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Välkommen till Shalom Mission!
De iskalla vintervindarna har avtagit och den lite bleka vårsolen börjar lysa 
allt klarare. Skärgården vaknar sakta till liv och sommaren känns inte allt 
för långt borta. Missionsbåten Shalom har vid det här laget seglat trettiofem 
somrar och för många har vår sjungande besättning med sina bryggmöten 
blivit en tradition. Varje sommar är unik eftersom vi besöker olika hamnar 
och möter både kända och okända människor. Det ger ju lite extra förvän-
tan och omväxling.

De senaste två sommrarnas TV-gudstjänster från Shalom har gett oss 
många nya kontakter och gensvaret har varit fantastiskt. Vi är så glada och 
tacksamma att så många människor vill vara med på våra bryggmöten både 
på bryggorna och genom TV. Vi önskar att alla människor vi möter ska få 
smaka Guds omsorg och få del av hans kärlek.

Kristen tro sätter oss i rörelse. Heliga drömmar hjälper oss att vakna och ger 
oss motivation att göra något för vår samtid. Livet blir ett enda stort äventyr.
Vi vill hälsa dig välkommen att besöka oss ombord i någon av de hamnar vi 
angör i sommar.

Ha en riktigt skön sommar!
Birger Borgemo, 
skeppare på Shalom

Ansvarig utgivare: Birger Borgemo  Redaktör: Per Edwardsson 
Layout: C. L. Olin, Panda Media AB Omslagsfoton: Candice Lee Olin 
Annonser: Linda Ekerbring Tryck: Grafiskt Tryck AB

Shalom Mission - Homhällevägen 39, 572 40 Oskarshamn  Telefon: 0491 - 770 99
bg 420-5274       epost: info@shalommission.se    www.shalommission.se

Nya Vindar 
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Shalom utökar samarbetet 
med Källskolan

Shaloms samarbete med Källskolan i Kungsängen 
utanför Stockholm blir nu ännu större. Till hösten 
planeras det att startas ett projekt bland barn och 
ungdomar tillsammans med ett team från Shalom.
– Tanken är att jobba i kyrkan och på skolan, säger 
Matilda Borgemo.

Matilda kommer från Oskarshamn men jobbar sedan 
tre år tillbaka som lärare på Källskolan. Lika länge har 
Källskolan, som har en kristen profil, haft ett samarbete 
med Shalom. Till exempel har elever på  Källskolan 
både besökt och samlat in pengar till det barnhem 
som Shalom Second Hand stöttar i Estland. Folk från 
Estland har även besökt de hjälpande eleverna på 
Källskolan. 

De har även fått besök av missionsbåten Shalom. Förra 
sommaren lade Shalom till vid Kungsängens brygga 
för ett bryggmöte. Skolklasserna fick också segla med 
ombord. 

Shaloms julkonsert ”Julen är din” besökte också 
Kungsängen förra året. I samband med det satte 
Källskolan upp en julmusikal, som spelades upp för 
cirka 400 skolelever och även för allmänheten. En del 
av överskottet gick till barnhemmet i Estland.
Nu ska samarbetet mellan Källskolan och Shalom 
utökas. Om allt går enligt planerna startar alltså ett 
barn och ungdomsarbetet till hösten.

– Tanken är att ett team från Shalom ska finnas här på 
plats och hjälpa till i arbetet, säger Matilda Borgemo.

Text: Per Edwardsson  Foto: Candice Lee Olin 

5 Peo mötte Gud genom 
Tv-gudstjänsten
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En dag ombord

Kings Fleet

Reseberättelse från 
andra sidan jordklotet

Innehåll
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Vill du vara med och bygga 
Guds rike?

Ansök nu!

Utbildning - Blå Kust
SHALOM
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ABERICSSONS
BILDEMONTERING

Bildemontering 
Begagnade och nya bildelar

Tel. 0370-281 00
Fax 0370-283 60

www.ericssonsbildemontering.se

Mönsterås: Älgerumsvägen 28, 0499-224 39

Dina Försäkringar
Öland

Hyr ditt blås hos

Musica
Blåsexperten

MUSICA - STÖRST I SKANDINAVIEN PÅ UTHYRNING!
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Ringplatsen 2 - 572 31 Oskarshamn
Tele: 0491-120 40 - Fax 0491-771 88
E-post: musica.blasexperten@swipnet.se
Web: www.musica-blasexperten.se

Ett säkert kort att möta en månghövdad publik när 
Shalom är ute och seglar på sommaren är gästhamnen 
i Borgholm. Där är det alltid fart och fläkt under 
högsäsong. Både på land och på sjön. Många är båtarna 
som trängs och försöker få en båtplats.

För Shalombåten var det inte heller enkelt. Men så en 
sommar kom man i kontakt med de lokala fiskarna i inre 
hamnen i Borgholm. De var så vänliga att de upplät en 
alldeles egen båtplats för Shalom – alldeles intill en av 
fiskarnas sommarrestaurang, Sillmackan, och de populära 
gångstråken.

– Vi kunde inte ha fått en bättre plats. Det är helt perfekt, 
säger Shaloms skeppare Birger Borgemo med nöjd stäm-
ma.
Så nu är det aldrig några problem längre när Shalom 
seglar in i gästhamnen för att dela med sig av sitt glada 
budskap. Båtplatsen står alltid ledig. 

– Vi är jättetacksamma för det här samarbetet, säger 
Birger Borgemo.

”Julen är din” är en glädjefylld och stämningsfull jul-
cd från Shalom Mission. De sammanlagt 12 låtarna är 
inspelade i samband med Shaloms bejublade julkon-
sertsturnéer runt om i landet. Den senaste var 2014. 

Projektledare för skivan är Linda Ekerbring, musikan-
svarig på Shalom, och en av flera solister. Kören backas 
upp av ett samspelt 5-mannaband. 

”Julen är din” bjuder bland annat på låtar som O helga 
natt, Jul, jul strålande jul och en svensk översättning av 
Leonard Cohens klassiker Halleluja.   

Du kan beställa ”Julen är din” genom att kontakta oss 
på tel. 0491-770 99 eller info@shalommission.se 

99:-

Text: Per Edwardsson   Foto: Candice Lee Olin

Att få en båtplats i gästhamnen i Borgholm är inte det 
lättaste. Men för missionsbåten 
Shalom är det numera aldrig några problem att lägga 
till och hålla bryggmöten. Det kan man tacka de lokala 
fiskarna för.

