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Sommar
trots allt

Efter en lång vinter med många tankar och funderingar på säsongen 2021 har jag
landat i att vi får ta det som det blir. Vi kan inte göra så mycket annat än att vänta
och se. Det känns både tråkigt och frustrerande för en person som mig, som gillar
framförhållning och planering men det finns ändå ljus i tunneln.

Birger Borgemo, ser fram emot en ny sommarsegling med missionsbåten
Shalom.

Drömmen

som blev verklighet
Nu har organistionen utvecklat
sitt arbete även på land och kal�las numera Shalom Mission. Det
som började med en liten fiskebåt har idag vuxit till ett omfattande missionsarbete både på
land och till sjöss.

vid havet, som efter en omfattan
de renovering blivit Shalom
Missions bas. Här är idag utbild
ningen förlagd och anläggningen
fungerar också som en konferen
sanläggning med en underbar ut
sikt över havet och Blå Jungfrun.
Shalom Mission bedriver även
Förutom missionsbåten Sha ett väl fungerade missionsarbete i
lom, som alltjämt utgör den stora Estland och i Oskarshamn och
plattformen, finns idag ett nät Mönsterås finns det också en in
verk med missionsbåtar i många samlingscentral med Second
handbutik.
olika länder.
Shalom Mission har också 2016 köptes lägergården Björ
en ettårig teambibelskola som är nen i byn Vemhån i Härjedalen.
en
folkhögskolekurs
under Lägergården ligger nära de popu
Mariannelunds
folkhögskola. lära skidorterna Vemdalsskalet
1999 inköptes en fastighet och Björnriket. Här finns också

PÅ KRYSS MED
SHALOM 2021

Någon sa: ”Den som inte hoppas
på att vinna, har redan förlorat”.
Det viktiga är att inte ge upp, att
hålla modet uppe, att vänta tål
modigt men att med iver se fram
åt och försöka se luckorna och
möjligheterna i det som känns
igenstängt och oframkomligt.
I Filipperbrevet i Bibeln kan vi
läsa om Paulus och han uttrycker
det så här: ”Jag menar inte att jag
redan har gripit det men ett gör
jag: jag glömmer det som ligger
bakom och sträcker mig mot det
som ligger framför och jagar mot
målet för att vinna segerpriset.”
Vilken optimism och framåt
anda. Den här inställningen smit
tar av sig och ger mod att tro på

en sommar med nya möjligheter.
Sommaren kanske blir annorlun
da på flera sätt men segla med
Shalom, det ska vi. Bibelordet i
vårt segel sporrar oss också att be
rätta vidare om ytterligare möjlig
heter för var och en.
”Ty så älskade Gud världen att
han utgav sin enfödde Son, för att
den som tror på honom inte skall
gå förlorad utan ha evigt liv.”
Joh.3:16
Vi i besättningen vill önska er en
härlig sommar!
Birger Borgemo
Skeppare

DET ÄR NU FYRTIOETT ÅR sedan Birger
Borgemo och Ulf L
 junggren i Oskarshamn
köpte den första båten som blev
Shalom och Missionsbåtsföreningen
Shalom bildades.
möjlighet till både fiske, kanoting
och fjällvandring för den som
önskar. Förutom att avändaläger
gården till den egna verksamheten
så hyrs den ut till andra.
Drömmen om att få dela med
sig av tron och få göra en insats
för andra människor har blivit en
verklighet i Shalom Missions om
fattande arbete.
– Kristen tro sätter mig som
människa i rörelse. Heliga dröm
mar 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 seg
lar 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 bor
de räkna med mer i vår vardag,
säger Birger Borgemo.
– Vi får inte heller glömma
bort att nämna om alla dessa
människor som ideelt gör ovär
derliga insatser, säger Ulf Ljung
gren. När du som människa tar
din lilla tro och ger den till en
stor Gud, så skapas förutsättning
ar, engagemang och visioner.

Ansvarig utgivare: Birger Borgemo | Layout: Annica Karlsson, Oskarshamns Annonsblad ı Foton: Jan Wahlström, Anneth
Borgemo, Shalom Mission, Per Edwardsson | Annonser: Anton Borgemo, Ulrika Ekström | Tryck: V-TAB, Vimmerby
Shalom Mission Homhällevägen 39, 572 40 Oskarshamn, Tel. 0491-770 99 | E-post: info@shalommission.se
Hemsida: www.shalommission.se | Bankgiro: 420-5274 | Swish: 123 147 74 54
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Villa Shalom

Njut av hav Villa Shalom
& natur hela året
Sedan 2009 har Villa Shalom varit basen för Shalom Missions omfattande
verksamhet men också en mötesplats där många människor möts. Härifrån
har besökarna en vidunderlig utsikt ut över havet och Blå Jungfrun genom
det stora runda panoramafönstret.

Här håller teambibelskolan till
och här anordnas det allt från
konferenser, födelsedagar, bröl
lop, släktträffar till minnestun
der. Under sommaren fungerar
det även som ett vandrarhem där
man kan bo en eller flera nätter.
Villa Shalom passar också alldeles

utmärkt att hyra för större säll
skap eller mindre läger. Ansvarig
på Villa Shalom är Lena Bock och
köksanvarig på halvtid är Silva
Wirsén.
Det är på Villa Shalom som
Shaloms teambibelskola har sina
lektioner och eleverna har sitt bo

ende. Här finns klassrum, gemen
skapsrum, elevkök och kontor.
I tillbyggnaden ryms konferens
del, matsal och kök.
Den vackra omgivningen med
närheten till havet gör att man

kan bara trivas här. Det finns
gott om promenadstråk, motions
slinga och en kort promenad från
Villa Shalom ligger en härlig
sandstrand.

Vi vill ge våra gäster en familjär vistelse i vacker miljö!
Med god mat och bra service önskar vi tillgodose
våra kunders behov vid t.ex. familjemiddagar,
bröllop och begravningar.

Familjehögtider • Föreningsmöten • Konferenser • Församlingsdag • Församlingsläger
Matsalen är lämplig för sällskap upp till 45 personer, konferenslokalen ca 70 personer, halv- eller heldag. I konferensdelen finns
whiteboard, projektor och trådlöst internet. För övernattningar vid t.ex. församlingsläger finns 22 bäddar. För mer info 0491-770 99.

