ett sätt så att det inte 
är så avancerat att arrangera dessa kvällar och så att det går 
att hålla igång utan att slita de som hjälper till. 

Barnen leker i kyrkan medan föräldrar går på date! Det är fredagkväll och 
klockan slår sex vid kyrkan i östra Uppsala. Ut från kyrkan strömmar föräldrar som 

just lämnat sina barn på det som kallas “Play-date”.

MAN BLIR 
SÅ VARM I 

HJÄRTAT NÄR 
MAN SER VAD 
DETTA ENKLA 

KAN GÖRA.

Välkommen Kaos -  Radiopodden om familjelivet 
hör du på www.sverigeskristnaradio.se
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Bli fadder idag!
www.compassion.se - facebook.com/compassionsverige

Tlf: 08-236200 - info@compassion.se



Men varför då engagerad i Sveriges Kristna Radio?
- Bra fråga, kan man tycka! Säger Göran och fortsätter: Jag 
har ju verkligen ingen yrkesmässig koppling eller utbildning i 
media, men allt har en mycket speciell förklaring: när jag för 
drygt 10 år sedan bodde i USA under en period med min 
familj och då började känna en längtan tillbaka till Sverige 
så upplevde jag under bön ett tydligt tilltal från Gud om att 
jag skulle får vara med och grunda en rikstäckande kristen  
radiostation i Sverige. 

Detta tilltal bekräftades sedan av flera andra personer som 
upplevde samma sak. Jag frågade Gud om varför just jag – 
jag har ju ingen erfarenhet från media eller radio mer än att 
jag är en hängiven radiokonsument, men det var som att 
Gud då talade tydligt igen att lugn; ”Jag kommer att kalla 
och föra samman flera andra personer i detta så du är inte 
ensam!” Och så blev det verkligen, berättar Göran.
Väl hemma i Sverige dröjde det inte länge  
förrän kontakter kom att knytas på de mest 
förunderliga sätt med andra personer 
både i Sverige, från USA och England, som 
alla kände sig kallade att, ekonomiskt och  
praktiskt, göra det möjligt att förverkliga 
denna vision.

- Det var helt otroligt, berättar Göran. På ett 
mirakulöst sätt kom vi i kontakt med grundarna till 
en av USA:s allra första stora kristna radiostationer, och 
som nu utvecklats till världens största kristna mediabolag; 
Salem Communications, och de gav oss den ekonomiska 
grundplåten till att starta detta projekt. Och trots små  

resurser och utan kopplingar till något samfund eller starkt  
mediabolag, har vi idag kommit betydligt närmare målet om 
en högkvalitativ rikstäckande dygnet-runt-radio på kristen 
grund.
- Vi vill ju framförallt nå ut till de som kanske aldrig besöker 
en kyrka, och vi vill vara en kristen samhällsröst. 
Nya bostadskvarter och köpcentrum arbetas det just 
nu med på kontoret men Göran är också kyrkoarkitekt 
med fokus på frikyrkor. Och erfarenheten från de många  
kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt han varit  
inblandad i bär han med sig när han hjälper kyrkor runtom 
i hela landet att förverkliga sina ny- och ombyggnadsprojekt. 
Genom att nyttja det bundna, dolda fastighetsvärde som 
ofta finns i kyrkans befintliga fastighet i dess utvecklings- 
potential, så skapas grundplåten för att bygga  

en ny, modern kyrka som är anpassad till den 
förändring i lokalanvändning som många frikyrkor  

anammat jämfört med för 30 år sedan.

Och vari består då denna förändring?
- Jo, dels har kyrkkaffet efter varje Guds-
tjänst blivit närmast allenarådande vilket 
ställer krav på större och mer välkomnande 

församlingslokaler, dels har modern musik och 
mediateknik börjat användas i samband med 

gudstjänsterna vilket lokalerna inte är anpassade för. 
Barnverksamheten har blivit större och viktigare i många 
kyrkor och sist men inte minst; många frikyrkor har helt 
enkelt vuxit ur sin lokaler vilket är en fantastisk positiv trend.

GÖRAN REIERSTAM
ARKITEKTEN SOM 
BYGGER EN 
RIKSTÄCKANDE 
KRISTEN 
RADIOSTATION

Han är arkitekt och stadsplanerare på heltid som sedan drygt fyra år driver sin egen 
arkitektbyrå vilken bär hans namn; Reierstam Arkitektur &  Projektutveckling. I projektportföljen

ingår uppdrag åt några av de största bygg- och fastighetsbolagen i Sverige.

