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

Det är inte vem som helst som får ställa sig bakom ratten på missionsbåten Shalom. Förutom båtens skeppare Birger Borgemo är det bara
några till som har rätt utbildning. Nu går bröderna Emil och Anton
Borgemo i pappas fotspår så att Shalom kan styras även i framtiden.

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson
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Sol, vind och vatten är något av det
bästa som jag vet, fräscht, intensivt och härligt.
Vi frusna nordbor mår bra av lite sol och värme.
Vi längtar efter varma klippor, ljumma badvikar och grillat på menyn i solnedgången.
Under några få månader ska vi samla kraft
och inspiration för en lång och mörk årstid.
Det är härligt med alla positiva människor,
glada skratt och tiden vi får tillbringa med våra
nära och kära. Trots allt det här, eller kanske
just därför så värdesätter jag tiden av tystnad
och stillhet som infinner sig mellan varven.
Tänk att få vara vän med stillheten och tystnaden. Att ta vara på möjligheten och bjuda
in dessa gäster för en stund av återhämtning
och vila, att sitta på en klippa ute vid havet
och bara inandas skaparens livgivande närhet.
Tänk att få ta del av detta fantastiska skådespel som mästaren serverar åt dig och mig.
Kanske var det därför som fiskarna på stranden bestämde sig för att följa Jesus när han
kallade dem att följa honom. De hade varit på
stranden och sett skådespelet och lyssnat på
vågornas musik. De kände igen tonen i hans
fråga och skaparens tilltal var inte främmande
och okänt. De förstod, det som kanske du och
jag anar när vi bjuder in stillheten som gäst,
att skaparen är intresserad av oss och vill visa
oss sin kärlek och omtanke genom sin närhet.
Tonen från skapelsen känns igen när skaparen
tilltalar oss.

Bröderna Borgemo
går i pappas fotspår

Anton och Emil Borgemo trivs ombord på Shalom. Under sommaren
2016 kan de även styra Shalom efter att ha utbildat sig till befälhavare.
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trafik.
– Det gör att vi även får köra
Shalom, säger Emil Borgemo.
Kursen omfattar 40 högskolepoäng och Emil och Anton
Borgemo läser utbildningen ett år
på distans. I kursen ingår både
teori och praktik.
– Det är allt från navigering till
sjukvård och brandsäkerhet, säger
Emil. Lasthantering, stabilitet och
maskinteknik och övningar i
skolans simulatorer ingår också i
utbildningen.
Sedan är bröderna Borgemo
redo liksom pappa Birger att
styra missionsbåten Shalom mot
nya hamnar.
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Emil, 30, och Anton, 25, är mer
eller mindre uppväxta på Shalom.
Nu har de även tagit steget till att
få styra den gamla tvåmastade
skonaren. Båda läser nämligen
Fartygsutbildning klass VII på
Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Under sommaren 2016 är de
klara med sina studier. Det innebär
att de stolt kan titulera sig befälhavare. Mera formellt innebär
behörigheten Fartygsbefäl klass
VII att man får tjänstgöra som
styrman/överstyrman ombord på
fartyg som till exempel skärgårdsbåtar, Kustbevakningens patrullbåtar och mindre fartyg i kustnära
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Shalom Second Hand
Butiken är fylld med kläder, skor, möbler, husgeråd, böcker, glas, porslin, prydnadssaker,
lampor och mycket mycket mer… Välkommen in!
Öppet: onsdag 10-18, lördag 10-14
Shalom Second t.
Hand drivs ideell
till
Överskottet går och
Shaloms hjälp-ete.
ungdomsarb

Älgerumsv. 29
Mönsterås
0491-144 74

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

Utökat samarbete med Källskolan
Shalom Mission och Källskolan i Kungsängen utanför Stockholm
har ett flerårigt samarbete. Under 2015 utökades det med ett projekt
bland barn och ungdomar. Josef Lindgren från Shalom har funnits på
plats som kamratstödjare.

TEXT: Per Edwardsson FOTO: Jesper Jonsson

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

Det är genom Matilda Borgemo,
som kommer från Oskarshamn
och är uppvuxen inom Shalom,
som samarbetet med Källskolan
har blivit verklighet. Hon jobbar
sedan fyra år tillbaka som lärare på
Källskolan, som är en fristående
skola med en allkristen profil.
Elever på Källskolan har både
besökt och samlat in pengar till det
barnhem som Shalom Second
Hand stöttar i Estland. Folk från
Estland har även besökt de hjälpande eleverna på Källskolan.
Missionsbåten Shalom med Shaloms julkonsert ”Julen är din” har
också besökt Kungsängen. I sam-

band med det har Källskolan satt
upp en julmusikal. I den senaste
hjälpte Josef Lindgren från Shalom
Mission till mycket med förberedelserna.
– Jag hade också en roll som
tomtefar, berättar Josef.
Det är i egenskap som elev
på Shaloms bibelskola Blå Kust
som han har varit delaktig i
samarbetet med Källskolan.
– Jag har varit där med jämna
mellanrum och fungerat som kamratstödjare, både i klassrummen
och på rasterna. Det var en fin upplevelse. Jag kände mycket för barnen, säger Josef Lindgren.

Matilda Borgemo, till vänster, och Josef Lindgren samarbetade
mycket när Josef besökte Källskolan som kamratstödjare.

Fakturanummer

Älgerumsvägen 28, 0499-224 39

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer

Ända från lågstadiet till gymnasiet var Martin Svärd utfryst i skolan. Det gick så långt att han tyckte det var meningslöst att leva.
Men på en resa till Israel vändes mörker till ljus.

– Om inte Jesus hade tagit kontakt med mig
vet jag inte om jag hade levt i dag, säger
Martin Svärd och brister ut i ett brett leende.
Att le brett och må bra i själen, det gjorde inte
Martin Svärd, 24 år, från Mora under många
år. Livet var precis tvärtom. Skoltiden var
hemsk. Han var till exempel den som alltid
valdes sist i gympan.
– Jag mådde extremt dåligt i skolan, säger
Martin Svärd.
Under andra året på gymnasiet var han så
deprimerad att han till och med hade tankar
på att göra slut på allt. Så illa var det.
Omvänd i Israel
Men i oktober 2013 kom omvändelsen som
förändrade hans liv radikalt. Martins pappa,
som då hade varit kristen i nio år, ringde och
frågade om han ville följa med på en kristen
resa till Israel med besök på alla kända bibliska
platser. Martin var skeptisk, men tackade till
slut ja. Redan dag två på resan fick han vara
med om ett under när han satt och lyssnade
vad Jesus hade gjort på de olika platserna i
Israel.
– Jag fick se ett stort andligt, brinnande eldklot från himlen komma rakt ner i mig själv.
Jag kände kärlek och glädje och ett nytt hopp
i mitt liv. Jag blev alldeles varm i kroppen. Jag
förstod att det var Jesus som tog kontakt med
mig, berättar Martin Svärd. FAKTURA

Er referens

Varuslag/Beskrivning

• Nybyggnationer

• Torrdocka

• Ombyggnationer

• Kapacitet 89 x 13,7 m

På Blå Kusts ledarutbildning på Villa Shalom har
Martin Svärd växt som människa ytterligare.
I framtiden vill han jobba med ungdomar.

