Som e-tidning på lördagar!
Låt min bön komma inför dig,
rädda mig enligt ditt ord.
Mina läppar ska flöda av lovsång,
för du lär mig dina stadgar.
Psaltaren 119:170–171
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Per Ewert: När kristna ledare sätter
sitt eget ego före Gud, medmänniskan
och sanningen, då leder det alltid fel.

Diana Paduch Abrahamsson: Musiken
når längre än ord många gånger och kan
förändra människors inre.

Ledare 2

Krönika 20

Halldorfs ord
om Knutby
väcker ilska
Det var bokstavlig och fundamentalistisk läsning av Bibeln
som låg till grund för tragedin i
Filadelfia Knutby, hävdar författaren Peter Halldorf i en debattartikel i Dagen. Men den analysen är det många som inte köper.

Att förstå Bibeln bokstavligt är
avgörande för en fortsatt positiv
utveckling för pingstkarismatisk
tro i Sverige och utomlands,
menar pingstprofilen JackTommy Ardenfors.
Nyheter 6

Utredningsförslaget om etableringsstopp för familjedaghem
upprör Kristdemokraternas
familjepolitiska talesperson,
Pia Steensland. Genom utredarens slutsatser misstänkliggörs en hel yrkesgrupp, anser
hon.
– Förslaget är ännu ett steg i
en utveckling där staten anser
sig veta bättre än föräldrarna
vad som är bäst för deras barn,
säger hon till Världen idag.
Nyheter 4

Foto: Pixabay

KD: Stoppa inte
familjedaghemmen

Trump-regeringen:
Kön är biologiskt
Nyheter 11

Sjukvårdsdirektör
medger att patienter
kan prioriteras bort
Nyheter 5

Lämnar toppjobb
för barndomsdröm
Foto: Anders Hällzon

Reportage 14–15

TILLSAMMANS KAN VI NÅ KUSTEN
783 personer har tagit emot Jesus på Swahilikusten så här
långt i år. Tillsammans når vi öppna hjärtan i slutna länder
Swisha till 9000761 och märk med “Swahilikusten”

når öppna hjärtan i slutna länder

Posttidning A

Digital Kärrsjökonferens drar
igång med sång och musik Nyheter 7

Josefin Brandström har alltid drömt om att en dag
arbeta med missionsflygorganisationen MAF. Nu
gör hon slag i saken, lämnar jobbet som arkitekt
och reser till Uganda.
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OPINION

E-post ledarsidan@varldenidag.se

Ledare. Peter Halldorf tar miste

Ledarskribenter: Olof Edsinger, Stefan Gustavsson,
Stefan Swärd och Per Ewert

Kortfattat.

Riksdagens talman Andreas Norlén.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksdagen minns
våra 5 000 avlidna
Talman Andreas Norlén (M), troende
Peter Halldorf gör en bristfällig analys när han menar att Knutby byggdes på en alltför fundamentalistisk läsning av Bibeln, och att pingströrelsen därför måste ta starkare avstånd från en sådan bibelsyn, skriver ledarskribenten. Foto: Pontus Lundahl/TT

Starkare bibeltro hade
hjälpt, inte stjälpt Knutby
Episoden Knutby har efter
vinterns rättegång övergått
i ett slags posttraumatisk
fas. Främst förstås för dem
som fanns med i den uppländska sekten, mer indirekt för oss
andra som följt på avstånd och vill
försöka förstå vad som skedde och
motverka att något liknande händer
igen.

Både SVT och TV3 har nyligen sänt
dokumentärer i detta så udda och
därför så obändigt lockande ämne.
TV3-filmerna fokuserar på våldsbrotten 2004, och hur en ung kvinna
kunde bli ett lydigt mordvapen i
händerna på en hänsynslös ledare.
Om Helge Fossmos maktmissbruk
hade varit Knutbys enda avart hade
församlingen kunnat läkas inom
kort. Men i stället blev den än mer
dysfunktionell.
SVT-filmerna ger nya viktiga pusselbitar till det mönster som skapade
en destruktiv sekt utifrån cocktailen
makt, sex och pengar. I händerna på
manipulativa maktmänniskor kan
dessa faktorer leda till katastrof.
Och när en liten pingstförsamling
på landet råkade ut för inte bara en
utan tre personer med verkligt farliga personlighetsdrag låg vägen mot
avgrunden öppen.