Vill de veta mer och komma i kontakt med Görans
arbete?  Surfa in på www.reierstam.se



Säg nej till stress och säg ja till tider av vederkvickelse 
och läkedom. Många har dåligt samvete över att de inte 
hinner med allt de ska göra med barnen, på arbetet, i  
församlingen och i hemmet. De blir tröttare och tröttare. 
Tiden kan beskrivas utifrån timmar, minuter och sekunder 
eller efter dess innehåll och kvalitet. Gud vill att vi ska leva 
i den ”välbehagliga tiden” i Guds tid och i hans vilja (2 Kor 
6:2).

För Gud kan en dag beskrivas som tusen år och tusen år 
som en dag. Saker som sker under en dag kan ha ett sådant  
inflytande på våra liv att både innehåll och inriktning för evigt 
kommer att förändras (2 Petr 3:8). Jesus visar med sitt liv att 
när man är i Guds vilja kan man få stor betydelse och stort 
inflytande på ett positivt sätt även om man får verka bara 
under en kort tid. Jesu tre år i tjänst har för evigt förändrat 
framtiden för hela mänskligheten. Livet handlar inte bara om 
mängden år utan om dess innehåll, mål och syfte.
Tiden är i Guds hand

Jesus är Herre över tiden. I Psalm 139 står det att innan vi 
knappt var formade sammanfogade Gud oss och skrev alla 
dagar i livets bok. I Psalm 31:16 säger psalmisten att hans 
tid står i Guds hand. För att livet skall bli det som Gud har  
ämnat så är det viktigt att man överlåter tiden i Guds hand. 
När vi överlåter vår tid till Gud blir tiden en tjänare till oss och  
förlorar sin makt att pressa och stressa och ställa krav. Tiden 
ska tjäna dig. Gud ger oss tiden, men han planerar också 
de rätta tillfällena för oss (Pred 3:1). Vi går i förutberedda  
gärningar. Vi behöver inte stressa, planera i köttet och oroa 
oss för att vi inte ska komma in i de saker vi önskar eller få de 
möjligheter som vi drömt om.

I kärleksrelationen med Gud får vi en förmåga att känna 
igen vår tid och ge vårt gensvar till Gud. Gud ger oss en  
övernaturlig ledning genom sin Ande i vår begränsade tid och 
förbereder vår väg så att tid och tillfälle korsas. Vi ska inte 
vara på fel plats vid fel tillfälle, utan på rätt plats i rätt tid. Det 
är Gud som hjälper oss att planera och prioritera. Hans ord 
säger att vi ska sätta honom först och hans rike och sedan ska 
allt det andra tillfalla oss.

Satan är en tidstjuv och han vet att 
hans tid är kort. Han har kommit i 
stor vrede in i den här världen för 
att förstöra den. Vi behöver säga 
nej till att komma under tidens 
press och negativa påverkan. Om 
mörkrets makter stjäl tiden så 
kanske vi inte kommer in i Guds 

plan för våra liv. Livet är för kort för att slarva bort dyrbar tid. 
Bibeln säger att denna tid är ond, och det betyder att tiden är 
under inflytande av mörkrets makter. Satan kallas för denna 
tidsålders furste. Men vi är ämnade att leva för evigt och inte 
hindras av att tiden tar slut. Vi vet att vi alla kommer att dö, 
och därför vill vi göra så mycket som möjligt av den tid vi har.

Överlåt tiden till Gud
Bibeln talar om denna tidens omsorger och bekymmer som 
kväver ordet i vårt liv. Krav, krav, krav. Vi måste hinna med 
allt. Eller? Bryt makten i alla dessa krav och börja lev i stället. 
Tiden kan förlängas genom Guds Ande. Gud kan förändra 
tidsbegreppet så att vi får närvaro och kvalitet i det vi gör. 
Minns du hur det var när du var liten och tiden aldrig tycktes 
ta slut? Sommarloven var hur långa som helst. Det berodde 
till en del på att tidsbegreppet var annorlunda. Nyfikenheten 

DU HAR ALL TID DU BEHÖVER
Många människor är slavar under tiden och springer i ett dagligt ekorrhjul. 

Men tiden ska tjäna dig och du ska inte tjäna den. 

