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EftEr Ett bEsök på årets båt-
mässa i Göteborg börjar längtan  
efter våren ta form. Även om snön 
fortfarande yr utanför fönstret så 
vågar sig drömmarna ändå infin-
na sig och skapa förhoppningar. 
Det fanns både nyheter inom 
elektronikens värld och gamla 
väl beprövade kompasser. Plast-
båtar med senaste utförandet och 
gamla träbåtar som ägarna med 
stolthet visade upp. Gammalt 

och nytt i en härlig blandning, 
nytänk och beprövat i en fantas-
tisk mix.

Efter 38 års segling med Sha-
lom så har jag fått en del erfaren-
het och samtidigt är jag nyfiken 
på morgondagen och den kom-
mande sommaren. Det gamla väl 
beprövade och det nya spännan-
de livet som ligger framför. 

Under alla år så har devisen 
ombord på Shalom varit ”bön, 

diesel och himmelska vindar”, 
väl beprövat och ändå något 
nytt i varje tid. Vår devis håller 
i alla väder och i alla tider. Den 
beskriver vardagstro och möj-
ligheternas väg i livets alla skift-
ningar. Antingen vi seglar med 
nyckelpersoner i vårt samhälle, 
skolungdomar eller några som 
hamnat på livets baksida, så vill vi 
gärna dela vår erfarenhet av alla 
år med det fantastiska budskapet. 

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.

W W W . G U N N A R S T R A D . S E 

Skepparen 
     har ordet...

En efterlängtad tid 

PUMPVERKSTA´N AB
Brömsebro 0455-36 50 05

www.pumpverkstan.se

PUMPAR
HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Renovera eller köp ny!
Jämför pris!

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
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Budskapet  talar om ett tillskott i 
tillvaron som ingen vill vara utan 
när vi fått chansen att uppleva det 
i vårt liv. 

Min och besättningens önskan 
är att du ska få uppleva en fan-
tastisk sommar och att vår devis 
får vara ditt livs devis. Allt bott-
nar i det vi pekar på genom vår 
segelbeteckning Joh 3:16 ”Ty så 
älskade Gud världen att han gav 
den sin ende son, för att var och 
en som tror på honom inte ska gå 
under utan ha ett evigt liv.”

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

Skeppshälsningar 
Birger Borgemo
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Vi hjälper dig gärna
med ditt byggprojekt,

litet som stort.
Allt från enkel rådgivning till
fullständiga bygghandlingar.

Energiberäkning.
Kontrollansvarig under byggtiden,

byggledning eller besiktning.

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

DEt är nu övEr trEttiofEm år sedan  
Birger Borgemo och Ulf Ljunggren i 
Oskarshamn köpte den första båten 
som blev Shalom och Missionsbåts- 
föreningen Shalom, eller kort och  
gott Shalom Mission. Det som  
började med en liten fiskebåt har i dag 
vuxit till ett omfattande missions- 
arbete både på land och till sjöss. 

Förutom missionsbåten Shalom, som 
alltjämt utgör den stora plattformen, 
finns i dag ett nätverk med missions- 
båtar i många olika länder. Shalom 
mission har också en utbildning, en 
lärjungaskola 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 Mönsterås finns också en insam-
lingscentral med Second hand butik. 
2016 köptes lägergården Björnen i den 
lilla byn Vemhån i Härjedalen. Läger-
gården ligger nära de populära skid- 
orterna Vemdalsskalet och Björnrike. 
Förutom att använda lägergården själv 
hyr man även ut den till andra.

Drömmen om att få dela med sig av 
tron och få göra en insats för andra 
människor har blivit en verklighet i 
Shalom Missions omfattande arbete.
 – 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 himmel-
ska 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 
nämna om alla dessa människor som 
arbetar i eller för Shaloms verksam- 
heter. 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 förutsätt-
ningar, engagemang och visioner.

Drömmen som blev verklighet

Fakta missionsbåten shalom:
Fartygstyp: Slättoppad Skonare. Passagerarfartyg: 96 passagerare i E-område, 59 passagerare i D-område och 29 
passagerare C-område. Byggd: 1896 i Vegasack, Tyskland, totalt ombyggd 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.
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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 samarbets- 
projekt mellan Oskarshamns 
kommun, Shalom Mission och 
Mariannelunds folkhögskola. Allt 
startade i augusti 2006 efter initi-
ativ från politiker i Oskarshamn.

– De tog kontakt med mig och 
undrade vad Shalom kunde bidra 
med för att få ner ungdomsfylle-
riet på Hamngatan. Det var så  
Shalom Fält växtre fram, berättar 
Ulf Ljunggren, lärare på Oscars-
gymnasiet i Oskarshamn och an-
ställd 25 procent på Shalom Fält.

Olika projekt
”Fältarna” på Shalom Fält har läst 
en ledarskapsutbildning om soci-
alt arbete. Bland annat bedriver 

man olika sociala projekt för ung-
domar som av olika anledningar 
mår dåligt eller är skoltrötta. Ett 
exempel är det fleråriga cykel- 
projektet på Oscarsgymnasiet i 
Oskarshamn, 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 lekredskap som också över-
lämnas till barnen i Estland. 

Shalom Fält 
ger människor självkänsla  text: Per edwardsson

Garageprojektet - elever får använda en del av skoltiden till att reparera bilar i ett garage på Åsa-området.  
Foto: Per-Anton Nilsson.

Shalom Fält 

Hitta studiemotivation
Ett annat projekt inom Shalom 
Fält är garageprojektet där  
eleverna får använda en del av  
skoltiden åt att reparera bilar  
i ett garage på Åsa-området i  
Oskarshamn. Syftet med projek-
tet är att ungdomarna ska hitta 
studiemotivationen igen och 
lockas tillbaka till klassrummet. 
Som ledare för garageprojektet är 
Per-Anton Nilsson och Peter  
Jenefelt.

Övriga projekt som i dag ingår 
i Shalom Fälts arbete är: Musik-
projektet, mat/bakprojektet och 
årets nyhet ju jutsu-projektet, där 
gymnasieelever får lära sig ju 
jutsu. Genom åren har de olika 
projekten samtidigt blivit som ett 
integrationsprojekt eftersom de 
flesta är nyanlända ungdomar.
– Vi tar hand om cirka 30 elever i 
de olika projekten, berättar Ulf 
Ljunggren.

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

www.shalommission.se

Köp vår
Skeppsbibel
endast 40:-

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.
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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!

