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En annorlunda
livsstil

Att segla missionsbåt är inte en
hobby eller enbart ett intresse,
det är en livsstil. Både segling
en, människorna och den kristna
tron tillsammans utgör passio
nen. Den kristna tron i sig är ju
en livsstil, så själva seglingen är en
bonus.

Fyrtio års seglande med mis
sionsbåten Shalom ger lite per
spektiv och erfarenhet. Under
åren som gått har jag mött tusen
tals människor, både unga och
gamla med olika frågor och behov.
En del människor har jag mött i
samband med våra sångstunder i

hamnarna och en del har jag de
lat livet med under någon seglats.
Jag har upptäckt att de frågor
och tankar som människor har,
nästan alltid bottnar i tankar om
kring livets mening och mål. På
samma sätt har jag också kommit
fram till att svaret är en Gudsre
lation med början i det som Jesus
har gjort för oss på korset. Det
kanske låter lite klyschigt men
det är svårt att beskriva med ord
hur levande och verkligt det livet
är. Det måste helt enkelt upplevas
personligen och bli till en egen
verklighet.
Jag önskar att mina år av er
farenhet både när det gäller seg
ling och tro ska ge dig mod att
ta emot Jesus i ditt liv och börja
ett nytt äventyr tillsammans med
honom. I vårt segel står det som
kan sammanfatta det jag gärna

En bibelskola med teamwork
2019 firade Shaloms teambibelskola 25 år. Det som började som
ett bussteam är i dag en bred
teambibelskola indelad i olika
team. Eleverna kommer från
hela 
Sverige men även utomlands.
Shaloms teambibelskola började
alltså som ett bussteam 1990. Fyra
år senare övergick det till en bibel
skola. Till en början höll man till

på Havslätts camping i Oskars
hamn.
I dag är basen på Villa Shalom,
som också är själva basen i hela
Shalom Missions verksamhet.
Där bor eleverna och har sin
bibelundervisning, när de inte är
ute på olika teamaktiviteter.
Genom teambibelskolan har det
under åren också producerats
tv-program och spelats in skivor.
Föreståndare för teambibelskolan
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är Jan Wahlström, som även
tjänstgör som pastor i Oskars
hamn.
De olika teamen som eleven kan
välja är: Båtteam, kreativt team,
församlingsteam och fältteam.
I utbildningen ingår även en
missionsresa utomlands, en skid
resa till Shaloms lägergård i Vem
dalen och en evangelisationsvecka
på missionsbåten Shalom.

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 ST R A D. S E

vill dela med dig. 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 evigt liv.”
Vi vill hälsa dig välkommen att
besöka oss ombord i någon av de
hamnar vi angör i sommar.
Ha en riktigt skön sommar!
Birger Borgemo
Skeppare på Shalom
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Gästhamn Figeholm
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Figeholms gästhamn
- en idyll utöver det vanliga

Missionsbåten Shalom angör
många hamnar under ett år.
Figeholm är utan tvekan en av de
mest idylliska.
- Det är en av de finaste hamnarna,
säger skepparen Birger Borgemo.
Det är han inte ensam om att tycka.
Richard Hobro, ordförande i Fige
holms Båtklubb, som ansvarar för
gästhamnsverksamheten, får under
sommarmånaderna ta emot många
lovord från båtgästerna.
– Det är mer tyskar än svenskar
och 99 procent av alla båtgäster
tycker vår gästhamn är fantastisk.
Här finns också all tänkbar service,
säger Richard Hobro och räknar
upp bekvämligheter som el, vatten,
restaurang, affär, marina och latrin
tömning.

Och inte minst de moderna utrym
mena i klubbhuset med tvättstuga,
dusch och toalett. Richard Hobro
är stockholmaren som gillar att seg
la och som i det civila jobbade som
officier i kustartilleriet.
– Så jag har varit mycket i skär-
gården och även seglat privat till
och från de senaste 25 åren, berät
tar Richard.
Han har även seglat över Atlanten
en gång, från Las Palmas till St
Lucia i södra Karibien.
Hösten 2018 flyttade Richard
och hans fru från Täby i Stockholm
till Figeholm där de köpte sitt
drömhus på natursköna Rävudden.
– Jag hade varit här en gång tidiga
re, så jag kände till platsen. Det var
naturen och havet som lockade,
säger Richard Hobro.
En sak han ville bli involverad i di
rekt var den lokala båtklubben. Det
dröjde inte länge förrän han blev ord
förande i Figeholms Båtklubb, som
Richard talar varmt om. Inte minst
alla ideella krafter som ser till att den
breda verksamheten fungerar.
Figeholms Båtklubb, som firade
80-årsjubileum 2016, har cirka 400
medlemmar, cirka 140 båtplatser

Richard Hobro är ordförande i Figeholms Båtklubb.
plus gästhamnens 30 platser.
– På sommaren har vi 1 500 gäst
nätter, berättar Richard, som själv
är ägare av en segelbåt.
Båtklubben har även en bred
ungdomsverksamhet och ponton
båten P/B Holger, som tar framför
allt rörelsehindrade och äldre ut på
skärgårdsturer. De sköts av ponton
båtskommittén, som kör 50-100
turer per år.
Det finns ytterligare åtta kom
mittéer i klubben med olika
ansvarsområden. Andra aktiviteter
som Figeholms Båtklubb håller i är
bland annat midsommarfirande
och den populära Hamnfesten,

som sommaren 2020 arrangeras vid
två olika tillfällen, närmare bestämt
den 10 juli och 31 juli. Dessutom
ger man ut tidningen Årbladet fyra
gånger per år.
Figeholms Båtklubb arrenderar
även närliggande Vasakajen där
Sjöräddningssällskapet RS Simpe
varp har sin hemmahamn.
Richard Hobro är stolt över
Figeholms Båtklubb och den na
tursköna och populära gästham
nen. Han ger den högt betyg.
– Det är inte många gästhamnar i
Stockholm som kan mäta sig med
den här, säger Richard Hobro

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

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
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Maria Berglund är teamledare
på Shalom Missions teambibelskola. Dessutom har hon ett stort
engagemang i sin hemförsamling
Ansgarskyrkan i Linköping.

Hon upptäckte tron
som konfirmand
Som ung hade Maria Berglund
fördomar mot kyrkan. Hon gick
dit när det var bröllop eller dop
inom släkten. Ändå fanns det något långt därinne som lockade.
När hon konfirmerade sig blev det
uppenbart.
– Sedan blev jag fast där, säger
Maria.
I dag, ett drygt decennium senare,
är 25-åriga Maria ”Mia” Berglund

kvar i sin hemförsamling och sam
tidigt inne på sitt andra år på
Shalom Missions teambibelskola.
Där fungerar hon som teamledare
med inriktning båtteam och
församlingsteam. Hon kombinerar
teamledarjobbet med sitt stora en
gagemang i Ansgarskyrkan i stads
delen Gottfridsberg i L
 inköping.
– Jag är hemma två veckor och är
här på teambibelskolan två veckor,
berättar Mia, som trivs lika mycket

med båda uppdragen.
Det var också i Ansgarskyrkan,
som är en samarbetskyrka mellan
Svenska kyrkan och EFS, som hon
upptäckte sin kristna tro när hon
som 14-åring tackade ja till en in
bjudan att konfirmera sig. Även om
hon så här efteråt insett att hon
hade en tro på Gud redan innan
konfirmationen. Men att det var
först då som det blev uppenbart för
henne.