“VILL VI GÖRA 
SÅ MYCKET 

SOM MÖJLIGT 
AV DEN TID 

VI HAR”



Vad är egentligen föreningen Genesis?
Genesis är en allkristen förening som vill stödja och 
sprida den bibliska skapelsetron! Men vi gör inte detta 
för att konkurrera med evangeliet utan för att lägga en 
grund för evangeliet. Utan skapelsen och syndafallet 
som drog döden över skapelsen blir Jesu verk på korset 
meningslöst. 
Är den inte då en förening för bakåtsträvare som inte 
vill bejaka modern vetenskap? 
Nej, tvärtom! Vi bejakar modern vetenskap men inte alla 
spekulativa teorier som går under vetenskaplig flagg som 
exempelvis evolutionsläran.
Hur menar du då att evolutionsläran är spekulativ?
Därför att den inte kan förklara det vi ser i naturen; ex-
empelvis det stora inslaget av svindlande design, eller 
att fossil inte innehåller de sekvenser av organismer 
från bakterien till människan som borde finnas om evo-
lutionsläran vore sann. Livet förekommer i s k taxono-
miska grupper (exempelvis hunddjur, kattdjur men inga 
hundkatter, red. anm) precis som de skapade slag Bibeln 
beskriver, men tvärt emot de sekvenser evolutionsläran 
förväntar. 
Vilka är med i föreningen? -Vi är från de flesta krist-
na samfund. De flesta har intresse för naturvetenskap, 
och många arbetar med den eller med dess etiska kon-
sekvenser som lärare och personal inom vården. Hur 
länge har ni funnits?- Vi bildades på 1970-talet Er verk-
samhet består till stor stor del av er tidning Genesis samt 
att ni arrangerar konferenser och erbjuder föredrag. 
Och ni finns på nätet? - Jo, genom; webbsidan Genesis.
nu där vi samlar material om Bibeln och evolutionsläran, 
samt vetenskap och tro. Och på Facebooksidan Genesis 
har vi ett eget diskussionsforum. Och nu gör ni också 
tillsammans med Sveriges kristna radio en ny veckovis 
radiopodd? 

Jo, det är ett dialogprogram där vi vänder och vrider på 
det verkliga vetenskapliga stöd som finns kring de olika 
teorierna om livets, jordens och universums uppkomst 
och utveckling.

Radiopodden hittsar du på sverigeskristnaradio.se 

“LIVETS URSPRUNG” 
RADIOPODDEN MED “GENESIS” SOM 

STÄLLER DEN MODERNA 
EVOLUTIONSLÄRAN PÅ ÄNDA!

på livet g jorde att allt kändes nytt och intressant. När 
man går på ”autopiloten” blir det rundgång i livet. Utan 
medvetenhet om Guds närvaro förvrängs tidsbegrep-
pet och man är inte längre närvarande i sitt eget liv. När 
vi överlåter vår tid till Gud säger vi att vi vill komma in i 
hans vilja. Gud har en plan för oss var och en, och om 
tiden jagar oss får vi inte uppleva den frid som kommer 
från Gud, och vi kommer inte heller in i Guds tid, den 
välbehagliga tiden. När du har överlåtit din tid till Gud ska 
du försona den med Gud. Lösgör den ur mörkrets välde 
och be att Jesu rena blod ska skölja över din tid. Då har 
inte stress och krav någon makt längre i ditt liv. Du kan då 
fånga tiden, lösgöra den och använda den som du själv vill 
och på ett sätt som ärar och upphöjer Gud.

Välsigna tiden
Du ska inte ”förbanna” tiden eller förarga dig över den. 
Välsigna den i stället. Välsigna betyder att Guds välbehag 
och Guds lösningar blir tillgängliga. Välsignelsen förmerar 
och multiplicerar. När år läggs till år blir innehållet viktigare 
än dina födelsedagar. Du blir inte åldersfixerad utan 
kallelsemedveten, målmedveten och öppen för positiv 
förändring. När tiden inte pressar dig kan du hålla dig  
levande och aktiv i hög ålder.

I tid och otid
Bibeln säger att vi ska träda upp i tid och otid. Otid kan 
räknas till jobbiga och svåra dagar som sjukdom, krig, nöd 
och svårigheter. Att träda upp i otid är att ta auktoritet 
och inte låta omständigheterna ta över. I Predikaren står 
det att allt har sin tid. Men vi får bestämma vad som ska 
”ta” vår tid. Det negativa får inte ta över, och destruktiva 
tankar och känslor ska inte få utrymme att dominera. 
Depression och bitterhet ska inte stjäla det som Gud har 
tänkt för våra liv. Kolosserbrevet 4:5 säger att vi ska ta 
vara på varje tillfälle, det vill säga använda vår tid på allra 
bästa sätt och inte slösa bort den.

Många har dåligt samvete över att de inte hinner med allt 
de ska göra med barnen, på arbetet, i församlingen och 
i hemmet. De blir tröttare och tröttare. Jesus visar med 
sitt liv att när man är i Guds vilja kan man få stor betydelse 
och stort inflytande på ett positivt sätt även om man får 
verka bara under en kort tid. Jesu tre år i tjänst har för 
evigt förändrat framtiden för hela mänskligheten. Livet 
handlar inte bara om mängden år utan om dess innehåll, 
mål och syfte.