Bästa båtplatsen i Borgholm 

Döderhultsvägen 6
Oskarshamn
Tel. 0491-134 20

e-post: annonsbladet@telia.com | www.oskarshamnsannonsblad.se
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Shaloms tv-gudstjänster 
förändrade Peo Josefssons liv

– Tv-gudstjänsterna förändrade mitt liv, 
säger Peo.

Uppemot en halv miljon tittare såg Sha-
loms sammanlagt sex sommargudstjänster 
i SVT2 2013. En av dem var Peo Josefsson 
från Nykyrka, strax norr om Motala. En 
MC-knutte som aldrig tidigare i livet visat 
något intresse för den kristna tron. Men så 
dök den där tv-gudstjänsten upp. Det var 
från sjukhussängen, där Peo hamnat efter 
att ha drabbats av virussjukdomen TBE, 
som han slog på teven för att fördriva 
tiden. Det råkade bli SVT2 och just där 
och då visades sommargudstjänst med 
Shalombåten. Peo blev berörd av det han 
såg.

– Det var så bra. Jag berördes av både sån-
gen och predikan. Jag hann se en tv-gud-
stjänst till innan jag fick lämna sjukhuset, 
berättar Peo.

Gick till kyrkan
Han kunde inte släppa det han hade 
upplevt från sjuksängen. Han fortsatte att 
”smygtitta” på tv-gudstjänster hemma och 
en dag tog han mod till sig och uppsökte 
svenska kyrkan. Han kände sig hemma 
direkt i kyrkorummet. Han säger själv att 
han blev frälst redan på första gudstjän-
sten.
 
Peo Josefsson, som är gift och har barn, 
fortsatte att besöka svenska kyrkan regel-
bundet. Men han hade fortfarande inte 
berättat om sin omvändelse för sin fru. 
Det gjorde han senare och lyckligtvis fick 
han ett positivt gensvar. I september 2014 
valde Peo att byta svenska kyrkan mot 
Baptistförsamlingen i Motala, där Os-
karshamnsbördiga Christer Roshamn är 
föreståndare och pastor.

– Det var Gud som visade mig dit. Jag 
trivs så bra där. Det är en härlig ge-
menskap, säger Peo som också döpte sig 
i januari.

Tackar Shalom
När Peo Josefsson tittar tillbaka i back-
spegeln kan han konstatera att han har 
blivit en helt annan människa sedan han 
blev kristen. 

– Jag har blivit mera social och utåtrik-
tad. Jag kan heller inte tänka mig ett liv 
utan Jesus.

MC-knutte är han fortfarande. Han har 
gått med i den kristna mc-klubben Chris-
tian Crusaiders där han glider omkring på 
sin Harley Davidson. Dessutom har han 
börjat sjunga gospel i kören Charla gospel. 
Ett totalt förändrat liv – tack vare Shaloms 
tv-gudstjänster.

Är det något du vill hälsa till Shalom och 
alla de som medverkade ombord 
på tv-gudstjänsterna?

– Jag vill tacka att dom finns och att dom 
fortsätter med sitt arbete. Tv-gudstjän-
sterna förändrade mitt liv.

TV-gudstjänsterna med Shalombåten berörde många människor. För Peo Josefsson utanför Motala blev det 
början till ett nytt liv. I dag är han medlem i Baptistförsamlingen i Motala.

Personligt/Peo Josefsson

Ålder: 54 år.
Bor:     Villa i Nykyrka, strax            
 norr om Motala.
Familj: Fru. En vuxen son och     
 två bonuspojkar.
Jobb:     Zinkgruvan Mining.
Församling: Medlem i Baptist    
 församlingen i Motala.

Text: Per Edwardsson  Foto: Christer Roshamn 

XI januari döptes Peo Josefsson i Baptistförsamlingen i Motala. Detta 
efter att ha blivit kristen när han såg Shaloms tv-gudstjänster.
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Hon är mellansyskonet i syskons-
karan Borgemo från Oskarshamn. Numera 
är det bara lillebror Anton, 24 år, som 
bor kvar i Oskarshamn. Matilda, 27, bor i 
Kungsängen utanför Stockholm och Emil, 
29, har flyttat till Kalmar.

Men att hoppa över en sommar med båten 
Shalom finns inte på sjökartan. Det är helt 
enkelt ett måste. Det sitter i blodet.

Varierande uppdrag
Den nuvarande Shalombåten blev fär-
digställd  ungefär samtidigt som Matilda 
föddes, 1987.

– Jag har varit med alla somrar sedan dess, 
berättar Matilda.

Med alla somrar sedan de var små har även 
Anton och Emil varit. 

– Det har inte blivit lika mycket sista som-
rarna. Men någon gång varje vecka är jag 
med och seglar. Ibland hjälper jag även till 
någon helg, till exempel när en konfagrupp 
ska ut och segla, säger Emil.

– Man får hjälpa till med allt möjligt. Jag 
brinner mycket för musiken, säger Matilda.
Emil brukar vara styrman, men gör även 
andra allehanda uppgifter, precis som 
Anton.

”Häftig uppväxt”
Tre syskon ombord på en liten yta. Har ni 
alltid hållit sams?
– Det är kul att göra något ihop med hela 
familjen. Det har fungerat jättebra. Man får 
lära sig att umgås med alla ombord, säger 
Matilda.
Har du något särskilt minne från alla åren 
med Shalom?
– Det är så mycket grejer man hittat på 
tillsammans. Allt från att bada i balja till att 
sälja stenar för att få ihop pengar till glass.
Emil tycker det är en förmån att ha fått vara 
med på Shalom ända sedan barnsben.
– Det har varit en häftig uppväxt. Jag har 
också alltid gillat att vara ute på sjön.
Sommaren 2015 kommer syskonen Anton, 
Matilda och Emil att finnas ombord på 
Shalom igen.
– Det blir nog några veckor. Annars är det 
ingen riktig sommar, säger Matilda och får 
medhåll från bröderna Emil och Anton.

Syskonen 
som växte 
upp på 
Shalom-
båten

Anton, Matilda och Emil Borgemo 
är mer eller mindre uppväxta 
ombord på missionsbåten Sha-
lom. Inte så konstigt med tanke 
på att pappa Birger är skeppare 
på båten och mamma Anneth 
också väldigt engagerad.

– Vi har mycket minnen ihop, 
säger Matilda.

Text: Per Edwardsson   Foto: Candice Lee Olin

Syskonen 
Borgemo älskar 
livet ombord på 
Shalom. Från 
vänster: Emil, 
Matilda och 
Anton.