●●●
Orsaken till
kollapsen där
var inte att
församlingen
läste Bibeln
för mycket,
utan snarare
att man förbisåg och vantolkade den.

När kristna ledare sätter sitt eget ego
före Gud, medmänniskan och sanningen, då leder det alltid fel. Det gäller för Helge Fossmo, Åsa Waldau och
den unge pastorn Urban i Knutby.
Men andra liknande problem kan

Tf vd:
Annika Gunnarsson
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Peter Halldorf gör dock en bristfällig
analys i tidningen Dagen. Han menar
att Knutby byggdes på en alltför
fundamentalistisk läsning av Bibeln,
och att pingströrelsen därför måste
ta starkare avstånd från en sådan
bibelsyn. Visst kan en förenklad
fundamentalism behöva korrigeras
och ersättas av en mognare evangelikal hållning, men det måste ändå
betonas att den största utmaningen
för svensk kristenhet knappast är en
naiv innantilläsning, utan snarare en
liberal grundsyn som avvisar Bibelns
relevans och gudomliga tilltal.
Detta blir extra tydligt i fallet
Knutby. Orsaken till kollapsen
där var inte att församlingen läste
Bibeln för mycket, utan snarare att
man förbisåg och vantolkade den.
Församlingen bröt mot det första
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Telefon: 018-430 40 50 (9-11, 14-16)
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budet när de upphöjde en människa
till jämlik med Kristus, men även
det andra, om missbruk av Herrens
namn, när de hävdade att Gud utsett
Åsa Waldau till Jesu gemål.
Att församlingen dessutom
återkommande uppförde den illa
bibelförankrade musikalen Jesus
Christ Superstar visar också på att
Knutbyförsamlingens problem snarare var att de levde alltför distanserat
från Bibeln, inte tvärtom.

Ytterligare en central biblisk sanning
är att vi bör pröva alla budskap,
och avvisa sådana som strider mot
Skriften och sunt förnuft. Men vi
bör också ställa ledare till svars och
förmana dem som återkommande
agerar orättfärdigt och sviker sitt
förtroende. Förtroende är inte något
man kan kräva, utan något man förtjänar.
När ledare fortsätter på fel väg och
ingen omvändelse sker bör de rakt
och resolut avsättas och deras manipulativa kultur brytas, för allas skull.
Om Knutby hade följt det mönstret
hade tragiken där kunnat undvikas.
Samma sak gäller andra kristna sammanhang även i dag.
Fotnot: Personerna anges så som de gör i
SVT-serien. Samtliga av dessa har numera
bytt namn.

Sanningskrav även för
utrikesministern
Att utrikesminister Ann Linde (S) i
en allt mer kritiserad intervju med
tysk public service-tv inte givit en
korrekt och i alla stycken sann bild
av läget i Sverige under coronapandemin, har föranlett SD att anmäla
henne till riksdagens konstitutionsutskott.
Förtroende är ett helt nödvändigt
grundkapital inom politiken – och tar
oerhört lång tid att återställa ifall det
förbrukats.
Sanningskravet gäller för oss alla
människor, så ock Sveriges utrikesminister.

Öppettider i kundtjänst:

Under perioden
15 juni – 24 juli 2020
har kundtjänst öppet
vardagar kl 9– 11.
Världen idags kundtjänst
önskar en skön sommar!
Kundtjänst nås via telefon:
018-430 40 50 eller e-post:
kundtjanst@varldenidag.se

Per Ewert
ledarsidan@varldenidag.se

Annons
Telefon: 018-430 40 70
E-post: annons@varldenidag.se
predikoturer@varldenidag.se

Växel: 018-430 40 00 (9-11, 14-16)
Adress: Box 6420, 751 36 Uppsala
(Besöksadress: Kristallen /
Axel Johanssons gata 4-6)
E-postadresser: förnamn.
efternamn@varldenidag.se

Plusgiro: 205306-4
Bankgiro: 5293-0211
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uppstå även i andra församlingar
eller organisationer där ledare återkommande väljer att bryta mot bibliska värderingar eller allmän lag.
SVT-dokumentären visade hur
ledare med den här personlighetstypen gärna skapar en arena där de
inte behöver följa etablerade kristna
normer, exempelvis kring sex och
alkohol – där framför allt det första
men också det andra blev ett mönster
i församlingen. Samtidigt har dessa
människor ofta en enorm förmåga att
charma och locka in andra i en osund
beroendeställning, där de lyckas undvika att stå ansvariga inför andra.
Men när varningsklockor av den
typen ringer, då behöver omgivningen lyssna och agera därefter.