Lägergården Björnen

kan hyras på sommaren
för mindre sällskap
Lägergården Björnen utanför Vemdalen i Härjedalen är sedan våren 2016 en del i Shaloms breda verksamhet. Den är
belägen i den lilla mysiga byn Vemhån strax utanför skidanläggningarna Björnrike och Vemdalen.
– Förutom att vi själva nyttjar lägergården hyr vi även ut till olika
grupper, berättar Håkan Olsson,
ansvarig för driften av lägergården.
Till Björnrikets slalomback
ar tar det bara en kvart och till
Vemdalsskalet knappa halvtim

man. I skidpasset ingår även
Klövsjö-Storhogna skidområde.
Men området är så mycket mer

än bara skidåkning.
– Det ligger mitt i fjälleldora
dot. Här kan man paddla kanot,
fjällvandra, fiska och mycket mer.
Det är oerhört vackert och fint
året om, säger Håkan Olsson.
Lägergården har 63 fasta bäd
dar. Förutom sovsalar och mindre
rum så finns det en stor samlings
sal, bordtennisrum, storkök, mat
sal, dusch och bastu.

Frågor gällande bokningar: hakan@shalommission.se
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Bibelskolan där passion blir mission
Bara några meter från havet, med en utsikt ut över Blå Jungfrun, ligger Villa Shalom som är boendet för elever på Shaloms Teambibelsskola. Sedan ett par år tillbaka har skolan fått en tillökning av ett kreativt team där eleverna har fått vara med och skapa tv-program för barn,
utställningar, samt draman och danser.

Målet för bibelskolan är att ungdomar som kommer till Shalom
ska få göra sin passion till mission. Om man har ett intresse
för att spela musik eller jobba
praktiskt på en båt, får man under detta år chans att hitta sätt
att använda det för Gud. Dessutom får man chans att prova nya
saker och utmana sig själv, vilket
kan leda till att man hittar nya
områden som man är duktig på.
William är en av eleverna i kre
ativa teamet. Ett av hans bästa
minnen från året är när han fick
chans att spela Frasse Flygare, en
av huvudkaraktärerna i Shaloms
digitala julkalender.
– Det var både roligt och läs
kigt, berättar William, och det
är en erfarenhet jag definitivt
kommer ta med mig när jag
slutar på bibelskolan.
Sofia, som är elev i båtteamet
upplever även hon att hon har
vuxit som person under året.
– Man får ständigt vara med
och ta ansvar i det vi gör på
båten samt i arbetet med ung
domsgrupper. Det känns fint att
få förtroendet och man känner att
man får bidra och vara delaktig i
ett större sammanhang.
Förutom arbete i de olika tea
men har eleverna teoretisk under
visning i Bibel och livskunskap.

William

SHALOMSola
lsk

teambibelsk
Låt din passion bli till mission
Dans • Musik • Segling • Filmproduktion
Idrott • Bibelundervisning • Evangelisation
Skidresa • Missionsresor med mera
www.shalommission.se
info@shalommission.se

William.
Nya vänner, nya erfarenheter
och en fördjupad kunskap om
Bibeln, är några av de saker som
man som elev får med sig från
Shalom.
Sofia
– Men det bästa av allt, säger
William och ser lite allvarlig ut, är
att jag är bra bara genom att vara
jag. Jag har fått uppleva mer av
Innan William kom till
bibelskolan hade han inte så Guds närvaro, att han är med mig
mycket erfarenhet av att läsa Bi i allt jag gör och jag känner inte
beln, men under året har bibel längre någon press.
Till hösten kommer det satsas
undervisningen med bibelläraren
ännu
mer på att utrusta ungdo
Jan Wahlström varit en av höjd
mar
som
har en längtan att arbeta
punkterna.
som
barnoch ungdomsledare. I
– Eftersom jag inte gillar att
församlingsteamet
kommer man
läsa har det varit så bra att få lära
bland
annat
få
ledarutbildning,
sig om Bibeln genom att någon
som verkligen har kunskap om bibelundervisning, praktik samt
den berättar för mig. Dessutom en mängd kreativa verktyg som
får jag chans att diskutera med kan användas på ungdomssam
andra i min ålder om hur de lingar och söndagsskola.
ser på det kristna livet, säger
Text: Ulrika Ekström

www.shalommission.se
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En påskutställning för alla sinnen
När inte samlingar i kyrkan tilläts gällde det att hitta en annan lösning för att människor skulle få höra talas om påskens budskap. För Shaloms
teambibelskola väcktes idéen om att skapa en interaktiv påskutställning i Hamnkyrkan i Oskarshamn.

Text: Matilda Borgemo
Utställningen kunde ses familjevis och att den var interaktiv
innebar att påskens dagar fick
upplevas genom flera sinnen.
– Vi ville inte att människor bara
skulle få höra om påsken. Vi ville
att de skulle få uppleva den, för
klarar Daniel Sånglöf som är en
av eleverna på teambibelskolan.
Utställningen bestod av fem
rum som besökarna fick vandra
igenom. Varje rum symboliserade
en av påskens dagar. Det fanns
mycket att se, känna, höra och
göra på utställningen. I ett rum
fanns det en musikvideo att titta
på medan ett annat rum innehöll
en fotoutsällning och i ett tredje
rum gavs det utrymme till stillhet
vid korset.
Till varje del av utställningen
fanns det även QR-koder så att
besökarna kunde lyssna på en
betraktelse av vad som hände un

der påskens olika dagar. De yngre
besökarna kunde istället lyssna på
en påsksaga där påskens budskap
lyftes fram.
Det blev en välbesökt utställ
ning med ungefär tvåhundra som
gästade kyrkan under påskdagar
na.
– Det var roligt att så många
kunde komma trots rådande om
ständigheter och extra roligt att
utställningen lockade även ova
na kyrkobesökare, säger Matilda
Borgemo som är en av lärarna på
teambibelskolan.
Sista dagen fick en av besö
karna möta Jesus. Det är så upp
muntrande att se hur Gud verkar.
För oss räcker det att vi ställer oss
till förfogande och låter Gud an
vända oss och våra gåvor. Sedan
är det Gud som gör resten och
når in i människors hjärtan.
Text: Matilda Borgemo

I entrén möttes besökarna av en åsna på väg genom Jerusalem. Här kunde
barnen tillverka egna palmblad och lägga framför åsnan. Det här rummet
symboliserade palmsöndagen, påskveckans första dag.

På skärtorsdagen tvättade Jesus lärjungarnas fötter och då skär är ett gammalt
ord som betyder ”att rena sig” bestod skärtorsdagens rum av en bakgård där
tvätt och rena hjärtan hängde på tork. Inför påsken kan vi påminnas om att
tvätta våra hjärtan och att tjäna varandra så som Jesus gjorde.

En fotoutställning på temat ”Nytt liv” fångade besökarnas blickar i påskdagens rum. Fotona var tagna av elever och lärare på teambibelskolan.
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Nära & Personligt

Hussain fann hoppet i Jesus
År 2015 kom Hussain Husseini som 16-åring från Pakistan till Sverige. Med en muslimsk uppväxt i ett land präglat av Islam hade han
knappt någon uppfattning om vad kristen tro var. Idag har han varit
kristen i två år och jobbar med missionsorganisationen Shalom.