Mari och Åke Knutsson från Mörbylån-
ga vet hur man får besättningen
ombord på Shalom att må bra. När de 
följer med en vecka varje sommar ham-
nar de i byssan och lagar mat och bakar 
veckan lång. När vi bad Mari och Åke att 
välja ut ett favoritrecept så blev det de 
populära Shalomrutorna.

Mari och Åkes första kontakt med mis-
sionsbåten Shalom var redan 1998.  

– Vi hade en rullstolsburen sommarpojke 
hos oss och så frågade vår dåvarande pas-
tor Eva Albertsson, om vi inte ville följa 
med en vecka som familj ombord på Sha-
lom, berättar Mari. 

De hade inte ens sett Shalom, men de sa 
ja och mönstrade på i Södertälje. Allt gick 
bra och sedan blev det en tradition att följa 
med en vecka varje sommar.

– Vi har nog varit med någon vecka nästan 
varje sommar sedan dess. De senaste 
somrarna har det varit vår huvudsakliga 
uppgift att vara i byssan och laga mat, vi 
hjälps åt med matlagningen och brukar 
även baka ombord.

– Den här sommaren ska vi vara med vec-
ka 30 när Shalom ska segla till Gotland, 
och även i år har vi fått förtroendet att laga 
maten, säger Marie och Åke.

Vad är det bästa med att segla med Shalom?

– Det bästa med Shalom är alla människor 
man träffar när man är ute i olika hamnar 
och i besättningen som varje gång ser helt 
olika ut. I början känner man inte alls va-
randra, men när veckan är slut har man 
fått många nya vänner.

Shalomrutor går 
hem på missions-
båten Shalom

Ombord på Shalom får man ofta ta 
hand om det som finns i förråd och kylskåp 
och det är inte alltid så lätt om något fattas. 
Förra sommaren skulle Mari Knutsson 
baka en kaka till fikat. Hon hade ett smidigt 
recept på Honungsrutor med sig. Det skulle 
vara ganska mycket havregryn i kakan och 
det visade sig att havregrynen inte räckte 
både till kaka och frukostgröt.

Lite tidigare hade Shalom fått ett förråd 
med matvaror i en hamn och däribland fär-
digblandad müsli, med bär och annat gott i. 
Så då tog hon müslin istället för havregryn 
och det blev mycket uppskattat.
Här är receptet:

Shalomrutor (48 st)
Ingredienser:
250 g smör eller margarin
1 dl honung
1 liter müsli eller havregryn
5 dl vetemjöl
5 dl socker
2 ägg 
1 msk bakpulver

Tillagning:
Blanda alla torra ingredienser i en stor skål.
Smält matfettet i en gryta och blanda ner 
honungen så att den löser sig. Rör ner de 
två äggen. Häll smörblandningen över 
det torra och blanda allt. Bred ut smeten, 
som blir ganska fast på en bakplåtspapper-
sklädd långpanna. Grädda i 175 grader till 
kakan blir lite ljusbrun, 15-20 min. 
Skär i rutor medan den är 
varm, den hårdnar när den 
kallnar.

1
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Text: Per Edwardsson Foto: Anneth Borgemo   
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Ågatan 23 - TRANÅS - Tel 0140-17300
Månd-Fred 10-18, Lörd 10-14
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Vi säljer och reparerar:
Cyklar • Mopeder • Motorsågar  

Gräsklippare • Snöslungor • Skyddskläder

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

“Mitt i stan” 
– visning hela dan
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Vi hyr ut lägergård, stugor och 

campingplatser maj -september 

Ring 0491-332 60 för mer information

Fårbo Frikyrkoförsamling

16:00 Midsommarsill  
anmälan 0491 - 332 60
19:00 Senoren-teamet

David och Linda Ekerbring 

Midsommarafton

Västragårdsdagarna 5-9 Augusti

avtagsväg från E22 norr om Fårbo, Oskarshamn 

VÄSTRAGÅRD, FÅRBO

Renovera eller köp ny!
Jämför pris!

PUMPVERKSTA�N AB
Brömsebro 0455-36 50 05
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Han älskar båtlivet och att sjunga och spela. En kombination som fått 
Adam Davidsson att återkomma till missionsbåten Shalom år efter år. 
I sommar kastar han loss igen som sångledare.

Läste på Blå Kust
Sommaren 2009 drog Birger med sig David 
och en kompis till Shalombåten. 

– Men min kompis blev sjuk så det slutade 
med att jag följde med själv en vecka som 
sångledare. Det blev ytterligare en vecka den 
sommaren, berättar Adam.

Det ångrar han inte så här sex år senare. 
Efter veckorna ombord bestämde han sig 
för att gå på Blå Kusts lärjungaskola. Adam 
hoppade därför av kantorslinjen efter två 
års studier och läste i stället två år på Blå 
Kust. Under tiden fortsatte han att segla med 
Shalom.

– Andra sommaren var jag ute 5-6 veckor, 
säger Adam.

Flyttade till Pärnu
Efter skolan på Blå Kust, hösten 2011, drog 
Adam österut. Till Estland.

– Jag flyttade till Pärnu i tre månader och 
jobbade bland annat med Shaloms arbete 
där.

Numera bor Adam i Lund. Han läser historia 
på universitetet. Men seglat med Shalom 
har han fortsatt med varje sommar sedan 
de där två första sommarveckorna 2009. 
Hans huvuduppdrag ombord är fortfarande 
sångledare.

– Jag tror att jag har varit med på över 120 
bryggmöten, säger David.

Hur länge kommer du att segla med Shalom?

– Jag ser ingen ände på det. Det får nog bli 
en sommarvecka resten av livet. Det ger så 
mycket att man inte kan vara utan det.

Att segla en vecka med Shalom är en vik-
tig hållpunkt på sommaren, säger Adam.

Utan Adam Davidssons musikaliska ådra är 
det inte alls säkert att han hade kommit i kon-
takt med missionsbåten Shalom och Shalom 
Missions övriga verksamhet. Det var nämligen 
kantorslinjen på Oskarshamns folkhögskola 
som tog karlskronabon Adam Davidsson till 
den lilla kuststaden mitt emellan Kalmar och 
Västervik. Det var 2007. Parallellt med stud-
ierna gick Adam till Oskarshamns mission-
skyrka. Där kom han bland annat i kontakt 
med Birger Borgemo, skeppare på Shalom och 
verksamhetsansvarig för hela Shalom Mission.

 Båtliv och sång är Adams melodi
Text: Per Edwardsson   Foto: Candice Lee Olin

Fakta/Adam Davidsson

Ålder: 26.
Född:  I Karlskrona.
Bor:     Lund.
Gör:     Studerar historia på Lunds                      
            universitet.
Antal år inom Shalom Mission:          
             Sedan 2009.

