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Kongoträff i herrgårdsmiljö

En intensiv körhelg gav ny energi. 
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... SÅ OCK I MORA

Superlativen haglar
efter körhelg
”Fantastiskt!” ”Underbart!”
”Glädje!””En lisa för själen”
”Väldigt härlig gemenskap” .
”En försmak av himlen!”
Superlativen vill aldrig ta
slut när Sändaren får kommentarer från körhelgen
”Såsom i himmelen så ock i
Mora” som arrangerades
nyligen i Fridshemskyrkan,
Mora.
I Sändaren 40/2016 intervjuade vi Marie Rindborg, ny musikproducent på Equmeniakyrkans
sångarförbund inför en av hennes första uppgifter - körhelgen
i Mora. Efter helgen säger Marie
Rindborg:
– Vilket positivt uppdrag att få
börja med. Så härligt att få samarbeta med den lokala församlingen Fridhemskyrkan och alla
engagerade medlemmar och anställda.
Körhelgen med det långa nam-

net hämtade inspiration från Kay
Pollacks två filmer Såsom i himlen och Så ock på jorden, där körsången spelar en viktig roll och
visar på hur sången och musik
kan lyfta människor. Körprofilen
Anders Nyberg som skrev manus
till filmen tillsammans med Kay
Pollack, medverkade under helgen tillsammans med sin sydafrikanska fru Jennifer Ferguson och
fick mycket beröm av de cirka
80 deltagarna som kom från hela
landet, men med en övervägande
del från Dalarna.
KATARINA LINDERBORG hade åkt från

Örebro. Hon konstaterar att det
som utlovades i rubriken för helgen verkligen infriades - det blev
en försmak av himlen.
– Under Anders Nyberg och
Jennifer Fergusons proffsiga ledning sjöng vi sånger med rötter både i Dalarna och Sydafrika.
Det var sånger med texter som

berör och utmanar, sånger med
rytm och arrangemang som gör
att man inte kan stå still när man
sjunger utan även den mest stelbente svensk rör sig i takt med
musiken.
Ulla Persson från arrangörsförsamlingen Fridhemskyrkan är
också jublande glad efter helgen.
– Vi har bara fått positiv respons – ”det bästa jag varit med
om” är det många som säger.
Förutom sångargemenskapen
gav helgen också körsångarna en
värdefull reportoarpåfyllning för
den egna verksamheten.
– Vi övade in tio nya sånger under helgen, berättar Ulla.
Åldersspridningen på deltagarna sträckte sig från tonår
upp till 80 år. På lördagskvällens
konsertframträdande förstärktes man dessutom av Orsa ungdomskör.
PER ERIK LUND

Amanda från Västerbotten tar över Equmenia i Linköping
LINKÖPING När Equmenia
nyligen hade årsmöte, avgick
mångårige ordföranden Andreas Örnberg. Han efterträds
av Amanda Wedberg, som varit
med i Equmenia i tre år.
Amanda Wedberg kommer
från Västerbotten – Vännäs

närmare bestämt. I församlingsbladet Medljus berättar
Amanda lite om sig själv. Hon
är uppvuxen i Missionskyrkan
och det var där hennes intresse
för styrelsearbete väcktes när
hon som 14-åring valdes in i
ungdomsrådet. Hon har även

FRÅN FÖRSAMLINGSBLADET

»Det avgörande är inte hur

man formulerar sin bekännelse
utan hur livet levs.
Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson i intervju i Källan, organ
för Ansgarsförsamlingen i Västerås.

ordförandeerfarenhet från sin
tid som bas för ungdomsstyrelsen i Region Nord.
– Att få förtroende att vara
ordförande handlar för mig om
att jag ställer mig till förfogande
för vad Gud vill att jag ska göra,
skriver hon i Medljus.
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transanktioner med betalningssystemet Swish har sedan
december 2015 till september
2016 gjorts till Hudiksvalls
baptistförsamling. Det har
inbringat 13 514 kronor.

VÄGSJÖFORS Nyligen samlades ett drygt 60-tal personer som gått
på svenska skolan i Pointe-Noire i Kongo Brazzaville till en träff på
Vägsjöfors herrgård i Värmland.
– Vi som under ett och ett halv år arbetat med denna träff hade
bjudit in alla elever som någon gång gått på svenska skolan och det
har aldrig skett tidigare. Det var elever representerade från 40-talet
fram till 90-talet. Helt fantastiskt! Svenska skolans första elever
fanns med: Gösta Stenström, Ingrid Norberg och Rolf Öhrneman.
Inbjudna var också några som arbetat på skolan för att kunna ge sin
bild. Maurits och Margareta Pettersson samt Ingrid Eskilt, berättar
Kristina Lindström Stenström som med Dan Johansson, Sam Artmark, Christina Marklund och Vera Eriksrød arrangerade träffen.
– Under helgen fick vi ta del av berättelser, foton och filmer från
resan tillbaka till Pointe-Noire som gjordes för elever 2015. Det fanns
mycket tid till att bara träffas och prata. En fantastisk helg som
betyder mycket för oss missionärsbarn.
Önskemål om framtida träffar fanns så om några år ses vi nog igen.

Ung jurist
drog stor
publik till
Ansgariikyrkan
Med syftet att profilera
kyrkan som en mötesplats
också för aktuella samhällsfrågor samtidigt som tillfälle
ges att möta engagerade och
aktuella föreläsare, startade
Ansgariikyrkan i Jönköping
en serie kafékvällar.
19 oktober fylldes Vättersalen av förväntansfulla
gäster, som kommit för att
möta den unga juristen Dona
Hariri.
Hon är känd som programledare för ungdomsprogrammet Justitia, som tar upp lag och rätt för
barn och unga.
Hon är profilerad som inititativtagare till ”Jurister på Stockholms central”, och levde 220
dagar på Centralen förra hösten som juridisk rådgivare och
medmänniska till flyktingar, inte
minst barn.
Dona är också en av de tydligaste rösterna när det gäller kritiken över den nuvarande svenska asylpolitiken och då särskilt
kopplat till barnkonventionen.
Dona är uppvuxen på Österängen i Jönköping och kom som

Juristen Dona Hariri utmade publiken i Ansgariikyrkan att göra
något för asylpolitiken.
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flykting med sina föräldrar från
Iran efter det att familjen blivit handgripligen utkastade från
Irak. I inledningen uttryckte hon
den tacksamhet som hon alltid
känt till Ansgariikyrkan, som en
”varm” plats att komma till under barndomen.
Det blev en stark, känskomässigt berörande kväll!
Dona Hariri framförde sitt
budskap under kvällens rubrik
”Allas rätt att kunna sin rätt”.
Hon gjorde det ärligt och sant.
Hela hennes budskap grep tag
och släppte aldrig taget.
Det blev också hjälp till oss som
bär på en längtan att få göra något
i den tid vi just nu lever i.
”Utforma ett tillsammansskap !”
”Dela med er!” ”Gör något!” blev
utmaningarna hon sammanfattade kvällen med.

LARS-EVERT SAHLIN