Linda Bergling

I december äR det permiär för 
Linda Berglings radiopodd:

30min med Linda
LYSSNA PÅ WWW.SVERIGESKRISTNARADIO.SE



Du kan även ge via:
Plusgiro: 90 00 50-6 eller www.pmu.se
Märk din gåva “Barnens Rätt”.

196 länder har skrivit under 
barnkonventionen. Vi vill hjälpa 
världen att hålla vad den lovat 
världens barn. Ge ditt stöd:

SWISHA TILL 90 00 506
Märk din gåva “Barnens Rätt”.



PENSIONERADE PASTORN
GICK UT PÅ NÄTET – OCH BLEV KVAR!

-Vi måste fråga oss; vem är målgruppen för den kristna 
verksamheten: EGENTLIGEN? säger Gunnar och ger själv 
svaret – att den stora utmaningen för kristenheten idag hur 
man skall nå de som inte nås med traditionell kyrkoverksam-
het. Detta måste leda till slutsatsen att vi måste använda det 
effektivaste sättet som finns för nå ut och det är moderna 
media.

-Vad hjälper detta att bygga upp olika verksam-
heter om vi inte vet vilket målgrupp vi har? -Har 
församlingarna brustit i detta? -Ja, absolut - vi 
har brustit i detta och jag är medskyldig i detta. 
Kyrkan som institution har blivit alltmer intro-
vert och isolerad i samhället, och det är det jag 
vill göra någonting åt i denna verksamhet. Vi  
behöver bli en kyrka som är öppen 24 timmar 
om dygnet, sju dagar i veckan.

Det var i frustrationen över det han upplevde som kyrkor-
nas ökade introverthet som Gunnar bestämde sig att som 
pensionerad pastor arbeta på ett helt nytt sätt: Gunnar  
Johansson är pastor i friyrkan sedan mer än 40 år. Gunnar 
har varit krogpräst och rockpastor och har arbetat i såväl 
Stockholms innerstad som i Norrland. När han slutade som 
församlingsanställd pastor och blev pensionär för tre år  
sedan så bestämde han sig för att göra något de egna  
slutsatserna om kristenheten och behovet av att nå ut.  
Tillsammans med ett par andravolontärer; Birgitta och 
Jan-Olof Sundin, startade han en egen kyrka på webben; 
Birsta Web Church; en webplattform från vilken han och 
Birgitta sänder nya TV- och radioavsnitt varje vecka och 
samtidigt svarar på frågor om kristen tro. 

Namnet kommer av att han samtidigt varje vecka  
verkar som ”köpcentrum-präst” i Birsta köpcentrum utan-
för Sundsvall. Och om inte detta var nog: Gunnar är också 
tillsammans med sin fru under varje vinterhalvår turist-
pastor i turistkyrkan på Cran Canaria dit över 20.000 
besökare kommer varje år. -Vilken respons har ni fått med  
webkyrkan? -Allt större! Säger Gunnar. Det har varit en  

fantastisk respons och det växer allt mer. 
Folk mailar, ringer och kristna delar länk-
en till webplatsen till icke-troende vänner.  
Och i och med samarbetet med Sveriges Kristna  
Radio så har vår räckvidd blivit ännu större och vi  
märker därmed att vi når ut över hela Sverige 
genom radio på FM-bandet och på webben.

-Många tittar eller lyssnar på webkyrkan som  
aldrig skulle sätta sin fot i en traditionell kyrka.  
Det märks när man intervjuar Gunnar att han är 

en man som nu lever sin dröm om att fullt få verka som den 
traditionella evangelisten men på ett nytt sätt – ty glädjen i 
hans röst är påtaglig när man hör honom i slutet av samtalet 
berätta:

-Ja, någon berättade för mig att han slog på Sveriges Kristna 
Radio och hade den på hela dygnet. Han tyckte musiken var 
så bra också.

Radiopodd från Birsta Web Church hör du  
fredagar kl. 08.00 med repris 20:00 på Sveriges 
kristna radio, och förstås alltid på webben som 
program att ladda ner.

DET HAR  
VARIT EN  

FANTASTISK 
RESPONS  
OCH DET

VÄXER ALLT 
MER.

Att pastor Gunnar Johansson lever ut i fingerspetsarna för att sprida det kristna evangeliet går inte 
att ta miste på; det går ungefär 10 sekunder in i samtalet innan han är igång i en lång utläggning

om det stora behovet Sveriges kyrkor har av att bättre nå ut med det kristna budskapet.



Finns på talkingmusic.se • nyamusik.se •  cdon.se • ginza.se

Now we’re TALKING MUSIC!
Ny CD med Björn Stigsson 
– 29 år efter solodebuten!
Gitarristen Björn Stigsson från gruppen Leviticus, släpper 
29 (!) år efter solodebuten efterlängtade uppföljaren 
A new beginning markerar ett nytt kapitel i hans liv.