Martin. En natt sov han oroligt och kunde
inte kontrollera sig själv i sömnen. Då bad en
person för honom. Sedan sov han som en
stock. När Martin vaknade kände han frid
och harmoni. Han kände också att han ville
be för en kille som hade sparkat och slagit
honom under låg- och mellanstadiet. Trots
allt ont han hade gjort förlät Martin honom.
Då försvann också ilskan han burit på i så
många år.

Martin Svärd läst två år och gått både
lärjungaskolan och ledarskapsutbildningen.
– Det var ett par som rekommenderade mig
att gå på Shalom Missions bibelskola. Den
passar mig perfekt, säger Martin som mest har
varit med på båten Shalom men även ute i
olika församlingar. I framtiden vill han jobba
med ungdomar och finnas där för de som av
en eller annan anledning mår dåligt.
– Jag vill inte att någon ska få vara med om
det jag gick igenom innan jag blev kristen.

Vill jobba med ungdomar
I dag tackar Martin Svärd Jesus för att han
Fakturanummer
fick livet
tillbaka.
– Jag lever
på grund av att Jesus tog kontakt
Fakturadatum
med mig.
Betalningsvillkor Blå Kust i Oskarshamn har
På bibelskolan
Kundnummer

Lev. kvant

Pris/enhet

Belopp

Er referens

Varuslag/Beskrivning

ZUOGreen+
12 m räckvidd
Parkettmunstycke
ingår

Lev. kvant

• Reparationer
Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

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

Döpt i Genesarets sjö
Ytterligare två dagar senare, tidigt på
morgonen, lät Martin tillsammans med tre
andra döpa sig i Genesarets sjö.
– När jag kom upp på stranden sa pappa:
”Dina ögon lyser som stjärnor.”
Men helt färdig med det gamla livet var inte

N 58° 41,7 E 13° 09,3

Mönsterås:

Närbild

www.shalommission.se
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Blå Kust
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BlåKust

www.shalommission.se

Scoutledaren
nytt ansvar. Det var med stor
ödmjukhet jag tackade ja till
tjänsten. Utan Guds nåd och
ledning skulle det inte vara
tänkbart.
Ett läsår har snart
gått i skrivande
stund och jag kan
bara konstatera att
det har överstigit
mina förväntningar
att få jobba med Blå Kust.
Vissa dagar får jag nästan nypa
mig i armen och fråga ”är det här
mitt jobb?” Att få se ungdomar
formas i Guds hand, att få
undervisa om livet med Jesus, att
få använda musiken och att få

Kurs-aren
nd
förestå rdet...
har o

segla, det är nästan för bra
för att vara sant. Gud har
fått forma mig som kristen
och lärjunge genom Blå Kust
på ett sätt som jag är enormt
tacksam för. Det fortsätter
han att göra, lika mycket i mitt
liv som i elevernas. Det är med
spänning jag ser fram emot att få
upptäcka vad Gud har tänkt för
Shalom och Blå Kust framåt i
tiden, vilka nya elever som
kommer börja och vad
Gud kommer att göra i
och genom dem!

Jesper Jonsson gillar att vara ute på sjön.
valet när han hoppade på ledarskapsutbild-

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

På ett sätt känns det som
att komma hem. Jag har både
gått Blå Kusts team- och
lärjungaskola och ledarutbildning, har spenderat ett
antal
sommarveckor
ombord på båten, och
har mina rötter i
Oskarshamn. Att kliva in på Villa Shalom
i början av sommaren
var som att komma tillbaka
till sin bakgård.
Samtidigt var det något helt
nytt. Att börja jobba som kursföreståndare på Blå Kust innebar
att upptäcka nya horisonter,
andra arbetsuppgifter och ett

Robert Rosman
kursföreståndare, Blå Kust

Det finns flera olika inriktningar för
de som går ledarskapsutbildningen.
20-årige Jesper Jonsson från småländska Broaryd kunde hoppa
på ledarskapsutbildningen direkt
eftersom han redan hade läst ett år
på Götabros bibelskola i Örebro.
– Jag hade även varit med och seglat på flera sommarveckor med
Shalom, berättar Jesper Jonsson.
På ledarskapsutbildningen inriktar sig studierna på ledarskap. Förutom teoretiska studier på Villa Shalom praktiserar
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som älskar havet

Därför var båtteamare på missionsbåten Shalom det självklara
ningen på Shalom Missions skola Blå Kust.
hand om allt från skolklasser, konfirmander
till bokade sällskap.
– Man får göra allt möjligt ombord, även
jobba i köket, berättar Jesper, som har
erfarenhet av ledarskap sedan tidigare i form
av scoutledare i Alliansförsamlingen i
Broaryd. Jesper Jonsson tycker att han har
utvecklats mycket på ledarskapsutbildningen. Vad som än händer efter utbildningen
har han en sak klar för sig:
– Jag kommer säkert att segla fler somrar
framöver med Shalom.

man i någon form som
teamledare för elever som går första
året på Blå Kust,
eller som ungdomsledare i en församling. Som båtteamledare
spenderar
Jesper mycket tid på
Shalom. Förutom sina klasskompisar
får han ta

Havet och båtliv har blivit lite av Jesper
Jonssons grej på bibelskolan Blå Kust.

David hittade den perfekta kombinationen

Att undervisa ombord på båten Shalom är ett av uppdragen som kursföreståndare på Blå Kust för Robert ”Roggan” Rosman.
Shalom Utbildning/Blå Kust är en stor del inom Shalom Missions verksamhet. Blå Kust är en
team- och lärjungaskola som erbjuder tre olika utbildningar. Alla med lärjungaskap i fokus.

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 ute på missionsfältet. Det kan till
exempel vara att arbeta med barn- och ungdomsarbetet i en församling, att ingå i ett musikreseteam eller båtteam.

FÖLJANDE 1-ÅRIGA UTBILDNINGAR INGÅR I BLÅ KUST:
Lärjungaskolan:

En utbildning för att lära känna sig själv
bättre och att använda dina gåvor för att
dela sina tro med andra. Eleverna läser på
heltid, vilket innebär 20 timmar per kursvecka. Övrig tid är eleverna indelade i team
och praktiserar. Varje år genomförs en
Estlandsresa och en resa till fjällen.

Ledarskapsutbildningen:

Detta är en fortsättningskurs för den som
vill ta steget vidare och bli en bra kristen
ledare.
Eleverna
får
möta
både
praktiska och teoretiska utmaningar där
den personliga utvecklingen står i centrum.
Utöver resorna till fjällen och Estland
besöker eleverna i ledarutbildningen vår
systerorganisation i Grekland.

Mer info finns på www.shalommission.se

Man behöver inte studera på heltid för att
gå på Shalom Missions team- och lärjungaskola Blå Kust i Oskarshamn. Det finns
även möjlighet att läsa en gång i veckan.
Den chansen tog 24-årige David Jenefeldt,
som kombinerar studierna med att jobba
som sotare övriga dagar i veckan. Han stortrivs med den kombinationen. – Det bästa
med Blå Kust är att få undervisning och att
lära känna nya syskon, säger David.
Fick upprättelse
Han är uppväxt i en kristen familj, på landet
utanför Oskarshamn. Men under uppväx-

David
Jenefeldt

– Men Gud fanns där och upprättade
mig. Jag hamnade på rätt bana igen,
säger David. Då var han 22 år. I dag
är han aktiv i Hagadalskyrkan i
Fårbo. – Man kan säga att jag är
biträdande ungdomsledare. När
jag inte är här på Blå Kust eller jobbar så är jag i kyrkan. Musiken är
också viktig i hans liv. Gitarren har
han med sig nästan överallt.
– Gud och gitarren är mina bästa
vänner, säger David Jenefeldt.