Shalom Fält 

VÄSTRAGÅRD, FÅRBO
avtagsväg från E22 norr om Fårbo, Oskarshamn

Västragårdsdagarna 
vecka 29, 18-22 juli

Christer Roshamn

Vi hyr ut lägergård, stugor och

campingplatser maj - september

Ring 0491-332 60 för mer information

Fårbo Frikyrkoförsamling

Musik och integration 
- på samma gång

De lär sig spela nya instrument 
samtidigt som de lär sig det 
svenska språket. Shalom Fälts 
musikprojekt är ett bra exem-
pel på hur man kan utvecklas i 
ett enskilt ämne. Men även som 
människa.

i fEbruari 2017 startade musik-
projektet inom Shalom Fält. Det 
är ett av flera projekt som drivs i 
samarbete med Oscarsgymnasiet 
och Oskarshamns kommun.

Under skolåret 2017/2018 har 
åtta gymnasietjejer på introduk-
tionsprogrammet på Oscarsgym-
nasiet träffats en gång i veckan i 
Missionskyrkan i Oskarshamn 
för att lära sig att spela instru-
ment och umgås. Och inte minst 
– att träna på det svenska språket.
– Det är jättebra och roligt, säger 
Raghad Alabdulkader och får 
medhåll av de andra klasskompi-
sarna.

Olika teman
Körledaren Jennie Ekeräng och 
Shalom Fält-ledaren Johanna 
Lantz är två stora inspirationskäl-
lor för tjejerna, som inte har spe-
lat något instrument innan  
musikprojektet drog igång. Nu 
har de lärt sig spela både gitarr 
och synth och att sjunga.
– De är jätteduktiga, berömmer 

Från nybörjare till duktiga instrumentalister. Musikprojektet betyder mycket för de deltagande gymnasietjejerna. 
Stående, från vänster: Johanna Lantz, Fatima Albarjan, Rama Jaber, Jennie Ekeräng. Sittande, från vänster: 
Raghad Alabdulkader, Kodos Shaheen, Amal Albarjan.

 text och Foto: Per edwardsson

Jennie Ekeräng.
På musiklektionerna har de oli-

ka teman. När Shalomtidningen 
hälsade på var det 70-talstema 
med bland annat Abbas låt Ring, 
Ring som ljöd välklingande i  
musikrummet.
– Vi översätter den till svenska 
och berättar samtidigt vad låten 

handlar om. På så sätt tränar  
vi också svenska, säger Jennie 
Ekeräng.
– När vi fikar pratar vi om livet i 
stort, säger Johanna Lantz.

Det behövs fler instrument för 
att satsa vidare på Shalom Fälts  
redan lyckade musikprojekt.
– Om man vill skänka en gitarr 

eller ett piano så tar vi tacksamt 
emot det, säger Jennie Ekeräng. 

De lär sig spela nya 
instrument samtidigt
som de lär sig det
svenska språket.

”
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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 teoretis-
ka studier. Den praktiska träningen sker ute i det verkliga livet. Det kan till 
exempel vara att arbeta med barn- och ungdomsarbetet i en församling, att 
ingå i ett musikreseteam, båtteam eller fjällteam.

Att leva som kristen i Pakistan är 
tufft. Därför hamnade till slut 
Sehar Zia och hennes familj i 
Sverige. Nu går hon på Shalom 
Missions bibelskola Blå kust.
– Det ångrar jag inte. Jag känner 
att jag växer och mognar här,  
säger  Sehar.

20-åriga sEhar Zia är född och 
uppvuxen i en kristen familj i  
Pakistan. Till en början i huvud-
staden Islamabad med sina cirka 

tio miljoner invånare. Sedan gick 
flytten till en mindre stad där  
Sehar gick i en engelsktalande 
kristen skola.

Att växa upp som kristen i  
Pakistan är både ovanligt och 
tufft på samma gång.
– Landets religion är till 98 pro-
cent islam, så jag har många mus-
limska vänner, berättar Sehar.

Även om hon hade förmånen 
att få gå i en kristen skola så upp-
lever den kristna delen av befolk-

Diskriminerades för sin kristna tro
 text: Per edwardsson

Sehar Zia ångrar inte en sekund att hon började på bibelskolan Blå kust. 
Hon trivs både med utbildningen och sina nya kompisar.

ningen att de blir diskriminerade 
på olika sätt.
– Det händer hemska saker. Folk 
blir dödade och det är extra job-
bigt att vara kvinna i Pakistan. 
Talibanerna bombar skolor och 
vill inte att kvinnor ska gå i  
skolan, säger Sehar.

Byggnaden skakade
Hon har själv upplevt hemska  
saker på nära håll.
– 2010 bombades ett hotell bara 
15 minuter från min skola. Hela 
byggnaden skakade och det var 
folk som dog på hotellet, berättar 
Sehar med allvarlig blick.
Till slut fick hennes pappa nog. 
2012 flyttade han till Sverige för 
att förbereda en ny framtid för fa-
miljen, som förutom Sehar  
består av mamma och tre syskon. 
De kom till Sverige ett år senare.  
I dag bor familjen i Rockneby och 
tillhör där den mångkulturella 
församlingen Klippan. Där job-
bar Sehar Zia som ungdomsleda-
re. Övrigt tid, två dagar i veckan, 
har hon lektioner på  
Blå kust på Villa Shalom i  
Oskarshamn.

Första året i Sverige läste Sehar 
svenska. Sedan gick hon natur- 

vetenskapliga programmet i  
Kalmar och tog studenten 2017.  
Föräldrarna ville att hon skulle 
läsa vidare på högskola. Hon  
sökte och kom in på två utbild-
ningar, men kände inte frid.  
Genom en ungdomsledare i  
Klippan, som gått på Blå kust fem 
år tidigare, hamnade hon på en 
tre dagars introduktion på  Blå 
kust. Hon kände att det var rätt 
och började den ettåriga utbild-
ningen hösten 2017.
– Jag ville bygga en relation med 
Gud och själv uppleva vad Gud 
vill göra i mitt liv, säger Sehar.
Hon har samtidigt fått många nya 
vänner, som betytt mycket. 

– Jag upplever hur Gud strålar 
från deras liv. Vi pratar om olika 
saker som gör att man växer 
mycket. Man lär sig inte bara  
genom bibeln utan även genom 
relationer med andra människor, 
säger Sehar.

Vad hon ska göra efter den ett-
åriga utbildningen vet hon inte. 
– Det har jag lagt i Guds händer. 
Men jag vill nog plugga vidare 
och göra mina föräldrar stolta. Jag 
känner ett ansvar som äldsta  
syskonet i familjen.

En del av eleverna som går på Blå Kusts bibelskola.Mer info finns på www.shalommission.se
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ÖDESHÖG

För listiga kunder
Besöksadress: Fabriksvägen 15 | 599 33 Ödeshög

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

 Försäljning av byggvaror, 
tillverkning av 

stugor och emballage 

Vad håller vi 
egentligen på med?