Seglingen.
Gemenskapen.
Evangelisationen.

bästa saker med Shalom
3
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En Dag ombord
Att segla med missionsbåten Shalom är 
en upplevelse utöver det vanliga! 

Förutom den vidunderliga naturen får 
besättningen möta tusentals människor 
på alla de hamnbesök som Shalom gör 
utmed ostkusten, i Vättern och på Göta 
Kanal. Under sommarhalvåret besöks 
närmare 50 hamnar. Där bjuds besökar-
na på sång och musik från båtdäck. 

På sidan här intill kan du i bilder se hur 
en dag ombord på Shalom kan se ut.

XX
Text: Per Edwardsson   Foto: Candice Lee Olin
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X9:00 - Morgonkaffe med dagens ord. Många solar och kopplar av på däck.

Alla hjälps åt med potatisskalning.

Shalom seglar in i hamn med sång. 

Bön, lovsång och gemenskap. Avmönstring efter en härlig vecka.            Sommarminnen för livet. 22:00W

Tilläggning i olika hamnar varje dag. Sång och musik i hamnen.

Sång och musik på däck. Segling där alla hjälps åt.

Många tillfällen till bad.
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N 58° 41,7   E 13° 09,3

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

•�Reparationer

• Torrdocka

•            Kapacitet 89 x 13,7 m

På Shalom Fält står det 
sociala arbetet i centrum

Shalom Fält är ett samarbetspro-
jekt mellan Oskarshamns kommun, 
Shalom Mission och Mariannelunds 
folkhögskola. Allt startade augusti 
2006 efter initiativ från politiker i 
Oskarshamn.

– De tog kontakt med mig och un-
drade vad Shalom kunde bidra med 
för att få ner ungdomsfylleriet på 
Hamngatan. Det var så Shalom Fält 
växtre fram, berättar Ulf Ljunggren, 
lärare på Oscarsgymnasiet i Oskar-
shamn och anställd 25 procent på 
Shalom Fält.

Skapa kontakter
”Fältarna” på Shalom Fält har läst 
en ledarskapsutbildning om socialt 
arbete. I praktiken handlar det om att 
skapa kontakter med ungdomar ute 
på skolor, fritidsgårdar med mera och 
att vara ute och nattvandra i Oskar-
shamns centrumkärna på helgerna. 
Det görs i samarbete med kommun-
ens fältarbetare, polis och ordnings-
vakter. 
Shalom Fält bedriver även olika 
sociala projekt för ungdomar som av 
olika anledningar mår dåligt eller är 
skoltrötta. Ett exempel är cykelpro-

jektet på Oscarsgymnasiet, där fem 
elever från Introduktionsprogram-
met (IM) träffas två gånger i veckan.

När cyklarna är funktionsdugliga 
åker de till Estland och överlämnar 
cyklarna till behövande barn. De 
har även hjälpt till med att renovera 
Barnens Hus i Estland, ett dagcenter 
för barn i missbrukarfamiljer. Efteråt 
har eleverna vittnat om att de fått en 
ökad självkänsla tack vare cykelpro-
jektet.

Estlandsprojektet är ett annat samar-
bete mellan Shalom Fält och Oscars-
gymnasiet. Det ingår i utbildningen 
på det industritekniska programmet 
(IN). Eleverna tillverkar olika 
lekredskap som de sedan skänker 
till fattiga barn i Estland. Resorna 
till Estland har gett eleverna en helt 
ny syn på livet.

Shalom Fält har också ett nära 
samarbete med grundskolorna i 
Oskarshamn. Det kan handla om 
allt från att finnas på fasta tider på 
skolornas fritidsgårdar till att ta 
hand om enskilda elever som har det 
tufft. Då finns Shalom Fält där med 
en hjälpande hand.

www.hagagruppen.se

Att bygga lekredskap och andra hjälpmedel till fattiga barn i Estland är ett samarbete med Shalom Fält 
och ingår som en del i utbildningen på det industritekniska programmet på Oscarsgymnasiet. Här 
visar eleverna Jesper Helledal och Simon Hmmarström upp ett inhägnat skydd till en grillplats.

Elever på (IM) renoverade Barnens Hus på sen-
aste resan. P-A Nilsson från Shalom Fält omges 
av eleverna Alexander och Joakim.

Text och Foto: Per Edwardsson  

Den sociala inriktningen inom Sha-
lom Missions verksamhet är Shalom 
Fält. Deras arbete har hjälpt många 
ungdomar till bättre självkänsla och 
en ny syn på livet. 



 

     Shalom Second Hand – nu även i Mönsterås

Shalom Second Hand har funnits i många år i Oskarshamn. Över-
skottet av försäljningen går till stor del till att stötta Shaloms 
arbete i Estland, bland annat Barnens hus. Men även till olika 
barn- och ungdomsverksamheter i Sverige.
Att öppna en second hand-butik även i Mönsterås, tre mil söder 
om Oskarshamn, har funnits med i planerna under flera års tid. 
I år föll till slut alla bitar på plats. Flera lokala kyrkor i Mönsterås 
ville vara med att hjälpa till samtidigt som en lämplig lokal blev 
ledig. 

Pampig invigning
Det är i före detta Skobes bilhall, vid E22 och alldeles intill 
Statoil-macken, som Shalom Second Hand har öppnat sin nya 
butik. Maria Sereti från Shalom har under vintern och våren 
haft ansvaret att organisera arbetet och ställa i ordning lokalen 
tillsammans med de lokala kyrkorna i Mönsterås.
Den 1 april var det pampig invigning av den nya second 
hand-butiken.

– Det här är en stor dag för oss, utbrast Birger Borgemo från 
Shalom Mission innan det var dags för Maria Sereti att klippa 
invigningsbandet.

Sedan fullkomligen vällde det in nyfikna människor som hand-
lade för glatta livet. Alla bjöds också på tårta och kaffe invign-
ingsdagen till ära. 

Eldsjälen ”Lalle”
En av eldsjälarna från Mönsterås är Lars-Johnny ”Lalle” Anders-
son. Han känner nästan allt och alla i Mönsterås och var också 

den som fixade lokalen. Han har länge brunnit för Shalom 
Second Hands arbete.

– Det känns jättebra att vi nu kunnat öppna en butik även i 
Mönsterås, säger ”Lalle”.

