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EN NY SOMMAR STÅR FÖR DÖRREN med allt vad det
innebär av lata dagar med sol och bad, staket
som ska målas, släkten som ska besökas, utflyk-
ter som måste hinnas med, ja listan kan göras
oändligt lång. Varje år likadant! Ska vi komma
överens om att lägga bort listan i år för att bara
få vara, ta dagen som den kommer, leva lite efter
väder och vind och fånga dagen. Helt enkelt lite
mer carpe diem. Jag tror att det var lite av idén
med livet från början. En tid för arbete och en
tid för vila och rekreation. Sex dagar för arbete
och en sjunde dag för vila. 

OMBORD PÅ SHALOM seglar många ungdomar
och ibland har vi avsatt tid då alla mobiltelefo-
ner skall vara avstängda. Till en början verkar de
flesta vara oförstående till idén men efterhand
så upptäcker de att det är bland den bästa tiden
på dagen. Att ibland få lämna bruset av internet
och sms:andet känns fräscht och öppnar upp för
nya upplevelser. Det är en sorts vila och kraftå-
terhämtning som vi nästan har tappat bort.

JAG TROR ATT VI ÄR SKAPADE för att leva i harmoni,
en sorts Shalom. Shalom betyder frid, fred eller
harmoni och det är detta vi vill dela med oss av.
I över trettio år har vi varje sommar hissat segel
för att med vår sjungande besättning möta som-
marsverige utmed kusterna och berätta om en
frid som berör hela människan.
Min frid ger jag er, inte den som världen ger,
utan min frid säger Herren. /Bibeln/

SÅ VILL VI HÄLSA DIG VÄLKOMMEN att besöka oss
ombord i någon av de hamnar vi angör i som-
mar. Ha en riktigt skön sommar!

Birger Borgemo
Skeppare

Shalom
På kryss medPå kryss medPå kryss med

“Mitt i stan” 
– visning hela dan

Kokeriet som startade 1966 och därmed är
Grännas äldsta nu verksamma kokeri. Till-
verkningen sker helt för hand, “drag-
ningen” görs på krok, som på Amalias tid.
Små och stora grupper välkomna. Butik
med massor av souvenirer och leksaker.

Wetter’s Turistshop
Brahegatan 45, Gränna 

Tel. 0390-100 09 
(Mitt emot torget)

www.shalommission.se

Vill Du bli en arbetare i 
Guds rike?

Ansök nu!

TEAM- & LÄRJUNGASKOLA
S H A L O M  U T B I L D N I N G / B L Å  K U S T  2 01 3 - 2 0 1 4

Carpe diem
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Missionsbåten

NU ÄR DET DAGS att på nytt producera några TV-gudstjänster. Förra gången så blev det en pu-
bliksuccé då hela 8 procent valde att se programmen. Det betyder cirka 640 000 tittare. Under
försommaren kommer sex olika sång- och musikgudstjänster att spelas in från däcket på Shalom.
Programmen kommer sedan att visas på söndagar kl.10 i SVT 2 från den 21 juli och fem sön-
dagar framåt. De kommer också att sändas i repris på kvällstid under samma period.

SOMMAR, HAV, GLAD SÅNG och levande människor är en kombination som lockar tittare.  En del
kanske ser det som kristen underhållning medan det för andra betyder något djupare. Program-
men kommer att innehålla mycket sång och musik. Det blir intervjuer, berättelser ur livet och
betraktelser. Allt kommer att spelas in i en härlig sommarmiljö vid havet.

KOM OCH VAR MED på TV-inspelningen i Oskarshamns hamn på Brädholmen söndagen den 
9 juni kl.17.00 eller i Söderköping onsdagen den 12 juni kl.18.00.

Det är nu över trettio år sedan Birger Bor
gemo och Ulf Ljunggren i Oskarshamn
köpte den första båten som blev Shalom.

Det som började med en liten fiskebåt har idag
vuxit till ett omfattande missionsarbete både
på land och till sjöss. Förutom missionsbåten
Shalom som alltjämt utgör den stora plattfor-
men, finns idag ett nätverk med missionsbåtar
i många olika länder. Shalom mission har
också tre olika utbildningar som vardera sträc-
ker sig över ett år. Det är en team- och lärjung-
askola, en ledarutbildning och en socialt
inriktad utbildning. Shalom bedriver även ett
väl fungerande missionsarbete i Estland med
Barnens hus, missionsbåt och arbete bland
hemlösa. I Oskarshamn finns också en insam-
lingscentral med Second hand butik. 
Drömmen om att få dela med sig av tron och
få göra en insats för andra människor har blivit
en verklighet.
-  Kristen tro sätter mig som människa i rö-
relse. Heliga drömmar hjälper mig att vakna
och ger mig motivation att göra något för min
samtid. Livet blir som ett enda stort äventyr,
säger Birger Borgemo.

HUR KAN ETT SÅ STORT OCH OMFATTANDE ARBETE

FUNGERA?
- Fortfarande efter alla år så seglar vi med hjälp
av bön, diesel och himmelska vindar. I Guds
rike blir inte alltid ett plus ett två. Det kan bli
tre också. Jag tror att Guds välsignelse är något
vi borde räkna med mer i vår vardag, säger Bir-
ger Borgemo.
- Vi får inte heller glömma bort att nämna om
alla dessa människor som arbetar i eller för
Shaloms verksamheter. Det finns massor av
människor som ideellt gör ovärderliga insatser,
säger Ulf Ljunggren.   

När du som människa tar din lilla tro och ger
den till en stor Gud, så skapas förutsättningar,
engagemang och visioner.

Drömmen 
som blev 
verklighet

Sång och musik i Byxelkroks hamn.

Matilda och Sabina underhåller barnen.

ombord på Shalom i SVT 2
andakterS mmar-
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Blå Kust

”Någon gång måste man ta
ett beslut”
REDAN SOM LITEN GRABB hängde Gustav Mau-
ritzon från Gnosjö på Shalom. Hans föräld-
rar hjälpte ofta till ombord och han sprang
med vana små ben runt på däck. Sjutton år
senare är den numera 20-årige Gustav till-
baka i Oskarshamn. 
– Det är inte så konstigt att jag valde Blå
Kust efter studenten. Flera från min hemför-
samling har gått här och dessutom var
mamma och pappa mycket här när jag var
liten, säger han och fortsätter att det är en
fördel att utbildningen både innehåller teo-
retisk undervisning och praktiskt arbete. Båt-
teamarna jobbar nämligen ombord med
mesta från att hissa segel till att diska och
greja i maskinrummet. Ja, kort sagt att göra
det som behövs för att båten ska kunna fun-
gera som ett segelfartyg. Och med jämna
mellanrum blir det lite extra spännande. Som
den där kvällen i höstas.  Gustav berättar att
de efter en lång dag tillsammans med en
konfirmationsgrupp var på väg hem mot 
 Oskarshamns hamn.

