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När jag var liteN kändes det som om som-
maren skulle vara för evigt. Varje dag var som 
ett enda stort äventyr, fyllt med intryck och 
upplevelser. Vi byggde flottar, paddlade  
kanot, badade och upptäckte nya spännande 
skogar. 

När jag var fjorton år köpte jag min första 
segeljolle och ett nytt äventyr började. Den 
lilla sjöns olika vikar utforskades och att ta sig 
fram med vindens hjälp var fascinerande. Den 
lilla jollen byttes snart ut mot en lite större båt 

och den lilla sjön mot ett lite större hav.
Barndomens upplevelser följde med under 

uppväxten och drömmarna från somrarna  
vid den lilla sjön började bli verklighet. 

1980 köpte vi några unga killar en fiskebåt 
som fick namnet Shalom och ett nytt äventyr 
satte fart. Under tre år seglade vi runt hela 
somrarna i skärgården och lyckan var fullstän-
dig. Det blev ytterligare en större båt under 
några år, innan den nuvarande Shalom ham-
nade i vår ägo. Den här gången blev det inte 

M O D E R N T R Å D D R AG N I N G

Vi är en av de marknadsledande producenterna 
av rundtråd och plattvalsad tråd.
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Skepparen 
       har ordet...
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som jag minns den
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PUMPVERKSTA´N AB
Brömsebro 0455-36 50 05

www.pumpverkstan.se

PUMPAR
HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Renovera eller köp ny!
Jämför pris!

-Vi byggde flot-
tar, paddlade 
kanot, badade 
och upptäckte 

nya spännande 
skogar...

”

en färdig båt utan mer ett skrov som skulle 
kräva tusentals timmar och åtskilliga dagar av 
hårt arbete. 

Det har gått trettiosju år sedan första  
Shalomprojektet sjösattes och det verkar som 
om äventyret aldrig tar slut. 

Missionsbåtsföreningen Shalom består idag 
av en verksamhet med flera grenar och har ett 
nätverk som sträcker sig långt utanför Sveriges 
gränser. 

Förutsättningarna för ungdomens dröm-
mar och dess förverkligande var den gudsupp-
levelse som vi killar gjorde i tonåren. För oss 
blev livet med Gud det mest naturliga och var 
dag blev som ett eget äventyr.  Fortfarande är 
livet lika spännande och äventyret pågår för 
fullt även om dagarna blivit kortare och tiden 
går fortare. 

I Bibeln kan du läsa: Jag vet vilka avsikter 
jag har med er, säger Herren: välgång, inte 
olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.  
Jeremia 29:11

Besättningen på Shalom önskar dig en härlig 
sommar och välkomnar dig att besöka oss vid 
något tillfälle.

Skeppshälsningar 
Birger Borgemo
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Bäck Såg & Byggmaterial AB
- Försäljning av byggvaror, tillverkning av stugor och emballage -

För listiga kunder
Fabriksvägen 15 | 599 33 Ödeshög

Tel. 0144-317 10 | info@backbyggmaterial.se

Drömmen som blev verklighet
Det är nu över trettio år sedan Birger 
Borgemo och Ulf Ljunggren i Oskars-
hamn köpte den första båten som blev 
Shalom. Det som började med en liten 
fiskebåt har i dag vuxit till ett omfattande 
missionsarbete både på land och till sjöss. 

Förutom missionsbåten Shalom, som 
alltjämt utgör den stora plattformen, finns 
i dag ett nätverk med missionsbåtar i 
många olika länder. Shalom mission har 
en bibelskola  som heter Blå kust, som 
sträcker sig över ett år.

1999 inköptes en fastighet vid havet, 
som efter en omfattande renovering blivit 
Shaloms bas. Här är i dag utbildningen 
förlagd och anläggningen fungerar också 

som en konferensanläggning med en  
underbar utsikt över havet och Blå  
Jungfrun. Shalom bedriver även ett väl 
fungerande missionsarbete i Estland med  
Barnens hus, missionsbåt och arbete 
bland hemlösa. I Oskarshamn och Möns-
terås finns också en insamlingscentral 
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 rörelse. 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 Birger Borgemo.
 – Vi får inte heller glömma bort att näm-
na 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 förut-
sättningar, engagemang och visioner.

Fartygstyp: Slättoppad Skonare. Passagerarfartyg: 96 passagerare i E-område, 59 passagerare 
i D-område och 29 passagerare C-område. Byggd: 1896 i Vegasack, Tyskland, totalombyggd 
1986-87 på Kållandsö varv och renoverad med nya maskiner m.m. år 2010 på Kållandsö varv. 
Längd: 34 m inkl. bogspröt. Bredd: 5.45 m. Höjd: 22.30 m. Kojer: 40 st. Segelyta: Ca 500 
kvm. Motor: Volvo Penta D12 420 hk. Generator: Onan 27 kva, Mitsubishi 17 kva.

Fakta missionsbåten shalom:
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Mönsterås: Älgerumsvägen 28, 0499-224 39

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

Telefon +46 (0)510 101 22
Fax +46 (0)510 103 36
E-post kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se

Bankgiro  5660-7609
Plusgiro   46 42 62-5
BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans mottagande,
godkännes ej.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

Org. nr 556388-7255
VAT nr SE556388725501
Innehar F-skattsedel

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

Telefon +46 (0)510 101 22
Fax +46 (0)510 103 36
E-post kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se

Bankgiro  5660-7609
Plusgiro   46 42 62-5
BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans mottagande,
godkännes ej.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

Org. nr 556388-7255
VAT nr SE556388725501
Innehar F-skattsedel

N 58° 41,7   E 13° 09,3

Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

Tel:  +46 510-101 22  
office@kallandsovarv.se 
www.kallandsovarv.se

• Nybyggnationer

• Ombyggnationer

• Reparationer

• Torrdocka

• Kapacitet 89 x 13,7 m

 

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

Shalom Second Hand
 Butiken är fylld med kläder, skor, möbler, hus-
geråd, böcker, glas, porslin,  prydnadssaker, 
lampor och mycket  mycket mer… Välkommen in!

 Döderhultsv. 10 
Oskarshamn

0491-144 74

Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

 Shalom Second 

Hand drivs ideellt. 

Över skottet går till  

Shaloms hjälp- och 

ungdomsarbete.

Döderhultsvägen 6, Oskarshamn
Tel. 0491-134 20
annonsbladet@telia.com
www.oskarshamnsannonsblad.se

Klintagården
Välkommen till Klintagården,
en sommargård på Öland.

Klinta Bodars väg 8, 387 52 Köpingsvik • 0485-722 40
info@klintagarden.se • www.klintagarden.se

•  Hotell och pensionatrum, vandrarhem, stugor och camping
•  Restaurang, glasskafé och kiosk
•  Gudstjänster, andakter, konserter, föreläsningar,
 gårdspastorer och barnaktiviteter ”Klintapatrullen”

Ringplatsen 2 • Oskarshamn • 0491-120 40 
E-post: musica.blasexperten@swipnet.se 

Web: www.musica-blasexperten.se

Mera musik!
Allt du behöver när det gäller instrument och tillbehör. 
Den goda ”stämningen” hittar du hos oss!

AB ERICSSONS
BILDEMONTERING

Bildemontering
Begagnade och nya bildelar

Tel. 0370-281 00
Fax 0370-283 60

www.ericssonsbildemonering.se
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TEAM & LÄRJUNGASKOLA
SHALOM UTBILDNING/BLÅ KUST 2017-2018

www.shalommission.se

SHALOM
UTBILDNING | Blå kust

Ansök
nu!

Livet är
ett äventyr,
våga kasta

loss!