Möjligheternas Gud

– Jag har alltid lyssnat på vad
som känns rätt i hjärtat, säger Mia.
Efter konfirmationen blev hon
kvar som konfirmationsledare.
Sedan växte uppgifterna i Ansgars-
kyrkan. Hon har flera olika upp
drag och sitter även med i försam
lingsrådet. Hon är också än i dag
konfirmationsledare och brinner
för kyrkans ungdomsarbete.
– Jag finns där som en extra
storasyster, säger Mia.
Det kan man säga att hon gör även
på Shaloms teambibelskola i sin
roll som teamledare. Hon 
lagar
mat, håller koll på tider och ser till
att gruppen på bibelskolan trivs
och mår bra. Dessutom ingår hon i
båtteamet och församlingsteamet.
Det var en sommarvecka 2018
med missionsbåten Shalom som
gjorde att hon fick upp ögonen på
teambibelskolan.
– Jag har aldrig varit en frilufts
människa, men alltid älskat havet.
Det var en fantastisk gemenskap
den där sommarveckan med myck
et goda samtal. Man växte mycket
som person och i sin tro, berättar
Mia.
Förutom sitt engagemang i
Shalom Mission och Ansgars-

kyrkan, har hon ett annat intresse
som upptar en hel del av tiden,
nämligen ekonomi.
– Jag pluggar ekonomi på
Linköpings universitet och det

kommer nog att bli något ekono
mijobb när jag är färdig. Jag har
jobbat som ekonomiassistent
tidigare och trivdes med det, säger
Maria Berglund.

”Herren gör allt vad han vill i himlen och på
jorden, i havet och i alla djup” Ps. 135:6

Sommaren 1988 åkte jag med gospelkören Calmar key till USA. Vi var där för att representera Kalmar i 350-års
jubileet av de första svenskarna i landet. Under en sightseeingtur på Manhattan kom vi till hamnen där båtar la
ut för färder till Frihetsgudinnan. Alla ville dit, men guiden sa: ”Det är ingen mening att ens försöka. Man
måste komma i god tid till första båten för att inte bli stående i kö hela dagen och den går tidigt, tidigt!”
Alla lyssnade till denna otrosförkunnelse, alla utom min vän Kjell och jag. Vi tyckte inte det lät så omöjligt
ändå. Vi tog tunnelbanan, gick på första båten, stod några minuter i kö till ingången och klättrade upp i statyns
huvud. Vi kom lagom hem till hotellet för frukost, med en fantastisk upplevelse i bagaget.
I Shalom vill vi slå an en ton av tro och förväntan. Gud har berett välsignelser för oss, att gå in i. Vi har sedan
en tid upplevt ett utbrett kontaktnät, ungdomar anmäler sig till bibelskolan och människor blir frälsta. Båten är
fullbokad och second hand-butikerna utvecklas. I skrivande stund bereder vi oss för en lägervecka på vår gård i
Härjedalen, där vi ska njuta av skidåkning och evangelisation…”Herren gör allt vad han vill” så låt oss tala om
hans möjligheter och ge oss ut på tidernas bästa utflykt.
Jan Wahlström
Föreståndare för Teambibelskolan

Shalom Mission

Anton Borgemo är mer eller
mindre uppvuxen på missionsbåten Shalom. Det var pappa
Birger som var med och startade
upp verksamheten för 40 år sedan. Nu jobbar även Anton som
skeppare på Shalom. Han är
även arbetsledare för båtteamet.
Med en fartygsbefälsutbildning i
ryggen har Anton Borgemo nu
mera behörighet att ratta båtar i
Shaloms storlek. Men han har
stor respekt för det 34 meter
långa fartyget med sina 40
kojplatser.
– Men jag kommer nog att börja
köra lite själv under det här året,
säger Anton Borgemo, som fyller
30 år till hösten.
Anton bor i Kalmar, men till
bringar en hel del tid i hemsta
den Oskarshamn, och inte minst
ombord på Shalom. Där funge
rar han som arbetsledare för
teambibelskolans båtteam.
Inför varje båtsäsong är det
mycket som ska göras så att allt

Teamutbildning
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Skepparen med hjärtat

för Shaloms verksamhet

Anton Borgemo har en utbildnings som fartygsbefäl. Det gör att han får ratta missionsbåten Shalom.

Nere i Shaloms motorrum ska det
också vara snyggt och fräscht. Det
ser bland andra Olja Havrylova
och Cornelius Saal till.

Tony Viklund ingår i båtteamet
och spenderar mycket tid ombord
på Shalom. Det är alltid något som
behöver fixas.

är i topptrim när det väl är dags
att hissa seglet med Joh. 3;16
tryckt på segelduken och ge sig ut
på havet för att sprida det kristna
budskapet.
Inför 2020 års båtsäsong har
Shalom genomgått en hel del re
novering och uppfräschning.
Bland annat har det målats om
invändigt. Målning av skrov och
nylagt golv i kapprummet, ingår
också i årets underhållsarbete
samt ommålning nere i motor
rummet.
– Sedan är det kontinuerligt
underhåll hela tiden. Båten ska
också in på varv i Karlskrona
under våren, berättar Anton.
Dessutom ska det monteras dit
en helt ny mast under 2020. Det
är den så kallade mesanmasten,
den aktre masten, som ska bytas

ut efter lång och trogen tjänst.
– Den är 22 meter från vattenyta
till topp. Vi har huggit den nya
masten själva. Den är av lärkträd,
berättar Anton.
När han inte är skeppare på
Shalom hjälper han även till på
Shaloms second hand-butik och
ibland även med undervisning i
Shaloms teambibelskola.
– Det är ett väldigt kul och
väldigt givande jobb. Jag har

hjärtat för hela verksamheten och
tycker också om att evangelisera i
det vardagliga, säger Anton
Borgemo.
Förutom de ordinarie sommar
veckorna, då Shalom seglar till en
rad olika platser, både i Östersjön
men även i Vättern och Vänern,
är det många bokningar både vår,
sommar och höst.

Det är allt från konfirmations
grupper, kyrkor som har läger
till företagsgrupper och olika
föreningar.
Numera med även Anton
Borgemo som skeppare.

Kapprummet innan man går ner i
salongen får nytt golv, lagt av Johan
Albertsson.