S
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svenskkyrklig kristen från
Östergötland, ledde på ett värdigt sätt
den angelägna minnesstunden i torsdags över de, hittills, drygt 5 000
svenskar som avlidit i covid-19-epidemin.
Det var också på talmannens initiativ som minnesstunden kom till,
för att ge namn och ansikte åt alla
dem i vårt land som gått bort i farsoten. Utöver denna djupare och mer
personliga dimension över smittans
hemska resultat, blev också svenska
folket påmint om allvaret i att hålla
fast vid Folkhälsomyndighetens livsviktiga regelverk.

© 2020
Tryckeri: V-TAB
Miljömärkt trycksak
3041 0083
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DEBATT

E-post debatt@varldenidag.se

Vill du debattera?
Skicka din text till debatt@varldenidag.se. Texten kan vara
max 4 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn, adress och
en kort presentation ska följa med ditt inlägg. Världen idag
förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Äldrevård. Utred möjligheten att tillhandahålla syrgas på äldreboenden

Vi vill uppmana den svenska regeringen att seriöst utreda
möjligheten att tillhandahålla syrgas på äldreboenden. Det
skriver representanter för organisationen Människovärde
som menar att den svenska strategin mot Corona inte kan
fortsätta.

Kränker Sverige de mänskliga
rättigheterna för de äldre?
Specialisten i allmänmedicin,
Jon Tallinger, även kallad ”Dr
Whistleblower”, uppmanar i en artikel i The Indicter den internationella
läkarorganisationen WMA (World
Medical Association) att starta en
oberoende utredning angående
Sveriges hantering av de äldre under
coronapandemin.
Han menar att Sverige diskriminerar äldre eftersom tillgång till syrgas
saknas på äldreboenden, samtidigt
som direktiven vid coronasmitta är
att palliativa patienter inte ska till
sjukhus för att få syrgas, utan i första
hand ges morfin på boendet. Morfin
lindrar ångest och andnöd men kan
leda till att patienten dör i förtid.

Överläkaren och docenten Shahidul
Islam skriver i en debattartikel i
Dagens Medicin att morfin används
vid palliativ vård av cancerpatienter
och patienter med hjärtsvikt i syfte
att lindra smärta respektive andnöd.
Med rätt dosering förkortas inte
livet, men detta förfarande kan enligt
Islam inte automatiskt överföras
på patienter med covid-19, eftersom
både symtom och bakomliggande
problematik är en annan.
Dessutom är tanken med morfin
att dosen ska anpassas vartefter,
vilket kräver tät övervakning, men
detta kommer inte att kunna ske med
en isolerad covidpatient.
Enligt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, artikel 12,
tillerkänner konventionsstaterna
rätten för var och en att åtnjuta bästa
möjliga fysiska och psykiska hälsa.
De åtgärder som Sverige åtagit sig
att vidta för att till fullo tillgodose
denna rätt ska bland annat innefatta
åtgärder som är nödvändiga för att
förebygga, behandla och bekämpa
alla epidemiska sjukdomar, samt
skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i
händelse av sjukdom.
I betänkandet ”Vård efter behov och
på lika villkor – en mänsklig rättighet”, som behandlar vård för bland
annat papperslösa (SOU 2011:48), slår
man fast att rätten till bästa möjliga hälsa för alla betraktas som en
mänsklig rättighet. Denna rättighet
finns beskriven i ett flertal konventioner som Sverige åtagit sig att följa.
Äldre och multisjuka är inga undantag från denna rättighet.
Patienter har förvisso rätt att avstå
från livsuppehållande behandling.

Att tillgång till syrgas saknas på äldreboenden är diskriminerande, menar debattörerna. Foto: Janerik Henriksson/TT

●●●
Det börjar
klarna för
allt fler att
Sverige inte
kan fortsätta
med sin
nuvarande
strategi. Vi
vill se regeringen visa
större
ansvar än
hittills.