Håkan Olsson ser second hand-butiken som ett bra komplement 
till Shalom Second Hand i Oskarshamn. Redan innan butiken 
öppnade var det många från Mönsterås som skänkte gåvor till 
Shalom. Nu kan de lämna in gåvorna direkt i Mönsterås.
Till en början kommer butiken i Mönsterås att ha öppet två 
dagar i veckan, onsdagar och lördagar. 

Shalom Second Hand storsatsar. Den 1 april öppnades även en butik i Mönsterås i samarbete med de 
lokala kyrkorna. Massor av folk kom för att se den nya butiken. 

Text: Per Edwardsson Foto: Candice Lee Olin 

X Alexander, Anton och David var 
tre nyfikna på plats på invigningen 
i Mönsterås.
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Vi i familjen Ekerbring ska gå vidare in 
i nya uppdrag (föreståndare i församlingen 
Agape Norrköping) vilket innebär att det är 
dags att summera vår tid på detta sätt här i 
Shalom. Jag har ju arbetat som föreståndare 
för Shalom utbildning/Blå kust och Linda som 
musikansvarig men vi har båda varit engag-
erade i mångt och mycket. 

Det har varit en mycket lärorik resa för oss där 
vi också sett Guds ledning och omsorg på så 
många sätt. När vi flyttade ner hit till Oskar-
shamn var detta med folkhögskola helt nytt för 
mig, det fanns mycket att lära och personalen 
på vår moderskola Mariannelunds folkhögsko-
la har varit underbara hela vägen. Det har varit 
en sådan lärdom och glädje att få utveckla 
konceptet med lärjungaskap och även skapa en 
ledarutbildning i den andan. Jag har investerat 
mycket i dessa underbara ungdomar som gått 
igenom dessa år och fått så mycket tillbaka.

Lindas gåvor och intressen kom väl till pass 
när det blev dags för Shalom att göra somma-
randakter för SVT. Hon lade ner enorm tid, 
kraft och energi i att göra sången och musiken
så bra och samtidigt välsignad som möjligt. 
Det samma har gällt hennes arbete med att

producera och genomföra våra julkonserter. Vi 
har aldrig lyssnat på så mycket julmusik och så 
tidigt som under dessa fyra år då vi haft dessa 
mycket uppskattade turnéer. 

Denna lärorika resa har Gud lett familjen 
helg efter helg från kyrka till kyrka där vi fått 
tjäna med ord sång och samtal i stora delar av 
frikyrkofamiljens bredd. Det har varit oerhört 
välsignat och lärorikt för oss! Jag har också 
rest mycket med kursdeltagarna både i Sverige, 
Finland, Estland, Grekland och Turkiet och 
upplevt glädjen såväl av att på skidor kasta sig 
utför backarna som av att delfinerna hoppar 
bredvid missionsbåten i Medelhavet!  

Att få jobba för Guds rike och med det man äl-
skar att göra och brinner för är en stor förmån!   
Vi tackar Gud för den förmånen och sum-
merar sju lärorika, härliga år i en spännande 
missionsorganisation på en underbar plats! 

Dags att summera sju härliga år!

Bäck Såg & Byggmaterial AB

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

David Ekerbring
Föreståndare 
Shalom Utbildning/Blå 
kust 

Shalom Utbildning/Blå Kust 
är en stor del inom Shalom 
Missions verksamhet. På 
skolan Blå Kust erbjuds tre 
olika utbildningar. Alla med 
lärjungaskap i fokus.

Lärjungaskolan:
En utbildning för att lära 
känna sig själv bättre och 
att använda sina gåvor 
för att dela sina tro med 
andra. Eleverna läser på 
heltid. Det innebär 20 
timmar per kursvecka. 
Övrig tid är eleverna 
indelade i team och prak-
tiserar.

Ledarskapsutbildningen:
Det är en fortsättningskurs 
för den som vill ta steget 
vidare och bli en duktig 
ledare inom kristet arbete. 
Eleverna får möta både 
praktiska och teoretiska 
utmaningar där den per-
sonliga utvecklingen står i 
centrum.

Shalom Fält-utbildningen:
En utbildning med social 
inriktning. På den här 
kursen får eleverna lära 
sig att hjälpa ungdomar i 
behov och stöd. Det kan 
vara i skolan såväl som på 
fritiden och på nätterna, 
där ”fältarna” fungerar som 
nattvandrare. Shalom Fält är 
ett samarbetsprojekt mellan 
Shalom Mission, Oskar-
shamns kommun samt Mar-
iannelunds folkhögskola.

Mer info finns på
 www.shalommission.se

Familjen 

Ekerbring
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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  
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XTvå av Blå kusts elever är 
Josef  Nilsson från Värna-
mo och Christine Freij från 
Vrigstad. Josef är inne på 
sitt andra år. Först gick han 
lärjungaskolan. Nu har han 
även läst ett år på ledarskap-
sutbildningen, som är en 
fortsättningskurs. Där går 
även Christine Freij, som 
till vardags jobbar som un-
gdomsledare i missionskyr-
kan i Vrigstad.

Hur är egentligen livet på Blå 
kust? De här svaren fick vi 
från Josef och Christine:

Varför Blå Kust?
Josef: – I grund och botten 
beror det på mitt intresse för 
båtar och hav.  
Christine: – Jag fick tips från 
förra ungdomsledaren i min 
hemförsamling i Vrigstad 
att det var en bra utbildning. 
Därför sökte jag hit.

Vad ger utbildningen?
Josef: – Kunskap, erfarenhet 
och glädje.
Christine: – För mig som 
jobbar som ungdomsledare 
i en kyrka ger det många bra 
tankar hur jag ska vara en 
bra ledare.

Vad är det bästa med Blå 
Kust?
Josef: – Gemenskapen och 
atmosfären och alla upplev-
elser man får vara med om. 
Man får verkligen uppleva 
mycket.
Christine: – Att det är så 
bra gemenskap. Och David 
Ekebrings (föreståndare på 
Blå kust) lektioner.

Vad ska du göra efter sko-
lans slut?
Josef: – Det vet jag inte i 
nuläget. Men förhoppnings-
vis hitta något jobb eller 
någon utbildning. Vad det 
än blir så kommer utbild-
ningen här att finnas med 
mig resten av livet.
Christine: – Jag kommer 
att fortsätta att jobba som 
ungdomsledare i mission-
skyrkan i Vrigstad.

Fakta/Josef Nilsson
Ålder: 20.
Kommer ifrån: Värnamo.
Läser: Ledarutbildningen 
på Blå kust.
Funktion: Båtteamledare.

Fakta/Christine Freij
Ålder: 20.
Kommer ifrån: Vrigstad.
Läser: Ledarutbildningen
Gör: Ungdomsledare i 
missionskyrkan i Vrig-
stad.