Alexander och Johanna Leimola valde inriktningen församlingsteam i sin ledarskapsutbildning på bibelskolan Blå Kust. Det innebär mest
praktiskt arbete. Båda har sin praktik i missionsförsamlingarna i Kvillsfors och Järnforsen.

Shalom Fält-utbildningen:

En utbildning med social inriktning.
På den här kursen får eleverna lära sig att
hjälpa ungdomar i behov och stöd. Det kan
vara i skolan såväl som på fritiden och på
nätterna, där ”fältarna” fungerar som nattvandrare. Eleverna läser tillsammans med
ledarskapsutbildningen.

ten vände han sig bort från
tron, även om han alltid
velat tillhöra Jesus.
– Men jag resonerade att
jag tar det här med Gud
senare, när jag byggt upp
ett eget liv och fått jobb
och så, säger David
Jenefeldt.
Men han märkte att det
inte höll i längden. Det var
mycket som rasade samman
på det personliga planet.

Alexander och Johanna gillar det praktiska arbetet

Johanna och
Alexander Leimola
Foto: Jesper Jonsson

TEXT: Per Edwardsson

FAKTA BLÅ KUST

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

Det är säkert många som är sotis på David Jenefeldt. Han har lyckats kombinera sitt civila jobb som sotare med att studera på Blå Kust en
dag i veckan. – Jag välsignades med chansen att både jobba och gå på bibelskola samtidigt, säger David Jenefeldt.

De bor i en lägenhet i kyrkbyggnaden i
Kvillsfors och har därmed nära till jobbet.
– Vi arbetar som ungdomsledare både i
Kvillsfors och Järnforsen, berättar Alexander,
som är gift med Johanna.
Båda föredrar den praktiska biten i utbildningen mer än den teoretiska. De arbetar
också i församlingarna den mesta tiden. Den
teoretiska delen är en studievecka i månaden
på Blå Kust i Oskarshamn.
– Blå Kust är en bra utbildninge, säger
Alexander Leimola.
– Det som är bra är att man blandar mycket

praktik och teori. Man lär sig mycket eftersom
man gör mycket i handling. Det är arbetet i
församlingen som ger mest, tycker Johanna
och Alexander håller med.
Efter utbildningen på Blå Kust går flyttlasset
till Jönköping. Där har Alexander för avsikt
att fortsätta på den inslagna banan. Meningen
är att han ska gå pastorsutbildningen på ALT,
Akademi för ledarskap och teologi.
Givetvis följer frugan med.
– Men vad jag ska göra får vi se, säger Johanna
Leimola.

www.shalommission.se

Ring 0370-949 40 eller besök oss på norrebo.se
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Lägergården Björnen

www.shalommission.se

Shalom Mission drar till fjälls –
tar över lägergård i Härjedalen
Shalom Missions verksamhet är mycket förknippat med båtar och havet. Nu gör man även en stor satsning på lite kallare
underlag. Under våren 2016 tog Shalom Mission över lägergården Björnen utanför populära skidorterna Vemdalsskalet och
Björnrike i härliga Härjedalen.

Shalom Mission har under många
år nyttjat lägergården Björnen, som
ligger i den lilla byn Vemhån, fyra mil
norr om Sveg på vägen mot Björnrike
och Vemdalsskalet.
Till Björnrikes slalombackar tar det
bara en kvart och till Vemdalsskalet
knappa halvtimmen.
– Det ligger mitt i fjälleldoradot. Förutom skidåkning kan man fjällvandra, åka
kanot och fiska. Det är oerhört vackert
och fint året om, säger Birger Borgemo,
verksamhetsledare på Shalom Mission,
som brukar hyra in sig på lägergården
Björnen ett par gånger per säsong.
63 sovplatser
Nu går man ett steg längre. När tidigare
ägaren kände att det var dags att dra sig
tillbaka med ålderns rätt, öppnade sig
möjligheten för Shalom Mission att driva
lägergården vidare i egen regi. Sagt och
gjort. Så blev det.
Lägergården Björnen, som en gång i tiden
var en byskola i Vemhån, har 63 fasta bäddar. Förutom sovsalar finns det en stor
samlingslokal, bordtennisrum, storkök,
matsal och dusch och bastu.
– Tanken är att vi även ska hyra ut till
andra så att vi kan få verksamheten att gå
runt. Vi kommer att hålla bra priser.
Vi har också redan nu bokningar på gång
till sommaren, berättar Birger Borgemo.
En anställd på halvtid
Han har själv bott på lägergården Björnen
åtskilliga gånger.
– Vi brukar ha läger där och åka skidor
med bland annat bibelskolan. Det är jättebra skidåkning och ett område som har
utvecklats mycket de senaste åren. Vid
lägergården finns det också en sjö med
badplats, säger Birger Borgemo.
För att lägergården ska kunna drivas på
bästa sätt kommer Shalom Mission att
anställa en person på halvtid.
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Det är nu över trettio år
sedan Birger Borgemo och Ulf
Ljunggren i Oskarshamn köpte
den första båten som blev
Shalom.
Det som började med
en liten fiskebåt har idag
vuxit till ett omfattande
missionsarbete både på land och
till sjöss. Förutom missionsbåten
Shalom som alltjämt utgör den
stora plattformen, finns idag ett
nätverk med missionsbåtar i

många olika länder. Shalom mission har också två olika utbildningar som vardera sträcker sig
över ett år. Det är en team- och

lärjungaskola och en ledarutbildning. År 1999 inköptes en
fastighet vid havet, som efter en
omfattande renovering blivit
Shaloms bas. Här är idag de olika
utbildningarna förlagda 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. 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 nämna om alla dessa människor
som arbetar i eller för Shaloms
verksamheter. Det finns massor
av människor som ideellt gör

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

Fakta om
missionsbåten
Shalom

Fartygstyp:
Slättoppad Skonare.
Passagerarfartyg: 96 passagerare i E-område,
59 passagerare i D-område och 29
passagerarevi 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:
Bredd:
Höjd:
Kojer:
Segelyta:
Motor:
Generator:

34 m inkl. bogspröt.
5.45 m.
22.30 m.
40 st.
Ca.500 kvm.
Volvo Penta D12 420 hk.
Onan 27 kva,
Mitsubishi 17 kva
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Café Shalom – oasen mitt i centrum
En gofika i varm och hemtrevlig miljö? Ja, men då ska man bege sig till Café Shalom i Oskarshamn. Det har blivit en oas i centrum för
många kunder.

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

Café Shalom är ett kristet bokkafë som har
funnits i snart 35 år. Det har ingen egentlig
koppling till Shalom Missions verksamhet.
I stället drivs kafeet 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 ett
par år sedan byttes hela möblemanget ut mot
second hand-möbler. Det blev ett positivt lyft
– på mer än ett sätt.