Detta ska i så fall ske med informerat
samtycke, det vill säga att patienten
ska ha fått all information och förstått innebörden av att avstå behandling.
Dock får Tallinger kontinuerligt
vittnesbörd från vårdpersonal och
anhöriga vars patienter och anhöriga
dött med andnöd utan att ha fått
komma till sjukhus för att få syrgas.
Dessa beslut har enligt patientjournaler i vissa fall tagits utan informerat samtycke av patient eller anhörig.

Det finns enligt Tallinger fem fabriker
som tillverkar syrgas i Sverige, och
enligt hans beräkningar skulle det
ta ungefär två veckor att få syrgas

tillgängligt för alla som behöver det.
Han hävdar att det är vetenskapligt
bevisat en riskfri behandling för de
allra flesta, och dessutom billig.
Det anses exempelvis vara tack
vare syrgasbehandling som den
brittiske premiärministern Boris
Johnson överlevde covid-19.

De omkring 5 000 redan avlidna i
covid-19 får deras anhöriga aldrig
tillbaka. Men vi vill uppmana den
svenska regeringen att seriöst utreda
möjligheten att tillhandahålla syrgas
på äldreboenden. Det börjar klarna
för allt fler att Sverige inte kan fortsätta med sin nuvarande strategi. Vi
vill se regeringen visa större ansvar

än hittills.
Det är i tider av kris som det i
praktiken märks hur makten ser på
de mänskliga rättigheterna, särskilt
när det gäller de allra mest sårbara.

Johanna Byman,
leg sjuksköterska
Brita Storlund,
magister i mänskliga rättigheter
och utvecklingspsykologi
Cecilia K Björfjell,
beteendevetare och
fil kand i pedagogik
Organisationen Människovärde
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Barnomsorg. Förslag gällande familjedaghem får kritik

Det blir varmt de kommande dagarna. Foto: Dmitri Lovetsky/TT

SMHI varnar för
mycket varmt väder
Väder SMHI har gått ut med en klass 1-varning för
”mycket höga temperaturer”. Varningen gäller från
och med onsdag och hela veckan ut.
Varningen innebär att det väntas en maxtemperatur som överstiger 30 grader tre dagar i följd. Det
varma vädret innebär en ökad påfrestning på kroppen, vilket kan ge problem för framför allt riskgrupper. TT

Högerextrem nätgrupp förbjuds
Tyskland Tysklands inrikesdepartement meddelar
att en nynazistisk grupp som främst är verksam på
sociala medier förbjuds.
”Högerextremism och antisemitism hör inte heller hemma på internet”, twittrar talespersonen Steve
Alter. TT-AFP

Förtroendet sjunker för Löfven
Coronaviruset Svenskarnas förtroende för såväl
regeringen och oppositionen som för Folkhälso
myndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell
sjönk markant i juni, enligt en mätning Ipsos gjort på
uppdrag av Dagens Nyheter. TT

258

Så många miljoner barn i världen saknade tillgång till
skolgång under 2018, uppger Unesco i en ny rapport.
TT / VID

Varning för terrordåd i virusets spår
Bryssel Coronakrisens ekonomiska och sociala effekter riskerar att ge ny näring åt allehanda extremister
och leda till fler terrordåd. Varningen kommer från
Europol-chefen Catherine De Bolle i organisationens
årliga rapport om terrorläget i EU. TT:S KORRESPONDENT

Uppsving för tåg till fjällen
Turism Semester i Norrbottens fjälltrakter lockar. SJ
vittnar om hårt tryck på nattågen norrut från
Göteborg och Stockholm, rapporterar SVT Nyheter
Norrbotten.
Uppsvinget märktes när det blev klart att reserestriktionerna i Sverige skulle förändras 13 juni. TT

I den lilla gruppen i en hemlik miljö som familjedaghemmen erbjuder kan varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek,
gemenskap och utveckling bli mött, säger KD:s familjepolitiska talesperson, Pia Steensland. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

KD sågar förslag om
dagmamme-stopp
Nyligen föreslog regeringens
utredare ett etableringsstopp
för familjedaghem, det som tidigare kallades för ”dagmamma”.
Nu kommer skarp kritik från
Kristdemokraterna.
– Förslaget är ännu ett steg i
en utveckling där staten anser
sig veta bättre än föräldrarna
vad som är bäst för deras barn,
säger partiets familjepolitiska
talesperson Pia Steensland till
Världen idag.