Fakta teambibelskolan Shalom Missions teambibelskola är en 1-årig bibel- och teamskola. Den genomförs som folkhögskole
kurs på heltid. Det ger kursdeltagarna möjlighet att söka studiemedel från CSN. Eleverna bor på anläggningen Villa Shalom i Oskars
hamn. I utbildningen kombineras praktiskt teamarbete med teoretiska studier. Det kan till exempel vara att arbeta med barn- och ung
domsarbetet i en församling, att ingå i ett musikreseteam, kreativt team med dans och drama eller båtteam. Under året gör eleverna även
en missionsresa utomlands, en skidresa till Shaloms lägergård i Vemdalen och en evangelisationsvecka på missionsbåten Shalom.
Mer info finns på www.shalommission.se

Villa Shalom
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Så här kan det se ut när borden
är dukade i matsalen med utsikt
mot havet genom det stora panoramafönstret.

Villa Shalom

håller dörrarna öppet
året runt
Hjärtat och basen i Shalom
Missions breda verksamhet är

Villa Shalom. Här håller teambibelskolan till och här anordnas
det allt från konferenser, födelsedagar, bröllop, släktträffar till
minnesstunder. Under sommaren fungerar det även som ett
vandrarhem.
19 år efter Shalom Missions upp
start för 40 år sedan förvärvades
ett gammalt nedlagt tvätteri. Det
som i dag är Villa Shalom, beläget
alldeles intill havet och bara några
kilometer norr om Oskarshamns
centrum.
Det är på Villa Shalom som
Shaloms teambibelskola har sitt
säte och eleverna har sitt boende.
I huvudbyggnaden finns klass
rum, gemenskapsrum, elevkök
och kontorsplatser för anställd
personal.
Villa Shalom fungerar också
som konferensanläggning. I till
byggnaden ryms konferensdel,
matsal och kök. Från matsalen
har besökaren en vidunderlig ut
sikt ut över havet och Blå Jung
frun genom det stora panora
mafönstret.
Ansvarig på Villa Shalom är

sedan många år Lena Bock. Hon
är lite av spindeln i nätet på
Villan. Hon sköter bokföringen
och är också den som tar emot
bokningar på både små och större
sällskap. Det kan vara allt från
politiska partier till organisatio
ner, företag, privata kalas,
bröllopsfester och minnesstunder.
Silva Wirzén är köksansvarig på
halvtid och till sin hjälp har hon
Kristina Axelsson och Lena Bock,
men även ideella arbetskrafter.
Sommaren 2019 öppnade även
Villa Shalom upp sin anläggning
till ett vandrarhem. Främst för
kristna sällskap. Både mindre och
större sällskap kan boka in sig.
Totalt finns det 26 bäddar på
anläggningen.
– I år kommer vi att ha vand
rarhemmet öppet under veckorna
24 -34, berättar Lena Bock.
Villa Shalom tar emot bokning
ar året om. Under juni månad till
exempel har RPG (Riksförbundet
PensionärsGemenskap) bokat in
sig vid fyra olika tillfällen.
– Då kommer det fyra olika buss
laster med 45-50 personer vid
varje tillfälle, säger Lena Bock.
Under augusti månad bjuds det
också in till de traditionella och

Teambibelskola
Konferenser - Födelsedagar
Bröllop - Minnesstunder
Vandrarhem
 opulära sommarfesterna, som rik
p
tar sig främst till ensamma och
gamla. I dagarna tre bjuder man,
tillsammans med flera privatperso
ner som en gång startade upp som

marfesterna, in till lunch, tårta och
diverse underhållning. Det är full
bokat varje år. Det brukar komma
cirka 120 personer per dag.

Kristina Axelsson, Silva Wirsén och Lena Bock ansvarar för de bokningar
som är på Villa Shalom. Den vidunderliga havsutsikten får man på köpet.

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

Text: Per Edwardsson
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Lägergården Björnen ligger nära
flera stora skidområden och den
vackra naturen.
Frågor gällande bokningar:
hakan.olsson@shalommission.se

Givande samarbete
på lägergården Björnen

Lägergården Björnen utanför
Vemdalen i Härjedalen är sedan
våren 2016 en del i Shalom
Missions redan breda verksam
het. Ett ganska nystartat och nära
samarbete med en lokal EFSgrupp har gett verksamheten och
vistelsen där en ny dimension.
Det har nu gått fyra år sedan
Shalom Mission bestämde sig för
att vidga sin redan breda verksam
het. Man drog till fjälls. Närmare
bestämt till härliga Härjedalen och
köpte lägergården Björnen. Den
är belägen i den lilla byn Vemhån
strax utanför skidanläggningarna
Björnrike och Vemdalen.

– Förutom att vi själva nyttjar
lägergården hyr vi även ut till olika
grupper, berättar Birger Borgemo,
verksamhetsledare för Shalom
Mission.
Till Björnrikes slalombackar tar
det bara en kvart och till Vemdals
skalet knappa halvtimmen. I skid
passet ingår även Klövsjö-Stor
hogna skidområde. Med andra
ord tre liftsystem med samma lift
kort. 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 lägergår
den Björnen, som från början är
en gammal byskola, har det gjorts
diverse renoveringar och fräschats
upp rent allmänt. Det görs fortlö
pande. Under 2020 ska byggna
den målas om utvändigt och in
vändigt är det nya uppfräschningar
som väntar.
Shalom samarbetar med olika
kyrkor i närområdet. Det är en
viktig del i verksamheten och som
har utökats under tiden. Det nyas
te är ett nära samarbete med en
EFS-grupp på 12-15 personer.
– Det är en grupp som finns
lokalt på orten och som vill något

med bygden. De har också en fin
kontakt med ungdomarna som
bor där, säger Birger Borgemo.
EFS-gruppen besöker också
lägergården regelbundet och del
tar i de olika aktiviteterna. Shalom
gör regelbundna resor till lägergår
den Björnen, bland annat genom
Shaloms teamutbildning. I febru
ari åkte 35 personer upp till läger-
gården för att umgås både där och
i skidbackarna.
Björnen har 63 fasta bäddar.
Förutom sovsalar finns det en stor
samlingslokal,
bordtennisrum,
storkök, matsal och dusch och
bastu.

VÄSTRAGÅRD, FÅRBO
avtagsväg från E22 norr om Fårbo, Oskarshamn

Midsommarafton
kl. 19.00
Kjell och Gunilla Lindstedt
Vi hyr ut lägergård, stugor och
campingplatser maj - september
Ring 070-631 60 81 för mer information
Fårbo Frikyrkoförsamling

Missionsbåten Shalom 40 år
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I år fyller missionsbåten Shalom
40 år. Under alla fyra decennier
har den seglat med hjälp av ”bön,
diesel och himmelska vindar.”
Det har blivit Shaloms devis.
– Det har varit fantastiska år och
obeskrivbart, säger skepparen
Birger Borgemo.
Det var han tillsammans med
två år yngre kompisen Ulf
”Ljungan” Ljunggren som var
med och startade upp missions
båtsverksamheten i Oskarshamn
1980, alltså för 40 år sedan.
– 40 år, kan du fatta, säger
”Ljungan” och vänder blicken
mot Birger samtidigt som han får
något drömskt i blicken. Det är
många minnen som dyker upp
när de blickar tillbaka på hela fyra
decennier.
Det hela började faktiskt redan
en vårdag 1976, när då 17-årige
Birger Borgemo ringde upp
15-årige Ulf Ljunggren. Budska
pet i luren var lika tydligt som
självklart: ”I eftermiddag ska vi
åka och köpa en stjärnbåt”, sade
Birger. ”Ljungan”, som var lika

båtintresserad som Birger, var inte
sen att haka på. Några timmar
senare var de ägare till båten och
samtidigt 4 500 kronor fattigare.
Det köpet blev första steget på väg
mot missionsbåten Shalom.
– Sedan har det hela tiden
utvecklats genom åren, säger Ulf
Ljunggren.
Han berättar att han i början på
90-talet fick en syn där han såg
pilar som alla utgick från Oskars
hamn. Ulf tolkar den synen som
ett direkt samband med Shaloms
verksamhet och uppgift – att trä

Ulf Ljunggren och Birger Borgemo
framför Shalombåten, som köptes in
1986. Tavlorna visar de tre Shalombåtar som varit verksamma sedan
starten för 40 år sedan.