1.

2.

1. Café Shalom ligger precis i början av stadsdelen Besväret.
2. Så här hemtrevligt ser det ut på
Café Shalom.
3. Lars Edwardsson välkomnar alla ett besök
på Café Shalom
Vi har öppet:
Vardagar 10-17
(17.30 sommartid)
Lördagar 10-14
Söndagar vilodag

- 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 Hamngatan och flyttade fem år senare upp till nuvarande plats på Besvärsgatan 1.
Café Shalom erbjuder ett stort utbud av bullar och kakor och goda smörgåsar och lättare
luncher. På sommaren öppnar man också upp
den stora och populära uteserveringen.

3.

På en båt är det alltid mycket att göra!
Att underhålla ett fartyg är inte romantik, utan kräver både tid, pengar och
engagemang. När missionsbåten Shalom är på varv så är det många volontärer med, som
gör ovärderliga insatser. Här följer några bilder från vårt varvsbesök år 2015 på Kållandsö
varv.
Skeppshälsningar Birger Borgemo
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Volontären som
brinner för människor
Säg Kärda-Bengt och alla inom Shalom Mission vet vem det är.
Han är volontären som ställer upp helt ideellt i vått och torrt. - När jag
tittar tillbaka är det Guds ledning att jag hamnade här, säger Bengt.
Det finns många ideella eldsjälar
inom Shalom Missions omfattande verksamhet. En av dem är
Bengt ”Kärda-Bengt” Gustavsson
från – just precis - Kärda. Det är
en liten tätort utanför Värnamo.
Där jobbar Bengt som ambulanssjukvårdare och där är Bengt
aktiv i Kärda Alliansförsamling.
Det var på en ungdomskonferens i Värnamo som
Bengt för cirka tio år sedan
stötte på Birger Borgemo,
verksamhetsledare för Shalom Mission, första gången.
Han fick en inbjudan att
åka med båten Shalom.
Han tackade ja, följde med
en helg som ledare för en

tonårsgrupp. Och på den vägen
är det.
Självklar pusselbit
I dag är ”Kärda-Bengt” ett
begrepp och en självklar pusselbit
i Shaloms verksamhet.
Ett av hans uppdrag är att utbilda eleverna på
bibelskolan Blå
Kust i hjärt
och lungräddning. Han utbildar
även
varje år Shaloms
besättning i det som har med
sjukvård att göra. Han har även
sett till att det köpts in en hjärtstartare på båten. Och så åker han
förstås fortfarande ut med

Livflottarna kom åter på plats efter att
blivit servade på Smögen.

Välkommen till en skön och rogivande cafémiljö i
centrum. Här vill vi du ska trivas!
Stöd gärna vår verksamhet med en gåva.
Bg.nr 5435-6118

Hyr ditt blås hos

Musica
Blåsexperten

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

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

Shalom både vår och sommar.
Ofta i form av ledare för konfirmandsgrupper med mera.
– Jag brinner för människor
och har lätt för att prata, så det
här passar mig perfekt, säger
”Kärda-Bengt”.
När han ser tillbaka kan han se
Guds ledning i att hamna inom
Shaloms verksamhet.
– När jag var på ett tonårsläger

på Gullbrannagården var det en
som ville be för mig och som
sedan sade att Gud hade något
mer för mig. Så här i efterhand
har jag kopplat ihop det med att
det handlade om Shalom.
Han tycker Shalom Mission gör
ett fantastiskt arbete.
– För mig har Oskarshamn
också blivit som en andra hemstad efter alla åren här.

Att missionsbåten Shalom och dess besättning är i topptrim är A och O inför varje båtsäsong. Inget får gå snett. Därför anordnas det en
besättningsdag varje år. Den 19 mars träffades ett 35-tal personer för att vårrusta Shalom.

Besvärsgatan 1, Oskarshamn. Tel. 0491-177 60
HEMBAKAT • UTESERVERING • SIAGLASS
FRI WIFI • GILLA OSS PÅ FACEBOOK
BÖCKER, BIBLAR, KORT, PRESENTER m.m.
RETROGODIS

Att utbilda i hjärt och lungräddning för Blå Kusts elever är ett av uppdragen för volontären Bengt ”Kärda-Bengt” Gustavsson. Här visar han Tobias
Abrahamsson, Signe Ivansson och Jesper Jonsson.

Vårrustning av både båt och besättning
TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson
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Det är inte bara att kasta loss och ställa sig
bakom ratten när Shalom ger sig ut till sjöss.
Allt måste vara servat och genomgånget för en
säker och trygg båtfärd.
På besättningsdagen hann man med att gå
igenom allt från hjärt- och lungräddning,
åtgärder vid brand, man överbord, livflottar,
nödraketer, manuell styrning till att byta olja i
maskinen, sjösätta akterbåten, sätta fast
nagelbänkar och naglar, lacka peket, sätta upp
en TV, olja in däcket, byta fendrar, smörja
ankarspelet och städa. Dagen innehöll även
fika, bön, lovsång och bibelstudium.

Jesper Jonsson lackade bogsprötet.

Bildemontering
Begagnade och nya bildelar

AB

ERICSSONS
BILDEMONTERING

Tel. 0370-281 00
Fax 0370-283 60
www.ericssonsbildemonering.se

Mårten Nordström och Henrik Ljunggren
servade huvudmaskinen.

I kabyssen blev det också rent och fint.

Nysmörjt ankarspel tack vare Daniel Kroon och
Signe Ivansson.

Shalom Second Hand

www.shalommission.se

Shalom Second Hand

www.shalommission.se

OSKARSHAMN

MÖNSTERÅS

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

Det startade med hjälpinsamlingar till Estland. I dag, 25 år senare, är Shalom Second Hand
i Oskarshamn så mycket mer än hjälpsändningar och 640 kvadratmeter butiksyta. Verksamheten fyller även en stor social funktion.
Många minns säkert de klädinsamlingar som
en estnisk skeppare hämtade regelbundet i
Påskallaviks hamn i början av 90-talet.
Det var starten för Shalom Second Hand.
Första butiken var i före detta Einar
Perssons lokaler i Oskarshamn. Lite senare
flyttade verksamheten till dagens butik på
Döderhultsvägen.
– I dag har vi 640 kvadratmeter butiksyta
plus biytor för bland annat lager och
beredning, säger Håkan Olsson, verksamhetsansvarig för Shalom Second Hand sedan
2010.

Nytt för i år på Shalom Second Hand är den nya
avdelningen för tavlor. Här ses verksamhetsledare Håkan Olsson tillsammans med kollegan
Ann-Christine Wahlstam.

Social insats
Verksamheten är så mycket mer än att ta emot
saker, sälja dem och skicka i väg hjälpsändningar till Estland.