Tomas Höglund
So far so good
Från TV programmet Voice of Finland till debuten 
So far so good! Soul - gospel - pop!

Paul Biktor Börjesson
What is the soul of a man?
Paul Biktor Börjesson tolkar blues legenden 

och evangelisten Blind Willie Johnson.

Det är med stolthet som Sveriges Kristna Radio kan  
presentera teologen Anders Gerdmar som ny radiobloggare 
och medverkande i våra program. 

Varje vecka, med start i november, presenteras ett nytt  
poddavsnitt under programtiteln som bär hans namn med 
underrubriken “Anden och Ordet”.  

Ämnen som berörs är såväl den aktuella samhällsdebatten ur 
ett kristet-evangeliskt perspektiv i olika frågor, som biblisk 
undervisning och praktiskt tillämpning av denna idag. Anders 
är skolad teolog; docent i nya testamentets exegetik vid Up-
psala Universite och rektor för Skandinavisk Teologisk Hög-
skola; STH, i Uppsala. Han är nu senast aktuell med den my-
cket uppmärksammade boken “Guds ord räcker”; som berör 
evangelisk tro kontra romersk-katolsk. Efter det att boken 
kom ut i somras har han haft en hektiskt tid av intervjuer och 
föredrag i många sammanhang. Anders Gerdmar har märkt 
ett tydligt uppsving i intresse i samhället av vad kristen tro 
egentligen står för och om Bibelns egentliga budskap.

- Det är dessa frågor jag brinner för och det känns myck-
et spännande att genom radion kunna ge svar i form av min 
syn på detta ut till en bred målgrupp av lyssnare  inom och 
utanför den kyrkliga sfären! säger Gerdmar i en kommentar.

“GERDMAR” 
ANDEN & ORDET 

- NY RADIOPODD OM  
EVANGELISK-KRISTEN TEOLOGI 

I DET MODERNA SAMHÄLLET
Radiopodden hör du på
www.sverigeskristnaradio.se



Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad AB, Fordonsvägen 8, 553 02 Jönköping, 036-36 90 30

Välkommen på öppet hus lördag 17 maj 10-16!

Skeppsbrons 30 år 1984–2014 • Miljösäker service för tunga fordon  
• Boka din tvätt på 036-712 220

 

www.skeppsbrons.se

Lite snack och mycket verkstad!

Göteborg Arendalsvägen 23
Tel. 031-54 00 70 Jönköping Fordonsvägen 8

Tel. 036-36 90 30

MÖTE MED NEW AGE  
PROGRAMMET SOM  SKAKAR OM!

Gunilla Svensson, efterfrågad föredragshåller om New Age 
gör tillsammans med vår radioproducent Torbjörn Frisk  
programmet  ”Möte med New Age”

Varför behövs ett särskilt program om New Age?
”Jo, pga av att det ökar allt mer och för att för att folk  
känner sig trötta och utbrända i samhället. säger Gunilla. 
Och för att det även kommer in i olika former även inom 
kyrkan. Därför är det högaktuellt att lyfta dessa frågor i ett 
radioprogram. Det kommer till och med in i sjukvården. Det 
finns en stor okunskap kring New Age och hur det påverkar 
människor. ”

Kan du berätta något av den stora lyssnarrespons som vi 
hör att detta program fått på nätet?
”Jo, till exempel en kvinna vi som hörde av sig program-
met mött fick jag en direktkontakt med och hon blev sedan  
efter vårt samtal både döpt, andedöpt och tillhör nu en lokal 
församling.

FÅ DIN MUSIK SPELAD!
Vill du få din musik spelad i Sveriges Kristna Radio? Vi 
skulle bli jätteglada om du då skickar in den till oss.

Att du skickar den till oss betyder inte att vi därför per  
automatik spelar den. Men vi lyssnar på allt. De  
kvalifikationer den ska ha är att den ska:

Ligga i linje med vår kanalprofil.
Genom att lyssna på Sveriges Kristna Radio under olika 
tider på dygnet (musiken varierar i format) får du en 
uppfattning om var den är.

Ha god teknisk kvalité.
Det behöver inte vara ett fullt album, vara inspelad av  
professionell studio osv. Men den ska hålla en kvalité som 
gör att andra gärna vill lyssna.

Beröra hjärtat.
Om du enbart är intresserad av att visa upp din musik så är 
Sveriges Kristna Radio inte kanalen dit du skickar din musik. 
Men vill du visa upp Jesus, då är det absolut rätt kanal att 
skicka din musik till.