När Hussain anlände till S
 verige
våren 2015 var kristen tro för
honom något väldigt främmande. Med den kultur han hade i
bagaget fanns inga referensramar
eller någon riktig uppfattning
om kristendomen mer än att den
var fel.
Allt eftersom Hussain fick kon
takt med kristna människor i
Sverige ökade dock hans intresse
för deras tro. Han uppfattade att
det var något speciellt med dem
och sättet de behandlade och be
mötte andra människor på.
Trots intresset var det till en
början inte helt lätt att närma sig
de kristna sammanhangen. När
Hussain blivit tipsad om att kom
ma till ett språkcafe som hölls i
kyrkan möttes han av ett visst
motstånd av muslimska bekanta.
”De sa att det inte var bra att vi
som muslimer skulle gå dit. Jag
funderade länge på om jag skulle gå
eller inte, men till slut så gjorde jag
ändå det.”
Hussain kände direkt att det
fanns något hos människorna i
kyrkan som han också ville ha.
”Jag kom in i kyrkan och alla
hälsade mig välkommen och det
kändes som att jag fick någonting
på mitt hjärta. Jag tänkte, det är
någonting här.”

Detta blev grunden för vad som
senare skulle leda till att Hussain
tog emot Jesus.
Hussain hade under en myck
et lång period haft svårt att sova.
Han brottades med jobbiga tan
kar och oro för sin familj som
var kvar i Pakistan och hade även
mycket problem med migrations
verket. En dag, då han inte sovit
på fyra, fem nätter fick Hussain
avslag på sin ansökan om up
pehållstillstånd. Detta och den
växande oron för familjen fick
honom till mycket mörka tankar.
”Jag hade hela tiden försökt vara
en bra muslim och be till Gud men
ingenting hade hjälpt. Det kändes
jättetungt och jag var nära på att
ge upp.”
På Shaloms bibelskola, där
Hussain gick, fick han varje dag
höra om Jesus. Han blev upp
muntrad till att be och tänkte att
det i alla fall inte kunde skada att
testa.
”Jag bad till Gud och sa, om du
finns, hjälp mig att kunna sova.
Sedan satte jag på en lovsång på
min mobil, lade huvudet på kudden och somnade direkt. När jag
vaknade på morgonen sjöng fortfarande mobilen samma lovsång.”
Den morgonen bestämde sig
Hussain för att bli en kristen och
för att bli döpt så fort han bara

ALLTID ~600 NYA/BEGAGNADE
MASKINER I LAGER!

Hussain Husseini känner en frid i sin kristna tro.
kunde. Han beskriver hur det var
som att en vikt lyfts av honom
och hur han kände en frid han
aldrig tidigare upplevt. Hussain
berättar hur tacksam han är för
sin tro och över vad Gud gjort,
och fortsätter göra, i hans liv.
”Tidigare gick jag runt och tänkte och oroade mig hela tiden. Det
kändes som att något fattades i livet. När jag blev kristen gjorde jag
inte det längre, man får lägga sina
problem i Guds hand.”
Trots att det finns folk som kriti
serar valet han gjort står Hussain

KLINTAGÅRDEN
PÅ ÖLAND NÄRA HAVET!

BOKA HOS OSS!
Läger, retreater, högtider,
Välkommen!

www.gnosjomaskin.se info@gnosjomaskin.se

Slutligen riktar sig Hussain till
Klintagården
människor som ännu inte tror.
Han poängterar vikten av per
sonliga möten med Gud och att
människor själva måste ”smaka
och se att Herren är god.”
Text: Elsa Nickolausson

Klintagården

PENSIONATRUM – VANDRARHEM –
STUGOR – CAMPING – CAFÉ – RESTAURANG
SOMMARPROGRAM
för barn, unga och vuxna!

0370-332360

stadigt i sitt beslut.
”Det finns många som säger att
detta är fel och att min tro inte är
rätt men jag säger nej. Gud har gett
mig frid och glädje och då spelar det
ingen roll vad folk säger.”

Klintagården, Köpingsvik
Telefon 070-547 22 40
klintagarden.se

www.shalommission.se
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Shalom Fält

Shalom Fält - kamratstöd på skolor

Ett av bibelskolans team är Shalom Fält som samarbetar med kommunen. De hjälper till som kamratstödjare på skolor och finns där för
tonåringar och unga vuxna som behöver hjälp. Fältteamet arbetar också med olika projekt ihop ungdomarna utifrån deras intressen. En av
fältteamets medlemmar är Johan Wahlström.

Johan Wahlström, en av fältteamets
medlemmar.

Vad är fältteamets huvuduppgift?
– Jag ser oss lite som en utsträckt
arm som försöker nå ut till de
som behöver hjälp.
Vilka åldrar arbetar ni med?
– Det är väldigt blandat, allt från
13 till 30. Många tonåringar och
många unga vuxna.
Har ni haft några stora “events”?
- Vi har inte gjort något storska
ligt, samtidigt är det inte riktigt
tanken. Vi har en massa uppdrag
som går ut på att hjälpa individer
och där med har vi olika mål för
olika individer.
Kan du beskriva fältteamet med
en mening?
– Med handling ska du älska din
nästa.
Hur går ni till väga med ert
arbete?
– Ibland kontaktar skolor oss
och vill ha hjälp eller så kontak

Livet fortsätter
och behoven finns kvar

1990 seglade Shalom för första gången till Pärnu i Estland, som första
västerländska båt på 50 år. Välkomnandet var enormt och besöket
blev starten på ett omfattande sammarbete med kyrkorna i staden.

I närmare trettio år har Shalom
Mission varit verksam i Estland
och fortfarande finns det stort
behov av hjälp, så var tredje
vecka skickas det en långtradare
med förnödenheter och allt som
kan behövas.
Till Second handbutikernaskickas
möbler, kläder och husgeråd med
mera från Shalom Second hand i
Oskarshamn och Mönsterås. Man
säljer till låga priser och delar ock
så ut förnödenheter till dem som

inte har råd att betala.
Shalom i Estland består idag av
flera Second handbutiker, ett so
cialt nätverk där många fattiga fa
miljer får kontinuerlig hjälp, läger
för barn, ett hjälparbete i Gambia
med mera.
Allt sedan starten av Shalom
Estlands arbete för nästan trettio
år sedan har drömmen om en egen
missionsbåt i de Baltiska farvatt
nen levt. 2012 blev drömmen verk
lighet och Missionsbåtsorganisatio
nen Jenny Kruse bildades i Shaloms
regi. Sedan dess ligger missionsbå
ten Jenny Kruse i Pärnu hamn och
förbereds inför varje säsong.
Estland har sin egen missionsbåt!
Shalom i Estland drivs av lokala
förmågor men vi har ett regelbun
det utbyte och besöker ofta varann.