Anwer Belko är en av alla de som flytt kri-
get i Syrien. Nu går han på Shalom Missions  
bibelskola Blå kust och drömmer om en 
framtid i Sverige.
– Jag vill jobba som svetsare, säger Anwer 
Belko.

anwer belko är 21 år  och  bor tillsammans 
med sin syster och mamma i en lägenhet 
ovanför Shalom Second Hand i Mönsterås. 
Där har han inte bara fått en fristad. Sedan 
ankomsten till Sverige i mars 2016 har Anwer 
Belko varit med om en stor livsförändring.
När han kom till sitt nya land var han  
muslim. Men kontakten med Shalom Second 
Hand i Mönsterås fick honom att bli mer och 
mer nyfiken på den kristna tron. 

Bad tillsammans
Hans syster Avin hade redan blivit kristen, 
mycket tack vare mötet med Maria Sereti,  
föreståndare på second hand-butiken i  
Mönsterås. 

Snart var även Anwer med i samtalen om 
kristen tro. De bad tillsammans och han följ-
de även med sin syster till Pingstkyrkan i 
Mönsterås. Till slut tog Anwer steget till att 
bli en kristen. Det manifesterades med vuxen-
dop och medlemskap i Pingskyrkan. 
– Sedan dess har allting förändrats, säger 
Anwer och spricker upp i ett enda stort leende.

Men framtiden är samtidigt oviss. Två 
gånger har Anwer fått avslag för uppehållstill-
stånd. Skulle det bli ett utvisningsbeslut 
tvingas han återvända till Ungern, som var 
sista anhalten innan han kom till Sverige.  
Han bodde även i Turkiet i två år innan den 
livsfarliga flykten, som bland annat gick via 
båt från Turkiet till Grekland. 

Anwer flydde kriget 
och blev kristen

Trivs på Blå kust
Anwer fick med egna ögon se människor som 
inte överlevde överresan. Men han har försökt 
att lägga allt det där bakom sig.

– Jag känner heller ingen oro över fram- 
tiden. Jag hoppas att få stanna i Sverige, säger 
Anwer. På Shaloms bibelskola Blå kust stude-
rar han två dagar i veckan.

– Det är en jättebra utbildning med bra  
lärare och många nya vänner. Jag trivs väldigt 
bra, säger Anwer som även hjälper till ideellt 
på second hand-butiken i Mönsterås.
Om Anwer Belko får stanna i Sverige vet han 
redan nu vad han vill göra, förutom att för-
kovra sig i sin kristna tro.

– Jag vill jobba som svetsare. Jag kan det 
yrket eftersom jag jobbade som svetsare när 
jag bodde i Turkiet.

I Sverige har Anwer Belko fått prova på att åka 
skidor i samband med en skidresa till Shalom 
Missions lägergård Björnen i Härjedalen.

Anwer Belko hoppas på en framtid i sitt nya hemland Sverige. 

Nära inpå livet 

- Det är en
bra utbildning
med bra lärare
och många nya

vänner.

” text och Foto: Per eDwarDsson

VÄSTRAGÅRD, FÅRBO
avtagsväg från E22 norr om Fårbo, Oskarshamn

Midsommarafton
kl. 19.00 Stanley och Barbro Karlman

Västragårdsdagarna 
9-13 augusti
Markus Olsson

Vi hyr ut lägergård, stugor och

campingplatser maj - september

Ring 0491-332 60 för mer information

Fårbo Frikyrkoförsamling
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FAKTA BLÅ KUST
Shalom utbildning Blå kust är en stor del inom Shalom Missions verksamhet. 
Blå kust är en lärjungaskola som erbjuder olika inriktningar. 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 praktiserar. Under året gör 
eleverna även en utlandsresa och en skidresa.Kursdeltagarna seglar också med 
missionsbåten Shalom en valfri vecka under sommaren.

Blå Kust genomförs som folkhögskolekurser på heltid i samarbete med  
Mariannelunds folkhögskola. Det ger kursdeltagarna möjlighet att söka studiemedel 
från CSN. Eleverna bor på anläggningen Villa Shalom i Oskarshamn.  
I utbildningen kombineras praktiskt teamarbete med teoretiska studier.  
Den praktiska träningen sker i det verkliga livet. Det kan till exempel vara att  
arbeta med barn- och ungdomsarbetet i en församling, att ingå i ett musikrese- 
team, båtteam eller fjällteam.

Blå Kust 

Johanna Wall från Kolmården och Tindra 
Störbäck från Lund hade aldrig träffats  
innan de började på bibelskolan Blå kust. 
Nu delar de lägenhet och har blivit bästisar! 

att vara ute På Fältet   är något som både 
Johanna, 22 år och Tindra, 20 år, brinner för. 
Därför var det naturligt för båda att välja in-
riktningen fältare i den ettåriga lärjungasko-
lan Blå kust i Oskarshamn. Med sig i bagaget 
hade Johanna studier på bibelskolan Livskraft 

i Aneby och Tindra har gått på Marianne-
lunds bibelskola. På Blå kust får de möjlig- 
heten att förkovra sig i lärjungaskap med  
bibelundervisning och praktiskt fältarbete. 
– Vi har hälften teori och hälften praktik, 
 wwberättar Johanna Wall.

Tjejprojekt
Som fältare får de vara med om mycket spän-
nande saker och många olika människo- 
möten. Som till exempel ett tjejprojekt med 

Fältarna som blev bästa kompisar
invandrartjejer som går introduktionspro-
grammet på Oscargymnasiet. De har träffats 
två gånger i veckan i Missionskyrkan. Där har 

de, under ledning av sin hand-
ledare Johanna Lantz, gjort allt 
från att baka och laga mat till 
att tillverka kransar och 
blomsterarrangemang, som de 
sedan har sålt.

– Och så tränar vi på det 
svenska språket med tjejerna, 
säger Johanna.

Kickboxning på ett fritidshem är ett annat 
projekt i deras fältarbete.

– Och så är vi ute på lördagar och nattvand-
rar och delar ut muffins. Det är ett bra sätt att 
komma i samtal med människor, tycker  
Johanna och Tindra.

De har också kontinuerlig kontakt med 
både skolorna och socialen på kommunen.

– Det är där vi behövs.
Både Johanna och Tindra är uppvuxna i 

kristna familjer och har varit kristna hela livet. 
Vad tycker ni om Oskarshamn och bibel- 

skolan Blå kust?
– Det är superfint här, en jättefin stad. Det 

är också kul att gå på bibelskola. Vi har bra 
diskussioner i klassen.

Efter året på Blå kust planerar Johanna för 
att stanna kvar i Oskarshamn och fortsätta 
jobba inom Shalom Mission. Bästisen Tindra 
har inte bestämt hur hon tänker göra.

Med det här cykelfordonet tar sig Tindra Störbäck och Johanna Wall fram nästan överallt som  
fältare på bibelskolan Blå kust.

– Vi har hälften
teori och hälften
praktik, berättar
Johanna Wall .

”

Mer information om Blå Kust utbildning finns på www.shalommission.se

 text och Foto: Per eDwarDsson

Här är en del av eleverna som går på Blå Kusts bibelskola 
2016/2017.
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Blå Kust - givet val för
fiskarsonen från Rörö

Sebastian Lind älskar båtlivet och har seglat 
nästan hela sitt liv. När han därför bestämde 
sig för att gå en bibelskola efter studenten 
blev valet enkelt. På bibelskolan Blå kust kan 
Sebastian få utlopp för sitt stora båtintresse. 
Han går också inriktningen båtteamare.

Det Finns två anDra bidragande orsaker till 
att 20-årige Sebastian Lind från Åminne  
utanför Värnamo drogs till Blå kust och  
Oskarshamn.
– Både min svåger och syster har gått här  
tidigare, berättar Sebastian.