Man måste ställa sig frågan vad syftet med en verksamhet är. Paulus har ett uttryck som jag tycker sammanfattar andan i  
missionsbåtsrörelsen. I 2 Kor. 5:18 säger han att Kristus gett oss försoningens tjänst. På olika sätt är det vad vi  
håller på med. Förra sommaren mönstrade jag på Shalom vecka 28 och 30. Mukhtar från Afghanistan mötte jag båda 
veckorna. I första sa han till mig att han undersökte alla religioner för att välja en som passade honom. I andra hade han 
upplevt vad försoningen med Gud innebär. Han berättade frimodigt att han smakat och sett att Gud är god (Ps. 34:9). 
Men det fanns en annan dimension av försonlighet också på skeppet. Speciellt andra veckan blev det påtagligt för vi var 
full bemanning och levde med folk från olika ställen och kyrkliga sammanhang. Det var en fantastisk gemenskap präglad 
av kärlek, omtanke, respekt och närhet. Jag är glad att jag, min familj och Mukhtar fick vara med om detta. Atmosfären 
i salongen på Shalom är starkt präglad av bön och det goda andliga samtalet. Det sitter i väggarna – i skotten! Det bär 
man sedan med sig då man evangeliserar i hamnen och har brygg-möten. I vårt fältarbete får försoning ibland en annan 
innebörd. Vi möter rätt många oroliga ungdomar, som behöver försonas med sig själva, sin familj och flera andra. En av 
fältarna är min elev på bibelskolan Blå kust – Malek. Han har själv varit där och kom den vägen till tro. Så verkar 
försoningen till både social och andlig välsignelse. Även second hand-butikerna har de senaste åren blivit platser där 
människor upplevt försoningen. Det finns till och med exempel på att någon tagit emot Kristus i sitt liv medan kunderna 
finns i butiken. Men det är ju inte främst vår organisation som skall präglas av detta. Kristus har gett dig och mig  
försoningens tjänst. Låt oss leva ut det på alla områden.

Guds välsignelse
Jan Wahlström

Jan Wahlström är 
föreståndare för Shalom 
Missions bibelskola Blå kust. 
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Ring 0370-949 40 eller besök oss på norrebo.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

VIMMERBY 0492-131 00 • VÄSTERVIK 0490-132 50 • www.holmstrombil.se

Holmström Bil - återförsäljare av Mercedes sedan 1960

Vi har öppet:
Vardagar 10-17
(17.30 sommartid)
Lördagar 10-14
Söndagar vilodag

Besvärsgatan 1, Oskarshamn. Tel. 0491-177 60

HEMBAKAT • UTESERVERING • SIAGLASS
FRI WIFI • GILLA OSS PÅ FACEBOOK

BÖCKER, BIBLAR, KORT, PRESENTER m.m.
RETROGODIS

Stöd gärna vår verksamhet 
med en gåva.
Bg.nr 5435-6118

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

www.oskarshamnsannonsblad.se

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
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Mukhtars liv 
vändes från mörker till ljus  text och Foto: Per edwardsson

Mukhtar Alizada smugglades 
från Afghanistan till Iran för att 
slippa rekryteras som barnsoldat. 
Till slut hamnade han i Sverige 
och Oskarshamn. När hans pap-
pa blev skjuten till döds rasade 
allt för Mukhtar. Han försökte ta 
sitt liv. Nu har han fått livet till-
baka, tack vare Shalom Mission. 

mukhtar aliZaDas livshistoria 
är både skakande och fasansfull. 
Men samtidigt fantastisk och 
glädjespridande. Han är född och 
uppvuxen i Afghanistan med 
mamma, pappa, två bröder och 
en syster. Mukhtar har aldrig gått 
i skolan. I stället började han job-
ba på en bilverkstad när han var 
nio år. Fem år senare var han  
arbetsledare. Men samtidigt i rätt 
ålder för att rekryteras som soldat 
i kampen mot talibanerna.

När han var 15 år kom det  
soldater för att hämta honom till 
ett militärläger. Mukhtar lyckades 
förhala det en dag och förberedde 
i stället en flykt. Med hjälp av sin 
arbetsgivare smugglades han över 
till Iran. Sedan tog han flykten 
ända till Sverige via Turkiet, 
Grekland, Makedonien, Serbien, 
Ungern, Österrike, Tyskland  
och Danmark. Efter tre dagar  
i Malmö hamnade Mukhtar  
Alizada på ett HVB-hem i  
Oskarshamn som ensamkom-

mande flyktingbarn. Där bodde 
han i två och ett halvt år.

Hemma i Afghanistan fortsatte 
soldaterna att leta efter honom. 
Mukhtar berättar att hans mam-
ma blev slagen. Då gick pappan 
emellan.   

– Då sköt de honom i pannan, 
berättar Mukhtar och pekar med 
fingret mot sin egen panna.

Allt rasade samman och  
Mukhtar beskriver det som att 
allt blev ett enda kaos. Trots att 
hans mamma och syskon fick 
hjälp att ta sig till Pakistan mådde 
han så dåligt att han vid två till-
fällen försökte ta sitt liv.

– Första gången skulle jag  
hoppa ut genom fönstret från 
fjärde våningen. Då var det  
någon som öppnade dörren och 
drog in mig i sista stund. Andra 
gången var det en personal på 
HVB-hemmet som räddade mig, 
berättar Mukhtar. Lite senare fick 
han avslag på sin asylansökan. 
Migrationsverket tyckte helt  
enkelt inte att hans berättelse var 
tillräckligt trovärdig.
– Då tänkte jag ta mitt liv igen, 
säger Mukhtar. 

I stället var det en kristen person 
på HVB-hemmet som frågade 
om han fick be för Mukhtar. Han 
svarade ja, men att han inte  
trodde på någon Gud och att han  
aldrig gått i moskén.
– Han bad i tio minuter. Efteråt 
kände jag att det hände något i 
kroppen, som ett slags lugn,  
beskriver Mukhtar.

När Mukhtar fyllde 18 år fick 
han lämna HVB-hemmet. Ulf 
Ljunggren på Shalom Mission 
hjälpte honom med ny bostad. 
Dagen efter flytten följde han 
med ut på missionsbåten Shalom. 
– Det var en varm och välkom-
nande känsla. Alla ombord var 
kristna. Då tänkte jag, varför inte 
jag också?

Mukhtar hade under en längre 
tid plågats av mardrömmar. Där 
och då bad han för första gången 
till Jesus och sade att han skulle 

tro på honom om han blev av 
med mardrömmarna.
– Jag sov som en stock hela  
natten. Det var där min kristna 
tro började, säger Mukhtar.

Hösten 2017 började han på 
Shaloms bibelskola Blå Kust och i 
december samma år döpte han 
sig. I dag är Mukhtar en extra- 
resurs inom Shalom fälts arbete. 
Dessutom jobbar han på batteri-
fabriken Saft. 