– Plötsligt slog dimman till och jag såg
knappt handen framför mig. Vi hade knappt
styrfart och navigerade med hjälp av radar.
Hela teamet stod och spanade från däck för
att upptäcka om något fanns i farleden. Det
var en livad avslutning på en dag där flera
ombord faktiskt blev frälsta, säger han och
nämner det sista som i förbigående.

DET ÄR INTE OVANLIGT att människor tar emot
Jesus under sin vistelse på Shalom. Det tyc-
ker Gustav naturligtvis är roligt och han
poängterar att alla – vare sig om man vuxit
upp i ett kristet hem eller inte – så små-
ningom måste ta ställning. Han är själv fost-
rad inom kyrkan och tror att det kan vara lätt
att bara vara en del i verksamheten, utan att
tänka efter om man själv tror eller inte.
– Någon gång måste man ta ett beslut. Och
jag är glad att vara med när unga bestämmer
sig för att lämna över sina liv till Gud om-
bord på Shalom. Det blir början på ett helt
nytt äventyr. Ett liv tillsammans med Jesus.

”Det är nog en mening att jag
ska tro”
SIMONE NILSSONS FAMILJ går inte i kyrkan och
de har aldrig pratat om religion och tro. Trots
det följde hon med på några kristna läger
under högstadiet. Under ett av dem blev hon
kristen. Simone vågade inte riktigt berätta
för sina föräldrar vad som hade hänt. Stäm-
ningen hemma var då inte speciellt bra och
hon var rädd att det skulle bli bråk. Ungefär
samtidigt fick hon astma och livet kändes
med ens ganska jobbigt. En kväll när hon
skulle sova hände något märkligt. Hon be-
rättar:
- Jag hade släckt lamporna och det var
mörkt. Plötsligt blev rummet ljust och det
fortsatte att vara ljust även när jag blundade.
Jag var inte rädd utan fylldes av ett lugn. 
Hon såg ett stort kors och någon som stod
framför med utsträckta armar. Samtidigt pas-
serade mängder av bilder på olika människor. 

Några hade hon träffat tidigare men de allra
flesta var totala främlingar.
– För mig var det ett bevis på att Jesus finns
och att han alltid är nära.

EFTER GYMNASIET BESTÄMDE sig Simone för att
gå en bibelskola och några vänner föreslog
Shalom. Fast det tyckte hon var konstigt, det
var ju en pizzeria hemma i Arvika. En tid se-
nare såg hon att ett ungdomsteam skulle
komma till församlingen. Det var Blå kust.
Simone hittade hemsidan och kontaktade 
föreståndare David Ekerbring och i augusti
flyttade hon söderöver.
– Under höstlovet berättade jag för mamma
och pappa att det här inte är en ungdomsle-
darutbildning, utan en bibelskola. De sa inte
så mycket, säger hon konstaterar att det ny-
funna kristna livet känns riktigt bra.

Många olika livsöden på Blå Kust

Simone Nilsson

Gustav Mauritzon

Blå kust är missionsorganisationen 
Shaloms bibel och teamträningsskola.
Skolan startade 1995 och har genom
åren haft hundratals elever indelade i
olika team. Shalomtidningen har pratat
med Gustav, Simone och Veronica som är
några ur årets kull.
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Blå Kust

- och jag tänkte bara;
Tack gode Gud för vad
du har gjort för mig.

”Det är stort att få uppleva
Guds godhet”
– Oj, här finns bara en massa präktiga ung-
domar som aldrig gjort något dumt under
hela livet, tänkte Veronica Solsjö när hon satt
i salongen på Shalom. En vecka tidigare hade
hon börjat sina bibelstudier vid Blå Kust och
var nog inte riktigt säker på vad hon gjorde där.

VERONICAS UPPVÄXT gick i kyrkans tecken och
det var inget konstigt med att ha en Gudstro.
Men under gymnasiet var hon ensam tro-
ende i klassen och hon gled allt längre från 
det kristna livet. Ändå fanns tanken att gå en
bibelskola efter studenten.
– Min äldre syster hade gjort det och det ver-
kade vara roligt. Så kom ansökningsdatumet
men jag skickade aldrig in några papper. 

I stället stannade jag kvar hemma i Aneby,
ströjobbade och levde definitivt inte ett kris-
tet liv.

ÅRET DÄRPÅ KOM TANKARNA återigen att för-
djupa sig i Bibeln. Hon kontaktade Shalom
och blev antagen till musikteamet. Men
under sommaren började grubblet gro. Hur
kunde hon som hade så mycket i bagaget gå
en bibelskola? Känslan satt i när Veronica satt
i salongen på båten den första veckan på sko-
lan.
– David pratade om korsets betydelse, att vi
där kan lägga av oss det vi varit med om och
sedan gå vidare. Och jag tänkte bara; tack
gode Gud för vad du har gjort för mig. 
Vi bad och jag fick börja om från början,
säger hon.

HON HAR ÄGNAT TID att förlåta sig själv för det
tidigare livet. När hon hälsar på hemma och
träffar några av sina gamla vänner, tycker
hon inte att de längre har så mycket gemen-
samt. Men hon är stolt över att återigen få
kalla sig för kristen.
– Nuförtiden predikar jag och sjunger lov-
sång. Det är stort att få vara med och att på
riktigt uppleva Guds godhet, säger Veronica. 

SHALOMS UTBILDNING – BLÅ KUST Blå Kust ger en unik kombination av praktiskt teamarbete och teo-
retiska studier. Kursen finns i Oskarshamn och arrangeras av Shalom Mission. Det innebär att du
inte bara kommer till en lärljungaskola, du hamnar mitt i en missionsorganisation och din praktiska
träning blir på missionsfältet. Välkommen till Blå Kust, en utbildning där du behövs och ditt liv berörs. 