40 år i missions

na ungdomar att bli lärljungar
och ge sig ut i världen.
– Det har också varit fantastiskt
att träna alla ungdomar genom
åren att bli goda samhällsmed
borgare, säger Ulf.
– Den kristna tron har alltid
varit så praktisk för oss, säger
Birger och tar missionsbåten


S halom som ett tydligt exempel
på det.
Birger och Ulf håller båda med
om att de är ganska olika som per
soner, men att de kompletterar
varandra på ett bra sätt. Birger be
skrivs som evangelisten och visio
nären medan Ulf är den som brin
ner extra för det sociala arbetet.

Att sprida det kristna budska
pet har de alltid haft gemensamt
– allt sedan den första Shalom-
båten. Den hette Gunbritt och
var en liten trålare som var om
byggd till fritidsbåt med tolv bäd
dar när den köptes in av Birger,
Ljungan och två andra kompisar.
Med den båten testade de fyra

www.shalommission.se
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Vintern 2009-2010 var det
dags för en ny omfattande reno
vering. Det satsades hela 3,5 mil
joner kronor för att få Shalom III
i det fina skick hon är i än i dag.
Ett stort trossteg, men så är det
också Guds båt och ett fartyg som
har till uppgift att bära vittnes
börd om liv. En livbåt i dess rätta
bemärkelse.
– Vi seglar med hjälp av bön,
diesel och himmelska vindar. Det
är vår devis, säger Birger Borgemo.
Dagens Shalombåt är 34 meter
lång, 5,50 meter bred och har en
masthöjd på 22,30. Ombord
finns det 40 kojplatser och en sa
long som rymmer cirka 50 perso
ner. Några planer på en Shalom
IV finns inte. Inte i dagsläget i alla
fall. Den nuvarande båten är
välvårdad och bra anpassad för
den verksamhet Shalom Mission
bedriver i dag.

– 40 år, kan du fatta,
säger ”Ljungan” och
vänder blicken mot Birger,
samtidigt som han får
något drömskt i blicken.
Det är många minnen
som dyker upp när de
blickar tillbaka på hela
fyra decennier.

båtens tjänst
ungdomarna hela idén med mis
sionsbåtsverksamhet. De åkte till
öar där det fanns mycket folk och
satte sig på klipporna och spela
de. De hade även med sig ung
domsgrupper på sjön.
Med tiden blev Shalom I för
liten. Därför bytte man upp sig
till Shalom II. Under kalla vinter

veckor i början på 1984 tog bå
ten, ett bunkerfartyg för olja,
form på Trelle varv på Kållandsö i
Lidköping. Shalom II hade 14
kojplatser. Efter sommarsäsongen
1985 stod Shaloms arbete inför
ett framtidsval. Antingen skulle
man lägga av eller skaffa en större
båt, en Shalom III. Det blev det

senare alternativet.
Den 6 oktober 1986 köptes
Thellef, som byggts för den tyska
fiskeflottan 1896 och sedan gått
som lastbåt och i kustbevakning
en. Båten var bara ett skrov innan
den omfattande renoveringen på
Trelle varv. Hundra personer lade
ner 16 000 arbetstimmar.

Kommer Shalom att ha en
missionsbåt även om ytterligare
40 år?
– Det finns inga som helst planer
på att den här verksamheten
ska upphöra. Samtidigt är det
ju så att andra måste ta över så
småningom, konstaterar Birger
som fortfarande har några år kvar
till ålderspension.
Men han kommer säkert vara
skeppare på Shalom längre än så.
Att ha med sig folk ombord och
möta folk i olika sammanhang
har hela tiden varit drivkraften,
betonar både Birger och Ulf.
– Det här är inte en hobby eller
enbart ett intresse, det är en livs
stil, säger Birger Borgemo och Ulf
Ljunggren nickar instämmande.

Missionsbåten Shalom 40 år
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1978/79

1986

Nyåret 1978/79 var både Birger
Borgemo och Ulf Ljunggren på
isbrytarläger ombord på Elida.
Sent en kväll fanns Birger med i
styrhytten och upplevde atmosfä
ren när Tarren seglade Elida. Den
stunden hände något inombords
i Birger som gjorde steget mot
Shalom möjligt. Ombord på
Elida upplevde han att det han
sett var rätt.

Efter sommarsäsongen 1985 stod
Shaloms arbete inför ett framtids
val. Frågan kom på sin spets. An
tingen skulle man lägga av eller
skaffa en större båt. Den 6 okto
ber 1986 köptes den ålderstigna
före detta lastbåten som skulle bli
Shalom III. Den är 34 meter
lång, 5,50 meter bred och har en
masthöjd på 22,30. Ombord
finns det 40 kojplatser och en sa
long som rymmer cirka 50 perso
ner. Shalom har ett passagerarcer
tifikat på 96 personer.

1980
I augusti 1980 tog fyra unga
Oskarshamnsgrabbar det stora

steget. De köpte fiskebåten
”Gunnbritt” för att bygga om den
till missionsbåten Shalom. De
sålde sina egna båtar och satte in
pengarna i den nya.

1983
1983 var det dags för Shalom II.
Shalom I var för liten och kojplat
sernas antal utökades från 10 till
14. Strax innan nyåret 1983/84
gjordes affären upp. Under kalla
vinterveckor i början av 1984 tog
Shalom II form på Trelle varv.

1988

1992

Den första julbåtsseglingen äger
rum under november och decem
ber månad. Ombord bjuder be
sättningen på kaffe och julsånger.
Det är försäljning av böcker,
cd-skivor, almanackor, julkort etc.
2 000 människor väntade på stats
minister Ingvar Carlsson inför
partiledarutfrågningarna i korståg
stältet i Oskarshamn. Hans färd
sätt överraskade nästan alla. Han
kom sjövägen ombord på mis
sionsbåten Shalom. Ombord be
rättade skeppare Birger Borgemo
om missionsbåtens uppgift.