Från att ha försökt ta livet  
av sig är Mukhtar i dag en glad 
person.
– Jag har fått ett nytt liv. Jag är 
lycklig och glad och lever i  
Herren. Jag har Jesus i mitt hjärta 
och till den som säger nej till kris-
ten tro säger jag, smaka och se. 
Då får du se vad det innebär.

I dag kan Mukhtar Alizada le igen. Hans kristna tro och nya liv i Oskarshamn har vänt mörker till ljus.

– Jag har fått ett nytt 
liv. Jag är lycklig och 

glad och lever i Herren.

”
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Villa Shalom 
- en mötesplats för alla  text och Foto: Per edwardsson

Shalom Mission har funnits i 
snart 40 år. Genom åren har 
verksamheten utvecklats både 
nationellt och internationellt. 
Själva hjärtat i Shaloms verksam-
het är Villa Shalom. 

shalom mission startaDE sin 
verksamhet redan 1980 av kom-
pisarna och eldsjälarna Birger 
Borgemo och Ulf Ljunggren. 
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 huvudbyggnaden finns klass-
rum, gemenskapsrum, elevkök 
och kontorsplatser för anställd 
personal. 

Populär konferensanläggning
Villa Shalom fungerar också som 
konferensanläggning. I tillbygg- 
naden ryms konferensdel, matsal 
och kök. Från matsalen har  
besökaren en vidunderlig utsikt 
ut över havet och Blå Jungfrun  
genom det stora panorama- 
fönstret. 

Föreståndare på Villa Shalom 
är sedan många år Lena Bock. 
Hon är lite av spindeln i nätet på  

Kökspersonalen välkomnar olika sällskap till Villa Shalom. 
Från vänster: Silva Wirzén, Johanna Wall, Lena Bock.

Villan och också den som tar 
emot bokningar på både små och 
större sällskap. Det kan vara allt 
från politiska partier till organisa-
tioner, företag, privata kalas, 
bröllopsfester och minnesstun-
der. Många kommer dit mycket  
tack vare den natursköna miljön 
och den speciella atmosfären som 
så många vittnar om.

Silva Wirzén är köksansvarig  
på halvtid sedan februari 2017.  
Tillsammans med annan anställd  
 

personal och ideella arbetskrafter, 
får hon tillaga allt från trerätters- 
middagar, smörgåstårtor till land-
gångar och enklare smörgåsar. 
Till kaffet erbjuds både bakelser 
och tårtor till kaffet.

Sedan många år firas det också 
nyårsafton på Villa Shalom. Då 
samlas både anställda, ideella och 
deras vänner och bekanta till ny-
årsfest i matsalen. Senast kom det 
drygt 20 personer för att umgås, 
äta gott och fira in det nya året 
tillsammans. 

Villa Shaloms 
huvudbyggnad i 

kvällsljus.  
I bakgrunden  

syns konferens- 
anläggningen.

Så här kan det se ut när borden är dukade i matsalen med utsikt mot 
havet. Foto: Lena Bock.

Så här trevligt 
och festligt 
kan det se ut 
när det firas 
nyår på Villa 
Shalom



www.shalommission.se 11Villa Shalom  

Sommarfesterna
på Villa Shalom fortsätter  text och Foto: Per edwardsson

En sommarfest på natursköna 
Villa Shalom. Den idén kläckte 
några privatpersoner i Oskars-
hamn för fyra år sedan. Det visa-
de sig bli stor succé. Numera 
pågår sommarfesten i tre dagar.

– för oss känns DEt väldigt 
varmt och bra att det blivit  
så uppskattat, säger Bo Malm,  
en av de personer som startade 
sommarfesten på Villa Shalom.

Det var 2014 som Bo Malm, 
Ingmar Hjalmarsson, Bo Adolfs-
son, Berno Emilsson med flera 
började fundera på att anordna 
en sommarfest för de som känner 
sig ensamma eller inte har möjlig-
het 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.

Initiativtagarna till sommar- 
festen jobbar på frivillig basis.  
De har en budget på cirka 30 000 
kronor, som bekostas av Oskars-
hamns kommun, stiftelser och 
Oskarshamns och Döderhults 
församlingar.

Sedan hjälper folk på Shalom till 
att göra inköpen, tillaga maten 
och vara bordsvärdar.

– Vi är tacksamma mot de som 
hjälper oss med finansieringen 
och alla övriga. Annars hade det 
inte blivit något, säger Bo Malm.

Redan andra året var intresset 
så stort att sommarfesten utöka-
des till två dagar. 2017 behövdes 
det tre dagar i augusti för att alla 
281 anmälda skulle få plats.  
Även sommaren 2018 arrangeras 
sommarfesten under tre dagar i 

slutet av augusti. För endast 20 
kronor får gästerna avnjuta en 
sommarbetonad lunch och kaffe 
och tårta. De bjuds även på  
underhållning.

Shalom stödjer skolprojekt i Afghanistan
Shalom Missions internationella 
arbete har under 2018 utvidgats 
med att stödja ett skolprojekt  
i Afghanistan via Ali Saghari – 
tidigare elev på Shalom Missions 
bibelskola Blå Kust och i dag 
ideell medarbetare på Shalom 
Fält. 

ali saghari har rötter från  
Afghanistan. Hans pappas kusin 
jobbar som lärare i en liten by 
som heter Saghar och som ligger i 
västra delen av Afghanistan.
Närområdet består av mycket 
berg och öken och sist byn fick 

humanitär hjälp var för tio  
år sedan. Då fick de tält av  
UNICEF för att bedriva skola i. 

Skolan, som heter Amar lise 
anas, har mer än 500 elever men 
få lärare. De har lektioner i plus 
30 grader och vissa måste vara ute 

under bar himmel på grund av 
platsbrist. Under regnperioden 
har de sina lektioner ute i öknen 
och på hösten och vintern är sko-
lan stängd på grund av att det är 
för kallt att ha lektioner i tälten 
under de årstiderna.

Tälten börjar nu bli så dåliga 
att de inte längre klarar regn och 
vind. Därför är första prioritet att 
bygga upp ett klassrum som de 
kan ha i alla väderförhållanden.
Shalom Mission vill vara med i 
det arbetet genom att stötta skol-
projektet med ekonomiska 
medel.

Vill du stödja detta projekt 
kan du sätta in pengar på 

Swish 123 147 74 54  
eller Shalom bankgiro 
420 -5274. Märk med 

”Saghar projektet”.

Bo Malm är en av initiativtagarna till sommarfesten på Villa Shalom. Så här såg det ut när han serverade tårta till 
gästerna förra sommaren.
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Sommarseglats   till  Gotland 2017

Potatisskalning på däck.

Sjön suger och det går åt 

både mat och fikabröd i massor 

säger Åke och Marie i byssan.

Här övas det drama inför kvällens  uppträdande från däck.

Under några dagar befinner vi oss i Visby.

Vi hade både sång, musik och drama

några kvällar under veckan. Lugnet efter en dag
full av aktiviteter.