BLÅ KUST är en CSN-berättigad folkhögskolekurs under Mariannelund respektive Oskarshamns
folkhögskola med tre inriktningar. 

TEAM OCH LÄRLJUNGASKOLAN är utbildningen för att lära känna sig själv och Herren bättre. 
Att genom teori och praktik formas för liv och tjänst. En unik möjlighet att prova sina gåvor och kallelsen. 

LEDARUTBILDNINGEN är en fortsättningskurs för den som vill ta ett steg vidare och bli en ledare som
andra vill följa. När man vill tränas till att bli bättre på att hjälpa andra på vägen.

SHALOM FÄLT är en socialt inriktad utbildning där eleverna lär sig att hjälpa ungdomar som hamnat
på glid. Redan under utbildningen blir eleverna en viktig del i många ungdomars liv. Fältteamen
finns på några olika platser.

Veronica Solsjö

David Ekerbring, 
föreståndare för Blå Kust

Blå Kust
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Gospel på Mälaren

Fristad Plast AB, Expressv 5, 513 32 Fristad
Telefon 033 23 16 00, Fax 033 23 16 19
info@fristadplast.se, www.fristadplast.se

livbojar, utveckling, vatten,  
kunskap, plaststansning, 
sjösäkerhet, formsprutning, 
generationer, livräddning,
säkerhetsprodukter, detalj  

Vi möts på Mälaren 2013
”ATT VARA MED PÅ SHALOM var sommarens
höjdpunkt”, ”Bland det roligaste jag har
gjort!” ”Helt enkelt…UNDERBART!”
”Min absolut bästa semester!” Detta är några
citat från människor som åkte med Shalom
på Mälaren 2012. Nu kommer det alltså en
ny chans för er som eventuellt missade allt
detta förra året! Shalom kommer till Mäla-
ren 2013 också! Även denna gång är
båten full med gospel, i alla fall ena
veckan! Kören Real Life från Fräls-
ningsarmén i Västerås bjuder på
svängig gospel i Mälarhamnarna. 

ATT DELTAGARNA VAR NÖJDA och glada
är förstås väldigt positivt och viktigt
men vad tyckte människor som såg och
hörde oss?! 

I GENOMSNITT var det ca 100 personer som
kom till de olika bryggmötena i hamnarna.
Många av dem hade aldrig varit på ett
bryggmöte förut och var inte speciellt kyrk-
vana heller. Hur upplevde de bryggmötena?
Några röster från sommaren 2012: ”Jag
hörde sången och musiken på långt håll och

blev nyfiken vad det var för något, och det
här var verkligen en härlig upplevelse! ” ”Jag
blev glad av sången och budskapet.” ”Jag såg
och hörde er när ni seglade in i hamnen och
bara kände att jag ville komma och lyssna.” 

”Jag blev varm i hjärtat”. Jag ställde frågan
om de kunde tänka sig att besöka ett lik-
nande evenemang i framtiden? Alla jag pra-
tade med svarade enhälligt ja på den frågan! 
Kanske är det så att när människor har se-
mester, när ljuset och värmen har tinat upp

oss nordbor och vardagens måsten och krav
släpper greppet en aning så kommer de liv-
sviktiga frågorna upp till ytan. Hur står det
egentligen till med min själ? Vart är jag på
väg? Vågar jag sänka garden och lyssna? Är
det dags för något nytt i mitt liv? 

JESUS MÖTTE ALLTID MÄNNISKOR precis där de
befann sig i livet. Jag tror att det finns

bra förutsättningar även för oss att
göra det, att möta både Honom och
varandra, mitt bland båtar, gospel
och semesterfirare! Jesus både vill
och kan möta människor på Mäla-
ren 2013! Vi möts!

REAL LIFE
G O S P E L K Ö R E N

Text: Kapten Marina Bratterud
Officer i Frälsningsarmén
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Närbild

Längtan efter havet ledde till Shalom
De flyttade till Oskarshamn utan att känna
en kotte. Nu känner sig Margoth och Alf
Nyman sig som hemma på Shalom och till
bringar flera dagar i veckan ombord för
att hjälpa till.
– Det är fantastiskt att vara med, säger
paret.

KAFFEBRYGGAREN PUTTRAR i byssan medan
Margoth ställer fram några koppar på ett av
borden i salongen ombord på Shalom. Efter
en liten stund kommer maken Alf ner och
slår sig ner. De har bott i Oskarshamn i
drygt två år och hjälper till med det mesta
inom organisationen. I dag står göromål
båten på schemat men nu är det dags för en
kaffepaus.
– Vi bodde många år i Hässleholm men
längtade efter havet. Vi har seglat längs kus-
ten flera gånger kände väl till Oskarshamn
och det verkade spontant vara en bra plats,
berättar Alf och förklarar att det inte var
något svårt val att flytta de drygt 24 milen
till den småländska ostkusten. 

MARGOTH MENAR att flera i deras vänkrets
tyckte de var konstiga; de kände ju inte
någon i den nya staden. Men det var på 
något sätt inte skrämmande, paret var redo
att starta ett nytt liv efter pensionen och var
inte oroliga över framtiden. 

NÅGRA DAGAR EFTER FLYTTEN till Småland gick
de på en samling i en kyrka. Där råkade de
på en man som tyckte att deras bakgrund
med segling kunde komma till nytta om

 bord. Dagen efter besökte Margoth och Alf
Villa Shalom där Birger Borgemo berättade
om verksamheten. 
– Det lät väldigt intressant. Vi nappade på
en gång och har båda fått använda våra kun-
skaper. Jag är bland annat styrman och Mar-
goth har arbetat med administration. Det
verkar komma bra till pass här på Shalom,
säger Alf och ler.

LIVET OMBORD beskriver båda som väldigt
omväxlande. Ena dagen huserar en pensio-
närsgrupp i salongen, andra dagen leker en
förskoleklass på däck. Dagarna fylls med
praktiska göromål som att laga mat i kabys-
sen, fixa med elen eller att navigera mellan
bojar och skär. Andra gånger seglar de en 

sommarvecka längs Göta kanal och deltar på
bryggmöten.
– Det är härligt att få se hela spektrumet
från ung till gammal ombord. De funderar
alla över livet och ibland sitter vi långt in på
nätterna för att diskutera djupa frågor. Det
är som ett andligt drivhus, säger Margoth.

Det är härligt att få 
se hela spektrumet
från gammal till 
ung...

Alf och Margoth Nyman känner sig som hemma på Shalom.