●● I Minnesordet över Max Safir (18 juni) stavades

Världen idag har i flera artiklar belyst regeringens utredning
om fritidshem och pedagogisk
omsorg. I ett betänkande nyligen
föreslog utredaren ett etableringsstopp för familjedaghem, något
som fått Kristdemokraterna att
reagera.
– Vi är djupt kritiska till förslaget som skulle slå hårt mot de
barn som av olika anledningar
mår bättre i en mindre grupp i en
hemlik miljö. Förslaget är ännu
ett steg i en utveckling där staten
anser sig veta bättre än föräldrarna vad som är bäst för deras
barn, säger Pia Steensland till
Världen idag.

namnet på ett av förintelselägren fel – rätt ska vara
Ebensee. Vi beklagar felet. VID

Utredaren skriver att den pedago-

Fjällvandring i Björkliden med utsikt över Lapporten.
Foto: Henrik Holmberg/TT

Rättelse.

●●●
Vi är djupt
kritiska till
förslaget
som skulle
slå hårt mot
de barn som
av olika
anledningar
mår bättre
i en mindre
grupp i
en hemlik
miljö.
Pia Steensland
(KD)
Familjepolitisk
talesperson

giska omsorg familjedaghemmen
bedriver ”inte i tillräcklig grad
kan anses förbereda barnen för
fortsatt lärande på ett i dag adekvat sätt”.
Genom den slutsatsen misstänkliggörs en hel yrkesgrupp
med engagerade familjedaghem,
anser Pia Steensland. Hon vill i
stället förbättra kvaliteten i all
barnomsorg med utgångspunkt
i barnens behov och rättigheter.
– Minskade barngrupper och
bättre förutsättningar för familjedaghem är prioriterade delar
i detta arbete. Genom kvalitetskrav och tillsyn säkerställer
vi att kompetensen finns inom
den pedagogiska omsorgen, inte
minst för att främja språkutvecklingen. Vi menar också att valfriheten i sig och konkurrensen
mellan olika barnomsorgsformer
gynnar kvaliteten.

Vad skulle det få för konsekvenser
om förslaget blir verklighet?
– I den lilla gruppen i en hemlik miljö som familjedaghemmen
erbjuder kan varje barns behov
av trygg omsorg, stimulans, lek,
gemenskap och utveckling bli
mött. Ett uppskattat komplement
till förskolans ofta alltför stora

barngrupper skulle försvinna
om utredningens förslag blir
verklighet. Valfriheten och föräldrarnas möjlighet att välja en
barnomsorg som passar bäst för
just deras barn och familj skulle
inskränkas.
Tvärt emot ett etableringsstopp vill Kristdemokraterna
införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem
för de föräldrar som önskar det.
Och Pia Steensland vill fortsätta
hävda föräldrars rätt att välja
den omsorgsform som är bäst för
deras barn.
– Det måste finnas olika barnomsorgsformer och all barnomsorg ska hålla hög kvalitet. Det är
därför som vi har stridit för och
fortsätter kämpa för införande
av barnomsorgspeng, pedagogisk
omsorg och en lag som skulle
säkerställa att barn som är tre
år och under inte ska behöva tillhöra grupper som är större än
tolv barn, säger hon.

Ingrid Byström
redaktionen@varldenidag.se
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Vården. Sjukvårdsdirektör erkänner att platsbrist kan uppstå

Överläkare: ”Lögn att inga
patienter prioriterats bort”
Det är en lögn från regionledningen att inga patienter prioriterats bort i Stockholm under
coronapandemin. Det säger
överläkare Michael Broomé vid
Ecmo-centrum på Karolinska
sjukhuset till Dagens Nyheter.
– Vi har upprepade gånger
tvingats säga nej till patienter
vi normalt skulle ha accepterat,
säger han.
Enligt källor inom intensivvården gick det tidigt i pandemin ut
besked om att man skulle behöva
prioritera hårdare än normalt.
Sedan dess har DN beskrivit flera
fall där äldre har prioriterats bort
i vården. Även Världen idag har
i flera artiklar uppmärksammat
larmen.
Men hälso- och sjukvårdsledningen i Region Stockholm har
förnekat att man behövt prioritera bland de sjuka.