Efter en gungig nattsegling når vi Visby.

Sång och musik i Visy hamn av bland andra Matilda, Kerstin  och Mikaela.

Lite senare på kvällen ser vi tydligt fyren 

Långe Erik på norra Öland.
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Sommarseglats   till  Gotland 2017

Lugnet efter en dag
full av aktiviteter.

Det finns alltid något 

underhåll att göra.
Vår maskinist Peter tyckte 

solen blev för het.

När solen går ner på Gotland börjar nattlivet.

Ibland måste något fixas i riggen, 22 meter upp.

På hemresan satte vi segel och här hjälper

hela familjen Landberg till.

Michaela litsar av Mesanseglet.

Lovisa ska strax hissaMesanseglet.

Anton Borgemo, en av 

skepparna, navigerar med

säker hand.

Så småningom närmar

vi oss Öland igen.
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Fortsatta satsningar
i härliga Härjedalen  text: Per edwardsson

Lägergården Björnen i Härje- 
dalen har blivit en viktig del i 
Shalom Missions arbete. Inte 
minst samarbetet med de närbe-
lägna kyrkorna.

– vi vill göra ännu mEr sats-
ningar med de olika kyrkorna, till 
exempel kafékvällar, säger Birger  
Borgemo, verksamhetsledare på 
Shalom Mission.

I Estland i öster har Shalom 
Mission haft en mångårig verk-
samhet. Våren 2016 drog man 
även norrut. Till Härjedalen och 
köpte lägergården Björnen, belä-
gen i den lilla byn Vemhån fyra 
mil norr om Sveg och nära de po-
pulära skidorterna Vemdalsskalet 
och Björnrike. Första skidsäsong-
en var mer eller mindre fullbokad. 
Sedan dess har man fortsatt att 
utveckla lägergården - året runt.

Året runt-aktiviteter
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.

– Förutom att vi nyttjar läger-
gården själva hyr vi även ut till 
olika grupper, berättar Birger 
Borgemo.

Till Björnrikes slalombackar 
tar det bara en kvart och till Vem-
dalsskalet knappa halvtimmen.  
I skidpasset ingår även Klöv-
sjö-Storhogna skidområde. Med 
andra ord tre liftsystem med sam-
ma liftkort.

Men området är så mycket mer 
än bara skidåkning.

– Det ligger mitt i fjälleldora-
dot. Förutom skidåkning kan 
man fjällvandra, paddla kanot 
och fiska. Det är oerhört vackert 
och fint året om, säger Birger 
Borgemo.

Sedan övertagandet av läger-
gården Björnen har det gjorts  
diverse renoveringar och fräschats 
upp rent allmänt. Man har även 
bjudit in grannar i Vemhån till 
adventsfest på lägergården, som 
från början är en gammal byskola.

Samarbetet med de olika  

kyrkorna i närområdet är också en 
viktig del i verksamheten och  
något som Shalom Mission vill 
satsa ännu mer på. Likaså att hyra 
ut Björnen även sommartid och 
på hösten. Då finns möjlighet till 
fjällvandring, paddla kanot, fiska 
och utnyttja den fina badplatsen 
som ligger bara 150 meter från  
lägergården.

Shaloms bibelskola Blå kust 
planerar också att förlägga två 
veckoslut på lägergården under 
hösten och i januari.

Björnen har 63 fasta bäddar. 
Förutom sovsalar finns det en stor 
samlingslokal, bordtennisrum, 
storkök, matsal och dusch och 
bastu. 

Lägergården Björnen ligger nära flera stora skidområden och den vackra 
naturen.

Det ingår tre olika liftsystem på 
ett och samma liftkort, när man 
ger sig ut i backarna på de olika 
skidområdena utanför lägergården 
Björnen. Här är Emil Borgemo i 
full aktion.

Fjällmiljön är fantastisk i och skidåkning ett givet inslag när 
Shalom Mission åker upp till sin lägergård i Härjedalen.

Paddla kanot är en av många möjligheter i området kring läger-
gården Björnen.

Naturen kring Shalom Missions lägergård Björnen bjuder på 
mycket. Bland annat finns det möjlighet till fjällvandring.



www.shalommission.se 15Nära & personligt

Alla bitar föll på plats för Lucie
 text: Per edwardsson

Båtliv var något helt nytt för 
Lucie Maksymova. Därför tveka-
de hon när hon fick förfrågan att 
segla en vecka med Shalom- 
båten. När hon till slut bestämde 
sig för att kliva ombord öppnade 
sig en ny värld. I dag tillhör  
Lucie båtteamet på Shalom  
Mission.

– Jag älskaDE båtEn och allt som 
hände på båten, säger Lucie 
Maksymova i dag, nästan två år 
senare.

Lucie Maksymova är 29 år och 
kommer från Pokrovsk i östra 
Ukraina. Staden är ungefär lika 
stor som Oskarshamn. Efter  
skolan flyttade hon till en större 
stad för att studera på universitet. 
Hon läste fyra år pedagogik med 
inriktning barn med särskilda  
behov. 
– Sedan jobbade jag med detta i 
tre år på ett dagis, berättar Lucie 
på mer eller mindre flytande 
svenska.

Hon har trott på Gud sedan 

hon var liten. Men det var som 
19-åring, när hon följde med en 
kompis på ett ungdomsmöte på 
Frälsningsarmén, som hon tog  
beslutet att bli kristen. Det var 
också genom Frälsningsarmén 
som Lucie besökte Sverige första 
gången för sex år sedan, i sam-
band med bibelskolan Saved 2 
save i Visby. Det var hennes pastor 
hemma i Ukraina som frågade om 
hon ville åka. Trots att hon inte 
hade några pengar eller jobb. 
Dessutom kunde hon ju inte det 
svenska språket.

– I min tanke sade jag därför 
nej, men ur min mun kom det ett 
ja visst, säger Lucie med ett skratt.
Snart hade hon också fått en bil-
jett till Sverige. Från vem vet hon 
inte än i dag. Lucie återvände till 
Ukraina och fick på nytt jobb på 
dagis.

2016 återvände hon till Sverige 
och träffade då Marina Bratterud, 
officier inom Frälsningsarmén, 
och återkommande besökare på 
missionsbåten Shaloms sommar-

seglingar. De hade träffats tidigare 
i Ukraina, innan Lucies första resa 
till Sverige, Marina berättade om 
Shalombåten och frågade om hon 
ville följa med och segla en som-
marvecka. Lyckligtvis fanns det en  
ledig plats kvar. Lucie tackade ja.
– Det var jättekul. Jag älskade  
båten och allt som hände på  
båten, säger Lucie, trots att hon 
inte hade någon vana eller direkt 
intresse av båtar innan. Efter 
veckan ombord på Shalom fick 
hon frågan vad hon skulle göra 
efter sommaren. Hon fick veta att 
det fanns en bibelskola på Shalom 
Mission. Innan sommarveckan på 
Shalombåten hade Lucie bett till 
Gud mycket om att hon ville till-
baka till Sverige och att det från  
september skulle hända något 
nytt i hennes liv.