Köp Mercedes i Vimmerby och Västervik
Nya A-Klass – Pulsen av en ny generation.

2.315 kr/mån.*
1.685 kr/mån.*

Pris fr: 214.900kr
Billån+ fr:
Leasing fr:

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8–6,1 l/100 km, CO2 98–143 g/km. Miljöklass EU5. mercedes-benz.se * Mercedes-Benz Billån+/Leasing via Mercedes-Benz Finans 36 mån, restskuld/restvärde 45%, kontant/1:a förhöjd

Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown
Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc VÄSTERVIK 0490-132 50 • VIMMERBY 0492-131 00 • www.holmstrombil.se
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Skeppsbibel ombord

Renovera eller köp ny!
Jämför pris!

PUMPVERKSTA’N AB
Brömsebro 0455-36 50 05

www.pumpverkstan.se

PUMPAR
HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Besvärsgatan 1 Oskarshamn
Tel 0491-177 60

Välkommen till Café 
Shalom vid “Besväret” 
mitt i Oskarshamn!
Koppla av med en fika i lugn och harmo-
nisk miljö med vårt hembakade bröd. Vi
har även stor sortering av kristen musik
och litteratur!

Tel. 0491-153 25 | www.havslatt.se

Havslätts
Café & Camping

Oskarshamn

Camping - Stugor
nära Oskarshamns

centrum
Havsbad med

sandstrand

Kiosk & Café
Minigolf & volleyboll

VÄLKOMNA!

HELT ELLER DELVIS finns den på 2300 språk
och den har kommit ut i miljarder exemplar. 
En stor del av alla som har den här boken
läser den varje dag. Dag efter dag, år efter år.
Man kan undra varför?

ENKELT FÖRKLARAT så tror jag att det beror på
att den är annorlunda. Det är en sorts navi-
gationsbok, som hjälper oss att navigera
genom livet. Det är en bok som ger oss goda
råd om färdvägar, kursändringar och hur vi
skall hitta hem när det skymmer eller när
mörkret har blivit kompakt.

EN SKEPPSBIBEL bör finnas ombord på varje
båt, liten som stor, och vara tillgänglig för
alla som rör sig vid hav och sjö. Många män-

niskor berättar om hur de hämtar kraft och
får råd genom att ha den med i olika sam-
manhang.

VI HOPPAS ATT OCKSÅ DU, precis som många
av de personer som har läst den här boken
tidigare, ska känna inspiration, uppmunt-
ran, tröst och tro men framför allt så önskar
vi att du genom den här skeppsbibeln ska
lära känna Jesus, Kristus som en personlig
vän. En vän att lita på!

OM DU VILL HA en skeppsbibel ombord på din
båt, så är du välkommen att kontakta oss.

VI OMBORD PÅ SHALOM önskar dig lycka till
på ditt livs seglats. Gud välsigne dig!

Köp en Joh 3:16 vimpel till din båt och visa på så sätt din kristna tro. För dig som är
intresserad att köpa vimpeln som numera finns i tre storlekar, går det bra att kontakta
Shalom Mission på tel. 0491-77099 eller info@shalommission.se

Joh 3:16 - på din båt

Skeppsbibel

King´s Fleet Missionsbåtar världen över
Varje år samlas skeppare och besätt
ningar från olika länder till en interna
tionell missionsbåtskonferens, som
heter Kings Fleet. I år var konferensen
förlagd till Oskarshamn i Sverige, och
ett femtontal organisationer från sex
länder deltog.

KINGS FLEET, eller Kungens flotta som det be-
tyder på svenska, är ett samlingsnamn för
missionsbåtar över hela världen. Det finns
olika typer av missionsbåtsverksamhet men
de har alla ett gemensamt: Att sprida det
kristna budskapet. Missionsbåtsflotten består
idag av tjugotalet båtar i varierande storlekar
och finns i många olika länder världen över.

Estland har numera sin egen
missionsbåt
DET HANDLAR OM ett historiskt ögonblick –
sedan juli 2011 har Estland sin egen mis-
sionsbåt!  Efter 20 år av bön och förberedelse
har nu drömmen blivit verklighet.  Jenny
Kruse seglade tidigare under finsk flagg,
men har nu hittat en hemmahamn i Pärnu,
Estland.

JENNY KRUSE är en tvåmastad ”Ketch” som
byggdes i Danmark 1944. Från början seg-
lade Jenny Kruse som en fiskebåt, men på
80-talet byggdes hon om till skolfartyg. Nu
seglar hon på estniskt vatten som missionsbåt.

FARTYGET HAR genomgått en stor renovering
sedan 2011. Mycket av bordläggningen har
bytts ut och motorn har fått ett nytt back-
slag. Fortfarande så behövs både ekonomisk
stöttning och frivilliga insatser i stor ut-
sträckning, så den planerade invigningen i
början av sommaren blir möjlig.
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Villa Shalom

Goda fikatips i Oskarshamn

Havslätts CaféCafé Shalom
ETT MYSIGT FAMILJÄRT café i centrala Oskarshamn som erbjuder ett
stort utbud av hembakat  fikabröd, glass och lättare lunchalternativ.
I anslutning till cafeét finns en stor uteservering med utsikt över sta-
dens puls. Café  Shalom är det perfekta fikavalet för dig som efter en
shoppingrunda vill koppla av med en god kopp kaffe.

EN BIT IFRÅN Oskarshamns centrum ligger Havslätts Café och Camping i
direkt anslutning till havet med tillhörande strand. Här finns ett bra fi-
kautbud, lättare  luncher, samt glass och godis. En fika på  verandan ger
dig en fantastisk utsikt över det öppna havet och Blå Jungfrun.
För mer information om program och  aktiviteter besök www.havslatt.se.

 en naturskön och rofylld plats!

Villa Shalom
Omgivningarna är till en stor fördel för Villa Sha
lom. Att havet finns mindre än 50 meter bort ger
en fantastisk utsikt och skänker ett lugn till platsen.

LENA BOCK OCH RAGNHILD ERIKSSON, som arbetar på Villa
Shalom, har en önskan att människor som kommer på
besök ska få känna friden och den kristna atmosfären.

VILLA SHALOM rymmer kontor, rum för bibelskolans ele-
ver och har även lokaler som används till en mängd olika
evenemang. Det har blivit en mötesplats där många
kommer för att hålla konferenser, födelsedagsfester eller
bara för en kopp kaffe och prata en stund.