Kristendomen har alltid varit en självklar 
del under hans uppväxt. Inte så konstigt med  
tanke på att hans pappa är präst och mamma 
diakon. Föräldrarna har också vid flera  
tillfällen seglat med Shalombåten med sina 
konfirmander.

Tävlat i segling
Själv konfirmerade sig Sebastian Lind på  
missionsfartyget Elida, som har Göteborg 
som hemmahamn. Han har även ägnat stor 
del av sitt liv åt segling – och nått stora fram-
gångar både i optimistjolle och E-jolle. Bland 
annat har han tävlat i JSM och vunnit  
Smålandscupen i optimistjolle. För tillfället 
har han tagit timeout från seglingen, men 
trivs alldeles utmärkt som båtteamare på  
missionsbåten Shalom.
– Det är en jättefin båt, även om den inte är 
lika snabb som Elida. Men den har sin charm, 
säger Sebastian, som under året tagit förarbevis.

När han inte hjälper till på Shalombåten är 
han en gång i veckan delaktig i ett projekt 
med invandrarkillar på gymnasiet. 
– Vi gör olika saker och idén är också att de 
ska lära sig det svenska språket.

Vad ska du göra efter ditt år på Blå kust?
– Jag vet inte. Jag har inget så där konkret som 
jag vet att jag vill göra. Men jag vill göra något 
för Guds rike. Herren får leda och visa mig.

 text: Per eDwarDsson

Som utbildad skeppare vet Andreas Larsson hur 
man styr en båt framåt. I det här fallet missions-
båten Shalom.

 text: Per eDwarDsson

Att Andreas Larsson valde inriktningen båt-
teamare på bibelskolan Blå kust var inte det 
minsta konstigt. Andreas är fiskarson från 
Rörö som vet hur det är att vara ute till sjöss.

anDreas larsson, 2o år är uppväxt i en kris-
ten familj på Rörö på västkusten. Där kretsar 
livet mycket kring kyrkan och fisket. En kom-
bination som varit en naturlig del i Andreas 
uppväxt. Han tillhör Pingstkyrkan på Rörö, 
liksom stora delar av hans släkt.
– Det blir därför som en släktträff varje gång 
vi går till kyrkan, skrattar Andreas Larsson.

Bra kombination
Han har även fisk-
genen med sig i 
blodet. Andreas 
pappa har varit yr-
kesfiskare i 40 år.  
På hans trålare har 
Andreas varit med 
många gånger på 
somrarna och 
hjälpt till att dra  

upp allt från torsk till plattfisk och kräftor.
Efter sjöfartsgymnasiet i Göteborg ville  

Andreas Larsson gå en bibelskola. 
När han fick se Blå kust i Oskarshamn fast-

nade han direkt.
– Jag tyckte att bibelskola och båt var en bra 
kombination, säger Andreas, som är utbildad 
skeppare.
Som båtteamare ingår mycket praktiskt arbete 
på missionsbåten Shalom. Något som  
Andreas trivs med, förutom de teoretiska  
studierna.
– Blå kust är en bra skola på så vis att man får 
blanda det praktiska och det andliga, säger 
Andreas.

Fiskarsonen Andreas Larsson trívs som båttea-
mare på missionsbåten Shalom.

- Jag tyckte att 
bibelskola och 
båt var en bra 
kombination , 
säger Andreas

”

Prästsonen som seglar i medvind              

Sebastian Lind älskar båtar och hav.
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Ring 0370-949 40 eller besök oss på norrebo.se

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

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  

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  

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

Sörviksvägen 15A | 0491-772 98 
www.haralds.se

Försköna 
med färg

Välkommen att uppleva vårens stora nyhet från Mercedes-Benz!
INBJUDAN till exklusiv förhandsvisning torsdagen den 6 april hos Holmström Bil i Västervik
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I Estland i öster har Shalom Mission haft en 
mångårig verksamhet. Våren 2016 drog man 
även norrut. Till Härjedalen och köpte  
lägergården Björnen. Första skidsäsongen 
har varit mer eller mindre fullbokad.  
Nu fortsätter man att utveckla lägergården 
– året runt.

shalom missions verksamhet är mycket  
förknippat med båtar och havet. Numera 
även med lite kallare underlag i och med  
förvärvet av lägergården Björnen våren 2016. 
Den är belägen i den lilla byn Vemhån  
fyra mil norr om Sveg och nära de populära 
skidorterna Vemdalsskalet och Björnrike  
i härliga Härjedalen.

Tre skidsystem
Shalom Mission har under många år nyttjat 
lägergården Björnen. När den tidigare ägaren 
kände att det var dags att låta någon annan  
ta över, var det ett naturligt steg för Shalom 
Mission att köpa lägergården och driva den i 
egen regi. Det visade sig vara helrätt. Det har 
varit mer eller mindre fullbokat hela vinter- 
säsongen.

– Vi har haft uthyrt från december till april, 
berättar Birger Borgemo, verksamhetsledare 
på Shalom Mission.

Till Björnrikes slalombackar tar det bara  
en kvart och till Vemdalsskalet knappa  
halvtimmen. I skidpasset ingår även Klövsjö 
-Storhogna skidområde. Med andra ord tre 

liftsystem med samma liftkort. Men området 
är så mycket mer än bara skidåkning.
– Det ligger mitt i fjälleldoradot. Förutom 
skidåkning kan man fjällvandra, paddla kanot 
och fiska. Det är oerhört vackert och fint året 
om, säger Birger Borgemo.

Bjöd in grannarna i byn
Sedan övertagandet av lägergården Björnen 
har det gjorts diverse renoveringar och 
fräschats upp rent allmänt. I adventstid bjöd 
man även in grannar i Vemhån till adventsfest 
på lägergården, som från början är en gammal 
byskola.
– Det kom ett 20-tal personer. En del av dem 
hade gått i skola där. Det blev väldigt upp-
skattat. Vi har även varit i kontakt med  
kyrkorna i Sveg för att skapa nya kontakter, 
säger Birger Borgemo. 

Björnen kommer inte bara att användas  
under vintersäsongen. Den kommer även  
hyras ut sommartid och på hösten. Då finns 
möjlighet till fjällvandring, paddla kanot,  
fiska och utnyttja den fina badplatsen som  
ligger bara 150 meter från lägergården.
– Det är också tänkt att vi ska ha ett team från 
Shalom Mission på plats till nästa vinter- 
säsong, säger Birger Borgemo.
Björnen har 63 fasta bäddar. Dessutom en 
stor samlingslokal, bordtennisrum, storkök, 
matsal, dusch och bastu. 

Lyckat att ta över lägergården Björnen
 text: Per eDwarDsson

Elever på bibelskolan Blå kust brukar åka skidor i Vemdalen och bo på lägergården Björnen.

Den trägula lägergården Björnen har tidigare varit en byskola i den lilla byn Vemhån i Härjedalen. 

Det ingår hela tre olika liftsystem på ett och 
samma liftkort när man ger sig ut i backarna 
på de olika skidområdena utanför lägergården 
Björnen. 
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Segling till   Bornholm
Första dagen bjöd 
på svaga vindar då 
vi satte kurs mot 

Christiansö, sommar-
ön som lever året runt.

Det är alltid spännande att passera de 
stora lederna med massor av fartyg att 

ta hänsyn till i båda riktningarna.

Emil Borgemo en av skepparna 
navigerar med säker hand.

Det var ett kärt 
återseende när båda 

besättningarna 
möttes ombord på 

Shalom.

Vi hade sång, musik och drama i tre hamnar på norra 
Bornholm. Här är det Gudhjem som får besök.

Vi hade god vind flera av dagarna 
och här seglas det i 8-9 knop.