Shalom Fälts arbete har hjälpt många ungdomar till bättre självkänsla och
en ny syn på livet.
tar vi dem. Vi har också mycket
kontakt med socialtjänsten och
ibland hjälper vi till på Hela
Människan. Många kontakter går
genom Ulf Ljunggren som leder
teamet. Sedan har vi mycket fri
het att göra arbetet på vårt sätt.
Vad har ni för mål med arbetet?

– Vårt mål är att nå ut till ungdo
marna som behöver hjälp. Samti
digt är våra liv ett vittnesbörd om
hur Gud alltid är med oss när vi
är ute på fältet och i mötet med
människorna.
Text: Daniel Sånglöf

Missionsbåtar
världen över

Varje år samlas skeppare och besättningar från olika länder till en
internationell missionsbåtskonferens, som heter Kings Fleet.

I år liksom förra året var konferensen digital och i år organiserades den av Hellenic ministries
med missionsbåten Morningstar
i Grekland.
Kings Fleet, eller Kungens flotta
som det betyder på svenska, är ett
samlingsnamn för missionsbåtar

över hela världen. Det finns olika
typer av missionsbåtsverksamhet
men de har alla ett gemensamt:
Att sprida det kristna budskapet.
Missionsbåtsflotten består idag av
båtar i varierande storlekar och
finns i många olika länder världen
över.
Vill du veta mer om olika mis
sionsbåtar så kan du hitta infor
mation på webbsidan
kingsfleet.org
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Ring 0370-949 40 eller besök oss på norrebo.se

livbojar, utveckling, vatten,
kunskap,
plaststansning,
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vatten,
livbojar,
utveckling,
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sjösäkerhet,
formsprutning,
kunskap, plaststansning,
kunskap,
plaststansning,
generationer,
livräddning,
sjösäkerhet, formsprutning,
sjösäkerhet,
formsprutning,
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generationer,
livräddning,
säkerhetsprodukter,
detalj
säkerhetsprodukter, detalj
säkerhetsprodukter,
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Fristad Plast AB, Expressv 5, 513 32 Fristad
Fristad
Plast
Expressv
5, 23
5135,
Fristad
Plast
Expressv
32 Fristad
Telefon
033
23AB,
16 AB,
00,
Fax
033
1632513
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Telefon
033033
23 16
16 23
19 16 19
Telefon
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16 Fax
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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

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

Annonsbladet
publiceras
även på
webben.
Döderhultsvägen 6, Oskarshamn. Tel. 0491-134 20
www.oskarshamnsannonsblad.se • Email: annonsbladet@telia.com

Vi har öppet:
Vardagar 10-17
(17.30 sommartid)
Lördagar 10-14
Söndagar vilodag
Besvärsgatan 1, Oskarshamn. Tel. 0491-177 60
HEMBAKAT • UTESERVERING • SIAGLASS
FRI WIFI • GILLA OSS PÅ FACEBOOK
BÖCKER, BIBLAR, KORT, PRESENTER m.m.
RETROGODIS
Stöd gärna vår verksamhet
med en gåva.
Bg.nr 5435-6118

www.shalommission.se
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Café Shalom

Café Shalom - oasen mitt i centrum
Det nybryggda kaffet doftar
och te finns i många olika sorter.
Detta tillsammans med många
hembakade sorters bröd erbjud
er något speciellt i fikaväg - både
smakmässigt och miljömässigt.
På sommarhalvåret öppnar ka
féet även upp sin populära uteser
vering. Perfekt om man vill sitta
och njuta av en god glass eller
gott fikabröd och samtidigt se

ut över centrumhandeln och de
båda torgen.
Det finns fortfarande en del
litteratur och presenter att köpa,
men numera är Café Shalom i
huvudsak ett renodlat kafé som
förutom hembakade bullar och
kakor även erbjuder lättare lun
cher som till exempel bakad
potatis, pajer och sallader.

Text: Elsa Nickolausson

Café Shalom är en oas mitt i centrala Oskarshamn, beläget mellan Lilla Torget och Stora Torget på den charmiga och välbesökta
Besvärsgatan.

Café Shalom startade upp sin
verksamhet 1983 på Hamngatan
av några frivilliga personer som
hade en idé och vision om att
starta upp ett kristet bokkafé i
Oskarshamn.
Kaféet drivs som en ekumenisk
ideell förening bestående repre
sentanter från de olika kyrkorna
som är med i Oskarshamns krist
na råd, OKR. Man kan säga att
Café Shalom är kyrkornas för

längda arm.
1988 flyttade Café Shalom till
sina nuvarande lokaler på Be
svärsgatan. Atmosfären på kaféet
är inbjudande och inredningen
med gamla möbler har blivit om
talat bland kunderna, som ofta
berömmer kafémiljön.
Den anställda personalen och
alla ideella medarbetare gör också
allt för att besöket ska bli minnes
värt.

Du kan stödja vår verksamhet genom att vara medlem i Café Shalom.
Det är också välkommet att stödja oss med en frivillig gåva.
Swishnummer: 123 660 63 62. Gilla oss gärna även på Facebook.

TVmed Shalom Mission
Under flera år har TV2 sänt program från missionsbåten Shaloms däck och nu var det dags
igen men den här gången för Kanal 10 och TBH Nordic
Två olika program men med
samma härliga budskap om vad
tron betyder för oss. Vi vill med
det kristna budskapet uppmuntra
människor som levt isolerade un

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

der en lång tid under pandemin,
men det är också viktigt att be
rätta för de unga om det fantas
tiska livet med Jesus, säger Birger
Borgemo skeppare och ledare för
Shalom Mission.
Programmen innehåller myck
et sång och musik, berättelser
från livet och självklart historien
om hur visionen om Shalom blev
verklighet.
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Missionsbåten Shalom
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Missionsbåten Shalom
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Mitt liv
med
Shalom

1. Vad heter du och hur
gammal är du?
2. Vad gör du just nu?
3. Var bor du någonstans?
4. Vad är du för intressen?
5. Vad äter du helst?
6. Varför är du med i besättningen på Shalom?
7. Du tror ju på Gud, vad betyder tron för dig?
8. Vad hoppas du inför sommaren och vilka
planer har du?