Så här efteråt förstår hon att 
hon hela tiden var ledd av Gud. 
Någon annan förklaring till att 
alla bitar föll på plats har hon inte.
Efter veckan på Shalom återvände 
hon till Ukraina för att få nytt  

resevisum. Innan hon visste när 
hon skulle få hämta ut det köpte 
hon en biljett till Sverige. Det 
skulle visa sig att biljetten gick ut 
två dagar innan hon skulle få sitt 
visum. Ändå lyckades hon få det 
precis innan avfärden.
– Det skulle egentligen inte gå. 
De som bestämmer om visum 
sade att de inte varit med om att 
någon tidigare fått sitt visum  
innan utsatt datum, säger Lucie 
och skiner upp som en sol.

Den 1 september 2017, precis 
den dagen hon hade bett till Gud 
att få börja med något nytt,  
började hon på Shaloms bibel- 
skola Blå kust. Nu är Lucie inne 
på sitt andra år och ingår i båttea-
met.
– Jag trivs verkligen här. Shalom 
är mitt hem och min plats. Som 
det känns nu kan det nog bli ett 
tredje år här, säger Lucie.

Lucie Maksymova är båtteamare på missionsbåten Shalom. Hon stortrivs både på båten och på bibelskolan Blå kust.



www.shalommission.se16 Shalom Second Hand

Shaloms Second Hand-butik i 
Mönsterås är i år inne på sitt 
fjärde verksamhetsår. Sedan ny-
året med Johan Enoksson som 
ny föreståndare. Han har stora 
planer för Mönsterås naturliga 
mötesplats.

Jag vill att människor som 
kommer in ska känna sig berörda 
och få uppleva något mer än bara 
saker. Vi vill göra det här till en 
ännu större mötesplats för alla,  
säger Johan Enoksson.

Johan Enoksson fyller 54 år  
under sommaren kommer från 
Kalmar. Han har ingen tidigare 
erfarenhet av second hand. Men 
att han gillar mötet med 
människor märks tydligt när man 
träffar honom. Det visar också 
hans digra cv. Förutom att ha  
jobbat inom idrott och hälsa i 
många år har han även erfarenhet 
som fritidsledare, skidlärare och 
ansvarig för fjällvandringar. Inom 

sin hemförsamling Vasakyrkan i 
Kalmar är han ledare för tonårs-
gruppen. 

Johan Enoksson är också all-
mänt idrottsintresserad och har 
bland annat gjort fystester med 
ishockeyklubben IK Oskarshamn. 
I dag har han bara kvar uppdraget 
som fystränare i Kalmar Tennis-
klubb. Han måste ju hinna med 
jobbet som föreståndare på  
Shalom Second hand i Mönsterås 
också.

– Det var roligt att få komma 
hit. Jag kände direkt en slags frid. 
Det är fint och fräscht och ett  
härligt gäng att jobba med, säger 
Johan. Han ser det som en för-
mån att ha hamnat inom en  
kristen organisation.
– Shalom är en del av Guds rike i 
den här regionen. Det ska vara 
som en öppen famn att komma 
hit.

Rent praktiskt ska också buti-
ken i Mönsterås bli ännu bättre. 

Shalom Second Hand i Mönsterås
ska bli en ännu större mötesplats

 text och Foto: Per edwardsson

Förutom att utöka lokalytan, ska 
arbetet för anställda och alla ideel-
la medarbetare från framför allt 
kyrkorna i Mönsterås, effektivise-
ras genom ett nytt flödesschema. 

Kafédelen inne i butiken utökas 
också – allt för att göra det möjligt 
att få en ännu större mötesplats.

Shalom Second hand i Mönsterås 
har öppet onsdagar och lördagar. 
En av stamkunderna är Anders 
Blom.
– Jag brukar titta in varje vecka. 
Jag letar mest efter skivor, säger 
Anders Blom.

Anders Blom är en av stamgästerna på butiken i Mönsterås. Här samsprå-
kar han med föreståndaren Johan Enoksson.

Johan Enoksson är ny föeståndare på Shalom second hand i Mönsterås. Förutom nya jobbet älskar han idrott av 
olika slag. Skidorna har han själv skänkt till butiken.

Personligt med
Johan Enoksson

Ålder: 53 år (fyller 54
den 28 augusti)
Bor: Förlösa utanför
Kalmar
Familj: Fru och två barn, 
19 och 22 år.
Fritidsintressen: Skidåk-
ning, både på snö och 
vatten, tennis och allmänt 
idrottsintresserad. 
Är fystränare i Kalmar 
Tennisklubb och har 
bland annat gjort fys-
tester med spelare i IK 
Oskarshamn.
Aktuell: Ny föreståndare 
på Shalom Second Hand 
i Mönsterås.
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Café Shalom 
firar 35-årsjubileum  text och Foto: Per edwardsson

En gofika i varm och hemtrevlig 
miljö? Då är Café Shalom i  
Oskarshamn det givna alternati-
vet. I år fyller Café Shalom 35 år.

Café shalom är ett kristet bok-
kafë som har öppet sex dagar i 
veckan. Året om. Deras slogan är: 
En oas i centrum.

Kaféet har ingen egentlig  
koppling till Shalom Missions 
verksamhet. Det drivs som en  
ideell förening av kyrkorna i  
Oskarshamn.

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

– 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, föreståndare på 
Café Shalom.

Musikkvällar – en nyhet
Verksamheten startade i december 
1983 på Hamngatan och flyttade 
fem år senare upp till nuvarande 
plats på Besvärsgatan 1. I år fyller 
Café Shalom med andra ord 35 år. 
Det kommer att uppmärksammas 
extra i slutet av året. 

En nyhet i verksamheten är 

musikkafé-kvällar med olika artis-
ter och där fika ingår i biljett- 
priset. Det har blivit ett succéartat 
koncept.
 – Målet är att kunna ha två  
musikkvällar per termin, säger 
Lars Edwardsson.

I övrigt erbjuder Café Shalom 
ett stort utbud av hembakade  
bullar och kakor, många olika 

smörgåsar och lättare luncher.  
De hemmagjorda semlorna och 
våfflorna är också mycket popu- 
lära, 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 atmos- 
fären.

Miljön i Café Shalom har fått 
många fina vitsord från kunderna.

Räksmörgås är en 
av Café Shaloms 

populära specialiteter.

Musikkafé-kvällar är en ny satsning på Café Shalom. 
Agnes Grahn är en av artisterna som har uppträtt.