Vi startade vår seglats från 
Aspö i Karlskrona skärgård en 

fantastisk sommarmorgon.

Segling utanför Gudhjem.

En dag var det volleyboll 
på programmet. 

Sjön suger och matlusten är det inget fel  
på säger Åke och Marie i byssan.

På denna säregna ö bor det 
ca 95 personer året om.
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Segling till   Bornholm
sommaren 2017

Vi startade vår seglats från 
Aspö i Karlskrona skärgård en 

fantastisk sommarmorgon.

Utanför Christiansö mötte vi den 
tyska missionsbåten Elida.

En av dagarna firade vi gudstjänst på över- 
våningen till Bornholms populäraste glasscafé.

Innan vi avseglade tillbaka till Åhus 
i Skåne så kunde vi konstatera att 

Gudhjem är en väldigt vacker plats. 

Minsta styrmannen 
Signe 1 år.

Här framförs det ett drama i Gudhjem.

Dansk TV var 
med ombord 

och gjorde några 
program.

Andra dagen 
fortsatte seglatsen 
mot Bornholm. 

Under tiden ägnade 
sig en del åt 
akrobatik.

Vi fick vänta fram till kvällen 
innan vi kunde angöra ön efter-

som de var trångt i hamnen.

Vi förtöjde i den trånga 
hamnen mellan de båda öarna 

Christiansö och Fredriksö.
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Härlig gemenskap på Shalom  
second hand i Mönsterås

Shalom second hand i Mönsterås har blivit 
den naturliga mötesplatsen för många. Inte 
minst bland de som jobbar där helt ideellt. 
De har blivit ett sammansvetsat gäng som 
ser till att kunderna trivs och att det hela  
tiden är ordning och reda i butiken. 

Det var Den 1 aPril 2015 som Shalom  
second hand slog upp portarna även i  
Mönsterås. Butiken, som håller till i före detta 
Skobes bilhall intill Statoil-macken längs med 
E22, är ett komplement till den betydligt 
större butiken som Shalom second hand  
driver i Oskarshamn sedan många år tillbaka. 

Generösa
På två år har Shalom second hand i Mönsterås 
blivit en viktig mötesplats. Både bland trogna 
kunder och de som ställer upp ideellt i  
butiken. Totalt är det ett 15-tal personer från 
de lokala kyrkorna i Mönsterås som ser till att 
det hela tiden finns tillräckligt med ideella  
arbetskrafter. Både när butiken håller öppet 
på onsdagar och lördagar, men också övriga 
dagar då man hjälps åt att sortera och placera 
ut alla saker som hela tiden kommer in.

– Folk är otroligt generösa som lämnar in så 
mycket. Det är många som flyttar från hus till 
lägenhet och då är det många saker som blir 
över, säger MariAnn Pettersson, som jobbar 
regelbundet på Shalom second hand tillsam-
mans med sina syskon Carina Pehrsson och 
Lars ”Lalle” Andersson, som var med att starta 
upp second hand-butiken i Mönsterås. Hans 
huvudsyssla är att hämta saker hos folk med 
sitt flyttskåp.
– Det är kul eftersom man träffar mycket folk, 
säger Lalle. 

Stort förtroende
En gång i veckan 
kommer en skåpbil 
från Shalom second 
hand i Oskarshamn 
och hämtar fullasta-
de kartonger, som 
sedan skickas med 
Shaloms hjälpsänd-
ningar till Estland.
Bland de ideella 
finns även flera nyanlända, som ser butiken 
som en meningsfull plats att gå till.

– De är guld värda. Vi får också möjlighet 
att träna svenska med dem, säger MariAnn. 
Hon och de andra ideella känner att Shalom 
second hand har fått ett stort förtroende i 
Mönsterås och blivit ett varumärke som folk 
känner tillit till. Det har också gjort butiken 
till en social plats för många.

Vad ger det er att jobba här?
– Mycket glädje och många kramar och leen-
den, säger MariAnn Pettersson.
– Man träffar också gamla skolkompisar och 
arbetskamrater, men även nya vänner, säger 
Carina Pehrsson. 

Maria Sereti, som är anställd på Shalom 
Mission och ansvarig för second hand- 
butiken i Mönsterås, får mycket beröm bland  

 
 
 
de ideella arbetarna.
– Maria är jätteduktig och ser till att det alltid 
är ordning och reda, säger Carina.
Själv vill Maria lyfta fram sina ideella  
medhjälpare, som hon kallar sitt dreamteam. 
Men också att butiken får vara en plats där 
frågor om den kristna tron får ett naturligt  
utrymme. 

 text och Foto: Per eDwarDsson

Syskonen Lars ”Lalle” Andersson, MariAnn Pettersson och Carina Pehrsson är några av alla som 
jobbar ideellt på Shalom second hand i Mönsterås.

Det finns mycket att välja på i butiken. Inte 
minst den stora porslinsavdelningen.

Malin Eklund har en vidareutvecklingsanställ-
ning på Shalom second hand i Mönsterås. Hon 
stortrivs både med jobbet och jobbarkompisarna. 

- Folk är otroligt 
generösa som 
lämnar in så 

mycket.

”
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Café Shalom - oasen mitt i centrum
En gofika i varm och hemtrevlig miljö? Då är 
Café Shalom i Oskarshamn det perfekta  
alternativet. Det har blivit en oas i centrum 
för många kunder.  

caFe shalom är ett kristet bokkafë som har 
funnits i snart 35 år. Det är öppet sex dagar i 
veckan. Året om. Café Shalom har ingen 
egentlig koppling till Shalom Missions verk-
samhet. I stället drivs kafëet som en ideell  
förening av kyrkorna i Oskarshamn.

Precis i början av den gamla stadsdelen  
Besväret finns Café Shalom. När man kliver 
in infinner sig känslan av hemmiljö. För några 
år sedan byttes hela möblemanget ut mot 
gamla möbler, delvis inköpta på Shalom  
Second hand. Det blev ett positivt lyft – på 
mer än ett sätt.

 text och Foto: Per eDwarDsson

– Förutom den nya miljön har kundkretsen 
ökat stadigt sedan vi gjorde om. Försäljningen 
ökar år efter år. Vi har också fått många yngre 
kunder än tidigare, säger Lars Edwardsson, 
vikarierande föreståndare på Café Shalom.

Verksamheten startade upp 1983 på Hamn-
gatan och flyttade fem år senare upp till nuva-
rande plats på Besvärsgatan 1. 

Café Shalom erbjuder ett stort utbud av 
hembakade bullar och kakor, många olika 
smörgåsar och lättare luncher. De hemma-
gjorda semlorna och våfflorna är också  
mycket populära, när det är säsong för det. 
På sommaren öppnar Café Shalom också upp 
den stora och populära uteserveringen.  

Välkommen på ett besök och upplev själv den 
sköna atmosfären.

Uppfräschad lokal för Shalom 
second hand i Oskarshamn  text och Foto: Per eDwarDsson

Även en second hand-butik behöver se  
över lokalerna emellanåt. På Shalom second 
hand i Oskarshamn kan både kunder och 
personal glädjas åt ett nylagt golv. Detta tack 
vare nya fastighetsägaren Fastighetsbolaget 
Ringplatsen AB. 

i över 20 år   har Shalom second hand  
haft sin verksamhet på Döderhultsvägen i  
Oskarshamn, vägg i vägg med blomster- 
handeln Buketten.

Det handlar om 640 kvadratmeter butiks- 
yta plus biytor för bland annat lager och  
beredning. Totalt cirka 1 000 kvadratmeter.