För mer information: www.sverigeskristnaradio.se 

Radiopodden:  möte med new age,  hör du på
www.sverigeskristnaradio.se

STÅ MED I BYGGADET AV EN 
KRISTEN RADIO SKÄNK EN GÅVA

123 143 07 43



Kristna online-missionärer finns på 23 olika språk och tar hand 
om alla inkommande e-mail, svarar och följer upp varje person 
som lämnar sitt liv till Jesus eller vill veta mer om Guds ord.

Vi skall öka närvaron på Internet, därför behöver vi tillsammans 
dela ut information om hur sökare kan hitta Guds ord på sitt 
eget språk.

Vi önskar sammarbete med församlingar över hela Sverige 
både som kontaktförsamling och framöver även som online- 
missionär. När vi får e-mail från någon sökare brukar vi efter ett 
tag hänvisa dem till en lokal församling, där vi önskar  
en kontaktperson. 

Arbetet bedrivs i många länder och till  
i dag augusti 2016 har vi haft 92 538 589  
besök och 12 232 313 personer över hela  
världen har lämnat sina liv till Jesus.

Mer info på: bit.ly/2cFKOaU

08-603 09 49 | office@agapesverige.se
www.agapesverige.se

Vi levererar 
gratis material 
för utdelning

60 procent av alla sökningar på Internet är om andlighet.
Därför finns vi på internet med evangeliet på 23 olika språk.
Den svenska sidan är HittaGud.se

Gratis blad
med 23 språk

(porto tillkommer).
Mer info på: 

agapesverige.se



Gud idag i Sverige är titeln på ett nytt program i Sveriges 
Kristna Radio. Det är planerat att sändas en gång i veckan, 
med två repriser, och kommer att handla om många av de 
vitala kristna församlingar som finns i vårt land. Till skillnad 
från vad många vet har det skett en mycket kraftig ökning av 
nya pingstkarismatiska församlingar i Sverige. Deras tillväxt 
går rakt emot det sekulariseringsparadigm som fortfarande 
påverkar många journalister, politiker och samhällsvetare i 
vårt land.

Länge trodde samhällsvetare och sekulariseringsivrande 
politiker att religion skulle dö ut av sig själv. Så har inte 
blivit fallet. Idag gäller frågan snarare vilka former religion-
sutövning och trosföreställningar kommer att få i ett allt mer 
privatiserat och samtidigt globaliserat samhälle. I flera stora 
forskningsprojekt vid fr.a. Centrum för Religion och Sam-
hälle vid Uppsala universitet har religionens roll i de nordiska 
välfärdssamhällena undersökts och resultaten är komplexa. 
En faktor som lyfts fram är hur inbäddad kristna värden är i 
det vardagliga svenska samhällslivet. En annan viktig faktor 
som uppmärksammats är den vitalisering som globala kom-
munikationsströmmar fått för religionsutövning. I program-
met Gud i Sverige idag ska vi skärskåda båda dessa trender.

I de inledande programmen av Gud i Sverige idag ska vi titta 
närmare på förekomsten av latinamerikanska pingstkarisma-
tiska församlingar i Stockholmsområdet. De pingstkarisma-
tiska migrantförsamlingarnas tillväxt är ett av de intressan-
taste inslagen i den nya karismatiska väckelse som pågår på 
många platser i vårt land idag. Cirka 200 församlingar är 

aktiva och offentliga genom organisationsnummer, öppna 
gudstjänster, deltagande i olika typer av nätverk och närvaro 
i social media och nätet. Då är inte etniska gudstjänstgrup-
per inom svenskspråkiga frikyrkoförsamlingar inräknade och 
inte heller de migrantförsamlingar som verkar utanför den 
offentliga sfären. Migrantförsamlingarna är koncentrerade 
till storstadsområdena, ca 75% finns i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Övriga är spridda över hela landet med en något 
frekventare förekomst i Mälardalen. Ungefär hälften är en-
gelsktalande med ursprung i Afrika. Den näststörsta gruppen 
har latinamerikanskt ursprung och använder spanska eller 
portugisiska som gudstjänstspråk. 

En del av de latinamerikanska församlingarna har tillkommit 
som ett medvetet missionsinitiativ medan andra uppstått 
genom att spansktalande grupper i svenska frikyrkoförsam-
lingar knoppats av och bildat självständiga församlingar. Det 
finns också exempel på att lokala väckelseskeenden bland 
spansktalande i Stockholmsområdet utg jort bakgrunden. I 
Gud i Sverige idag ska vi under hösten besöka ett antal av 
dessa latinamerikanska församlingar och berätta om både 
dramatiska människoöden, intensivt gudstjänstliv och le-
vande kristna gemenskaper. Ratta in Sveriges Kristna Radio 
och lyssna, så får du veta mer!