– 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 regelbundna hjälpsändningar via ett estniskt åkeri, där för övrigt
både privatpersoner och olika företag hjälper
till att lasta lastbilen full, görs det även olika
punktinsatser. Inte minst lokalt. En är att
dela ut leksaker till olika väntrum, bland
annat inom öppna förskolan, socialkontorets
olika verksamheter och barnavårdscentralen.
Shalom Second Hand ombesörjer även
klädinsamlingen till de flyktingboenden i
kommunen som Svenska Semesterbyar har
avtal med.
Mellan 20-25 personer jobbar någon gång
i veckan på Shalom Second Hand. Det är allt
från anställd personal till de med lönebidrag
och ideella.
– Förutom att sälja gamla grejer är det en
arbetsplats för människor som behöver
komma tillbaka till ett normalt arbetsliv.
Det sker bland annat genom arbetsträning.
Det är där vi tangerar den sociala biten i verksamheten, säger Håkan Olsson.

Shalom Fält – ett socialt viktigt arbete
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.

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

Här är gänget som reparerar bilar. Från vänster: Per-Anton
Nilsson, Christoffer Marberg, Alexander Svensson, Anton
Svenzén, Peter Jenefeldt och Emil Mahiout.

Nu har projektet vidareutvecklats
till att även reparera bilar.
Tre dagar i veckan hyr fyra elever
från IM-programmet och deras
ledare Per-Anton Nilsson och Peter
Jenefeldt in sig i garaget hos
Dannes Autodelar.
– Det är riktigt skoj att vara
här, säger Anton Svenzén, en av
eleverna.
I garaget är huvuduppgiften att
laga bilar både åt privatkunder och
Shalom Missions egna fordon.
De har även gjort lite snickerijobb

på Shalom Second Hand och hjälpt
till att lasta lastbilar med hjälpsändningar till Estland.De har även fått
förmånen att resa utomlands.
I oktober 2015 åkte de till
Rumänien och besökte bland
annat ett familjehem. Det var en
resa som gjorde starta intryck.
Under våren 2016 gick en ny
resa till Estland för att dela ut
reparerade cyklar till barn och hjälpa till med olika renoveringsarbeten inom de samarbeten som
Shalom Mission bedriver i Estland.

på Shalom Fält.
Reparerar bilar
”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 ganska så nystartat exempel är en utveckling på
det fleråriga cykelprojektet på
Oscarsgymnasiet, där elever från
Introduktionsprogrammet (IM)
träffas och reparerar gamla trasiga
cyklar till behövande barn i
Estland.

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

Shalom Second Hand
Butiken är fylld med kläder, skor, möbler, husgeråd, böcker, glas, porslin, prydnadssaker,
lampor och mycket mycket mer… Välkommen in!
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
Shalom Second t.
Hand drivs ideell
till
Överskottet går och
Shaloms hjälp-ete.
ungdomsarb

Döderhultsv. 10
Oskarshamn
0491-144 74

Succéartat första år med Second
Hand i Mönsterås
Att öppna en second hand-butik även i Mönsterås visade sig vara en satsning i rätt tid. Responsen under
det första året har varit enorm. Samtidigt har det blivit en social samlingsplats för många.
– Det var också det som var
tanken från början. Att göra butiken till en missionsplats. Jag känner en stor välsignelse över att få
jobba här, säger Maria Sereti,
ansvarig för Shalom Second
Hand i Mönsterås.
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, är ett komplement till den betydligt större
butiken som Shalom Second
Hand driver i Oskarshamn sedan
många år tillbaka.
Maria Sereti är anställd på Shalom
Second Hand i Mönsterås och
ansvarig för butiken.

Dreamteam
Redan på invigningsdagen vall-

färdade mönsteråsbor och många
andra till den nya butiken. Sedan
dess har det med all tydlighet
visat sig att det var en satsning i
rätt tid. Många kommer och
handlar på onsdagar och
lördagar, då butiken normalt är
öppen.
– Försäljningen går jättebra. Jag
är tacksam till Gud att han har
välsignat den här satsningen,
säger Maria Sereti.
Det är också många som skänker
saker och kläder. En gång i veckan kommer en skåpbil från
Shalom
Second
Hand
i
Oskarshamn och hämtar ett 15tal kartonger.
– De skickas sedan med Shaloms
hjälpsändningar till Estland,

berättar Maria Sereti. Till
sin hjälp i butiken i
Mönsterås har hon ett stort
gäng ideella krafter från de
lokala kyrkorna.
– Utan dem skulle det inte
gå att driva butiken. De är
mitt dreamteam, säger
Maria Sereti.
Under våren har butiken
byggts ut för att få en större
butiksyta. Samtidigt har
lagerdelen blivit mer anpassad till verksamheten.
Satsningen på en second
hand-butik även i Mönsterås
fortsätter därmed.

Avin bytte livskurs – tack vare Shalom
Second Hand

Kontakten med Shalom Second Hand i Mönsterås förändrade livet för Avin Blko.
Hon lämnade sin muslimska bakgrund och blev kristen. Nu berättar hon gärna om
sin kristna tro bland sina muslimska vänner.

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

25 år med hjälpsändningar
och social verksamhet

Shalom Fält är ett samarbetsprojekt mellan Oskarshamns
kommun, Shalom Mission
och Mariannelunds folkhögskola. Allt startade i 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
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Avin Blko flydde
från kriget i Syrien
tillsammans med sin
bror via Ungern och
Tyskland. Till slut
hamnade hon i Sverige och Mönsterås. Det
var i juli 2015. Efter ett
tag fick hon ett rum i
samma fastighet som
Shalom Second Hand
i Mönsterås, tack vare
eldsjälen Lars ”Lalle”
Andersson, som äger
fastigheten.

Lyste om de kristna
Avin hade många diskussioner med ”Lalle” och hans fru.
Det ledde till att hon började
hjälpa till i Second Handbutiken och fick också en
nära kontakt med Maria
Sereti, som är ansvarig

för second hand-butiken i
Mönsterås.
Avin kände sig inte tillfreds
med sin religiösa bakgrund
samtidigt som hon
s å g

hur det
lyste något extra om
de kristna hon mötte om
dagarna i second handbutiken.Vid en andaktstund
fick Maria be för Avin och
frågade om hon ville följa
Jesus. – Då kände jag att
något hände, berättar Avin.
Döptes
Hon fick mer kunskap om
kristendom och till slut tog
hon steget och gick på en

gudstjänst. Det var första
advent. Sedan dess går hon
till kyrkan varje söndag.
Den 6 mars döptes hon
också i Pingstkyrkan i
Mönsterås tillsammans med
sin bror, som också valde
att bli kristen en tid
efter Avins beslut.
Förutom att hjälpa till på Shalom
Second
Hand
i
Mönsterås studerar Avin på
Shalom Missions bibelskola
Blå Kust i Oskarshamn en
dag i veckan. Hon är asylsökande och vet inte hur
framtiden kommer att bli.
– Jesus får visa mig vilken väg
jag ska gå.

Avin Blko flydde från krigets Syrien. I dag är
hon kristen och tacksam för att hon kom i kontakt med Shalom Second Hand i Mönsterås och
bibelskolan Blå Kust.

King´s Fleet

www.shalommission.se

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 missionsbåtskonferensen Kings Fleet. I år hölls den
i Sterup i norra Tyskland under ett veckoslut veckan efter påsk.
personer från tiotalet olika organisationer
och åtta länder. Nytt för i år var att även
Norge och USA var representerade.
Inspirerar varandra
Alex Macris är skeppare på den tvåmastade skonaren Morning Star, som seglar
främst bland de grekiska öarna. Båten,
som har sin hemmahamn i Porto Astro
norr om Aten, ingår i organisationen
Hellenic Ministries. Deras arbete består
av allt från båtmission till sportläger,
bibelspridning och social arbete bland
utsatta människor.