”Under öppen himmel”, två
bryggmöten med Shalom för 640
000 i publiken varje gång. Så
många såg tv-gudstjänsterna från
Shaloms däck 1992.

Söndagen den 3 juli var en sjöhis
torisk dag i Oskarshamn. Till in
vigningen kl. 15 sken solen från
en klarblå himmel. Missionsbå
tarna är inte en episod utan en
epok.

Startar Shalom Abiskeskus sin
mer organiserade verksamhet i
Pärnu, Estland. Humanitär hjälp,
läkarmottagning och arbete med
barn har etablerats.

1994
Efter många resor med hjälpsänd
ningar till Estland så öppnar
Shalom en second hand-butik i
Oskarshamn.

1990
Efter många dramatiska händelser
så seglade Shalom in till Pärnu
hamn i Estland som första båt från
väst sedan 1941. Shalom kom
med frihet och bröt isoleringen
från sjösidan som varat i 50 år.

1990
Köpte Shalom in en 13 meter
lång buss. Ombord på bussen
fanns 12 bäddar, ett kök och toa
lett. Det första land-teamet börja
de sin verksamhet med fem ung
domar.

1987

1994

1995
I augusti startas team- och bibel
skolan Blå kust i samarbete med
Mariannelunds folkhögskola.

1996
Den gamla second hand-butiken
har blivit för liten. Vi får hyra en
stor bilverkstad på närmare 1 500
kvadratmeter. Renoveringen på
börjas och efter mycket arbete så

www.shalommission.se
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kan den nya lokalen med mis
sionsdepå invigas.

2002
Barnens hus i Estland blir en per
manent verksamhet och får egen
föreståndare.

1998
Börjar Shalom ett pionjärarbete i
Färjestaden på Öland. Peter och
Malin Asterberg blir ansvariga för
Blå husets evangelisationsarbete,
som numera är församlingen Bro
fästet.

2003
Verksamheten på Villa Shalom
har utökats och under året har
fabriken byggts om till matsal,

elevbostäder och konferenslokal.
I maj invigs konferenscentret
Villa Shalom.

2005

2010

Tog politiker i Oskarshamn kon
takt med Shalom med frågan:
Kan ni göra något för ungdomar
na i vår stad? Nu finns Shalom fält
där huvudsyftet är att minska al
koholdrickandet och skapa en me
ningsfull fritid för ungdomarna.

Nystart för missionsbåten Shalom
efter en omfattande renovering
med bland annat nya motorer.

2007

2000

Shalom fält börjar med en bil
verkstad som hjälp för skoltrötta
ungdomar.

Team och bibelskolan Blå kust
har växt och behovet av egna lo
kaler är stort. Efter mycket bön
öppnades en dörr så Shalom kun
de köpa ett stort hus med en
intilliggande fabrik. Efter en del
renoveringsarbeten så var huvud
byggnaden klar att användas. Vil
la Shalom, som det numera heter,
har ett underbart läge vid havet.

Vi har den största team- och bi
belskoleklassen någonsin. Närma
re 25 personer med teamledarna.

2001

2005

Vi får kontakt med en grekisk
missionsorganisation, Hellenic
ministries. De seglar med mis
sionsbåten Morningstar och vi
börjar med ett besättningsutbyte.

Firar missionsbåten Shalom
25-årsjubileum. Det är 25 år
sedan verksamheten startade och
10 år sedan Blå kust startade.

2008
2004

Shalom fält startar OUBK, ett di
vision 6-lag i fotboll med syfte att
motivera unga till att lägga av
med droger.

2010
Oskarhamns Ungdomsbollklubb,
OUBK, startar ett damlag i divi
sion 5.

2011
Under vårterminen arrangerar
Shaloms bibelskola Blå kust till
sammans med Sport For Life en
idrottskaplanutbildning.

2008
Under våren dök vännerna i
”Kalaskulan” upp på kanal 10.

Fyra tjejer på Shaloms bibelskola
ligger bakom serien av barn-
program.

40 år

Missionsbåten Shalom 40 år
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2011

2012

2019

Ett historiskt ögonblick då Sha
lom levererar en missionsbåt vid
namn Jenny Kruse till Estland.

Shalom får Salongskryssaren Bris,
som sedan blir missionsbåt på
tyska kanaler.

Shaloms team och bibelskola
fyller 25 år.

2013
Shalom och Källskolan i Kungs
ängen börjar spela julmusikal till
sammans, vilket uppskattades av
den stora publiken.

2011
Shaloms julkonsertturné drar
igång och visade sig bli en succé.

2012
Sex stycken sommarandakter från
Shaloms däck med SVT2 spelas
in och visas i tv.

2015
Shalom second hand finns nu
även i Mönsterås och drivs till
sammans med de lokala kyrkorna.

2013

2019
Shalom och Missionskyrkan i
Oskarshamn framför en julmusi
kal med närmare 50 personer på
scenen. Förutom den allmänna
föreställningen med 500 besö
kare, spelades den för cirka 700
barn.

Shalom fält startar ett cykelpro
jekt som ska renovera cyklar som
ska skickas till fattiga barn på an
dra sidan Östersjön.

2014
Ytterligare fyra stycken somma
randakter för SVT2 spelas in och
visas i tv.

2016
Shalom drar till fjälls och tar över
lägergården Björnen i Vemdalen,
Härjedalen.

2014
Sommarfest på Villa Shalom star
tar för ensamma och består nu
mera av tre dagar med över 300
besökare.

2020
Shalom Mission fyller 40 år och
firar detta vid flera tillfällen under
året.

40 år
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Kreativ duo
2020-02-11 09:51

Med dansen som uttryck vill Ulrika Ekström och
Matilda Borgemo manifestera sin kristna tro.
Att manifestera sin kristna tro
genom dansen är något som
Matilda Borgemo och Ulrika

Ekström brinner mycket för.
Det har resulterat i ett nystartat
kreativt team på Shaloms teambibelskola.
Matilda och Ulrika träffades i ett
kyrkligt sammanhang i Kalmar
för drygt två år sedan. Deras ge
mensamma intresse för dans och
kreativa uttryck svetsade dem
samman.
I dag jobbar båda i teambibel
skolans kreativa team. Matilda

vill ära Gud med dans

Borgemo har en tjänst på 60 pro
cent och Ulrika Ekström, som
bor i Kalmar, kommer till team
bibelskolan i Oskarshamn en dag
i veckan.
I det kreativa teamet ingår flera
olika inriktningar. Förutom dans
även drama och musik, foto, film
och måleri.
Vid jultid satte man upp en be
jublad julmusikal i Oskarshamns
missionskyrka med närmare 50
personer på scenen. Förutom den
allmänna föreställningen med
500 besökare, spelades den för
cirka 700 barn.