5DJQKLOG�À[DU�GHQ�JRGD�PDWHQ�Sn�9LOOD�6KDORP
På Villa Shalom, som är 
Shalom Missions huvudan-
läggning i Oskarshamn med 
boende för Blå Kusts elever 
och konferensanläggning, är 
det ett fullspäckat program 
mer eller mindre sju dagar i 
veckan. Då går det åt mycket 
mat. Där kommer Ragnhild 
Eriksson in i bilden.

Hon är köksansvarig på Villa 
Shalom och ser inte bara till att sko-
lans elever blir mätta och belåtna. På 
Villa Shalom är det olika evenemang 
varje vecka. Inte minst minnes- 
stunder efter begravningar. Men även 
allt från konferenser, föreningsmöten 
till dop och födelsedagar.

Välbehövlig hjälp
Många har upptäckt den sköna at-
mosfären och den vackra miljön som 
Villa Shalom har att erbjuda. Havs- 
utsikten är bedårande. Precis som det 
goda som erbjuds från köket.

– När vi har minnesstunder blir det 
ofta smörgåstårta och tårta till kaffet, 
säger Ragnhild, som har jobbat som 
köksansvarig i fyra år.

Innan hon kom till Villa Shalom 
jobbade hon också i kök. Så hon har 
minst sagt vanan inne.

Men ensam är inte stark. Därför får 
Ragnhild hjälp av både anställda och 
ideella krafter när matsalen med den 
vackra havsutsikten eller konfer-
enslokalen är uppbokad. Kollegan 
Lena Bock, som är ekonomiansvarig 
på Shalom Mission, är en av flera 
som ger Ragnhild en hjälpande hand 
när det behövs.

Varierad kost
Eleverna på bibelskolan Blå kust 
äter på Villa Shalom varje tisdag. 
Det betyder frukost, fika, lunch och 
kvällsmat. Menyn varierar mycket. 
Det är Ragnhild som bestämmer vad 
som ska finnas på tallriken.

– Jag ser till att det blir både fisk och 
kött regelbundet. Men så är det också 
de som ska ha vegetarisk mat och 
de som är laktosintoleranta. Så det 
gäller att hela tiden ha koll. 

När Shalomtidningen hälsar på 
i köket är Ragnhild mitt uppe i förbe-
redelserna att laga rätten ”exotisk 
kassler” med paprika, purjolök, 
ananas, mandariner och en chilisås 
med curry.

– Den är väldigt populär, konstaterar 
Ragnhild innan det är dags att skjut-
sa in de välfyllda plåtarna i ugnen.

Text och Foto: Per Edwardsson

B L Å  K U S T

T

T



16

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

Havslätts
Café & Camping

Oskarshamn

Camping - Stugor
nära Oskarshamns

centrum
Havsbad med

sandstrand

Kiosk & Café
Minigolf & volleyboll

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!

VÄLKOMNA!

Evangelium med båten som redskap

Det är inte bara missionsbåten Shalom från Oskarshamn som 
seglar för att sprida det kristna budskapet. Varje år träffas 
skeppare och besättning från olika organisationer till den in-
ternationella missionsbåtskonferensen Kings Fleet. I år hölls 
den i Oskarshamn under fyra dagar i slutet av mars.

Kings Fleet (Kungens Flotta) 
är ett samlingsnamn för missions-
båtar över hela världen. Det ingår 
en mängd organisationer inriktade 
på olika saker med ett gemensamt; 
att de använder sig av en båt för att 
sprida evangeliet. Missionsbåts-
flottan består av 20-talet båtar i 
varierande storlekar. 

– I den organisation där jag jobbar 
har vi en båt, men det skulle be-
hövas ännu fler för att nå ut till alla 
människor, säger Alex Macris från 
Grekland.

Han var en av deltagare när den årli-
ga missionsbåtskonferensen Kings 
Fleet hölls i Oskarshamn med Sha-
lom Mission som värd. Sammanlagt 
deltog 75 personer från åtta olika

organisationer och sex länder.
 
Inspirerar varandra
Alex Macris är skeppare på den 
tvåmastade skonaren Morning Star, 
som seglar främst bland de grekiska 
öarna. Båten, som har sin hemma-
hamn i Porto Astro norr om Aten, 
ingår i organisationen Hellenic 
Ministries. Deras arbete består av 
allt från båtmission till sportläger, 
bibelspridning och social arbete 
bland utsatta människor.

Från Tyskland deltog makarna 
Reinhild och Martin Saal från den 
tyska missionsbåten Elida. 

– Vi har alla samma mål med vårt 
arbete och det betyder mycket att 
träffas så här. Vi planerar ihop 

och inspireras av varandra, säger 
Reinhild. 

Tyska Elida, där Martin Saal är 
skeppare, är 22 meter lång och tar 
upp till 50 personer. Den seglar på 
Östersjön varje sommar och har 
gjort så i mer än 25 år. Elida brukar 
besöka olika hamnfestivaler och 
bjuda in människor till båten. Man 
samarbetar även med kyrkorna i de 
olika städer de besöker. 

Programmet på Kings Fleet i 
Oskarshamn var fullspäckat. På 
Villa Shalom var det mycket möten, 
bibelstudier och lovsång mellan 
måltiderna. Det hanns även med 
en båttur med Shalom och ett 
studiebesök på Kustbevakningens 
anläggning i Oskarshamn.

Text och Foto: Per Edwardsson

XReinhild och Martin 
Saal från missionsbåten 
Elida och Jo-Ann och Alex 
Macris från grekiska båten 
Morning Star var några av 
deltagarna på Kings Fleet i 
Oskarshamn.

*RGD�ÀNDWLSV�L�
Oskarshamn

Café Shalom
Café Shalom på Besvärs-
gatan 1, mitt i centrala 
Oskarshamn, är ett mysigt 
och familjärt café där det 
är lätt att trivas. 
Café Shalom erbjuder ett 
stort utbud av hembakat 
fikabröd, glass, godis och 
lättare lunchalternativ 
samt böcker, smycken 
med mera. I anslutning 
till caféet finns en stor 
uteservering med utsikt 
över stadens puls.
Café Shalom är det per-
fekta fikavalet för dig som 
efter en shoppingrunda 
vill koppla av med en god 
kopp kaffe. 