Nu säger flera läkare till tidningen att regionchefernas tal om att
man inte gjort prioriteringar utöver det normala är en lögn.
– Att försöka låtsas att vården bedrivs utan behov av prioriteringar är lögn, säger Michael
Broomé.
– Många vittnar om att man
tvingats till hårda prioriteringar
när det gäller inte bara respiratorvård utan också andra behandlingar som njurdialys, som är en
viktig del av intensivvården.
Michael Broomé säger till DN
att de senaste månaderna varit
exceptionella, och att Ecmo, tack
vare inlånad personal och utökade arbetstider kunnat utöka
antalet vårdplatser, från tre till
runt tio.
– Trots detta har vi ofta känt
vanmakt och otillräcklighet. Vi
har förlorat flera unga, tidigare
friska, patienter med särskilt allvarliga sjukdomsförlopp. Vi har
också upprepade gånger tvingats
säga nej till patienter vi normalt
skulle ha accepterat på grund av
brist på erfaren personal, lämpliga lokaler och utrustning, säger
han.
Enligt Michael Broomé är de långa
vårdtiderna för covid-19-patienter en särskild utmaning, liksom
svårigheterna att bedöma prognosen när det handlar om en helt
ny sjukdom.
Det har dessutom gjorts färre
ultraljuds- och röntgenundersökningar än vad som krävts, och
inte heller befuktning, inhalationer och annan andningsvård sker
på vanligt sätt, säger han, och
beklagar att ansvariga chefer inte
klarat av att beskriva de resursbrister som finns.
Johan Styrud, ordförande för

”Många vittnar om att man tvingats till hårda prioriteringar när det gäller inte bara respiratorvård utan också andra behandlingar”, berättar
en läkare. Foto: Janerik Henriksson/TT
Stockholms läkarförening och
överläkare vid Danderyds sjukhus, håller med om att man har
behövt prioritera hårdare.
Han tror tror att regionledningen förnekat prioriteringar av
strategiska skäl.
– Det är politiska uttalanden.
Sjukvården i många regioner
har varit hårt pressad, det går
inte att sticka under stol med.
Skulle den politiska ledningen
sagt rakt upp och ned hur det
har varit skulle det ha blivit en
väldigt stor reaktion, och det
har man velat undvika, säger
han.
– Man upplever att man måste
säga att det finns kapacitet och
trygghet, trots att man på golvet
ute i verksamheterna upplevt
något annat. Men jag tycker att
man ska vara sanningsenlig.

Lars Falk, verksamhetschef för
Ecmo-centrum, ger visst medhåll till läkaren Michael Broomés
utsaga.
– Även om vi alltid behöver
göra prioriteringar inom sjukvården så har det varit tuffare under
den här perioden, säger han till
DN.
Han håller dock inte med om
att Ecmo-centrum saknat kompetens och kapacitet och därför
nekat att ta emot covidsjuka.
Vissa patienter har prioriterats
bort från Ecmo-behanding, som
innebär syresättning av blodet
med en konstgjord lunga, men det
beror på att de inte varit i tillräckligt god fysisk form för att klara
av den, menar han.
Björn Eriksson, hälso- och
sjukvårdsdirektör
i
Region

●●●
Skulle den politiska ledningen sagt rakt upp och
ned hur det har varit skulle
det ha blivit en väldigt stor
reaktion, och det har man
velat undvika.
Johan Styrud, ordförande för
Stockholms läkarförening

Stockholm, har tidigare sagt
att riktlinjer om prioriteringar
inte har behövt användas och att
patienter har fått den vård som
har gynnat dem bäst. Nu säger
han dock att platsbrist kan uppstå på vissa sjukhus – och att prioriteringar då kan behöva göras.
– Lokalt eller regionalt kan det
uppstå situationer där behovet är
större än tillgången på intensivvårdsplatser. I sådana fall kan
prioriteringar enligt Socialstyrelsens ”Nationella principer för
prioritering inom intensivvård
under extraordinära förhållanden” behöva tillämpas, skriver
han till DN.