Ulrika Ekström är utbildad
danslärare på danshögskolan i
Stockholm och Matilda Borgemo
är utbildad dramapedagog och
bildlärare. Hon har även läst film.
I det kreativa teamet får elever
na lära sig olika danstekniker. I
grunden handlar det om att ära
Gud genom dansens olika ut
tryck, Det står också mycket om
lovsångsdans i bibeln.
– Vi vill lära ut och använda
dansen på rätt sätt och ära Gud
med den genom tillbedjan och
evangelisation, säger Ulrika.
–Vi hoppas också att vi till hös

ten ska hitta en mer ändamålsen
lig lokal att kunna vara i, säger
Matilda Borgemo.
Det nystartade kreativa teamet
på Shalom i Oskarshamn hämtar
även inspiration från Sydafrika.
Ett samarbete har inletts med en
kristen kreativ folkhögskola i
Bloemfontain, beläget mitt i Syd
afrika.
Både Matilda och Ulrika har
varit där på kreativa kurser.
– Vi hoppas att ett team
därifrån också ska kunna komma
hit någon gång, säger Matilda
Borgemo.

Försköna
med färg

Sörviksvägen 15A | 0491-772 98 | www.haralds.se
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Mönsterås-
profilen
Lars ”Lalle”
Andersson var
med att starta
upp second
hand-butiken
i Mönsterås
2015. Han är
också delaktig i
den kommande fl ytten till
centrum.

Shalom Second Hand i Mönsterås
flyttar till större lokaler
Efter fem års verksamhet är
Shalom second hand i Möns
terås i behov av större lokaler.
I slutet av 2020 är förhoppningen att kunna flytta in i mer
ändamålsenliga lokaler inne i
Mönsterås centrum.

Den 1 april 2015 slog Shalom
second hand upp portarna även
i Mönsterås. Butiken, som hela
tiden har varit inhyst i före det
ta Skobes bilhall intill E22, är ett
komplement till Shalom second i
Oskarshamn.

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

Under sin tid i Mönsterås har
Shalom second hand blivit en vik
tig mötesplats. Både bland trogna
kunder och de som ställer upp
ideellt i butiken. De kommer från
de lokala kyrkorna i Mönsterås.
– Utan det lokala engagemang
et hade inte den här verksam
heten varit möjlig. Stödet från
de olika församlingarna är fantas
tiskt, berömmer Johan Enoksson,
föreståndare för second hand-
butiken i Mönsterås.
Han hoppas och tror att Gud ska
få göra mycket i Mönsteråsbygden.
Engagemanget och intresset från
ortsbefolkningen har nu också
gjort att Shalom second hand är
i behov att större lokaler.
Det är också klart att det ska bli
en flytt till före detta ICA Algots
inne i Mönsterås centrum. För
hoppningen är att flytten ska bli
av senare under 2020.

– Det är tre gånger så stor butiks
yta jämfört med vår nuvarande.
Det blir också bättre personalut
rymme och bättre lagerkapacitet,
säger Johan Enoksson.
Med second hand-butiken mitt
inne i centrum hoppas han även
att det ska få positiva synenergi
effekter för den övriga handeln i
köpingen.
– Jag vet också att det finns
många i området som ser fram
emot en ny mötesplats, säger
Johan Enoksson.
Även om det redan finns många
volontärer så finns det hela tiden
behov av fler.
– Hos oss jobbar man helt efter
sina egna villkor, säger Johan
Enoksson.

Text & Foto: Per Edwardsson
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Shalom Second Hand

Näthandeln ökar hela tiden. På
Shalom Second Hand har man
börjat sälja ett begränsat sortiment av utvalda prylar på auktionssajten Tradera. Med gott
resultat. Bland annat gick en
Bamse-tidning för drygt 4 000
kronor.
Det var Sara Axtelius, som bör
jade jobba på Shaloms Second
Hand-butik i Oskarshamn hösten
2019, som kläckte idén att kom
plettera försäljningen i den fysis
ka butiken med näthandel. Hon
älskar själv vintage och har en stor
passion för 60- och 70-talssaker.
Dessutom har hon både kunska
pen och känslan för vad som kan
bli en bra affär på en nätauktion.
– Jag ville jobba med min pas
sion och tog därför kontakt med
Håkan Olsson på Shalom Second
Hand. Jag fick en provanställning
och nu är jag heltidsanställd, säger
Sara och brister ut i ett stort leen
de. Det var ingen tillfällighet att
hon hörde av sig till just S halom.
– Jag älskar Shalom Second
Hand och har varit här jättemyck
et genom åren. Jag jobbar här för
att jag brinner för Shalom och

hela organisationen, säger Sara
Axtelius.
Hon hade också klart för sig från
dag ett vad hon v ille göra för att
utveckla second hand-verksam
heten.
– Myrorna, Erikshjälpen och
Frälsningsarmén fanns redan på
Tradera, säger Sara och tyckte
därför att Shalom också skulle gå
samma väg. Det visade sig vara en
rätt satsning. Bara under första
halvåret sålde vi för 180 000 kro
nor, berättar Sara.
Det är hon som väljer ut vilka
varor i butiken som ska säljas på
auktionssajten Tradera.
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Text & Foto: Per Edwardsson
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Lyckad satsning
på näthandel

Sara Axtelius älskar vintage och Shalom Second Hand. En perfekt kombination i satsningen på att sälja
utvalda saker på auktionssajten Tradera.
– Det är ett begränsat sortiment
och det kan vara allt mellan him
mel och jord, säger Sara, som hit
tat flera dyrgripar som sålts för
betydligt större summor än om de
hade sålts i butiken.
Ett exempel är den Bamse-
tidning som låg i en av serie-
tidningshögarna där varje serietid
ning kostar två kronor styck. Sara
upptäckte att Bamse-tidningen
var ett exklusivt exemplar.
– Det var första numret av
Bamse, därför lade vi ut den på
Tradera. Den gick till slut för
4 255 kronor, säger Sara med stolt
stämma.

En tavla, som annars skulle ha
kostat ett par hundralappar i bu
tiken, såldes för 2 000 kronor.
Det såldes också lego för 14 000
kronor bara under de sex första
månaderna. För att nämna två
andra exempel på vad satsningen
på Tradera har inneburit.
Sara Axtelius har också sett
till att lansera Shalom second
hand på Facebook. Hon lägger
ut mycket bilder och även film
klipp för att på så sätt uppdatera
följarna vad som händer och vad
Shalom egentligen sysslar med.
– Jag vill att folk ska få en an
nan syn på Shalom, att det görs

så mycket bra saker inom oli
ka områden och att vi inte är en
loppis utan en fin butik som säljer
bättre begagnade saker, säger Sara
Axtelius.
Håkan Olsson, föreståndare för
Shalom second hand i Oskars
hamn, applåderar Sara Axtelius
idé och initiativ att låta Shalom
satsa även på Tradera.
– Det har blivit ett fantastiskt
tillskott och ett bra komple
ment till vår övriga försäljning.
Sara är duktig och har kunskapen
för vilka saker vi kan sälja på Tra
dera i stället för i butiken, säger
Håkan Olsson.