Torbjörn Aronson - Docent i kyrkohistoria

Kiev i oktober 2015: Dima & Julia från Chmelnytskyj i västra Ukraina gör aliyah.

GUD SAMLAR DET  
JUDISKA FOLKET I ISRAEL  

– VILL DU HJÄLPA TILL?

Ebenezer Operation Exodus Sverige
Skelna, 618 95 Stavsjö • Bankgiro 5059- 8960 • PlusGiro 478 59 60-8
0703-793018 • eef.sweden@telia.com • www.operation-exodus.se

• Aliyah – återvändande • Bön och förbön
• Bistånd och hjälp • Volontärer

• Undervisning i kyrkor

Se, jag skall samla ihop dem ... och jag skall föra dem tillbaka till denna plats... 
Jag skall glädja mig över dem och göra dem gott och jag skall plantera dem i  

detta land med trofasthet, av hela mitt hjärta och hela min själ. Jeremia 32:37, 41

Ljus- och blomsterhållare  
för minneslund 

och askgravlund.

Tel 0709-46 99 04 
E-post: ewe@gravlyktan.se

www.gravlyktan.se

GUD I SVERIGE IDAG – ETT NYTT PROGRAM SOM 
UTMANAR SEKULARISERINGSPARADIGMET

Radiopodden hör du på
www.sverigeskristnaradio.se

Kristna online-missionärer finns på 23 olika språk och tar hand 
om alla inkommande e-mail, svarar och följer upp varje person 
som lämnar sitt liv till Jesus eller vill veta mer om Guds ord.

Vi skall öka närvaron på Internet, därför behöver vi tillsammans 
dela ut information om hur sökare kan hitta Guds ord på sitt 
eget språk.

Vi önskar sammarbete med församlingar över hela Sverige 
både som kontaktförsamling och framöver även som online- 
missionär. När vi får e-mail från någon sökare brukar vi efter ett 
tag hänvisa dem till en lokal församling, där vi önskar  
en kontaktperson. 

Arbetet bedrivs i många länder och till  
i dag augusti 2016 har vi haft 92 538 589  
besök och 12 232 313 personer över hela  
världen har lämnat sina liv till Jesus.

Mer info på: bit.ly/2cFKOaU

08-603 09 49 | office@agapesverige.se
www.agapesverige.se

Vi levererar 
gratis material 
för utdelning

60 procent av alla sökningar på Internet är om andlighet.
Därför finns vi på internet med evangeliet på 23 olika språk.
Den svenska sidan är HittaGud.se

Gratis blad
med 23 språk

(porto tillkommer).
Mer info på: 

agapesverige.se



www.fkomp.com

Plötsligt händer det...
Har ditt företag rätt försäkring?



Västerås: 021-81 07 20
Stockholm: 08-19 40 00 
Gävle: 070-631 09 99
Uppsala: 070-222 59 22

www.malarlift.se

Vi lyfter  
Dig  

till ett  
högre  
plan

Vi lyfter 
Dig  

till ett  
högre 
plan

Det  är med stor tacksamhet för att jag har 
hittat er kanal på min webradio. Har svårt 
att hitta något som skulle kunna göras  
bättre. Er satsning med lifeline tycker jag 
är särskilt bra och är både modigt och  
generöst av er. Har själv fått utnyttja  
denna hjälp  och har börjat med att stödja er  
ekonomiskt med de små möjligheter jag 
med min lilla pension. Med vänlig hälsning./ 
Göran Blom, Sävsjö

Hei kjære venner i Sveriges Kristna radio.
Tusen takk for en fantastisk kanal! Hører 
på dere hver dag hele uken, og jeg blir så 
velsigna.Må Gud rikelig velsigne dere alle. 
Hilser dere med: Jesaja 12 vers 2 og 3 + 
Åpenbaringen 3 vers 8. Hilsen Jan Samuel 
Halvorsen fra Norge.

Ni är grymma. Lyssnar varje dag i jobb-
bilen, är elektriker. Blev född på nytt för 
4 år sen och Jesus förvandlade mitt liv.....  
/Alejandro

Hej, jag vill tacka för det bibelläsnings- 
program som sändes i lördags mellan  
kl. 8-9. Trosstärkande, inspirerande. Flera 
liknande kan bli bra! Bra också att det inte 
bara blir sång o musik..... /Berit

“Vill säga tack till er för den fina program 
-punkten “Ögonblick med Gud”! Går  
hemma och är sjukskriven för utmattnings- 
syndrom om lyssnar på Sveriges Kristna 
Radio. Mariannes trygga röst och de Sanna 
orden träffar mig alltid mitt i hjärtat när jag 
är full av tankar och oro kring mitt mående 
och min framtid. Som en hälsning från 
Jesus varje gång! Tack! /Karin”