Familjehögtider  •  Föreningsmöten  •  Konferenser  •  Församlingsdag  •  Församlingsläger
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n pojke sågs gå längs med en lång
strand. Med jämna mellanrum böjde
han sig ner plockade upp något som han
sedan kastade ut i vattnet.
Bakom honom kom en man som såg att
det var snäckor pojken kastade ut i vattnet. 
Mannen frågade varför kastar du ut
snäckorna? Pojken svarade; - Snäckan är
beroende av vatten och för varje snäcka
som jag kastar ut så räddar jag en. 

Mannen nickade och log mot pojken, 
tittade sedan längs med strandlinjen och
konstaterade att den var full av snäckor.
Han kommenterade vad han såg inför
pojken som svarade; -Ja, jag vet att
stranden är full av snäckor, men för den
här, sade han, tittade ner i sin hand där
det låg en snäcka, tog sats med sin arm
och kastade den långt ut i vattnet, för
den här så gjorde mitt jobb skillnad.

E
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vangeliet, det Glada budskapet
gör skillnad för den som gör det till sitt.
När vi blir föremål för Jesu kärlek tar
han oss i sin hand. Livet med Jesus gör
inte att allt blir lättare men vi vet att
han aldrig lämnar oss. Han har lovat
att alltid vara med oss, inte bara i det
här livet utan också i det kommande.

Jeremia 29:11:
”Jag vet vilka tankar jag har för er,
säger HERREN, nämligen fridens tan-
kar och inte ofärdens för
att ge er en framtid och ett hopp”.

Guds välsignelse
Eva Joelsson, pastor

E
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Källskolan

• Reparationer

•            Torrdocka    

Kapacitet 89 x 13,7 m

Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

Tel: +46 510-101 22 
Fax: +46 510-103 36
kallandso-varv@telia.com
www.kallandsovarv.se

• Nybyggnationer 

• Ombyggnationer

I Kungsängen utanför Stockholm ligger Källskolan. De är
en riktig bullerbyskola som sprudlar av liv och aktivitet
inför det senaste projektet.

Källskolan till Barnens Hus

– Vi håller på att samla in pengar för
att kunna göra en resa till Barnens
hus i Pärnu, Estland, säger barnen.

ALLTING BÖRJADE med ett besök av
några estländare i vintras. De kom-
mer från Shalom i Estland och an-
svarar för ett omfattande arbete
bland barn och ungdomar. Barnen
på Källskolan har skickat över brev
och teckningar och kommer att
göra en insamling av kläder, lek-
saker och andra saker som det
finns behov av.

I SLUTET AV MAJ månad kommer
barnen tillsammans med några för-
äldrar och lärare att besöka Barn-
ens hus i Pärnu och samtidigt
lämna över de insamlade sakerna.

– DET ÄR ROLIGT att se hur engage-
rade barnen är. Vi har jobbat med
temat ”den barmhärtige samari-
ten” och nu får vi uppleva det i
praktiken, säger Matilda Borgemo
som är en av lärarna och initiativ-
tagare till projektet.   

Mönsterås: Älgerumsvägen 28, 0499-224 39

”Resan utan slut”

FÖR TRETTON ÅR sedan släpptes
skivan Djungelfeber med bandet
Tiger och hans vänner. ¨Vi tyckte
att det fanns alldeles för lite bra
kristen barnmusik¨säger Peder.
Det blev totalt 4 skivor och 12 års
turnerande som Tiger i Tiger och
hans vänner.

ALBUMET ¨Resan utan slut¨ har
vuxit fram under en längre tid. -
Jag har haft på känn att jag skulle
släppa en soloplatta och nu var
det dags. När man är inne i ett
projekt som med Tiger och hans
vänner blir man lite låst att det
ska låta på ett visst sätt. Musik
och texter måste skrivas för att
passa barn och deras föräldrar. 
SÅ DET VAR RIKTIGT gott att börja
på något helt nytt. Helt utan för-

utfattade meningar att det ska
låta si eller så. Mitt mål har varit
att skriva texter och musik med
utgång från mig själv. Formulera
mina egna ord och tankar i sång
och musik. 

SÅNGEN OCH MUSIKEN tar oss med
på en melodisk resa genom ett
tidlöst pop/rocklandskap med
texter skrivna mitt i livets olika si-
tuationer och möten, hela tiden
med en doft av Gudstro. Resulta-
tet har blivit Resan utan slut,
säger Peder Borgemo.

För mer information kontakta:
info@pederborgemo.com
Mobil:070-520 14 98
Fax: 0491-62124
http://pederborgemo.com/ 

För tretton år sedan släpptes skivan Djungelfeber med bandet
Tiger och hans vänner. ¨Vi tyckte att det fanns alldeles för lite
bra kristen barnmusik¨säger Peder. Det blev totalt 4 skivor och
12 års turnerande som Tiger i Tiger och hans vänner.

Nytt album...
Källskolan spelar julmusikal.

Dina Försäkringar
Öland
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Shalom i Estland 
växer

Second Hand 

FÖR ATT KUNNA ARBETA mer effektivt bildades år
1994 föreningen Shalom Pärnu (Shalomi Abi-
keskus), ett hjälpcenter där medlemmar från
de lokala församlingarna var delaktiga. Idag
har organisationen vuxit och den har ett om-
fattande arbete bland både unga och äldre.

BARNENS HUS I PÄRNU växer och har nu öppnat
ett jourboende eller ”shelter” som förestånda-

ren Anne Aas kallar det. Redan efter några må-
nader är jourboendet överfullt och behoven av
hjälp är överhängande.

-Tack till alla som stöder Shaloms arbete i Est-
land! Visionen är att verksamheten ska få vara
kvar och växa sig allt större och starkare, be-
rättar Anne.

Sommaren 1990 kom Missionsbåten
Shalom för första gången till Pärnu,
efter en strapatsrik seglats över
Östersjön. Förnödenheter delades då
ut via de olika församlingarna i staden
men behoven var enorma. 

ARBETET ÄR VÄL ORGANISERAT och alla har

EN DEL AV PERSONALEN har varit här i många år
och har en tradition och en stor kunskap,
medan andra är nya och har bara varit här i
några veckor. Gemenskapen är viktig och vid
fikabordet blandas både allvar och humor. De
ideella insatserna är oerhört viktiga och det
märks inte minst varje gång en lastbil skall la-
stas till Estland och många villiga händer hjäl-
per till.