Havslätts Café & Camping
En bit ifrån Oskarshamns 
centrum ligger Havslätts 
Café & Camping, i direkt 
anslutning till havet med 
tillhörande badplats och 
en härlig sandstrand.
Här finns ett bra fikaut-
bud, lättare luncher samt 
glass och godis. En fika 
på verandan ger dig en 
fantastisk utsikt över 
det öppna havet och Blå 
Jungfrun längst bort i 
horisonten. 
För mer information om 
program och aktiviteter, 
besök www.havslatt.se.

Kaféet med hemkänsla och personlig 

service.

Uteservering O Hembakat O�Gratis WiFi 

O��Böcker O��Kort O��Smycken m m.

Gilla oss på Facebook



Malek hittade tron när livet var som mörkast

– Tiden på båten är bland det bästa 
jag varit med om, säger 24-årige 
Malek Yacoub.

Hans föräldrar kommer från Syrien, 
men själv är han född i Sverige, upp- 
vuxen i Norrköping och uppfostrad 
inom den syrisk ortodoxa religionen. 
Musiken är en stor del av Maleks liv. 
Nu för tiden blir det även mycket 
lovsång. 

Malek är ett levande vittnesbörd att 
det aldrig är för sent för en livsom-
vändelse. Inte ens när man nästan 
har gett upp hoppet. Det hade Malek 
sommaren 2013.

Hoppat av skolan
Bakom sig hade han en uppväxt där 
han hamnat i fel umgängeskretsar.

Han mådde allmänt dåligt och allt 
hade raserats. Han hade hoppat av 
skolan och tyckte inte att livet var 
värt att leva längre. Men i stället för
att ge upp tog han mod till sig och 
ringde upp sin moster, som är kris-
ten. Han öppnade upp sig helt och 
hållet och klargjorde att han ville 
förändra sitt liv. Då fick han veta att 
hans moster visste att han skulle rin-
ga och att hon hade bett för honom i 
flera års tid.

– Det blev mycket tårar under 
samtalet. Jag bröt ihop totalt. Sam-
tidigt kände jag att det hände nåt i 
kroppen. Morgonen efter vaknade 
jag upp med en inre frid och glädje, 
berättar Malek.

Han slog också upp bibeln och fick 
upp första kapitlet i Johannesevan-
geliet. Det första han läste var: ”Och 
ljuset lyser i mörkret, och mörkret 
har inte övervunnit det.”

Som en stor familj
Folk i hans närhet undrade vad som 
hade hänt och vad han hade fått 
sin glädje ifrån som hade hänt och 
vad han hade fått sin glädje ifrån. 
Samtidigt tog Malek kontakt med sin 
kusin och personliga förebild Char-
bel Gabro, som tidigare jobbat inom 
Shalom i Oskarshamn. Han sade åt 
Malek att segla en vecka med båten 
Shalom. Två veckor efter omvän-
delsen klev Malek ombord.

– Allt kändes så enkelt och 
naturligt. Det var som att komma 
till en enda stor familj. Som en helt 
annan värld. Det var bland det bästa 
jag varig med om i mitt liv, säger 
Malek.
Sedan dess har han bevarat sin krist-
na tro och även återgått till skolan 
hemma i Norrköping.

– Jag studerar till civilingenjör inom 
elektronik. Jag har läst tre år och har 
ytterligare tre år kvar, berättar Malek 
med stor livsglädje i rösten.

“Det var som 
att komma till 
en enda stor 
familj”

Personligt/Malek Yacoub

Ålder: 24 år.
Bor: Norrköping.
Gör: Läser till civilingenjör.

Även när det är som mörkast finns det hopp om livet. Det är Malek Yacoub från
Norrköping ett levande bevis för.

När han mådde som sämst ringde han i ren des-
peration upp sin kristna moster. Efter samtalet 
kände han en inre frid. Kort därefter seglade 
han en vecka med missionsbåten Shalom – och 
fick möta Jesus på riktigt.
Text: Per Edwardsson Foto: Candice Lee Olin
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Welcome to Shalom Mission!
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 experiences 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

Willkommen bei Shalom Mission!
DASMISSIONSWERK SHALOM ist eine christliche gemeinnützige Organisation, die 1980 gegründet wurde. Vier segelbegeisterte junge Män-
ner 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 singenden Mannschaft besucht werden. Die restliche Zeit des Jahres segeln wir gemeinsam mit Konfirmandengruppen, Jugendgrup-
pen, 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 praktische 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

Välkommen till Shalom Mission!
Shalom Mission är en icke vinstdrivande kristen organisation som startade 1980. Fyra unga män, alla med stort intresse för segling, sålde sina egna 
segelbåtar för att i stället tillsammans bygga Shalom 1, den första missionsbåten.
Sedan dess har verksamheten vuxit och den nuvarande båten är den tredje i ordningen. Bön och diesel har alltid varit drivkraften ombord och det är 
också det som styr hela verksamheten. På somrarna har vi grupper av människor ombord som seglar en vecka i taget och det är många hamnar som 
får besök av den vita båten och den sjungande besättningen. Under resten av året har vi konfirmationsgrupper, ungdomsgrupper, skolklasser med 
mera som seglar med oss och gör många roliga aktiviteter.

I Oskarshamn, precis vid havet, ligger Villa Shalom som är vårt konferenscenter. Här har vi också vår lärjungaskola Blå Kust. Eleverna varvar praktis-
ka och teoretiska studier för att bli tränade arbetare till Guds rike. En del av dem har sin praktik på missionsbåten Shalom, andra i olika kyrkor eller i 
sociala projekt.

På 90-talet startade Shalom Mission en stödverksamhet i Estland. I dag inkluderar det Barnens hus, som är ett dagcenter för barn i missbrukarfamil-
jer, en second hand-butik, ett dagcenter för hemlösa och ett behandlingshem för missbrukare. I Oskarshamn driver vi Shalom Second Hand, som 
samlar in kläder, möbler och mycket annat som vi skänker till Shalom i Estland.
Shalom är en av många missionsbåtar som seglar med Joh. 3:16 skrivet på seglet. Det är en vers som ofta beskrivs som en summering av hela Bibeln: 
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

Gud välsigne dig!
Birger Borgemo, skeppare på Shalom



1. O store Gud när jag den värld beskådar som 
Du har skapat med 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

1

2

3

4 Det lilla ljus jag har
det ska få lysa klart x3
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Jag sätter det ej under skäppan - Nej!
det ska få lysa klart x3
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Frestaren ville blåsa ut
det ska få lysa klart x3
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

1. Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig djup och stor, är den kärlek, 
nåd och sanning som i Jesu hjärta bor.

Ref
Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in
Genom blodet har Han frälst mig och bevarat mig som sin.