David Ahnstedt
1. Jag heter David Ahnstedt och är 19 år.
2. Avslutar gymnasiestudierna på industriprogrammet.
Ska efter studenten börja jobba inom verktygstillverkning.
3. Jag bor i Farstorp 2 mil utanför Vetlanda.
4. På fritiden tränar jag på gymmet, umgås med mina vänner 		
och min flickvän.
5. Jag gillar nästan all mat men Hamburgare är en favorit.
6. För att utmanas i min tro och för att tjäna Gud.
7. Tron är verkligen min grund. Till Jesus kan jag komma med 		
allt, litet som stort.
8. Jag hoppas kunna kramas och samlas som vanligt igen och 		
att få tjäna Gud. Självklart hoppas jag på fina dagar med 		
Shalombåten.

Isac Felixon
1. Jag heter Isac Felixon och är 15 år gammal.
2. Jag slutar 9:an till sommaren och jag ska gå teknik på
gymnasiet till hösten.
3. Jag bor i Tranås.
4. Jag är en typisk ”sportkille”. Jag gillar de flesta sporterna och jag
tränar bandy och längdskidor. Förutom all sport gillar jag att hålla
på med musik.
5. Jag är en allätare och gillar det mesta och jag gillar verkligen
maten på shalom, men om jag skulle säga en favoriträtt skulle
det nog bli go´ kebabpizza.
6. Jag var på båten första gången för tre år sedan. Jag gillar sjölivet, Gud och att träffa nya människor så när jag fick frågan om
jag ville vara med som besättning, svarade jag ja direkt. Sedan
dess har jag varit med några gånger och jag tycker det är lika
kul varje gång.
7. Min tro betyder mycket för mig. Jag tycker att det är skönt att
ha någon att vända sig till. Jag vet att jag inte är ensam efter
som gud är med mig. Sen kan man alltid fråga gud om saker
och det är riktigt nice!
8. I sommar blir det en del jobb vilket ska bli kul men samtidigt
kommer jag ta det lugnt och hänga med kompisar. Sen blir det
förhoppningsvis någon tur med Shalom.

Härlig segling

mn
Ny ha

Sång och mus

ik på däcket.

ag.

d
varje

i 7 knop.
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Shalom Teambibelskola

Juläventyret

- en digital adventskalender
Våren 2020 producerade Shaloms teambibelskola barnprogrammen Postmysteriet till kanal10 som är en kristen tv-kanal. Programmen utspelade sig på ett postkontor där karaktärerna Rosa och Postmästaren arbetar. När julen 2020 närmade sig bestämde sig teambibelskolan
för att göra en följetång i form av en adventskalender med tjugofyra avsnitt.

– Tidigare år hade Shalom satt
upp en välbesökt julmusikal
för skolor och allmänhet, men
när den uppskattade showen
inte kunde genomföras bestämde vi oss för att använda media
för att nå ut till skolorna, säger
Elsa Nickolausson som är en av
eleverna i det kreativa teamet på
teambibelskolan.
I handlingen står julen för dörren
och på postkontoret har Rosa och
Postmästaren fullt upp med att
leverera julkort och paket. Allting
förändras dock när en uppfinnare
vid namn Frasse Flygaren dyker
upp och vill skicka ett paket till Je
susbarnet. Detta eftersom julafton
är Jesus födelsedag. Postmästaren
ger sig spårlöst iväg med en flyg
maskin på det fartfyllda uppdra
get att leverera paketet, men det
blir mer riskfyllt än han tänkt sig.
Förutom en spännande hand
ling och julens budskap, innehöll

kalendern massor av kunskap om
våra jultraditioner såsom peppar
kaksbak, julstjärnor och luciafi
rande m.m. Det gjorde att över
femtio grundskolor, från Kiruna
i norr till svenska skolan på Gran
Canaria i söder, valde att använda
kalendern som en del av under
visningen inför jul.
– Vi har fått otroligt fin respons
på kalendern från lärare på sko
lorna och barngrupper har skick
at brev med frågor till postmästa
ren, säger Matilda Borgemo som
arbetar med teambibelskolan.
Vad som händer nu är att
teambibelskolan satsar på att pro
ducera sommarlovsprogram till
sommaren 2021. Programmen är
både tänkta för privat bruk, men
även som material till barnsam
lingar och söndagskola. Program
men kommer att kunna köpas på
www.shalommission.se

Shaloms Pysselsida

Shaloms Pysselsida

Text: Matilda Borgemo

BARNPYSSEL

Shaloms
Pysselsida
Shaloms
Pysselsida

Illustration: Alexander Bäcklund,
William Svensson

Hjälp postmästaren att hitta vägen till huset för att lämna sitt paket.

1. Vad finns det som driver båten framåt?
2. Var föddes Jesus
3. Vem besegrade herden David?
4. Vad kallar man personer som inte gillar att vara ute till sjöss?

De här orden har
gömt sig i ordpusslet.
Kan du hitta dem?

www.shalommission.se
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Shalom Teambibelskola

Shaloms Pysselsida

Shaloms
Pysselsida
Shaloms
Pysselsida

3 program
för 169:-

Läs mer på
www.shalommission.se

Kalaskulan är ett barnprogram som finns i
fem avsnitt på en DVD-skiva. Inspelningen är
ett projekt genomfört av ett mediateam på Blå
Kust, under läsåret 07-08. Pris 100:-.
Mer info på www.shalommission.se

BARNPYSSEL

Illustration: Alexander Bäcklund,
William Svensson

1. Vad finns det som driver båten framåt?
2. Var föddes Jesus
3. Vem besegrade herden David?
4. Vad kallar man personer som inte gillar att vara ute till sjöss?
5. Vad heter killen i Bibeln som var stark på grund av sitt hår?
6. Vad heter den långa stolpen som finns på båten?
1. det
Vadsom
finns
det som
driver
båten framåt?
1. Vad finns
driver
båten
framåt?
2. Var
föddes Jesus
2. Var föddes
Jesus

Testa gärna vårat spel som Testa
du kan gärna
spela påvårat
mobilen
eller
datorn.
spel
som
du kan

mobilen eller
datorn.
Skanna QR-koden med hjälpspela
av dinpå
mobilkamera
för att
hitta spelet.