UNDER 2012 SKICKADE Shalom Second Hand
ungefär 2000 kubikmeter kläder, möbler, leks-
aker och andra prylar till systerorganisationen
i Estland.

Shalom Second Hand är med sina 1200
kvm ingen liten butik, utan mer ett
mindre varuhus. Håkan Olsson som är
föreståndare har tillsammans med sin
personal ett stort ansvar att hålla ord
ning på allt. 

Barnens nya lekredskap.

Föreståndare Håkan Olsson. AnnChristine prissätter varor.

Mysigt i Café Kajutan.

Barnens Hus i Pärnu.

Vill du stödja 
Barnens Hus går det 

bra att sätta in en valfri
summa pengar på 
Shaloms bankgiro 

42052 74

Shalom Second Hand  här handlar vi
med hjärtat

Du kan också hjälpa till!
Skänk kläder, möbler, husgeråd och annat du
inte längre behöver. Har du svårt med transport? 

Ring så hämtar vi 
utan kostnad: 

0491-144 74
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Närbild

SOMMAREN 2008 flyttade familjen Ekerbring
från Norrköping till Oskarshamn. I Norrkö-
ping arbetade de i församlingen Agape och
trivdes bra men hade känt en tid att något nytt
var på gång. På Shalom fick de återigen dela
arbetsplats och jobba med det som finns när-
mast hjärtat; gudsrikets tillväxt genom att un-
dervisa, utbilda, sjunga och spela.   

– Vi tar hand om helheten båda två. Vi samar-
betar både på jobbet och hemma. Vi ser till-

sammans till att göra t.ex. arbetet med bibel-
skolan, gudstjänster, möteshelger och julkon-
serter så bra som möjligt, säger David.

UTMÄRKANDE FÖR FAMILJEN är att familjens fyra
söner, alla under tio år, många gånger följer
med mamma och pappa. Familjen predikar,
spelar och sjunger och pojkarna tycker det är
roligt och spännande att se nya platser. Linda
skrattar till och menar att det förmodligen inte
finns så många arbetsplatser där barnen alltid

David och Linda Ekerbring lever på många sätt ett ovanligt liv. De arbetar båda
två på missionsorganisationen Shalom: David som föreståndare för Blå kust
och Linda är musikansvarig.

Tillsammans...

Amadeus, Teodor, William och Benjamin.

David och Linda Ekerbring

ARKITEKT

ENERGIEXPERT

KONTROLLANSVARIG

BESIKTNINGAR mm.

www.byggk.se
Mer information på vår hemsida:

Mönsterås - Tel: 0499-107 00
info@byggk.se

Familjen lever ett gemensamt
uppdrag

är välkomna.  Så blir hon allvarligare och stry-
ker under att det är en stor förmån att få till-
bringa så pass mycket tid med familjen. Barn är
aldrig ett hinder, det blir bara lite krångligare,
men det går bra när man jobbar tillsammans
och stöttar varandra.

BÅDE JAG OCH DAVID upplever att Gud har kallat
oss till att arbeta ihop, vi känner en välsignelse
och ser hur det stärker vår relation. Det är vär-
defullt och vi trivs väldigt bra med det. Vi vill
inte ha det på något annat sätt. Att leva för Gud
är en del av familjelivet och vårt sätt att leva.
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Shalom Fält

DEN HÄR VÅREN har Shalom Fält startat ett nytt projekt som ska förmedla
cyklar till fattiga barn på andra sidan Östersjön. I samarbete med 
Industriprogrammet på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn har de tagit
emot cyklar som oskarshamnarna har skänkt. Cyklarna har renoverats
och genomgått en ordentlig service i verkstaden intill Shalom Second
Hand. 

MÅLET, ATT SAMLA IN ett 50-tal cyklar, har snart uppnåtts och under våren
ska Shalom Fält tillsammans med de gymnasieelever som har varit med
under renoveringen vara med och överlämna cyklarna till behövande i
Pärnu, Estland. 

KRISTI OLLINO från Barnens hus i Pärnu välkomnar initiativet.
-Det är jättefint. Många barn saknar cyklar hos oss och de cyklar som
vi får lär komma till användning och bli till stor glädje.

Hyr ditt blås hos

Musica
Blåsexperten

MUSICA - STÖRST I SKANDINAVIEN PÅ UTHYRNING!

Sveriges bästa hyresvillkor!
Blåsinstrument från 110:- i måna-
den. Vid köp dras upp till 12 måna-
ders inbetald hyra av från priset.
Kontakta oss för mer information.

Ringplatsen 2 - 572 31 Oskarshamn
Tele: 0491-120 40 - Fax 0491-771 88
E-post: musica.blasexperten@swipnet.se
Web: www.musica-blasexperten.se

ABERICSSONS
BILDEMONTERING

Bildemontering 
Begagnade och nya bildelar

Tel. 0370-281 00
Fax 0370-283 60

www.ericssonsbildemontering.se

www.hagagruppen.se

Det var Oskarshamns kommun som för flera år sedan
ställde frågan ”Vad kan kyrkorna och Shalom göra för att
minska drickandet bland ungdomar?” Resultatet blev Sha
lom Fält, ett projekt där äldre ungdomar får möta lite
yngre ungdomar och vara goda förebilder. 

Shalom Fält

Anton Borgemo instruerar en elev från Industriprogrammet.

Joel Sterkcx är en av årets Shalom Fältare.
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VÄSTRA GÅRD, FÅRBO
Avtagsväg från E22 norr om Fårbo, Oskarshamn

Midsommarafton
16.00 Lilian och Ingemar Gard

Västragårdsdagarna
7-11 augusti 

Per Alfredsson

Vi hyr ut lägergård, stugor

och campingplatser maj-september

Ring 0491-332 60 för mer information

Fårbo Frikyrkoförsamling

Bättre grepp om asfalt , miljö & plånbok

www.anderstorpdack.se

Bäck Såg & Byggmaterial AB

Nygatan 24 | 599 31 Ödeshög
Tel. 0144-317 10 | Fax 0144-316 45

Hos oss är alla bilar 
välkomna!

 

Originaldelar

med 3-års

garanti
Service och reparation

av alla bilmärken

Du vet väl om att du

kan lämna din bil

lokalt i Mönsterås!