Second hand i Oskarshamn 
i ständig förändring och utveckling
Shalom second hand i Oskars-
hamn fortsätter att utveckla sin 
butik. Både för personalen och 
kundernas bästa. Förra året lades 
det in ett nytt golv. Under 2018 
har en av avdelningarna förnyats 
och byggts ut.

 – Vi Vill Få till Förändringar så 
att vi kan hitta nya kunder. Samti-
digt vill vi inte krångla till det för 
mycket för våra trogna kunder.  
De ska kunna hitta i butiken  
även i fortsättningen, säger Håkan  
Olsson, verksamhetsansvarig för 
Shalom second hand i Oskars-
hamn.

Under 2018 tillsattes det en kre-
ativ grupp som fick komma med 
idéer till förändringar. Det som 

kunden kunnat lägga märke till 
gjordes under våren på avdelning-
en längst in där man säljer bland 
annat prydnadssaker. Bland annat 
har hyllsektionerna gjorts om och 
flyttats ut ännu mer i butiken.
– Vi har fortfarande samma  
produkter på avdelningen men 
nya exponeringsmöjligheter, be-
rättar Håkan Olsson. 

I över 20 år har Shalom second 
hand haft sin verksamhet på  
Döderhultsvägen i Oskarshamn, 
vägg i vägg med blomsterhandeln 
Buketten. Det handlar om  
640 kvadratmeter butiksyta plus  
biytor för bland annat lager  
och beredning. Totalt cirka 1 000  
kvadratmeter.

Starten för Shalom second hand 

var de klädinsamlingar som en  
estnisk skeppare hämtade regel-
bundet i Påskallaviks hamn i  
början av 90-talet.

Första butiken var i före detta 
Einar Perssons lokaler i Oskars-
hamn. Lite senare flyttade verk-
samheten till dagens 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 13-15 hjälpsändningar 
per år görs det även olika punkt- 
insatser. Inte minst lokalt. 

I butiken i Oskarhamn hoppas 

också Håkan Olsson på en fortsatt 
utveckling och på ännu fler ideella 
arbetskrafter. Det behövs hela  
tiden för att verksamheten ska 
fungera och ge överskott så att 
man kan göra olika hjälpinsatser.

– Vi välkomnar folk som är in-
tresserade att hjälpa till ideellt.  
Vi kommer att se till att hitta ett 
forum som passar och fungerar för 
alla, säger Håkan Olsson.

 text och Foto: Per edwardsson



www.shalommission.se18 Shalom Sommarprogram 2018

Oskarshamn
Påskallavik

Mönsterås Oknö

Kalmar

Klintagården

Figeholm

Västervik

Sandvik

Vinö

Stegeborgsgården
Söderköping

Ljungsbro

Borensberg
Motala

Vadstena
Hästholmen

Visingsö
Gränna

Bergkvara

Kristianopel
Karlskrona

Sandhamn
Noggersund

Åhus

Simrishamn

Helsingborg

Varberg

Karlsborg
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Ett urval av de platser vi 
besöker sommaren 2018:

Söderköp
ing 20/6

Sandvik 
11/7

Byxelkrok 
18/7

Västervik 
13-14/7

Stegeborg
sgården

 21/6

Påskallav
ik 17/7

Borgholm 
20/7

Jönköping

Ystad

Nedanstående destinationer besöker vi 
under sommaren 2018

Norsholm

Borgholm

Byxelkrok

Klintemåla
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Segelfartyget Shalom används i stort sett året runt. Då är det viktigt med årligt under-
håll. På Hasslö varv i Blekinge skärgård får Shalom den omvårdnad den behöver.

Hasslö varv har varit en familjeangelägenhet i nästan 90 år och drivs i dag av fjärde generationen. Genom åren har Shalom 
blivit som en del i familjen när man angör varvet för att serva och underhålla fartyget. Här nedan kan du se hur det går till 
när Shalom genomgår sitt årliga underhåll på Hasslö varv med hjälp av Shaloms besättning.

Hasslö Varv

VRÅNGÖ TRANSPORT AB

renhållning, transporter 
och entreprenad i 
Göteborgs södra skärgård

är ett helägt svenskt familjeföretag som i över 50 år job-
bat och fortsätter jobba för en levande skärgård genom
service inom

www.vrangotransport.se

Alf och Andreas målar skrovet.

Anwer målar botten.

Henrik slipar propellern.
Johanna i målartagen.

Jesper hjälper
Henrik med
propellern.

117 tom Shalom på Hasslö slip.

Lucie finmålar på pollaren.
En del är publik när 
Shalom är på varv.
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De fann tron i vuxen ålder
 text: Per edwardsson

Det är aldrig försent att tro på 
Gud och bekänna sig som  
kristen. Paret Niclas och  
Marie-Louise Mobelius tog  
steget för cirka fem år sedan. 
Numera är de också trogna  
gäster på missionsbåten Shalom.

– att sEgla mED shalom ger så 
många härliga möten och goda 
samtal, säger Niclas Mobelius. 
Han fyller 53 år under det här året 
och hustrun Marie-Louise 48 år. 
De bor i den lilla byn Venshult 
utanför Järnforsen. 

Båda gick i kyrkan innan de 
blev kristna. Men de var inte  
aktiva eller troende på det sättet.  
Niclas berättar att han var en  
sökare som längtade efter något 
stabilt och hållbart.
– Jag testade både mindfulness 
och yoga. Personligen är jag i dag 
evigt tacksam att jag hittat något 
som verkligen är bestående, säger 
Niclas.

Vägen till ett liv som kristen 
började med en Alphakurs (intro-
duktionskurs i kristen tro) i  

Missionskyrkan i Järnforsen för 
cirka fem år sedan.

– Niclas gick först själv, han 
tyckte det var bra och bjöd med 
mig. Så började den banan till vår 
tro, berättar Marie-Louise.

I dag är båda medlemmar i 
Missionskyrkan i Järnforsen och 
bland annat involverade i kyrkans 
ungdomsarbete. De har också ett 
stort intresse för sång och musik.

Shalom Mission har sedan någ-
ra år tillbaka ett samarbete med 
Missionskyrkan i Järnforsen.  
Genom det samarbetet fick Niclas 
och Marie-Louise Mobelius  

– Det blir så många 
härliga möten och 

goda samtal med både 
frälsta och blivande 

frälsta...

”

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.

upp ögonen för missionsbåten  
Shalom. I maj 2016 var de ute på 
en dagstur. I juli samma år följde 
hela familjen, som även består av 
fyra barn, med på en av Shalom-
båtens sommarveckor. Det gav 
mersmak.

Sommaren 2017 bokade Niclas 
och Marie-Louise in en ny vecka 
ombord. Resan gick till Gotland.
– Det var en fantastisk vecka. Det 
blir så många härliga möten och 

goda samtal med både frälsta och 
blivande frälsta, höll jag på att 
säga. Det är svårt att sätta ord på 
vad dessa sommarveckor betyder 
för oss, säger Niclas.
– Det är spännande eftersom man 
möter olika människor varje 
gång, säger Marie-Louise.