Skanna
QR-koden
hjälpdigavför
dinden
I det här spelet är du en mus
som ska
samla ost. med
Men akta
3. Vem besegrade
herden David?
mobilkamera för att hitta spelet.
3. Vem besegrade
herden David?
hungriga katten som vill äta upp dig. Hur många ostar kan du samla ihop?
I det här spelet är du en mus som
4. Vad
mansom
personer
som att
intevara
gillarute
atttill
vara
ute till sjöss?
4. Vad kallar
man kallar
personer
inte gillar
sjöss?
ska samla ost. Men akta dig för den
5. Vad
heter
killen
i Bibeln
sompå
vargrund
starkavpåsitt
grund
av sitt hår?
5. Vad heter
killen
i Bibeln
som
var stark
hår?
hungriga katten som vill äta upp dig.
Hur många ostar kan du samla ihop?
6. Vad
den långa
stolpen
som
finns på båten?
6. Vad heter
den heter
långa stolpen
som
finns på
båten?
Testaspel
gärna
vårat
spelspela
som du
kan spelaeller
på mobilen
Testa gärna vårat
som
du kan
på mobilen
datorn. eller datorn.
Skanna
QR-koden
med
hjälp
av
din
mobilkamera
att hitta spelet.
Skanna QR-koden med hjälp av din mobilkamera för att hittaför
spelet.

I det här spelet är du en mus som ska samla ost. Men akta dig för den
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FAKTURA

N 58° 41,7 E 13° 09,3
Fakturanummer

Fakturanumm

Fakturadatum

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Betalningsvill

Kundnummer

Er referens

Kundnummer

Varuslag/Beskrivning

Lev. kvant

Pris/enhet

Belopp

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

• Nybyggnationer

• Torrdocka

• Ombyggnationer

• Kapacitet 89 x 13,7 m

• Reparationer
Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

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

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

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

Hos oss är alla bilar
välkomna!

Köp vår
Skeppsbibel
endast 40:-

Originaldelar

Service och reparation
av alla bilmärken

www.shalommission.se

Södra Infartens Bilservice AB
SÖDERÅKRA, MÖRE KÖPCENTER, 0486-213 53

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

Telefon
Fax
E-post
Hemsida

garanti

Du vet väl om
att du kan lämna
din bil lokalt
i Mönsterås!

Försköna
med färg

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

med 3-års

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

Summa exkl. moms

Bankgiro
Plusgiro
BIC:
IBAN:

Moms

5660-7609
46 42 62-5
SWEDSESS
SE9880000831470030205504

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

Älgerumsv. 33, MÖNSTERÅS
Tel. 0499-100 10

SUMMA ATT BETALA

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

www.solvandanforlag.se

Anmärknin
godkännes
Dröjsmålsr

Kållandsö
Trelle, Kåll
531 99 LID

www.shalommission.se
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Nära & Personligt

Egenföretagaren
som tänker nytt

Christer Nilsson 57 år är egenföretagaren som varit pianist ombord på Shalom under många somrar. Christer växte upp med en pappa som
var baptistpastor och genom det så har familjen flyttat ett fl
 ertal gånger under uppväxten.

Fem snabba till Christer:

? Vinter
Sommar eller vinter
Skoter
Båt eller snöskoter?
stad? Landsbygd
or
st
r
le
el
d
yg
sb
nd
La
viltkött
Fisk eller kött? Kött,
Skog eller hav? Hav

DINA.SE
0770-160 300

FÖRSÄKRING
A

SVERIGES
NÖJDASTE
PRIVATKUNDER

SAKFÖRSÄKRING

D

VI GILLAR VÅRA KUNDER
OCH NI VERKAR GILLA
OSS OCKSÅ!

A
IN

2020

A
IN

FÖRSÄKRING
A

SVERIGES
NÖJDASTE
PRIVATKUNDER

R

Christer har alltid varit handling
arnas man och vill få saker och
ting att hända, han vill inte bara
gilla läget.
Christer berättar att när han
rest som säljare runt om i landet
så har han ofta reflekterat över
att det på många håll står tomma
kyrkor och kapell, lokaler som
verkar alldeles övergivna. Samti
digt så ökar det andliga sökandet
i vårt land. En nöd väcktes i hans

hjärta och han började be för sin
egen väg framåt.
Familjen har under många år
haft ett fritidshus uppe i Idre och
när hans dotter skulle börja gym
nasiet, ville hon börja en utbild
ning i Dalarna. Det här och en
del andra saker gjorde att Chris
ter kände att nu är det nog dags
för en flytt till fjällvärlden.
Christer började en pionjärut
bildning inom Frälsningsarmen
och samlade kunskap för att star
ta ett kristet arbete i Särna, dit de
kände en kallelse att flytta.
Den rådande pandemin har

Text: Marina Bratterud

R

Beslutet att själv bli en kristen
tog han i ung ålder då han befann sig i en liten by i Norrland.

dock Christer Dalarna för någon
vecka, för att sitta bakom pianot
på missionsbåten Shalom.
Christer säger att somrarna
ombord på Shalom har betytt
oerhört mycket för honom och
familjen. Det har inneburit in
spiration, glädje och att växa som
människa. Det är också härligt att
träffa människor från så många
olika håll och sammanhang och
att få höra vad Gud har gjort i
deras liv.

D

Under en vecka i sommar kommer Christer att vara musikledare ombord
på missionsbåten Shalom.

bromsat upp arbetet en del men
Christer upplever att just nu
handlar det om att bygga relatio
ner och bli en del av samhället.
Enkelhet och tydlighet är två led
ord för Christer och hans ambi
tion är att uppmuntra och samla
de troende på platsen. Vi behöver
hjälpas åt för att lyckas med arbe
tet att bygga kyrka.
Christer kommer också att
samarbeta med Frälsningsarmen
i Mora och uppskattar att få stöd
av en fungerande församling. 
Så snart det är möjligt, vill
Christer öppna sitt hem för guds
tjänst och gemenskap lite mer
regelbundet. I sommar lämnar

DJURFÖRSÄKRING
2020

Dina
Försäkringar
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Shalom Second hand
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Shalom Second hand i Mönsterås
flyttar till större lokaler

Verksamheten i Mönsterås startades upp våren 2015 men är nu i full fart med att flytta till nya lokaler. Tanken var att genomföra flytten
redan under året 2020 men på grund av den rådande coronasituationen fick vi senarelägga flytten till sommaren 2021.