Missionsbåten Shalom hade också ett
team med på årets missionsbåtskonferens
i Tyskland. 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.

På missionsbåtskonferensen Kings Fleet träffas skeppare och
besättning från hela världen för att inspirera och stötta varandra.

Shaloms verksamhet i Estland fyllde 20 år
2014. Det firades under två dagar med fest
och glädje. Det är också mycket glädje som
Shalom Mission i Oskarshamn har bidragit
med genom åren till sina vänner i öst.

Det var redan sommaren 1990 som
missionsbåten Shalom första gången
seglade till Pärnu i Estland. Då hade
man med sig förnödenheter som delades ut via de olika församlingarna
i staden. Redan då gick att konstatera
att behoven var enorma. Därför bildades 1994 föreningen Shalom Pärnu
där Anne Aas är verksamhetsledare.
Under de dryga 20 åren har organisationen vuxit sig allt större och i dag
finns bland annat missionsbåten Jenny
Kruse och Barnens Hus, ett dagcenter
för barn i missbrukarfamiljer, som också Shalom Second Hand i Oskarshamn
är med och stöttar.

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson

Mer än 20 års samarbete
med vännerna i Estland

Det blir mycket bärande på möbler och mycket
annat när lastbilen till Estland lastas full minst
en gång i månaden året om hos Shalom Second
Hand i Oskarshamn. Banankartonger i stora
lass packas fulla med olika nödvändigheter till
de behövande i Estland.
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Från kemtvätt till Villa Shalom

Missionsbåtsflottan
med evangelium i lasten
Kings Fleet (Kungens Flotta) är ett
samlingsnamn för missionsbåtar över hela
världen. Det ingår en mängd organisationer inriktade på olika saker med ett
gemensamt; de använder sig av en båt
för att sprida evangeliet. Missionsbåtsflottan består av 20-talet båtar i varierande
storlekar.
– I den organisation där jag jobbar har
vi en båt, men det skulle behövas ännu
fler för att nå ut till alla människor, säger
Alex Macris från Grekland. Han var en
av deltagarna på årets missionsbåtskonferens. Sammanlagt deltog ett 75-tal

Villa Shalom

www.shalommission.se

15 långtradare varje år
Det finns även en second hand-butik i Pärnu,
som Shalom i Oskarshamn har ett nära
samarbete med. Inte minst i form av de långtradartransporter som görs regelbundet från
Oskarshamn till Pärnu.
– Varje år skickar Shalom Second Hand cirka
15 långtradare fullastade med kläder, möbler
och annat till Shaloms hjälpcenter i Estland.
Vi stöttar även hjälparbetet i Estland
ekonomiskt, 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 2016.

Villa Shalom är själva basen för hela Shalom
Missions verksamhet. Men det ligger mycket jobb bakom. Från början var det nämligen en industribyggnad. Närmare bestämt
en kemtvätt.

TEXT OCH FOTO: Per Edwardsson
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Shalom Mission startade sin verksamhet redan 1980 då den första Shalombåten köptes in av kompisarna och
eldsjälarna Birger Borgemo och Ulf
Ljunggren.
Nästan 20 år senare, 1999, köptes
den anläggning som i dag är Villa
Shalom, belägen vid havet intill den
gamla oljekajen i Oskarshamn.
Det är på Villa Shalom som de olika
utbildningarna är förlagda. I huvudbyggnaden har personalen sina kontorsplatser och Villa Shalom fungerar också
som en konferensanläggning med en
vidunderlig utsikt över havet och Blå
Jungfrun.

Dubbelgarage
Det är ett omfattande renoveringsarbete som
ligger bakom det som i dag är Villa Shalom.
– Nuvarande konferensdelen var tidigare ett
dubbelgarage och i delar av huvudbyggnaden
var det jordgolv i källaren, berättar Birger
Borgemo, verksamhetsledare för Shalom
Mission.
En stor orsak att man köpte den gamla
industrifastigheten var att man ville ha bra
lokaler och boenden för eleverna på bibelskolan Blå Kust, som startade redan 1994.
Då i inhyrda lokaler innan flytten till Villa
Shalom.
– Vi ville också vara nära havet och på så vis
ha kopplingen till vår omfattande båtverksamhet, säger Birger Borgemo.
Konferensdel 2003
Det är många ideella arbetstimmar som för-

Birger Borgemo framför det
som i dag är Villa Shalom.
verkligat drömmen om en egen anläggning
2003 invigdes konferensdelen med tillhörande kök och matsal. Där är det många bokningar under ett år. Allt från församlingsdagar
till minnesstunder och kalas. Det utgör också
en viktig inkomstkälla för Shalom Missions
verksamhet.
– Men det är samtidigt ett Guds under att
hela verksamheten går runt år efter år, säger
Birger Borgemo.
Villa Shalom är också under ständig utveckling. Under 2016 har man valt att jobba
mycket med utemiljön och att förnya konferensdelen.

Här ser man hur konferensdelen ser ut idag.
Bilden under är från renoveringsarbetet.

VÄSTRAGÅRD, FÅRBO
avtagsväg från E22 norr om Fårbo, Oskarshamn

Midsommarafton
kl. 19.00 Lilian och Ingemar Gard

Västragårdsdagarna
10-14 augusti
Stanley och Barbro Karlman
Vi hyr ut lägergård, stugor och
campingplatser maj - september
Ring 0491-332 60 för mer information
Fårbo Frikyrkoförsamling

www.hagagruppen.se
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Närbild

www.shalommission.se

Från missbruk till ett nytt liv
Jag kom till Sala på grund av
mina barn. Jag behövde byta miljö och bryta med mitt missbruk.
Jag hade nått botten och var helt
less på missbrukarlivet. Antingen
måste jag sluta eller så gick jag
mot en säker död. Det enda jag
hade att leva för var mina söner
och därför ville jag komma närmare dem så jag flyttade till Sala.

Vad har de som inte jag har?
Efter den gången så har jag inte
missat ett enda bibelstudium.
Det var som att komma in i en
helt ny värld. Jag blev nyfiken på
vad de pratade om. Jag tog så
småningom modet till mig och
frågade hur man kunde lära känna denne Jesus som de pratade
om. Kårledaren försökte förklara
att man måste öppna sitt hjärta
och man måste uppleva det för
att kunna förstå.