Under 2016 såldes hela fastigheten, som 
även inrymmer fler hyresgäster, till nystartade 
Fastighetsbolaget Ringplatsen AB. Det inne-
bär att Shalom second hand, som varit sub-
ventionerade, får räkna med en dyrare hyres-
kostnad i fortsättningen. Men den nya ägaren 
har redan från början visat sin uppskattning 
för vad Shalom gör. Något som Håkan  
Olsson, verksamhetsansvarig för Shalom  
second hand sedan 2010, gläds åt.

”Gillar vad vi gör”
– Vi har haft samtal och berättat om vår verk-
samhet. De har också varit här flera gånger 
och de gillar vad vi gör och de vill också ha oss 
kvar i fastigheten, så det känns bra, säger  
Håkan Olsson. 

Den nya fastig-
hetsägaren är ock-
så mån om att  
second hand- 
butiken har en bu-
tiksyta som per- 
sonal och kunder 
ska trivas i. Därför 
har det under 
2017 bland annat 
lagts in ett helt 
nytt golv.
– Det är vi glada 
för. Vi var i stort 
behov av nytt 
golv. De har stått 
för materialet  
och vi har gjort 
jobbet, berättar  
Håkan Olsson.

När Shalom  
second hand utsattes för ett inbrott var också 
Fastighetsbolaget Ringplatsen AB snabba 
med att ersätta den uppbrutna dörren mot en 
ny plåtdörr.

Starten för Shalom second hand var de  
klädinsamlingar som en estnisk skeppare 
hämtade regelbundet i Påskallaviks hamn i 
början av 90-talet. Första butiken var i före 
detta Einar Perssons lokaler i Oskarshamn. 
Lite senare flyttade verksamheten till dagens 

Håkan Olsson visar upp det nya golvet i butiken. Det har blivit verklighet tack vare  
den nya fastighetsägaren Fastighetsbolaget Ringplatsen AB. 

butik på Döderhultsvägen. Verksamheten är 
så mycket mer än att bara ta emot och sälja 
vidare saker och ting.
– När folk handlar hos oss gör de också en 
social insats. Överskottet går till insatser både 
i Estland och i Sverige, berättar Håkan  
Olsson.
Förutom 13 hjälpsändningar per år görs det 
även olika punktinsatser. Inte minst lokalt. 
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Shaloms internationella arbete 
- mångårigt samarbete med Estland

Shalom Mission bedriver ett omfattande  
internationellt arbete. Inte minst det mång-
åriga samarbetet med Estland, som har  
utvecklats mycket genom åren.  

shalom har haFt en kontinuerlig verksam-
het i Estland sedan 1994. Men det var redan  
sommaren 1990 som missionsbåten Shalom 
första gången seglade till Pärnu i Estland, 
som första västerländska båt på 50 år. 
Då hade man med sig förnödenheter som  
delades ut via de olika församlingarna i  
staden. Redan då kunde man konstatera att  
behoven var enorma. Därför bildades 1994 
föreningen Shalom Pärnu.

Under de dryga 20 åren har organisationen 
vuxit sig allt större. Shalom i Estland består 
idag av en Second hand-butik, ”Barnens 
Hus”, missionsbåten Jenny Kruse, ett boende 
för ensamstående mammor med barn, samt 
ett arbete bland hemlösa. Dessutom har man 
många kontakter med fattiga familjer i och 
runt Pärnu, vilka man hjälper på olika sätt.

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

shalom Fält är ett samarbetsprojekt mellan 
Oskarshamns kommun, Shalom Mission och 
Mariannelunds folkhögskola. Allt startade  
augusti 2006 efter initiativ från politiker i  
Oskarshamn.
– De tog kontakt med mig och undrade 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  
Oskarshamn och anställd 25 procent på  
Shalom Fält.

Olika projekt
”Fältarna” på Shalom Fält har läst en  
ledarskapsutbildning om socialt arbete. Bland 
annat bedriver man olika sociala projekt för 

ungdomar som av olika anledningar mår  
dåligt eller är skoltrötta. Ett exempel är  
det fleråriga cykelprojektet på Oscarsgymna-
siet, där elever från Introduktionsprogrammet 
träffas och reparerar gamla trasiga cyklar till 
behövande barn i Estland, som eleverna själva 
får vara med att lämna över. 
De tillverkar även olika lekred-
skap som också överlämnas till 
barnen i Estland. 

Hitta studiemotivation
Ett annat projekt inom  
Shalom Fält är garageprojektet 
där 16 mer eller mindre skol-
trötta grabbar får använda en 
del av skoltiden åt att reparera 
bilar i ett garage på Åsaområ-
det i Oskarshamn. Syftet med 
projektet, som drivs som ett 
UF-företag, är att ungdomarna ska hitta  
studiemotivationen igen och lockas tillbaka 
till klassrummet. Som ledare från Shalom Fält 

har de Per-Anton Nilsson och Peter Jenefelt. 
Även i garageprojektet får eleverna chansen 

att resa utomlands. Inte bara till Estland  
för att bland annat hjälpa till med olika reno-
veringsarbeten inom de samarbeten som  
Shalom Mission bedriver. Det har även gjorts 

resor till Rumänien där man 
bland annat besökte ett famil-
jehem. Det har gjort starka 
intryck på eleverna som  
på flera sätt fått ett vidgat  
perspektiv på livet.

Att nattvandra i Oskars-
hamns centrum på helgerna 
är också en stor och viktig del 
i Shalom Fälts arbete. Genom 
det arbetet når man många 
ungdomar som av olika an-
ledningar kan behöva en 
knuff i rätt riktning.

Shalom Fält önskar ge människor självkänsla
 text: Per eDwarDsson

- De tog kontakt
med mig och
undrade vad

Shalom kumde
bidra med...

”

 text och Foto: Per eDwarDsson

Några barn som har samlats kring matbordet på 
dagcentret ”Barnens Hus”.

Mat, läxhjälp och kärlek
”Barnens Hus” är ett dagcenter som tar emot 
ett 50-tal barn i svåra familjeförhållanden.  
De kommer efter skolan och får ett mål mat, 
läxhjälp och framför allt kärlek och omsorg. 
På sommaren får de åka på läger, ibland till 
Sverige. ”Barnen Hus” drivs dels av  
missionsbåten Shaloms insamlingar under 
sommarseglatserna och av Shalom second 
hand i Oskarshamn, som också ombesörjer 
regelbundna långtradartransporter till Pärnu.

– Varje år skickar Shalom second hand cirka 
15 långtradare fullastade med kläder, möbler 
och annat till Shaloms hjälpcenter i Estland, 
berättar Håkan Olsson, föreståndare för  
Shalom second hand i Oskarshamn.  
Det kommer man att fortsätta med. 

Visionen är att verksamheten inom Shalom 
Pärnu ska få växa sig allt större och samtidigt 
bli till välsignelse och hjälp för många 
människor. Behoven är fortsatt enorma. 
Även år 2017. 
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För 30 år sedan inledde Jan Wahlström  
sin pastorskarriär som ungdomspastor i  
Oskarshamn. Nu är han tillbaka i den lilla 
kuststaden, men den här gången som före-
ståndare för bibelskolan Blå kust kombinerat 
med butiksansvarig på Shalom second hand.
– En bra kombination, säger Jan Wahlström.

Jan, eller Janne  som de flesta kallar honom, 
jobbade ett år som ungdomspastor i Pingst-
kyrkan i Oskarshamn. Efter det har han varit 
pastor i Lorensbergskyrkan i Kalmar och  
Rydaholms frikyrka. 

Efter 30 som pastor kände Janne att han 
ville göra något annat. I maj 2016 sade han 
upp sin tjänst i Rydaholm. Nästan direkt  
efter, helt ovetandes att Janne hade sagt upp 
sig, hörde Birger Borgemo från Shalom  
Mission av sig och undrade om han ville ta 
över som föreståndare för bibelskolan Blå 
kust. 