Under de 6 åren butiken har
funnits i Mönsterås så har

Shalom second hand blivit en

viktigt mötesplats för många
Mönsteråsbor. Butiken drivs till
stor del av ideella krafter från
kyrkorna på orten.
Tanken med butiken har under
årens gång varit att skapa en sam
lingsplats för människor där man
får presentera Guds evangelium
för människorna. Den nya buti
ken är en före detta ICA-butik,
som ligger i centrala köpingen
nära övrig handel och bostads
områden. Lokalerna är tre gång
er större än de vi har idag. En
tredjedel kommer vara lager med

Alexander Midjich, fastighetsmäklare

hantering av varor och två tred
jedelar, ca 900 kvadratmeter, blir
butik inklusive en cafédel, där
våra kunder kan sitta ner och
umgås över en kopp kaffe. Två
extra skyltfönster ska sättas in,
där vi kan visa upp hur gammalt
kan bli som nytt.
I dag har vi två anställda och
drygt 15 volontärer. Med den
nya butiken hoppas vi kunna få
in fler volontärer och kunna ta
emot fler praktikanter som be
höver arbetsträna eller träna på
svenska språket etc.
Vi har upplevt att behovet av
verksamheter som har en ”låg
tröskel” där man kan få komma
in i ett socialt sammanhang med

Emil Borgemo, fastighetsmäklare

Elias Gustafsson, praktikant

Dina mäklare i Kalmar och Torsås
Vi har lång erfarenhet som fastighetsmäklare här i
regionen och vi hjälper dig med försäljning och värdering
av din villa, bostadsrätt, tomt eller
fritidshus. Välkommen att kontakta oss!
Mäklarhuset Kalmar
Larmgatan 42
0480-75 85 45
kalmar@maklarhuset.se

Mäklarhuset Torsås
Motellvägen 1
0486-40 31 31
torsas@maklarhuset.se

Presentation av dom nya lokalerna.
arbetsuppgifter som är helt anpas
sade efter individuella förutsätt
ningar ökar. I Corona pandemins
spår kommer dessa behov antagli
gen inte bli mindre.
Vi som jobbar i butiken idag
upplever verksamheten som en
stor familj. Här är det både myck
et skratt och kramar (kramarna
undantagna just nu under pan
demin) och det finns alltid någon
att dela livets alla omständigheter
med om man vill. Precis som alla
saker vi får in, har en förfluten
historia som har satt sina spår,
så alla individer som kommer in
i vår verksamhet har en ryggsäck
med erfarenheter och upplevelser.
Målet är att både människor
och saker som kommer innanför
våra dörrar ska få möjligheter att
komma i funktion och blomma
ut i de egenskaper som de är ska
pade för. I den nya butiken finns
det nu ännu bättre förutsättning
ar att förverkliga allt detta.
Det första som vi vill få klart
är ett bönerum. För alla som vill,
kommer vi börja dagarna med att
ära Gud och söka hans vilja och
vägledning för dagen och den
kommande tiden. Där ska vi ock

”

– Den 29 maj ”smygöppnar” vi en liten del av
butiken för att lite längre fram i höst, närmare
bestämt den 30 oktober
inviga hela butiken.

så kunna gå avskilt för en intim
stund med Gud eller tillsammans
med en vän få förbön och ett
stödjande samtal. Med denna ut
gångspunkt ber vi och hoppas på
att både återbruk av saker ska få
bli en större del av vår livsstil och
att kunder och medarbetare ska få
lära känna sig själva, andra, Gud
och hans son, Jesus Kristus! Vår
bön är också att Gudsnärvaron
ska få vara påtaglig och att ALL
ära ska tillhöra vår Gud!
Den 29 maj ”smygöppnar” vi
en liten del av butiken för att lite
längre fram i höst, närmare be
stämt den 30 oktober inviga hela
butiken. Då ses vi, välkomna!
Text: Johan Enoksson

www.shalommission.se
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Shalom Second hand
- mer än bara en butik

Text: Elsa Nickolausson

Efter Shaloms första besök i Estland fick organisationen upp ögonen för de sociala behov som finns i landet och i slutet av 90-talet startades därför en insamlingsverksamhet med fokus på den estniska vänorten Pärnu. Här började de första tankarna om Shalom second hand
och nu, drygt 20 år senare, är butiken som skapades i Oskarshamn både ortens största second hand-aktör och något av en oas i staden.

Ett utbud med
fokus på designoch samlarobjekt
finns nu på
Tradera. Här
är några av alla
fynd uppradade
innan de ska
läggas ut till
försäljning.

Håkan Olsson, föreståndare för Shalom second hand i Oskarshamn.
Genom åren har Shaloms second
hand blivit en väletablerad verksamhet dit många söker sig; både
för att handla, fika och träffa
människor.
Man märker att butiken, utö
ver sitt internationella välgören
hetsarbete, fått betyda mycket
lokalt. Second handen fungerar
bland annat som arbetsplats för
människor med behov av stöd
och den har dessutom blivit en
social träffpunkt där människor
kan mötas.
"Vi får bland annat hit folk från

arbetsförmedlingen, socialen och
andra samhällsaktörer. När det
behövs sysselsättning, då hör de
av sig till mig," berättar Håkan
Olsson, föreståndare och bu
tikschef för Shalom second hand.
Han förklarar även hur butiken
har ett antal regelbundna besöka
re som inte är där främst för att
handla.
"De är här av mer av sociala skäl.
Man kommer hit, kikar, träffar
någon, pratar lite, slår sig ner och
tar en kopp kaffe."
Trots det pandemidrabbade året
som gått klarar sig secondhand

Fakta teambibelskolan

Shalom Missions teambibel
skola är en 1-årig bibel- och teamskola. Den genomförs som folk
högskolekurs på heltid. 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. Det kan till exempel vara att
arbeta med barn- och ungdomsarbetet i en församling, att ingå i
ett musikreseteam, kreativt team med dans och drama eller båt
team. Under året gör eleverna även en missionsresa utomlands, en
skidresa till Shaloms lägergård i Vemdalen och en evangelisations
vecka på missionsbåten Shalom.
Mer info finns på www.shalommission.se

en relativt bra. Man har tack vare
sin stora lokal och generösa öp
pettider haft kapacitet för många
kunder.
"Det är en ständig bön om Guds
välsignelse över verksamheten,

och att tacka för saker som vi räk
nar med ska lösa sig, och det gör
det! Det har vi fått se flera gånger,
så det är inte på något sätt hopp
löst utan det är spännande,” av
slutar Håkan Olsson.

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

Måndag-fredag 10-18
lördag 10-14

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

MÖNSTERÅS
Älgerumsvägen 29
Mönsterås
072-702 80 77
Onsdag 10-18
lördag 10-14
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Mitt liv
med
Shalom

Vad heter du och hur gammal är du?
Vad gör du just nu?
Var bor du någonstans?
Vad är du för intressen?
Vad äter du helst?
Varför är du med i besättningen på Shalom?
Du tror ju på Gud, vad betyder tron för dig?
Vad hoppas du inför sommaren och vilka planer har du?

Oscar Sjöberg

Samuel Magnusson
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Jag heter Samuel Magnusson och är 19 år.
Jag går tredje året på ekonomiprogrammet i Kalmar.
Jag bor lite utanför Mönsterås
Mina största intressen är att umgås med folk och vara
aktiv på olika sätt. Jag älskar att styrketräna men också
äta mat.
Min älsklingsrätt såklart är lasagne.
Anledningen till att jag är med i besättningen är för att
det alltid är roligt att få lära känna nya människor och
få vara en del i verksamheten.
Min tro betyder mycket för mig då den både ger glädje
och tröst i alla situationer i livet.
I sommar är det mestadels jobb på Scania som gäller
för min del, som truckförare, men hoppas såklart jag
hinner med lite sol och bad.