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA LYSSNARE

LYSSNA DU MED PÅ
WWW.SVERIGESKRISTNARADIO.SE



Krister är en framgångsrik mediaentreprenör som genom 
åren startat och drivit flera projekt inom mediaområdet; 
bl.a. världens första finanstidning för unga, och nu senast 
den störst lokala nättidningen i Sverige: Jmini - som är en 
digital lokaltidning för Jönköpingsområdet. Krister har haft 
en ledande position inom Schibsted-sfären. Krister är också 
pastor för den växande församlingen International Church i 
Jönköping, som han själv varit med och grunda. Vi ställde lite 
frågor kring hans bedömning av mediautvecklingen och radio 
i Sverige idag:

Vad tycker du om radio ur ett modernt mediaperspektiv?
Radiomediet är väldigt underskattat som medie för att nå 
ut. Det har en mycket större genomslagskraft än exempelvis 
nättidningar. Det är det av samtliga mediaformer som har 
den största genomslagskraften av alla i relation till kostnaden.
Vad är den stora trenden annars inom media just nu?
Att allt mer går över till nätet; pappersmedia är på väg att dö 
och vanlig TV har en svår marknad framför sig. Genom fram-
växten av radiopoddar och mobilt bredband är dock även där 
radions position stark i framtiden!
Vad är din bakgrund inom media?
Jag har startat ett flerta olika tidningar; bl.a. Världens första 
finanstidningen för ungdomar, redan 1989. Krister har också 

startat två av Sveriges mest framgångsrika nättidningar;   och 
Jnytt, som idag är stora aktörer på lokaltidningsmarknaden i 
Småland.

Sedan i sommar har du sålt av ditt ägande inom media? 
Jo, i september sålde jag mina andelar i de lokala nättidning-
arna. Nu kommer jag i fortsättning agera som rådgivare i 
olika mediaprojekt samt verka i den församlingen som jag är 
pastor i; International Church.
Sedan i sommar är ni ny partnerförsamling med Sveriges 
Kristna Radio och du är ny styrelseledamot?
Jo, vi går in som ännu en av partnerkyrkorna som dels går in 
för att stödja och informera till fler om radion, men också 
för att kunna ta emot och välkomna de icke kyrkvana som 
kanske börjar lyssna på radion i vårt närområde.
Vad är egentligen International Church?
Vi är en modern mångkulturell frikyrka för alla folkgrupper!
Behövs det verkligen fler frikyrkor i den stad som brukar 
kallas för “Smålands Jerusalem”?
Men det bara 10% kristna i Jönköping! är det korta och  
direkta svaret från Krister, och intervjuaren inser i samma 
ögonblick att vi talar med en sann entreprenör, i allt denne 
gör...

HALLÅ DÄR 
Krister Leimola: framgångsrik medieentreprenör och pastor, sedan 

i somras ny partner till Sveriges Kristna Radio

VÄLKOMMEN
till oss i Pingstkyrkan i Tollarp och Kristianstad. Vi vill 
vara en öppen famn för alla, oavsett vem du är. Vi finns 
här för att människor i Tollarp och Kristianstad ska lära 
känna JESUS.

www.pingstkyrkantollarp.se

Välkommen att anlita oss när det gäller:
Bemanning inom jordbruk och anläggning

Fastighetsunderhåll och  reparationer 
Firma Peter Strandh

0730-66 96 07 
Falköping

Peter Strandh



Compassion är en fadderbarns-

organisation som funnits sedan  

1952 och vi tror på bönens kraft.  

Vi har sett den verka i vårt arbete  

i våra 26 länder med över  

1,7 miljoner barn. Vi kämpar mot  

fattigdom, förtryck, ondska och  

hopplöshet och har gång på gång  

fått uppleva att bön leder till  

konkreta gudagivna lösningar.

VILL DU VARA MED OCH BE?
Vi bygger nu ett nordiskt nätverk  

av bönefaddrar och undrar om du 

skulle vilja ge av din tid och be för 

konkreta projekt och länder där  

Compassion verkar. Du kommer att 

få uppdateringar på bönebehov och 

också rapporter om bönesvar. 

ANMÄL DITT INTRESSE TILL E-MAIL:  
PRAY@COMPASSION.SE

Läs mer om Compassion och vårt  
arbete på www.compassion.se



forsbergshuset.se

Vi säljer välskötta & välbelägna      
   hem mellan Vänern & Vättern

välbelägna      
   hem mellan Vänern & Vättern

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

Vasagatan 46, 541 31 Skövde  •  0500—48 02 00  •  info@forsbergshuset.se