Södra Infartens Bilservice AB

Älgerumsv. 33, MÖNSTERÅS

Tel. 0499-100 10

Fabriksvägen 1, 564 35 Bankeryd
Tel 036-37 28 30, Fax 036-37 28 41
E-mail: info@avalls.se
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Julkonsert

Fullsatta konserter när ”Julen är din”
drog ut på turné för andra året i rad

JULKONSERTER, finns det ju som vi alla vet,
mer än nog av så varför erbjuda en till? Jo,
därför jag undrar hur många som kommer ut
ifrån en julkonsert i Sverige idag och säger:

”Vad hände där inne egentligen?”
”Vad är det vi precis varit med om?”
”Jag blev så berörd av Gud under konserten.
Något nytt har hänt i mitt liv”. Det är bara
några axplock av responsen och frågorna vi
fick efter konserterna.

PÅ SJU PLATSER sattes ”Julen är din” upp och
folk strömmade till och det var fantastiskt att
se församlingarnas engagemang på plats. 
Vi förstod också på dem att många av de som
kom på konserterna inte vanligtvis brukar
komma till kyrkan.Traditionella julsånger
varvades med gospel a capella sånger, pop
och mycket annat.

PLANERNA ÄR REDAN igång inför ”Julen är din
2013” då vi hoppas kunna fylla ännu större
lokaler och samla ännu mer folk.

DEN RÖDA TRÅDEN genom konserterna var lju-
set, Gud, som lyser upp mörkret och att i
Honom finns det inget mörker. Min bön är
att du också ska få upptäcka det och att Han
är allt igenom god. Jag hoppas vi ses på
någon av våra konserter till jul...

Det är ju svårt att veta, när man ska
göra om något som föll så väl ut förra
gången, som premiären utav ”Julen är
din” gjorde 2012, hur det kommer bli
nästa gång?, allas förväntningar... 

”Julen är din”

”Singing Halleluja” och ”Bereden väg för Herran” introducerar konserten.

Kapellmästare Alexander Olsson.

”Farbror Dave” delar med sig av sina jultips.

Butik och verkstad
med lång erfarenhet!

Vi säljer och reparerar:
Cyklar • Mopeder • Motorsågar  

Gräsklippare • Snöslungor • Skyddskläder

Döderhultsvägen 4, Oskarshamn, Tel 0491-107 10
Storgatan 40, Kristdala, Tel 0491-701 23

Ågatan 23 - TRANÅS - Tel 0140-17300
Månd-Fred 10-18, Lörd 10-14

www.alsens.se
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SHALOM MISSION IS a non profit Christian
 organization that started in 1980. Four young
boys with big interests in sailing, sold their
own sailing boats, and together they bought
Shalom 1, our first mission ship. Since then
the ministry has grown and the current boat is
the third. Prayer and diesel have always been
the driving force on board, and that is the
 governing idea throughout the whole ministry.
In summertime we have groups of people on
board for a week at the time and many harbours
get visited by the white boat and its singing crew.
During the rest of the year we have confirmation
groups, youth groups, school classes etc. Sailing
with us, doing lots of fun activities.

IN OSKARSHAMN JUST by the sea, is Villa
 Shalom, our conference center. Here we also
have our team and disciple training school,
”Blå Kust”. The students get practical experi-
ences and theoretical teaching to be trained in
disciple-ship for God’s kingdom. Some of
them work at the boat, some work in churches
or with  social projects.

IN THE 90’S Shalom Mission started an aid
 center in Estonia. Today this includes a children’s
daycare center, a second hand store, a daycare
center for homeless people and a treatment
center for addicts. In Oskarshamn we run
 Shalom Second Hand to collect clothes,

 furniture and more to donate to Shalom in
 Estonia.

SHALOM IS ONE of many mission ships that sail
with john 3:16 written in the sail. This is often
considered as a scripture that summarizes the
whole Bible: ”For God so loved the world that
He gave His one only Son, that who so ever
believes in Him shall not perish but have ever
lasting life”.

God bless You!
Birger Borgemo, Skipper at Shalom

DAS MISSIONSWERK SHALOM ist eine christliche
 gemeinnützige Organisation, die 1980 gegrün-
det wurde. Vier segelbegeisterte junge Männer
verkauften ihre eigenen Segelboote und
 kauften gemeinsam Shalom 1, unser erstes
 Missions-Schiff. Seit damals ist die Arbeit
 gewachsen und das heutige Boot ist bereits 
das Dritte. Gebet und Diesel waren von
 Beginn an die treibenden Kräfte an Bord, und
dies ist weiterhin der Leitgedanke unserer
 Arbeit. Im  Sommer haben wir für jeweils 
eine Woche Gruppen an Bord und viele Häfen
können von dem weißen Boot mit der singen-
den Mannschaft besucht werden. Die restliche 
Zeit des Jahres segeln wir gemeinsam 
mit  Konfirmandengruppen, Jugendgruppen,

Schulklassen etc. und haben viel Spaß
 zusammen.

IN OSKARSHAMN, DIREKT am Meer, befindet
sich unser Konferenz Zentrum, die Villa
 Shalom. Dort ist auch unsere Bibelschule ”Blå
Kust”. Die Studenten bekommen dort prakti-
sche und theoretische Schulung um für die
Jüngerschaft in Gottes Reich ausgebildet zu
werden. Einige von ihnen arbeiten auf dem
Boot, andere in Kirchen oder in verschiedenen
sozialen Projekten.

IN DEN 90ER Jahren startete Shalom ein
 Hilfscenter in Estland. Heute ist dort eine
Kindertagesstätte, ein Second-Hand-Laden

sowie ein Tageszentrum für Obdachlose und
Suchtkranke. In Oskarshamn betreiben wir
außerdem ”Shalom Second Hand” um
 Kleidung und Möbel für Estland zu sammeln.

SHALOM IST EINES von vielen Missionschiffen
das ”Johannes 3:16” auf dem Segel stehen hat.
Dieser Vers wird oft als Zusammenfassung der
ganzen Bibel angesehen.  ”Also hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben”.

Gott segne Dich!
Birger Borgemo, Skipper der Shalom

Welcome to Shalom Mission!

Willkommen bei Shalom Mission!

Sånger
1 1. Saliga visshet Jesus är min.