FAKTA SHALOM SECOND HAND
• Shaloms internationella hjälparbete bedrivs till stora delar
genom Shalom second hand.
• I 25 år har Shalom second hand haft sin verksamhet i Oskarshamn. Starten var de klädinsamlingar som en estnisk skeppare
hämtade regelbundet i Påskallaviks hamn i början på 90-talet.
• Sedan 1994 har Shalom haft en kontinuerlig verksamhet i Estland. Den har sedan vuxit under årens lopp. I dag skickas cirka 15
hjälpsändningar per år till Estland.

• Organisationen Shalom Mission driver tre second hand-butiker
i Estland – två i Pärnu och en på landsbygden - där det även finns
en outlet. Dessutom har missionsbåten Shaloms systerfartyg,
Jenny Kruse, en butik i Pärnu.
• En annan hjälpverksamhet är att hjälpa barn och familjer i utsatta lägen, både i Sverige och utomlands.

Missionsbåtskonferens Kings Fleet
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Missionsbåtsflottan 25 års samarbete
med Estland

Missionsbåten Shalom seglar för
att sprida det kristna budskapet.
Det är man inte ensam om. Det
finns många systerfartyg runt om
i världen med samma uppdrag.

Text: Per Edwardsson

Varje år träffas också skeppare
och besättning – sammanlagt ett
75-tal personer från tiotalet olika
organisationer - till den interna
tionella missionsbåtskonferensen

Kings Fleet (Kungens Flotta).
2019 hölls den i Oskarshamn,
där Shalom har sin hemmahamn.
– Vi inspirerar och delar erfaren
heter med varandra i vårt upp
drag att segla med evangelium
i lasten, säger Birger Borgemo,
skeppare på Shalom.

Missionsbåtarna Elida från Tyskland och Shalom.

1990 var första gången som missionsbåten Shalom besökte
Pärnu i Estland. En kontakt
skapades med Pärnu kommun,
kyrkorna och olika organisationer. I dag har det bedrivits ett
nära samarbete i över 25 år.
Det var under förra året som
Shalom Mission firade det

25-årigta samarbetet med Estland
med en stor jubileumsfest i
Pärnu.
Organisationen Shalom Pärnu
bildades 1994 och har sedan dess
startat upp flera olika projekt,
både på hemmaplan men på
senare tid även i Afrika.
I Pärnu finns till exempel ett
hus som fungerar som missions

bas och tre olika second hand-
butiker i och utanför Pärnu,
som samarbetar med Shalom
second hand i Oskarshamn och
Mönsterås. Cykelprojektet och
renovering av lägenheter är två
andra projekt som blivit verklig
het tack vare samarbetet mellan
Sverige och Estland.
Det finns fortfarande ett stort
behov av hjälpinsatser till E
 stland.
Bland annat skickas det i väg en
hjälpsändning med möbler, pry
lar och kläder från Oskarshamn
var tredje vecka året runt, som i
sin tur säljs på second hand-buti
kerna i Estland eller delas ut till
behövande.

Text: Per Edwardsson

Shalom Fält ger människor självkänsla

Garageprojektet - elever
reparerar bilar.
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 augusti 2006 efter initiativ
från politiker i Oskarshamn.
– De tog kontakt med mig och
undrade vad Shalom kunde bidra
med för att få ner ungdomsfyl
leriet på Hamngatan. Det var så
Shalom Fält växtre fram, berättar
Ulf Ljunggren, lärare på Oscars
gymnasiet i Oskarshamn och även
Döderhultsvägen 6,
Oskarshamn
Tel. 0491-134 20
www.oskarshamnsannonsblad.se

Köp vår
Skeppsbibel
endast 40:-

www.shalommission.se

anställd på Hela Människan i
Oskarshamn.
”Fältarna” på Shalom Fält har
läst en ledarskapsutbildning om
socialt arbete. Bland annat bedri
ver man olika sociala projekt för
ungdomar som av olika anled
ningar mår dåligt eller är skoltröt
ta. Många av dem är nyanlända
ungdomar.
Ett exempel är garageprojek
tet där elever på Oscarsgymnasiet
får använda en del av skoltiden

åt att reparera bilar i ett garage
på Åsa-området i Oskarshamn.
Syftet är att ungdomarna ska hitta
studiemotivationen igen och lock
as tillbaka till klassrummet.
Att nattvandra i O
 skarshamns
centrum på helgerna är också en
viktig del i Shalom Fälts arbe
te. Genom det arbetet når man
många ungdomar som av olika
anledningar kan behöva en knuff
i rätt riktning.

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

renhållning, transporter
och entreprenad i
Göteborgs södra skärgård
www.vrangotransport.se

Person Porträtt
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Charbel Gabro har blivit
en prisad föreläsare och
inspiratör.

Sveriges bästa talare
”Livet vände på Shalom”
Charbel Gabro levde ett självdestruktivt liv med spelmissbruk
och självmordstankar. Men så
kom han i kontakt med Shalom.
Det blev räddningen. I dag har
Charbel Gabro fått bli en förebild för andra. 2019 utsågs han
till Sveriges bästa talare.
När Shalom och inte minst mis
sionsbåten Shalom kommer på
tal händer något speciellt inom
bords för Charbel Gabro. Trots
att det nu har gått över tio år se
dan han lämnade Shalom och
Oskarshamn för att flytta tillbaka
till barndomsstaden Norrköping.
I dag är han egenföretagare med
uppgift att resa runt i landet och
föreläsa om kulturkrockar, inte
gration och att följa drömmar.
Hans föreläsning ”Integrera fle
ra” drar fulla hus när han möter
allt från kommunanställda, skol
personal och elever, organisatio
ner, statliga myndigheter till folk
inom näringslivet.
– Mitt sätt att säga tack till
både Jesus och Sverige är genom

att göra detta. Jag fick en gåva
från Gud som jag i dag använder,
säger Charbel Gabro.
Han utgår från sin egen bak
grund. Charbel Gabro var fyra år
när han kom till Sverige från Syri
en med sin familj. Under sin upp
växt upplevde han ett utanför
skap. Nu föreläser han om vikten
av integration i samhället.
Under tonåren var Charbel
Gabro en ganska så trasig själ.
Det följde med honom i vuxen
ålder och vardagen präglades av
ett självdestruktivt leverne. Det
resulterade bland annat i spel
missbruk och till och med själv
mordstankar.
Sommaren 2005 kom han i
kontakt med Shalom och hängde
med på en sommarvecka på mis
sionsbåten Shalom. Det blev bör
jan till hans räddning.
– Det var på Shalom som livet
vände. Det var också på Shalom
som jag vittnade för första gång
en. Det har jag gjort många gång
er sedan dess. Det är genom Jesus
jag har blivit Sveriges bästa talare,