1. Jag heter Oscar Sjöberg och blir 19 i sommar.
2. Läser tredje året på naturvetenskapsprogrammet och
tar nu studenten.
3. Jag bor i Mönsterås.
4. Mitt stora intresse i livet är idrott. Framför allt fotboll.
Genom Shalom har jag även insett att segling är skoj.
I övrigt lirar jag gitarr och piano.
5. Jag ser mat som ett av livets största nöjen. Mitt favoritkäk är nog bruna bönor med fläsk, men oxfilé och
potatisgratäng är gött det också.
6. Jag är nog lite äventyrslysten av mig, och det blir 		
alltid ett äventyr när man åker med på Shalom.
Det är alltid spännande och roligt att träffa nya
människor och se nya delar av kusten. 			
Efter en vecka på Shalom har man fått nya minnen
och erfarenheter som för en hel månad. Det är även
stärkande i tron. Eftersom jag erfarit hur givande och
roligt det är att hänga med ombord på Shalom känns
det värdefullt att få hjälpa till i besättningen.
Jag tycker det är viktigt att få vara med och dela med
mig av min tro. Mission är viktigt.
7. Min tro på Jesus ger mig en vettig mening och mål 		
med livet, och är en stadig grund att stå på. Jag kan
lägga bekymmer i Guds händer och lita på att det
löser sig. Jag tror Gud har en plan för mitt och för
alla andras liv, vilket gör livet spännande men samtidigt tryggt att leva. Jag tror att om man ser på
världen som Guds skapelse blir livet roligare och
rikare. Vistelsen ombord på Shalom har bidragit till
övertygelsen att Jesus är en verklighet. Det är värt att
ge Jesus chansen!
8. Jag har blivit kallad att göra lumpen och rycker in
nästan direkt efter skolavslutningen, men jag antar
att jag kommer hem på permission ibland, och då
hoppas jag få spela mycket fotboll och volleyboll och
bada mycket och käka mycket glass. Om jag hinner
hänger jag gärna med ett par dagar på Shalom
– ingen riktig sommar utan Shalom.
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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 بمك يف مهمة شالوم
 حيث قام أربعة من. م1980 مهمة شالوم يه منمظة مسيحية غري رحبية بدأت عام
الشباب اليافعني املهمتني باإلحبار ببيع مراكهبم اخلاصة وقامو بالتعاون عىل رشاء
 ومنذ ذلك احلني بدأت امجلعية. واكنت اول مركبة خاصة بشالوم.مركب شالوم واحد
 دامئا اكنت الصالة مثلها مثل الديزل القوة.بالمنو أما املركب احلايل فهو املركب الثالث
 يف الصيف نستقبل. وتلك اكنت الفكرة املتبعة يف امجلعية بأمكلها.احملركة للسفينة
مجموعات من الناس عىل املركب ملدة اسبوع يزور املركب األبيض وفرقهتا الغنائية
 أما خالل بايق السنة تقوم مجموعات من الشباب اليافعني.خالهلا العديد من املوانئ
وأخرى من األخشاص الذين يسعون إىل معرفة أكرب عن يسوع وعن الدين املسيحي
باإلضافة إىل مجموعات أخرى باإلحبار معنا حيث يقومون بالعديد من النشاطات
الرتفهيية.
يف أوساكرشام بالقرب من البحر تقع فيال شالوم والذي يعد مركز املؤمترات اخلاص
 ويقمي فهيا فريق شالوم والتالميذ املتدربني يف مدرسة شالوم واليت تدىع.بشالوم
 حيصل التالميذ عىل خربات معلية ودروس نظرية يف التملذة.””الساحل األزرق
 البعض مهنم بعمل عىل املركب أما البعض األخر فيعمل يف الكنائس أو.مللكوت اهلل
مع املشاريع اإلجمتاعية.
 وقد أصبح يتضمن. م قامت شالوم بإنشاء مركز مساعدات يف استونيا1980 يف العام
 مركز، متجر للبضائع املستعملة،يف وقتنا احلايل عىل مركز للرعاية اليومية لألطفال
 يف أوساكرشام ندير متجر البضائع. مركز معاجلة املدمنني،رعاية يومية لملترشدين
املستعملة اخلاص بشالوم حيث مجنع املالبس واألثاث وغري ذلك من البضائع للتربع
فهيا لفرع شالوم يف أستونيا.
شالوم يه واحدة من عدة سفن اليت تقوم باإلحبار وقد كتب عىل رشاعها النص اإلجنييل
 وهو النص الذي يعترب ملخصا لكتاب اإلجنيل بأمكله ”ألنه هكذا أحب اهلل3:16 يوحنا
 بل تكون له احلياة األبدية،”العامل حىت بذل إبنه الوحيد ليك ال هيلك لك من يؤمن به.
باركمك اهلل
املسؤول يف شالوم
بريير بورميو

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
2. 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
3. Det lilla ljus/This Little Light
//:Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart://
//: This little light of mine,
I’m gonna let it shine://
(Trad.)

4. En vänlig grönskans rika dräkt
1. En vänlig grönskans rika dräkt
har smyckat dal och ängar
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar
och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden
2. Sin lycka och sin sommaro
de yra fåglar prisa
Ur skogens snår ur stilla bo
framklingar deras visa
En hymn går opp av fröjd och hopp
från deras glada kväden
från blommorna och träden
3. Men Du o Gud som gör vår jord
så skön i sommarns stunder
Giv att jag aktar främst Ditt ord
och dina nådesunder
Allt kött är hö och blomstren dö
och tiden allt fördriver
blott Herrens ord förbliver
Text: Carl David af Wirsén
Musik: Waldemar Åhlén

SOMMARPROGRAM 2021
JUNI
Torsdag
24 kl. 19
Fredag
25 kl. 16
			
		 kl 18.30
			
Lördag
26 kl. 19
Söndag
27 kl. 17

Krokek		
Dans kring midsommarstången på Stegeborgsgården
Sång och musik på
Stegeborgsgården
Västervik
Klintemåla

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

Påskallavik
Figeholm
Sandvik
Mönsterås
Bergkvara
Kristianopel
Grönhögen
Kalmar
Borgholm
Klintagården
Byxelkrok
Oskarshamn

13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25

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

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

5. 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
6. Down by the riverside
I ain´t gonna study war no more
study war no more
(Trad.)

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.
Bankgiro 420-5274 • Swish 123 147 74 54