Tre månader efter att jag komJag fick ett tillfälligt boende på
mit
till Frälsis satt jag på tåget
ett vandrarhem. Där bodde en
från
Uppsala
och var på väg hem.
kille som heter Åke och han var
Jag
satt
och
läste
i en kristen tidkristen. Han bjöd med mig till
ning
om
hur
en
människa hade
Frälsningsarmén i Sala på bibellärt
känna
Jesus
och
då hände det
studium. Jag hade ingen aning
något
när
jag
slog
ihop
tidningen
om vad det var men tänkte att det
och
blundande.
Det
var
som om
kunde väl inte skada. Men första
polletten
plötsligt
trilgången så vände
lade
ner
och
alla
bitar
jag i dörren, jag Personfakta:
vågade inte gå in. Namn: Stefan Engström föll på plats. Jag blev
helt uppfylld av en
Men Åke gav sig Ålder: 48 år.
känsla som jag inte
inte, han tjatade Bor: I Sala.
skulle byta bort för nåtills jag följde med Gör: Arbetar på
Frälsningsarmén i Sala. got annat i hela värlveckan därpå.
den. Jag har aldrig
När jag väl kom
upplevt något liknanin så satt det cirka 20 personer
de. Jag blev fylld av Jesus kärlek.
runt ett bord och åt mat. En
Jag kände att jag kommit hem.
kvinna reser sig och hälsar mig
Jag upplevde hur Jesus lyfte av allt
hjärtligt välkommen med en stor
elände från mitt tidigare liv och
kram. Hon presenterar sig som
han fyllde mig med frid.
kårledare och bjuder mig sedan
att ta för mig av maten och sätta
När jag sen kom till bibelstudiet
mig ner i gemenskapen. Alla var såg människor direkt att något
så välkomnande. För mig var det hade hänt med mig. De visade
helt chockerande! Finns det verk- mig i Bibeln och det var som om
ligen sådana här människor? jag läste om mig själv där.

Stefan Engström älskar livet ombord på missionsbåten Shalom.
Då fattade jag verkligen att Gud
finns, att Jesus är på riktigt även
för oss som lever på 2000-talet.
I dag känner jag en sådan otrolig tacksamhet för det liv jag lever
idag. Jag önskar verkligen att alla
skulle få uppleva det jag har fått
uppleva. Jag har verkligen fått en
andra chans i livet. Min familj
upplever att jag har blivit helt förvandlad, det är sådan skillnad,
som mellan natt och dag. De har
fått tillbaka sin pappa, sin son,
sin bror. Jag har blivit någon som
de inte längre behöver skämmas
för och som de numera kan lita
på. Jag fick komma som jag var.
Jag fick uppleva äkta kärlek och
omtanke. Jag kände mig inte fördömd.
Sen fick jag en inbjudan av
Marina Bratterud att få följa med
på båten Shalom en vecka på
sommaren, det blev verkligen
kärlek vid första ögonkastet! Det

var en fantastisk vecka, bästa
veckan i hela mitt liv. Jag fick
uppleva gemenskap, glädje och
frid dygnet runt. Jag fick också
berätta för andra om vad jag
upplevt och jag fick vara till välsignelse.
Shalom betyder frid, och det
känner man verkligen när man är
ombord. Jag kan verkligen
rekommendera att följa med
Shalom en vecka. Från att ha levt
ett liv i total misär, med brottslighet, missbruk och hemlöshet så
är jag nu medlem i Frälsningsarmén, jag har ett arbete och en
egen lägenhet. Jag har dessutom
fått en meningsfull fritid och nya
vänner på Shalom. Jesus har
förvandlat mitt liv.
Berättat för Marina Bratterud,
kårledare på Frälsningsarmén i Sala.

Hos oss är alla bilar
välkomna!
Originaldelar

Service och reparation
av alla bilmärken
Du vet väl om att du
kan lämna din bil
lokalt i Mönsterås!

Södra Infartens Bilservice AB
Älgerumsv. 33, MÖNSTERÅS
Tel. 0499-100 10

Välkommen till Shalom Mission!

FOTO: Per Edwardsson

Jag heter Stefan och är 48 år
gammal. Jag kommer från Surahammar, men bor numera i Sala.

med 3-års

garanti

Vi utför alla typer av
arbeten inom fasadoch takrenovering.
Ring för info!
070-520 14 49
WEB: www.takofasad.com
E-POST: info@takofasad.com
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Shalom Mission är en icke vinstdrivande kristen organisation som
startade 1980. Fyra unga män, alla
med stort intresse för segling, sålde
sina egna segelbåtar för att i stället
tillsammans bygga Shalom 1, den
första missionsbåten. Sedan dess har
verksamheten vuxit och den nuvarande båten är den tredje i ordningen. Bön och diesel har
alltid varit drivkraften ombord och det är också det
som styr hela verksamheten.
På somrarna har vi
grupper av människor
ombord som seglar en vecka
i taget och det är många hamnar
som får besök av den vita båten och
den sjungande besättningen. Under
resten av året har vi konfirmationsgrupper, ungdomsgrupper, skolklasser med mera som seglar med oss och
gör många roliga aktiviteter.
I Oskarshamn, precis vid havet,
ligger Villa Shalom som är vårt konferenscenter. Här har vi också vår
lärjungaskola Blå Kust. Eleverna 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 Mission en stödverksamhet i Estland. I
dag inkluderar det Barnens hus, som
är ett dagcenter för barn i missbrukarfamiljer, en second hand-butik,
ett dagcenter för hemlösa och ett
behandlingshem för missbrukare. I Oskarshamn och
Mönsterås driver vi Shalom Second Hand, som
samlar in kläder, möbler
och mycket annat som vi
skänker till Shalom i
Estland.
Shalom är en av många missionsbåtar som seglar med Joh. 3:16 skrivet på seglet. Det är en vers som ofta
beskrivs som en summering av hela
Bibeln: ”Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.”
Gud välsigne dig!
Birger Borgemo, skeppare på Shalom

Willkommen bei Shalom Mission!
Das missionswerk Shalom ist eine
christliche gemeinnützige Organisation, die 1980 gegründet wurde. Vier
segelbegeisterte junge Männer verkauften ihre eigenen Segelboote und
kauften gemeinsam Shalom 1, unser
erstes Missions Schiff. Seit damals ist
die Arbeit gewachsen und das heutige Boot ist bereits das Dritte.
Gebet und Diesel waren von
Beginn an die treibenden
Kräfte an Bord, und dies
ist weiterhin der Leitgedanke unserer Arbeit.
Im Sommer haben wir
für jeweils eine Woche
Gruppen an Bord und viele
Häfen können von dem weißen
Boot mit der singenden Mannschaft
besucht werden. Die restliche Zeit
des Jahres segeln wir gemeinsam mit
Konfirmandengruppen, Jugendgruppen, Schulklassen etc. und haben viel
Spaß zusammen.
In Oskarshamn, direkt am Meer,
befindet sich unser Konferenz Zentrum, die Villa Shalom. Dort ist auch
unsere Bibelschule ”Blå Kust”. Die
Studenten bekommen dort praktische und theoretische Schulung um

für die Jüngerschaft in Gottes Reich
ausgebildet zu werden. Einige von
ihnen arbeiten auf dem Boot, andere
in Kirchen oder in verschiedenen sozialen Projekten.
In den 90er Jahren startete Shalom
ein Hilfscenter in Estland. Heute
ist dort eine Kindertagesstätte,
ein Second-Hand-Laden sowie
ein Tageszentrum für Obdachlose und Suchtkranke.
In Oskarshamn und
Mönsterås betreiben wir
außerdem
”Shalom
Second Hand” um Kleidung und Möbel für
Estland zu sammeln.
Shalom ist eines von vielen
Missionschiffen das ”Johannes 3:16”
auf dem Segel stehen hat. Dieser Vers
wird oft als Zusammenfassung der
ganzen Bibel angesehen. ”Also hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben”.
Gott segne Dich!
Birger Borgemo, Skipper der Shalom