Drömt om att bli bibellärare
Janne trodde knappast att det var sant, men 
förstod samtidigt att det var Guds mening 
med alltihop. Han tackade ja och började sin 
nya tjänst i augusti 2016. Han stortrivs.

– Jag har drömt om att bli bibellärare.  
Själva bibelundervisningen var det som var 
mest intressant som pastor, säger Janne.

Shalom Mission och bibelskolan Blå kust är 
inget nytt för Janne Wahlström. Han besökte 
Blå kust en dag för cirka sju år sedan.
– Jag har även anlitat Shalom som pastor och 
hållit kontakten med Birger genom åren.
Han jobbar halvtid som bibellärare på   

Blå kust och halvtid som butiksansvarig på 
Shalom second hand i Oskarshamn. En kom-
bination han trivs med.
– Shaloms styrka är att man är duktiga på att 
skapa trivsel omkring sig. Man ser människan 
och jobbar mycket med att bli sedd och  
bekräftad. Det finns ande, själ och kropp 
som ger en totalupplevelse, säger Janne  
Wahlström.

Fågelskådare
Som butiksansvarig på Shalom second hand 
har han också fått upp intresset för gamla  
prylar. 
– Det är ett fantastiskt gäng som jobbar i  
butiken. Det är också kul med prylar som 
kommer in. Ibland är det riktigt fina rariteter, 
säger Janne.

På tal om rariteter. Janne Wahlström är 
även en hängiven fågelskådare. Han har sett 
många ovanliga arter sedan fågelintresset tog 
fart i början av 90-talet då en kollega tog med 
honom till Öland. I dagsläget har Janne sett 
drygt 350 fågelarter i Sverige.

Vilken är den mest ovanliga fågel du sett?
– Spansk sparv. Den såg jag hemma i  
Rydaholm 2013. Det var första observationen 
i Sverige och jag lyckades sälja bilden jag tog 
till SVT.
Drömfågel du ännu inte har sett?
– Tornuggla.

Janne Wahlström tycker att hans stora  
fågelintresse och tidiga morgonutflykter har 
fungerat perfekt jämte livet som pastor.
– Det är ingen som vill ha själavård klockan 
fem på morgonen och det är inga möten som 
krockar den tiden.

Tillbaka i Oskarshamn efter 30 år tänker sig 
nu Janne Wahlström en framtid i sin nygamla 
stad. Där ska han tillsammans med sin familj 
köpa hus och rota sig.
– Cirkeln är sluten, säger Janne Wahlström.

Janne Wahlström återvände 
till Oskarshamn efter 30 år

Att vara ute i naturen och titta på fåglar är  
Janne Wahlströms stora fritidsintresse. 

Förutom jobbet som bibellärare på Blå kust är Janne Wahlström anställd halvtid som butiksansvarig 
på Shalom second hand i Oskarshamn.

PERSONFAKTA
Janne Wahlström
Ålder: 55 år
Familj: Fru Kerstin , fem barn , 
en hund och två katter.
Värt att veta: Familjen Wahlström 
har under årens lopp varit både 
familjehem och jourhem för sam-
manlagt 40 barn , som fått hjälp 
och stöttning.

 text: Per eDwarDsson

Nära & personligt



www.shalommission.se16

Silva fixar maten till alla bokningar
Villa Shalom är själva grundbasen i Shalom 
Missions verksamhet. Intill den stora huvud-
byggnaden finns en konferensanläggning. 
Köksansvarig till alla bokningar är Silva  
Wirzén.
– Jag har alltid gillat att laga mat och baka, 
säger Silva.  

shalom mission startade sin verksamhet  
redan 1980. 19 år senare köptes den anlägg-
ning som i dag är Villa Shalom, belägen vid 
havet intill den gamla oljekajen i Oskarshamn 
och bara några kilometer från centrum.

Det är på Villa Shalom som de olika 
utbildningarna är förlagda och 
eleverna har sitt  
boende. I huvudbygg-
naden finns klass-
rum, gemenskaps-
rum, elevkök och 
kontorsplatser för 
anställd personal. 

Villa Shalom 
fungerar också 
som konferens- 
anläggning. I till-
byggnaden ryms 
konferensdel, matsal 
och kök. Från matsalen 
har besökaren en vidunderlig 
utsikt ut över havet och Blå Jung-
frun genom det stora panorama- 
fönstret. En miljö som Silva Wirzén och  
hennes medarbetare har förmånen att ha som 
arbetsplats.

Drev cykelaffär
Silva tog över jobbet som köksansvarig i  
februari i år. Hon har en  halvtidstjänst. Den 
andra halvtiden läser hon själavård på distans 

på Liljeholmens folkhögskola. Själavård är  
något hon brinner för och som hon också får 
möjlighet att praktisera på Villa Shalom.
– Kombinationen att laga mat och prata med 
människor och förhoppningsvis ge dem något 
på vägen gillar jag, säger Silva Wirzén, som 
ursprungligen kommer från Bottnaryd utan-
för Jönköping. Sedan många år bor hon i 
Kristdala tillsammans med maken Conny.
– Jag kom till Kristdala som ungdomsledare i 
Missionsförsamlingen. I dag tillhör jag Betel, 
berättar Silva Wirzén.

I Oskarshamn förknippas nog annars  
namnet Wirzén med cykelaffär. Silvas man 
och svåger drev Wirséns cykelaffär i många år 

innan det såldes. Silva jobbade ock-
så där i hela 30 år. Mest med 

ekonomi och bokföring. 
Men nu är det köksjobb 

som gäller.

Minnesstunder 
populärt
På Villa Shaloms 
konferensanläggning 
är det både små och 

större sällskap som 
bokar in sig, allt från 

politiska partier till orga-
nisationer, företag, privata 

kalas, bröllopsfester och min-
nesstunder. Just minnesstunder har 

ökat mycket. Inte minst tack vare den natur-
sköna miljön och den speciella atmosfären 
som många vittnar om.

Ofta får Silva Wirzén tillaga två- och trerät-
tersmiddagar, men även enklare smörgåsar, 
landgångar och smörgåstårtor. Och så bakel-
ser och tårtor till kaffet, förstås. Ofta tar hon 
hjälp av ideella arbetskrafter, annars skulle det 
inte fungera varken tidsmässigt eller praktiskt.

När Shalomtidningen kom på besök för att in-
tervjua Silva Wirzén förbereddes det för ett 
sällskap på 35 personer.
Vad står på menyn den här gången?
– Kött och potatis och mandelbakelse till kaffet.

Det går åt många timmars förberedelser i köket 
för Silva Wirzén när hon väntar bokade sällskap.

Villa Shaloms huvudbyggnad i kvällsljus. I bak-
grunden syns konferensanläggningen.

Så här kan det se ut när borden  
är dukade i matsalen med  

utsikt mot havet.

 text och Foto: Per eDwarDsson

Hos oss är alla bilar 
välkomna!

 

Originaldelar

med 3-års

garanti
Service och reparation

av alla bilmärken

Södra Infartens Bilservice AB

Du vet väl om 

att du kan lämna 

din bil lokalt 

i Mönsterås!

Älgerumsv. 33, MÖNSTERÅS

Tel. 0499-100 10

WEB: www.takofasad.com
E-POST: info@takofasad.com

Vi utför alla typer av
arbeten inom fasad- 
och takrenovering.

Ring för info!
070-520 14 49

Villa Shalom
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www.hagagruppen.se

Villa Shalom

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

Shalom Second Hand
 Butiken är fylld med kläder, skor, möbler, hus-
geråd, böcker, glas, porslin,  prydnadssaker, 
lampor och mycket  mycket mer… Välkommen in!