Charbel Gabro var fyra år
när han flyttade till Sverige
från Syrien. Med sina föreläsningar vill han bidra till
ökad integration.
säger Charbel Gabro.
Just precis. I november 2019,
vid en ceremoni i Uppsala, blev
han uppvaktad mitt under en fö
reläsning och fick ta emot Stora
Talarpriset 2019. Det är Sveriges
största och enda oberoende pris
och ett bevis på vem som är Sveri
ges bästa talare. Bland de nio
andra nominerade fanns bland

andra kända namn som Greta
Thunberg, Jonas Gardell och
SVT:s
utrikeskorrespondent
Carina Bergfeldt. Men juryns val
föll alltså på Charbel Gabro, som
inte kunde hålla tillbaka tårarna i
samband med uppvaktningen.
– Det var helt overkligt när jag
fick det priset, säger Charbel.
Priset var ett bevis på att hans fö
reläsningar berör på djupet och
att han med en sällsynt närvaro
griper tag i frågor om mångfald,
integration och inkludering, som
det bland annat hette i juryns
motivering.
Det är inte enda priset som
Charbel Gabro har fått ta emot.
2018 blev han Årets talare ge

nombrott 2018 på Talarforums
gala på Berns i Stockholm.
Samma år fick han även Narren
priset, som delas ut av Svenska
EventAkademin till personer som
utvecklats och gör skillnad.
Efter den där sommarveckan
på Shalom 2005 blev Charbel
Gabro kvar i Oskarshamn i fyra
år och jobbade bland annat inom
Shalom fält, som han var med att
starta tillsammans med Ulf
”Ljungan” Ljunggren.
Hur ser du tillbaka i dag på de
fyra åren i Oskarshamn och ditt
engagemang i Shalom?
– Jag tänker på Shalom dagligen,
Det var utan tvekan den bästa ti
den i mitt liv. Det var där jag lär
de känna mig själv och vem jag
ville vara. Min egen utvecklings
resa började där. Det var en per
sonlig utveckling utifrån ett kris
tet perspektiv. Det såg jag inte i
då, men det kan jag se i dag, s äger
Charbel Gabro.
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Mera musik!
Allt du behöver när det gäller instrument och tillbehör.
Den goda ”stämningen” hittar du hos oss!
Ringplatsen 2 • Oskarshamn • 0491-120 40
E-post: musica.blasexperten@swipnet.se
Web: www.musica-blasexperten.se

Mönsterås – Kalmar – Borgholm www.dina.se

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

Shalom Second Hand
Butikerna är fylld med kläder, skor, möbler, husgeråd, böcker, glas, porslin, prydnadssaker,
lampor och mycket mycket mer… Välkommen in!
OSKARSHAMN
Döderhultsv. 10
Oskarshamn
0491-144 74

Shalom Second Hand drivs ideellt.
Överskottet går till Shaloms hjälpoch ungdomsarbete.

Måndag-fredag 10-18
lördag 10-14

MÖNSTERÅS
Älgerumsvägen 29
Mönsterås
072-702 80 77
Onsdag 10-18
lördag 10-14

N 58° 41,7 E 13° 09,3
Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

ALLTID ~600 NYA/BEGAGNADE
MASKINER I LAGER!

Kundnummer

Er referens

Varuslag/Beskrivning

• Nybyggnationer

• Torrdocka

• Ombyggnationer

• Kapacitet 89 x 13,7 m

• Reparationer
Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping
0370-332360

www.gnosjomaskin.se info@gnosjomaskin.se

Tel: +46 510-101 22
office@kallandsovarv.se
www.kallandsovarv.se
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Välkommen till Shalom Mission!
Shalom Mission är en icke vinstdrivande kristen organisation som
startade 1980. Fyra unga män, alla
med stort intresse för segling, sålde
sina egna segelbåtar för att i stället
tillsammans bygga Shalom 1, den
första missionsbåten. Sedan dess har
verksamheten vuxit och den 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. Eleverna var praktiska
och teoretiska studier för att bli trä
nade 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 en second
hand-butik, ett dagcenter för hemlö
sa och ett behandlingshem för miss
brukare. I Oskarshamn och Möns
terås driver vi Shalom Second
Hand, som samlar in klä
der, 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 seg
let. Det är en vers som ofta be
skrivs som en summering av hela Bi
beln: ”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 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. Die Studenten
bekommen dort praktische und
theoretische Schulung um für die

Jüngerschaft in Gottes Reich ausge
bildet zu werden. Einige von ihnen
arbeiten auf dem Boot, andere in
Kirchen oder in verschiedenen sozia
len Projekten.
In den 90er Jahren startete Shalom
ein Hilfscenter in Estland. Heute
ist dort ein Second-Hand-Laden
sowie ein Tageszentrum für Ob
dachlose und Suchtkranke.
In Oskarshamn und Möns
terås betreiben wir außer
dem ”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. Die
ser Vers wird oft als Zusammenfass
ung der ganzen Bibel angesehen.
”Also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen einzigen Sohn gab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht verlo
ren 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 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. The students
get practical experiences and theore
tical 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 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 do
nate 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

Sjung med oss
1. 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

5. 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
6. 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://

Text o musik: Ingemar Olsson

7. Down by the riverside
I ain´t gonna study war no more
study war no more

8. Nu är det härligt att leva
Nu är det härligt att leva!
Nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi!
Text o musik: Fride Gustavsson

3. Så länge jag lever
Så länge jag lever, så länge jag finns
kvar på denna jord.
Så länge mitt hjärta slår, vill jag leva,
leva för dig.
Text och musik: Stefan Almqvist
4. Förunderlig nåd
Förundrad jag hör ett glädjens bud
att syndare nåd han ger.
Den blinde får sin syn, den fångne gör
han fri när frälsningens under sker.
Och när i mångtusen år vi där,
har sjungit den nya sång.
Då blott en liten stund, för oss har
svunnit hän
av evigheten lång.
Svensk text: John H. Johnsson
Musik: John Newton

JUNI
Fredag 19
kl.16
			
		
kl.18.30
			
Lördag 20
kl.19
Söndag 21
kl.17
Tisdag 23
kl.19
Onsdag 24
kl.19
Torsdag 25
kl.19
Fredag 26
kl.19
Lördag 27
kl.18

Dans kring midsommar-		
stången på Stegeborgsgården
Sång och musikgudstjänst på
Stegeborgsgården		
Arkösund
Krokek
Nyköping
Valdermarsvik
Västervik
Sandvik
Påskallavik

JULI
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Mönsterås
Borgholm
Klintagården, Köpingsvik
Bergkvara
Kristianopel
Sandhamn
Kalmar
Timmernabben
Byxelkrok
Figeholm
Oskarshamn

(Trad.)

(Trad.)
2. Du vet väl om att du är värdefull
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.

Shalom sommarprogram 2020

9. Pärleporten
Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som.

15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26

kl.19
kl.17
kl.19
kl.18.30
kl.18
kl.19
kl.19
kl.19
kl.19
kl.18
kl.17

Se vidare information på hemsidan
www.shalommission.se
På grund av den rådande Corona-situationen,
kan förändringar ske i programmet.

Text: Fredrik Arvid Blom
Musik: Kristina Norevi
10. Min Jesus lever
Min Jesus lever, därfö vill jag leva.
Min Jesus lever, därför är jag trygg.
Jag säkert vet, att han mig leder.
Mitt liv är värt att leva för han
älskar mig.
Svensk text: Kjell Samuelsson
Musik: Bill o Gloria Gaither

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.
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