Welcome to Shalom Mission!
Shalom Mission is a non profit
Christian organization that started in
1980. Four young boys with big interests in sailing, sold their own sailing
boats, and together they bought Shalom 1, our first mission ship. Since
then the ministry has grown and the
current boat is the third. Prayer and
diesel have always been the driving
force on board, and that is
the governing idea throughout the whole ministry.
In summertime we have
groups of people on board for a week at the time
and many harbours get visited by the white boat and
its singing crew. During the rest
of the year we have confirmation
groups, youth groups, school classes
etc. Sailing with us, doing lots of fun
activities.
In Oskarshamn just by the sea, is
Villa Shalom, our conference center.
Here we also have our team and disciple training school, ”Blå Kust”.
The students get practical experiences and theoretical teaching to be
trained in disciple ship for God’s
kingdom. Some of them work at the

boat, some work in churches or with
social projects.
In the 90´s Shalom Mission started an aid center in Estonia. Today
this includes a children’s daycare center, a second hand store, a daycare
center for homeless people and a treatment center for addicts. In Oskarshamn and Mönsterås we run Shalom Second Hand to collect
clothes, furniture and more
to donate to Shalom in
Estonia.
Shalom is one of many
mission ships that sail
with john 3:16 written in
the sail. This is often
considered as a scripture that
summarizes the whole Bible:
”For God so loved the world that He
gave His one only Son, that who so
ever believes in Him shall not perish
but have ever lasting life”.
God bless You!
Birger Borgemo, Skipper at Shalom

اهال بكم في مهمة شالوم
 حيث قام أربعة من. م1980 مهمة شالوم هي منظمة مسيحية غير ربحية بدأت عام
الشباب اليافعين المهتمين باإلبحار ببيع مراكبهم الخاصة وقامو بالتعاون على شراء
 ومنذ ذلك الحين بدأت الجمعية. وكانت اول مركبة خاصة بشالوم.مركب شالوم واحد
 دائما كانت الصالة مثلها مثل الديزل القوة.بالنمو أما المركب الحالي فهو المركب الثالث
 في الصيف نستقبل. وتلك كانت الفكرة المتبعة في الجمعية بأكملها.المحركة للسفينة
مجموعات من الناس على المركب لمدة اسبوع يزور المركب األبيض وفرقتها الغنائية
 أما خالل باقي السنة تقوم مجموعات من الشباب اليافعين.خاللها العديد من الموانئ
وأخرى من األشخاص الذين يسعون إلى معرفة أكبر عن يسوع وعن الدين المسيحي
باإلضافة إلى مجموعات أخرى باإلبحار معنا حيث يقومون بالعديد من النشاطات
الترفيهية.
في أوسكارشام بالقرب من البحر تقع فيال شالوم والذي يعد مركز المؤتمرات الخاص
 ويقيم فيها فريق شالوم والتالميذ المتدربين في مدرسة شالوم والتي تدعى.بشالوم
 يحصل التالميذ على خبرات عملية ودروس نظرية في التلمذة.””الساحل األزرق
 البعض منهم بعمل على المركب أما البعض األخر فيعمل في الكنائس أو.لملكوت هللا
مع المشاريع اإلجتماعية.
 وقد أصبح يتضمن. م قامت شالوم بإنشاء مركز مساعدات في استونيا1980 في العام
 مركز، متجر للبضائع المستعملة،في وقتنا الحالي على مركز للرعاية اليومية لألطفال
 في أوسكارشام ندير متجر البضائع. مركز معالجة المدمنين،رعاية يومية للمتشردين
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
 وهو النص الذي يعتبر ملخصا لكتاب اإلنجيل بأكمله ”ألنه هكذا أحب هللا3:16 يوحنا
 بل تكون له الحياة األبدية،”العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به.
بارككم هللا
المسؤول في شالوم
بيرير بوريمو

Sommarprogram 2016
JUNI

Tisdag
7
19.00
Onsdag 15
19.00
Torsdag 16
19.00
Fredag 17
19.00
			
Lördag 18
19.00
Tisdag 21
19.00
Torsdag 23
19.00
Fredag 24
17.30
Fredag 24
19.30
Lördag 25
19.00
Söndag 26
18.00
Måndag 27
16.00
Tisdag 28
19.00
Onsdag 29
19.00
Torsdag 30
19.00

Pärleporten – Ovan där! (Dulin/Bloom, Tindley/Lindestad)
1. Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig djup och stor
Är den kärlek nåd och sanning som i Jesu hjärta bor.
		 Refräng: Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in
		
Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.
Under över alla under allt förlät han mig en gång
Om hans underbara godhet, glad jag sjunger nu min sång
		 Refräng: Han har öppnat pärleporten...
		
2. Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå
Herrens vägar när Han önskar att vi himlen skola nå
Sina barn han leder här genom sorger och besvär
Vi förstår hans vägar bättre ovan där.
		
Refräng: Ovan där randas morgonen och där hemma samlas helgonen
		
Vi skall då förtälja om vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre ovan där.

Det lilla ljus- Räck mig din hand (Trad.)

JULI

Fredag
1
19.00
Lördag
2
19.00
Söndag
3
19.00
Tisdag
5
14.00
Tisdag
5
17.00
Tisdag 19
19.00
Onsdag 20
19.00
Torsdag 21
19.00
Fredag 22
17.00
Fredag 22
19.30
Lördag 23
18.00
Söndag 24
18.00
Måndag 25
19.00
Tisdag 26
18.00
Torsdag 28
20.00
Fredag 29
20.00
Lördag 30
20.00
			
Söndag 31
20.00
			

AUGUST
Fredag
Lördag
Söndag
Söndag

Västervik
Trosa
Nyköping
Krokek
(Sandvikens brygga)
Stegeborgsgården
Norsholm
Vadstena
Motala (Furulid)
Motala (Furulid)
Gränna
Jönköping
Visingsö
Hästholmen
Karlsborg
Askersund

5
6
7
8

Borensberg
Bergsslussar
Söderköping
Vinö
Klintemåla
Oskarshamn
Figeholm
Byxelkrok
Borgholm
Klintagården
Bergkvara
Kristianopel
Sandhamn
Aspö
Allinge (Bornholm)
Tejn (Bornholm)
Gudhjem
(Bornholm)
Gudhjem
(Bornholm)

//:Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart:// 3 ggr.
Lysa klart, klart, klart, lysa klart.
Räck mig din hand vi har samma väg att gå, räck mig din hand vi har samma
mål att nå Glöm allt som skiljer och låt oss tänka på, vi behöver alla varann

O store Gud (Boberg)
O store Gud, när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt
allmaktsord
Hur där din vishet väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord
		 Refräng: //:Då brister själen ut i lovsångsljud
		
O, Store Gud, o, Store Gud://
När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta invid källans rand,
När trastar drila i de gröna tälten vid furuskogens tysta, dunkla rand
		 Refräng: //:Då brister själen...
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
		 Refräng: //:Då brister själen ut i lovsångsljud
		
Tack gode Gud, tack gode Gud!://

Du omsluter mig
19.00
15.00
18.00
18.00

Timmernabben
Oknö
Mönsterås
Påskallavik

//:Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand:// (Raask)

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

www.shalommission.se

Swish: 123 147 74 54