 Älgerumsv. 29 
Mönsterås

0491-144 74

Öppet: onsdag 10-18, lördag 10-14

 Shalom Second 

Hand drivs ideellt. 

Över skottet går till  

Shaloms hjälp- och 

ungdomsarbete.

Sommarfest på Villa Shalom 
- en given succé

Idén att bjuda in ensamma på en öppen som-
marfest på Villa Shalom visade sig vara hel-
lyckat. Förra året kom det 203 personer på 
de båda lunchdagarna i augusti.
Sommaren 2017 blir fjärde året i rad som det 
bjuds in till sommarfest.

Det var 2014 som några personer, däribland 
Bo Malm och Ingmar Hjalmarsson, kläckte 
idén att anordna en sommarfest för de som 
känner sig ensamma eller inte har möjlighet 
att komma ut och träffa andra människor.
Sagt och gjort. Redan första året kom det 98 
personer till de dukade borden på Villa  

Shaloms konferensanläggning, som var ett 
självklart val att förlägga sommarfesten på.
– Det är suveränt att få tillgång till den här 
lokalen. Det är ju så vackert här, säger Berno 
Emilsson, en av de som ingår i sommarfest-
kommittén. 

Två dagar
De jobbar på frivillig bas och bekostar, bland 
annat genom olika bidrag, allt själva. Sedan 
hjälper folk på Shalom till att göra inköpen, 
tillaga maten och vara bordsvärdar.
Eftersom intresset var så stort första året,  
utökades sommarfesten 2015 till två dagar. 
Då kom det 156 matglada människor.

– Förra året var det 203 personer på två dagar, 
berättar Bo Malm. 2017 utökas det till tre 
lunchdagar i augusti. När sommarfestkom-
mittén träffades i mars var intresset redan då 
stort inför sommarens lunchdagar på Villa 
Shalom.
– Det är redan folk som frågar, berättar  
Birgitta Erlandsson, som representerar kom-
munens anhörigstöd, varifrån många besöker 
sommarfesten. Kostnaden är endast 20 kro-
nor. Då ingår både lunch och tårta till kaffet. 
Den natursköna miljön och den sköna atmos-
fären får man på köpet. Dessutom brukar  
Birger Borgemo på Shalom Mission tala och 
dela med sig av sina sommarminnen.
– Skulle det vara någon som inte har några 
pengar alls så får man komma ändå, säger  
Ingmar Hjalmarson.
Han säger att han själv får mycket tillbaka från 
alla som kommer och deltar i gemenskapen. 
– Vi gör det här med hjärtat. Det var därför vi 
startade alltihop.

Så här såg det ut en av dagarna på 2016 års sommarfesten på Villa Shalom. Underhöll med musik 
gjorde Lennart Dahlén. Foto: Roger Carlsson/Oskarshamns-Tidningen

Sommarfestkommittén träffas på Villa Shalom för 
att förbereda den årliga sommarfesten i augusti.

 text: Per eDwarDsson
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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 internationella missionsbåtskonferensen 
King´s Fleet. 

i år hölls Den på Vrångö i Göteborgs södra 
skärgård under ett veckoslut i början av april. 
Årets tema var: ”Kom – jag ska göra dig till 
människofiskare.”

Missionsbåts-
flottan 
med evangelium 
i lasten  text: Per eDwarDsson

King´s Fleet

Vi var 15 skeppare från lika många länder representerade på Vrångö. 
Längst ifrån kom Dan Smith, USA.

En båt lastad med
konfirmander

Missionsbåten Shalom har 
många olika användnings- 
områden. Att kliva ombord som 
konfirmandgrupp är ett popu-
lärt inslag. Det 
har bland andra 
Equmeniakyrkan 
i Arvika tagit 
fasta på.

unDer ett antal 
år  har vecka 33 
varit vikt åt de  
årliga konfirmand- 
grupperna för Equmeniakyrkan i  
Arvika. Kyrkan har valt att förläg-
ga en del av sitt konfirmations- 
läger ombord på Shalom.
– Vi brukar vara mellan 15-30 
personer varje sommar, beroende 
på hur stor gruppen är det aktuel-
la året, säger Linda Alexanders-
son, pastor och föreståndare för  
Equmeniakyrkan i Arvika.

Bra samarbete
Sommardagarna ombord på  
Shalom ingår som en del i konfir-
mandernas undervisning.

Vad gör ni ombord?
– Dels har vi under-
visningspass varje dag 
och förbereder oss  
inför avslutningen  
eftersom tiden på  
Shalom är i slutet av 
konfirmationen. Dels 
är vi med och seglar, 

klättrar i master, badar och leker, 
säger Linda Alexandersson.
Hon tycker att samarbetet med 
besättningen fungerar väldigt bra. 
– De håller i de olika aktiviteter-
na och vi i undervisningen.  
Att de står för maten är också bra, 
säger Linda som ser fram emot 
sommarens konfirmanddagar på 
Shalombåten.

- Dels är vi 
med och seglar, 
klättrar i mas-
ter och leker...

”

 text: Per eDwarDsson

Varje somma förlägger Equmeniakyrkan i Arvika en del av sin konfirma-
tionsundervisning ombord på missionsbåten Shalom. Den här gruppen 
var med sommaren 2016.

Vi öppnar
campingen
i Blankaholm
och hälsar alla
välkomna till
den vackra 
platsen.

King´s Fleet (Kungens Flotta) är ett  
samlingsnamn för missionsbåtar över hela 
världen. Det ingår en mängd organisationer  
inriktade på olika saker, men med ett gemen-
samt; de använder sig av en båt för att sprida 
evangeliet. Missionsbåtsflottan består av 
20-talet båtar i varierande storlekar.

Inspirerar varandra
När skeppare och besättning strålar samman 
en gång om året brukar det komma ett 75-tal 
personer från tiotalet organisationer och  

minst tio olika länder.
Missionsbåten Shalom med hemmahamn i 

Oskarshamn hade också ett team med på årets 
missionsbåtskonferens på Vrångö. Bland  
andra Shaloms skeppare Birger Borgemo, som 
tycker det är viktigt att träffa andra inom den 
stora missionsbåtsflottan.
– Vi inspirerar och stöttar varandra i vårt  
uppdrag att segla med evangelium i lasten,  
säger Birger Borgemo. 
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Shalom Mission är en icke vinst- 
drivande 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 nuva-
rande båten är den tredje i ord-
ningen. Bön och diesel har 
alltid varit drivkraften om-
bord och det är också det 
som styr hela verksam-
heten.

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 konfirmations-
grupper, ungdomsgrupper, skolklas-
ser med mera som seglar med oss och 
gör många roliga aktiviteter.

I Oskarshamn, precis vid havet,  
ligger Villa Shalom som är vårt kon-
ferenscenter. Här har vi också vår  
lärjungaskola Blå Kust. Eleverna var 
praktiska 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 Mis-
sion en stödverksamhet i Estland. I 
dag inkluderar det Barnens hus, som 
är ett dagcenter för barn i missbru-
karfamiljer, en second hand-butik, 

ett dagcenter för hemlösa och ett  
behandlingshem för missbru-

kare. I Oskarshamn och 
Mönsterås driver vi Sha-
lom Second Hand, som 
samlar in kläder, möbler 
och mycket annat som vi 

skänker till Shalom i  
Estland.

Shalom är en av många missions-
båtar som seglar med Joh. 3:16 skri-
vet 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

Välkommen till Shalom Mission!
Shalom Mission is a non profit 
Christian organization that started in 
1980. Four young boys with big inte-
rests in sailing, sold their own sailing 
boats, and together they bought Sha-
lom 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 throug-
hout the whole ministry. 
In summertime we have 
groups of people on bo-
ard for a week at the time 
and many harbours get vi-
sited 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 dis-
ciple training school, ”Blå Kust”.  
The students get practical experien-
ces 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 star-
ted an aid center in Estonia. Today 
this includes a children’s daycare cen-
ter, a second hand store, a daycare 
center for homeless people and a tre-
atment center for addicts. In Oskars-

hamn and Mönsterås we run Sha-
lom 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

Welcome to Shalom Mission!