2. En gång som en jagad duva, 
som en sårad hjort jag var.
Men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har.

3. Under över alla under, allt förlät Han mig en gång.
Om Hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång.

4. När en gång i livets morgon till den gyllne port jag når.
Då för Jesu stora kärlek ock för mig den öppen står

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.

Sånger

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

Försköna
med färg
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Hej,

Jag heter Rebecka Ljunggren och är 21år gammal. Jag är en av dem som är upp-växt på Shalombåten, varit 
med sen jag var en liten bebis. Så jag vet vad en båt kan göra för Guds plan. Logos Hope är en mycket större 
=\O�ZI�/C<GJH�H@I�?@I�C<M�PIB@AZM�N<HH<�BMPI?@M���OO�NKMD?<�FPINF<K��CEZGK�J>C�CJKK��*ZM�E<B�AjMNO��>F�
höra om Logos Hope så tänkte jag att detta var för någon annan, inte för mig. Men förra året i februari så 
förstod jag Guds plan för mig, jag skulle spendera två år till havs. Jag ville se mer än lilla Oskarshamn och få 
uppleva vad Gud kan göra i resten av världen.

Allt började i Nederländerna med en konferens och efter det började mitt äventyr på riktigt. Från Nederlän-
derna till Taiwan, där det blev träning inför båtlivet. Taiwan är något helt speciellt, grönskan, värmen och 
vänligheten från lokalbefolkningen. Det var där min resa började och när jag kom till Logos Hope var det i 
0<DR<I�NJH�QD�NGJB�M@FJM?@O�K\��@NO�=@NjF<M@�K\�@I�J>C�N<HH<�?<B����������$@GO�JOMJGDBO�

Så vad gör jag på Logos Hope? Jag jobbar i Book fair, vår bokhandel, där du kan hitta 5 000 olika titlar 
AjM�@OO�=M<�KMDN���JJF�A<DM�ZM�I\BJO�C@GO�NK@>D@GGO��?@O�ZM�?ZM�?@��@NO<�<Q�GJF<G=@AJGFIDIB@I�FJHH@M�J>C�HjO@M�JNN��
Lite som bryggmötena på Shalom. Men det är inte bara med Book fair vi möter människor. Vi åker också in 
i staden, vi besöker och hjälper till där det behövs. Detta gör alla en gång i veckan. Den dag jag kommer ihåg 
mest var när vi var i Taiwan och jag och tre andra åkte ut till ett högstadie för tjejer. Där kunde vi dela med 
tjejerna om våra liv, vad Gud har gjort och att det är något helt speciellt med Logos Hope. Denna upplevelse 
att få dela mitt liv med några personer som kanske aldrig fått höra om Guds kärlek är helt underbart.

&PNO�IP�=@�II@M�E<B�HDB�D�)<G<TND<��N\�?@O�E<B�FJHH@M�PKKG@Q<�?@OO<�\M@O�ZM�H@NO<?@GN�/T?<ND@I��N\NJH�
Filippinerna, Hong Kong och Taiwan. Men under åren jag är här kommer vi också fara vidare mot Afrika.
Det är underbart att arbeta med personer från hela världen. Vi är ungefär 400 volontärer från cirka 60 olika 
nationalieteter. Så egentligen behöver vi inte lämna båten för att uppleva kulturskillnader. Kan nämna att bara 
i min hytt kommer vi från fyra olika länder, Sverige, Schweiz, Nepal och Kina. 
$EZGK�BZMI<�ODGG�J>C�=@�AjM�?@OO<�<M=@O@��"jM�(JBJN�$JK@�J>C�<GG<�=j>F@M�NJH�NZGEN���@�<OO�?@�NF<�FJHH<�ODGG�
rätt människa och att vi kan göra en skillnad dit vi åker. 
0<>F�AjM�<GGO��

     Med vänliga hälsningar
     Rebecka

Missionsbåten Shaloms sommarprogram 2015

Juni
Månd 8  kl.19 Lidköping
Tisd    9  kl.19 Sjötorp
Onsd 10  kl.19 Töreboda
Torsd 11 kl.19 Karlsborg
Fred  12  kl.19 Askersund
Lörd  13  kl.17 och 19 Askersund
Sönd 14  kl.10 Askersund
Onsd 17  kl.19 Vadstena
Torsd 18 kl.19 Gränna
Lörd  20  kl.19 Hästholmen
Sönd 21  kl.14 Visingsö
  Kl.19 Jönköping
Tisd  23  kl.19 Motala
Onsd 24  kl.19 Borensberg
Torsd 25 kl.19 Ljungsbro
Fred  26  kl.19 Söderköping
Lörd  27  kl.19 Stegeborgsgården
Sönd 28  kl.17 Nyköping

Juli
Onsd 1   kl.19 Krokek
Torsd 2  kl.19 Västervik
Fred  3       kl.17 Vinö
Lörd 4          kl.16 Oknö
           kl.19 Mönsterås
Tisd  14  kl.19 Påskallavik
Onsd 15  kl.19 Bödagården
Torsd 16 kl.19 Timmernabben
Fred  17  kl.17 Borgholm
  kl.19:30 Klintagården 
Lörd 18  kl.19 Grönhögen
Sönd 19  kl.18 Kristianopel
Månd 20 kl.19 Bergkvara
Tisd   21  kl.19 Visby
Onsd 22  kl.19 Visby
Fred  24  kl.19 Byxelkrok
Lörd  25  kl.15 Oskarshamn
  kl.18 Havslätts Camping
Sönd 26  kl.10 Svallidens Allianskyrka

Augusti
Fred  28  kl.18 Kungsör
Sönd 30  kl.16 Västerås

September
Sönd 6  kl.15 Kungsängen

Rebeckas reseberättelse

Vill du segla med Shalom?

Skulle du vill 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 bibelsunder-
visning på dagarna och bryggmöten på kvällarna. Du får möta massor av människor i hamnar, på bryggor och stränder, 

dessutom får du tillbringa en vecka tillsammans med nya härliga vänner.
Hör av dig så skickar vi mer information!

0491-77099  info@shalommission.se  bg:420-5274 

www.shalommission.se

Rebecka Ljunggren från Oskarshamn är just nu ute på sitt livs största äventyr 
med den svenska missionsrörelsen OM. Ombord på fartyget Logos Hope är 
KRQ�HQ�DY�ÁHUD�KXQGUD�YRORQWlUHU�IUnQ����ROLND�OlQGHU�VRP�VHJODU�WLOO�ROLND�

hamnar runt om i världen för att förmedla litteratur, bistånd och evangelium 
till världens folk.