Himmelens glädje fyller mitt sinn.
Född av hans Ande, ren i Hans blod,
får jag förtröstan, styrka och mod

Ref. 
Han är min glädje Han är min sång
Honom jag prisar livsdagen lång

2. Allting jag uppgav, allting jag vann
Strålande morgon för mig upprann
Inom mig hör jag änglar ge bud
tala om nåd och kärlek från Gud

3. Saliga visshet ljuvliga ro
Nu jag hos Jesus vilar i tro
Väntar vad intet öga har sett
Väntar vad Herren själv har berett 

1. O store Gud när jag den värld beskådar
som du har skapat me ditt allmakts ord
Hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord

Ref. 
Då brister själen ut i lovsångsljud
O store Gud, o store Gud

2. När sommarvinden susar över fälten
När blommor dofta invid källans strand
När trastar drilla i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand

3. När jag i bibeln skådar alla under
som Herren gjort sen förste Adams tid
Hur nådefull han varit alla stunder
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid

2 3Det lilla ljus jag har
det ska få lysa klart x3
lysa klart, klart, klart
lysa klart

This little light of mine
I’m gonna let it shine x3
let it shine, shine, shine
let it shine
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I Kalaskulan bor de fyra kompisarna
Luppen, Kakan, Dille och Milla. Varje dag

råkar de ut för spännande äventyr och
nya problem som måste lösas. Vi får se
allt ifrån när kompisarna försvinner in i

den mystiska garderoben, till när de 
funderar över olika bibelberättelser.

Kalaskulan är ett barnprogram som 
finns i fem avsnitt på en DVD-skiva. 

Inspelningen är ett projekt genomfört av
ett mediateam på Blå Kust, under läsåret

07-08. Du kan beställa Kalaskulan
genom att kontakta oss på 

tel. 0491-770 99 eller 
info@shalommission.se

Kalasbra 
barnprogram

Pris: 
120 kr

Försköna
med färg

Shalom Second Hand 
drivs helt ideellt. 
Över skottet går
till Shaloms hjälp 
o. ungdomsarbete.

SHALOM
SECOND HAND

Letar du efter något speciellt?
Vi kanske har det du söker.

Kläder, skor, möbler, husgeråd, böcker,
glas, porslin, prydnadssaker, lampor och
mycket mycket mer...
Vi tar emot det ni inte längre behöver.
Välkommen in!

Öppet: mån–fre 10–18, lör 10–14

Döderhultsv. 10 • Oskarshamn • 0491–144 74
www.shalomsecondhand.se

1. En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar
och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden

2. Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa
Ur skogens snår ur stilla bo
framklingar deras visa
En hymn går opp av fröjd och hopp
från deras glada kväden
från blommorna och träden 

3. Men Du, o Gud som gör vår jord
så skön i sommarns stunder
Giv att jag aktar främst Ditt ord 
och Dina nådesunder
Allt kött är hö och blomstren dö
och tiden allt fördriver
blott Herrens ord förbliver
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1. Han håller hela världen i sin hand
Han håller hela världen i sin hand
Han håller hela världen i sin hand
Han håller hela världen i sin hand

2. Han håller sol och måne i sin hand
Han håller sol och måne i sin hand
Han håller sol och måne i sin hand
Han håller hela världen i sin hand

3. Han håller ung och gammal i sin hand
Han håller ung och gammal i sin hand
Han håller ung och gammal i sin hand
Han håller hela världen i sin hand

4. Han håller dig och mig i sin hand
Han håller dig och mig i sin hand
Han håller dig och mig i sin hand
Han håller hela världen i sin hand

5. He´s got the whole world in His hands
He´s got the whole world in His hands
He´s got the whole world in His hands
He´s got the whole world in His hands
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Annonsera 
lokalt så klart!

Döderhultsv. 4, Oskarshamn
Tel. 0491-134 20
e-post: annonsbladet@telia.com
www.oskarshamnsannonsblad.se



Missionsbåten Shaloms

Sommarprogram 2013

Vill du segla med Shalom?
Skulle du vilja segla med på ett missionsfartyg? Känna de salta havsvindarna och ljumma 

brisarna? Bada från däck och uppleva en fantastisk gemenskap? Då kan du anmäla dig till en 
veckas äventyr ombord. Segling, bad och bibelundervisning på dagarna och bryggmöten på 

kvällarna. Du får möta massor av människor i hamnar, på bryggor och stränder. 
Och du får tillbringa en vecka tillsammans med nya, riktigt goda vänner.

Hör av dig så skickar vi mer information!

0491770 99
info@shalommission.se

bg. 42052 74

www.shalommission.se

Juni kl. Juli kl. Augusti kl.

Onsdagen 6 14.00 Kalmar
Söndagen 9 17.00 Oskarshamn

(Tv inspelning)
Onsdagen 12 18.00 Söderköping 

(Tv inspelning)
Torsdagen 13 19.00 Bergs slussar
Fredagen 14 19.30 Askersund
Lördagen 15 19.00 Hästholmen
Söndagen 16 14.00 Visingsö

19.00 Jönköping
Måndag 17 19.00 Vadstena
Tisdag 18 19.00 Karlsborg
Onsdag 19 19.00 Gränna
Torsdag 20 19.00 Borensberg
Lördag 22 14.00 Norsholm
Torsdag 27 19.00 Strängnäs
Fredag 28 19.00 Kungsör
Lördag 29 19.00 Enköping
Söndag 30 18.00 Västerås

Onsdag 3 Kurön
Torsdag 4 19.00 Mariefred
Fredag 5 19.00 Södertälje
Lördag 6 19.00 Trosa
Söndag 7 15.00 Nyköping
Tisdag 16 15.00 Runnö

19.00 Påskallavik
Onsdag 17 19.00 Timmernabben
Torsdag 18 19.00 Bödagården
Fredag 19 17.00 Borgholm

19.00 Klintagården
Lördag 20 15.00 Oknö

18.00 Mönsterås
Söndag 21 18.00 Kristianopel
Måndag 22 18.00 Sandhamn
Tisdag 23 15.00 Hanö

19.00 Nogersund
Onsdag 24 18.00 Aspö
Torsdag 25 19.00 Bergkvara
Fredag 26 19.00 Byxelkrok
Lördag 27 17.00 Oskarshamn

19.00 Havslätts Café och 
Camping

Söndag 28 18.00 Figeholm

Söndag 18 10.00 Svallidens 
Missionskyrka

Tisdag 20 15.00 Vinö
18.00 Klintemåla

Onsdag 21 19.00 Västervik