Sommaren 2018 har de bokat 
in en ny vecka ombord på  
Shalom.  Men de gillar även all 
övrig verksamhet som Shalom 
Mission bedriver.
– De gör ett otroligt gott arbete  
på så många plan. Det känns  
livsbejakande att stödja deras 
verksamhet, säger Niclas och  
Marie-Louise.

Att de i vuxen ålder valde att bli 
kristna ångrar de inte en sekund.
– Man har lika många motgångar 
i livet som kristen. Men man har 
hela tiden någon att gå till och ett 
annat lugn än tidigare, säger  
Marie-Louise.

Niclas håller med.
– När det stormar finns det i 

tron en trygg och lugn hamn.

Niclas och Marie-Louise Mobelius älskar livet ombord på missionsbåten Shalom.
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Missionsbåtsflottan 
träffades i Pärnu  text: Per edwardsson

Shalom deltar på 
sommarmöte i Varberg

När Oasrörelsen har sitt stora 
sommarmöte i Varberg deltar 
Shalombåten med seminarier 
ombord på båten. Shaloms eget 
tema är: ”Hur kan man berätta 
om sin tro för andra.”

oasrörElsEn är en karismatisk  
förnyelserörelse inom Svenska 
kyrkan, som bildades i september 
1983. 

En av Oasrörelsens årliga pro-
grampunkter är det stora som-
marmötet, som hålls under fyra 
dagar i juli, närmare bestämt den 
24-28 juli i Sparbankshallen. Där 
blir det ett fullspäckat program 
med olika talare med mera. 

Sommarmötet kommer även  
märkas ombord på båten Shalom 
från Oskarshamn.
– Vi kommer att segla dit och ha 
seminarier ombord på båten. Det 
blir också öppet skepp och brygg-
möte på lördagskvällen, berättar 
Birger Borgemo, skeppare på  
Shalom och den som kommer att 
hålla i seminarierna.

I samband med resan till  
Varberg passar Shalombåten på 
att besöka en del hamnar längs  
vägen. 
– Det blir även en tripp till  
Danmark, säger Birger Borgemo.

Shalombåten seglar till Varberg i slutet på juli för att delta i 
Oasrörelsens sommarmöte.

 text: Per edwardsson

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 missionsbåtskon-
ferensen King´s Fleet. 

i år hölls konFerensen i Pärnu i 
Estland under ett veckoslut i  
början av april och till hösten är  
Bahamas destinationen för den 
internationella missionsbåtskon-
ferensen. Årets tema var: ”Lita på 
Gud”.

King´s Fleet (Kungens Flotta) 
är ett samlingsnamn för missions-
båtar över hela världen. Det ingår 
en mängd organisationer inrikta-
de på olika saker, men med ett 
gemensamt; 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 strå-
lar samman en gång om året bru-
kar det komma ett 75-tal personer 

från tiotalet organisationer och 
uppemot tio olika länder.
Missionsbåten Shalom med hem-
mahamn i Oskarshamn hade ock-
så ett team med på årets missions-
båtskonferens i Pärnu. Bland 
andra Shaloms skeppare Birger 

Borgemo, som tycker det är  
viktigt att träffa andra inom den 
stora missionsbåtsflottan.
– Vi inspirerar och stöttar varan-
dra i vårt uppdrag att segla med 
evangelium i lasten, säger Birger 
Borgemo. 

Ungefär 60 deltagare från 12 olika organisationer och länder deltog 2018 i Estland.
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Mönsterås: Älgerumsvägen 28, 0499-224 39

ALLTID ~600 NYA/BEGAGNADE 
MASKINER I LAGER!

Lidsjövägen 1 
335 32 Gnosjö

0370-332360
0370-332369

info@gnosjomskin.se
www.gnosjomaskin.se

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
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BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504
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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  
office@kallandsovarv.se 
www.kallandsovarv.se

• Nybyggnationer

• Ombyggnationer

• Reparationer

• Torrdocka

• Kapacitet 89 x 13,7 m

 

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!

www.hagagruppen.se

Vi glädjer oss
åt Ditt besök!

Stefan & Helena Saal
Tel. 0701-60 20 20
Fax 0490-709 98

www.blankaholmscamping.se
naturcamping@outlook.com
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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?
Gå in på hemsidan www.shalommission.se eller hör av dig på info@shalommission.se

Du kan också ringa tel. 0491-770 99 eller 070-734 68 90

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.)

Herren välsigne dig 
och bevarar dig
Han låter sitt ansikte
få lysa över dig
Han vänder sitt ansikte till dig
Och ger dig frid, frid

Text och musik:
Jonnie Slottheden

Juni
Onsdag 6 19.00 Norsholm
Torsdag 7 19.00 Borensberg
Fredag 8 19.00 Motala
Lördag 9 19.00 Gränna
Söndag 10 11.00 Gränna (Hamngudstjänst)
  14.00 Visingsö
  18.00 Jönköping
Tisdag 12 19.00 Hästholmen
Onsdag 13 19.00 Karlsborg
Torsdag 14 19.00 Vadstena
Fredag 15 19.00 Askersund
Lördag 16 9.30-11.30 Utfärd, Askersund
  15.00-17.00 ”Öppet skepp” Askersund
  19.00 EFS sommarhem, Askersund
Tisdag 19 17.00 Ljungsbro, Malfors Café
Onsdag 20 19.00 Söderköping
Torsdag 21 19.00 Stegeborgsgården
Lördag 23 14.00 Vinö
  17.00 Klintemåla

Juli
Onsdag 11 19.00 Sandvik
Fredag 13 13.30-15.00 Utfärd, Västervik
  18.00 Västervik, inre hamnen
Lördag 14 11.00-13.00 Utfärd, Västervik,
   yttre hamnen
  19.00 Figeholm
Söndag 15 17.00 Oskarshamn
Tisdag 17 19.00 Påskallavik
Onsdag 18 19.00 Byxelkrok
Torsdag 19 15.00 Oknö
  18.00 Mönsterås
Fredag 20 17.00 Borgholm
  19.30 Klintagården
Lördag 21 18.30 Bergkvara
Söndag 22 18.00 Kristianopel
Måndag 23 19.00 Simrishamn
Onsdag 25 19.00 Helsingborg
Fredag 27 13.00-15.00 ”Öppet skepp” Varberg
Lördag 28 17.00 Varberg
Måndag 30 19.00 Ystad

Augusti
Onsdag 1 19.00 Åhus
Torsdag 2 19.00 Noggersund
Fredag 3 19.00 Karlskrona
Lördag 4 15.00 Sandhamn
Söndag 5 18.00 Kalmar 

Shaloms 
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