Das missionswerk Shalom ist eine 
christliche gemeinnützige Organisa-
tion, die 1980 gegründet wurde. Vier 
segelbegeisterte junge Männer ver-
kauften ihre eigenen Segelboote und 
kauften gemeinsam Shalom 1, unser 
erstes Missions Schiff. Seit damals ist 
die Arbeit gewachsen und das heuti-
ge Boot ist bereits das Dritte. 
Gebet und Diesel waren von 
Beginn an die treibenden 
Kräfte an Bord, und dies 
ist weiterhin der Leitge-
danke 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 Zen-
trum, die Villa Shalom. Dort ist auch 
unsere Bibelschule ”Blå Kust”. Die 
Studenten bekommen dort prak-
tische 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 so-
zialen Projekten.

In den 90er Jahren startete Shalom 
ein Hilfscenter in Estland. Heute  
ist dort eine Kindertagesstätte,  

ein Second-Hand-Laden sowie 
ein Tageszentrum für Ob-

dachlose und Suchtkranke.  
In Oskarshamn und 
Mönsterås betreiben wir 
außerdem ”Shalom  
Second Hand” um Kleid-

ung 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

Willkommen bei Shalom Mission! اهال بكم في مهمة شالوم 
 مهمة شالوم هي منظمة مسيحية غير ربحية بدأت عام 1980 م. حيث قام أربعة من
شراء على  بالتعاون  وقامو  الخاصة  مراكبهم  ببيع  باإلبحار  المهتمين  اليافعين   الشباب 
 مركب شالوم واحد. وكانت اول مركبة خاصة بشالوم. ومنذ ذلك الحين بدأت الجمعية
 بالنمو أما المركب الحالي فهو المركب الثالث. دائما كانت الصالة مثلها مثل الديزل القوة
نستقبل الصيف  في  بأكملها.  الجمعية  في  المتبعة  الفكرة  كانت  وتلك  للسفينة.   المحركة 
 مجموعات من الناس على المركب لمدة اسبوع يزور المركب األبيض وفرقتها الغنائية
اليافعين الشباب  تقوم مجموعات من  السنة  باقي  أما خالل  الموانئ.  العديد من   خاللها 
 وأخرى من األشخاص الذين يسعون إلى معرفة أكبر عن يسوع وعن الدين المسيحي
النشاطات من  بالعديد  يقومون  حيث  معنا  باإلبحار  أخرى  مجموعات  إلى    باإلضافة 
.الترفيهية                                                                                      
 في أوسكارشام بالقرب من البحر تقع فيال شالوم والذي يعد مركز المؤتمرات الخاص
تدعى والتي  شالوم  مدرسة  في  المتدربين  والتالميذ  شالوم  فريق  فيها  ويقيم   بشالوم. 
التلمذة في  نظرية  ودروس  عملية  خبرات  على  التالميذ  يحصل  األزرق”.   ”الساحل 
  لملكوت هللا. البعض منهم بعمل على المركب أما البعض األخر فيعمل في الكنائس أو
.مع المشاريع اإلجتماعية                                                                     
 في العام 1980 م قامت شالوم بإنشاء مركز مساعدات في استونيا. وقد أصبح يتضمن
 في وقتنا الحالي على مركز للرعاية اليومية لألطفال، متجر للبضائع المستعملة، مركز
 رعاية يومية للمتشردين، مركز معالجة المدمنين. في أوسكارشام ندير متجر البضائع
  المستعملة الخاص بشالوم حيث نجمع المالبس واألثاث وغير ذلك من البضائع للتبرع
.فيها لفرع شالوم في أستونيا                                                                  
 شالوم هي واحدة من عدة سفن التي تقوم باإلبحار وقد كتب على شراعها النص اإلنجيلي
 يوحنا 3:16 وهو النص الذي يعتبر ملخصا لكتاب اإلنجيل بأكمله ”ألنه هكذا أحب هللا
.”العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة األبدية

بارككم هللا
المسؤول في شالوم

بيرير بوريمو



Vill du segla med Shalom?
Skulle du vilja segla med på ett missionsfartyg? Känna de salta havsvindarna och ljumma briserna? 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. Dessutom får du tillbringa en vecka 
tillsammans med nya, riktigt goda vänner. Hör av dig så skickar vi mer information!

0491-770 99      info@shalommission.se     bg 420-5274     Swish: 123 147 74 54

www.shalommission.se

Juni
Fredag   16 19.00 Trosa
Lördag 17 19.00 Mariefred
Söndag 18 18.00 Strängnäs
Måndag 19  Kurön
Tisdag 20 19.00 Södertälje
Torsdag 22 19.00 Krokek
Fredag 23 16.45 Stegeborgsgården
  21.00 Stegeborgsgården
Lördag 24 15.00 Ängstugan, 
   Nyköping
  18.00 Nyköping
Söndag 25 18.00 Västervik
Torsdag 29 17.00 Vinö
  19.00 Klintemåla
Fredag 30 19.00 Sandvik

Juli 
Lördag 1 19.30 Bödagården
Söndag 2 13.00 Oknö
  16.00  Mönsterås 
   (hamnparken)
Onsdag 12 19.00 Timmernabben
Torsdag 13 19.00 Kalmar
Fredag 14 19.00 Sandhamn
Lördag 15 19.00 Karlskrona 
   (handelshamnen)
Söndag 16 16.00 Hasslö
Tisdag 18 18.00 Aspö
Onsdag 19 20.00 Kristianopel
Torsdag 20 19.00 Bergkvara
Fredag 21 19.30 Klintagården
Lördag 22 18.00 Borgholm

Söndag 23 18.00 Påskallavik
Tisdag 25 19.30 Visby 
   (orgelmuseet)
Onsdag 26 19.00 Visby
Torsdag 27 19.00 Visby
Fredag 28 19.00 Byxelkrok
Lördag 29 19.00 Figeholm
Söndag 30 17.00 Oskarshamn

Shaloms sommarprogram 2017

O store Gud
1. O store Gud, när jag den värld beskådar 
som du har skapat med ditt allmaktsord, 
hur där din visdom väver livets trådar 
och alla väsen mättas vid ditt bord
//: 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, 
Då brister själen ut...

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, 
Då brister själen ut... Tack Gode Gud!

(Text: Carl Boberg 1885 ngt bearb 
Musik: Svensk folkmelodi)

Amazing grace
Amazing grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found, 
Was blind, but now I see.

Oändlig nåd mig Herren gav,
Och än i dag mig ger.
Jag kommit hem, jag vilsen var,
Var blind, men nu jag ser.
 
(Text o musik: John Newton 1779)

Pärleporten
1. Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesus 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. Under över alla under,
allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.

Musik: Alfred Dulin
Text:  Fredrik Arvid Bloom

Högt på ett berg
Jag sitter högt på ett berg och tittar ut över 
jorden 
jag ser skogar, jag ser ängar jag ser hav.
Jag ser människor små och jag börjar att förstå;
Vi behöver alla Gud och särskilt jag!

(Text: Curt Petersén, musik: J Bettis & R 
Carpenter)

Du omsluter mig
//:Du omsluter mig på alla sidor och du håller 
mig i Din hand://

(Text o musik: Hans-Lennart Raask)

Det lilla ljus/This little light
//:Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart://
//: This little light of mine, I’m gonna let it 
shine://

(Trad.)