Eva Janzon
Sara Andersson
redaktionen
@varldenidag.se
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NYHETER
Bibelsyn. Starka känslor efter debattartikel

Peter Halldorfs Knutbyteori
får mothugg: ”Oförskämd”
”Fundamentalistisk” bibelläsning var roten till sektutvecklingen i Filadelfia Knutby.
Det menar författaren Peter
Halldorf i en debattartikel i
Dagen. Men Halldorfs beskrivning ifrågasätts nu från flera
håll och pingstprofilen JackTommy Ardenfors kallar analysen smärtsamt arrogant.
Peter Halldorf efterfrågar i sin
text om Knutby ”rannsakan över
vad det är i den egna teologins
och andlighetens dna som varit
katalysator för
denna
katastrof”.
Han menar
också att det
han kallar en
fundamentalistisk bibelsyn Jack-Tommy
”lever
kvar Ardenfors.
i
åtskilliga
pingstkarismatiska miljöer, den
gror under ytan, tillväxer på sina
håll”.

Flera kristna profiler har reagerat
starkt på Halldorfs påståenden.
Jack-Tommy Ardenfors uttrycker
i ett Facebookinlägg djup sorg
över artikeln.
Han menar att Halldorf är
direkt oförskämd när han kopplar bokstavlig bibelläsning till
tragedin i Knutby och när han
försöker länka pingströrelsen
som helhet till skeendet.
Ardenfors anser att den som
har minsta kännedom om Knutby
vet att problemen definitivt inte
handlade om att man läste Bibeln
bokstavligen, skriver han.
Det som Peter Halldorf ser som
en tragedi, att en bokstavlig bibelförståelse fortsatt präglar pingstkarismatiska miljöer, menar
Ardenfors tvärtom är något gott
och avgörande för en fortsatt
positiv utveckling i Sverige och
utomlands.

Peter Halldorf menar att en fundamentalistisk bibelsyn ”lever kvar i åtskilliga pingstkarismatiska miljöer” och ”gror under ytan”. Foto: Arash Asadi
Att Halldorf vill härleda sektbeteendet till att läsa Bibeln bokstavligen kritiseras även av Micael Grenholm, pastor och debattör.
”Bibeln säger … inte bokstavligen att Åsa Waldau är Kristi
brud, eller att Jesus ska komma
tillbaka till Knutby i Uppland,
eller att pastorer utövar andliga
strider genom att ha sex med vem
de vill, eller att Gud vill att Helge
Fossmos hustru ska dödas”, påpekar han i en kommentar på Joel
Halldorfs Facebooksida, där texten spridits.

Pingstpastorn Emil Gillsberg
menar i samma kommentarsfält att det är en djup smärta att

det gång på gång insinueras att
pingströrelsen bara vänt Knutby
ryggen och gått vidare.
”Ingenting kunde vara en grövre missuppfattning”, skriver han.
Samtidigt får Peter Halldorf
stöd från andra röster. En av dem
är Boel Hössjer Sundman, tidigare präst i Knutby och ansvarig
för arbetet med Svenska kyrkans
nya kyrkohandbok.
”Viktig text. Rannsakan behövs
i fler samfund kring detta”, skriver hon.
Även Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin hyllar Halldorfs text.
”Lysande bra o viktigt”, skriver
hon i en Facebookkommentar.

●●●
Bibeln säger inte bokstavligen att Åsa Waldau är Kristi
brud, eller att Jesus ska
komma tillbaka till Knutby i
Uppland, eller ... att Gud vill
att Helge Fossmos hustru
ska dödas.
Micael Grenholm, pastor och debattör

Pastorn och teologen Lars
Gunther menar dock att det är
problematiskt när ”fundamentalism” används som en fras för allt
man ogillar och för att dra bibeltroende över en kam.
Per-Arne Imsen, pastor och författare, tycker att Halldorfs teori,
att det gemensamma problemet
hos dem som hamnar i obibliska
läror skulle vara deras bibeltro,
är märklig.

Samuel Teglund
samuel.teglund
@varldenidag.se

Rörelse. Ber trots inställd konferens

New Wine tog över i bönestafetten för Sverige 365
Den ett år långa bönesatsningen Sverige 365 skulle ha varit
ett inslag på New Wines sommarkonferens i Vänersborg den
här veckan. Nu när konferensen
är inställd tar i stället människor
och församlingar på olika ställen i Sverige ansvaret för att
hålla igång böneflödet.

semester och sitter på en bergstopp i Härjedalen, med dubbla
känslor.
– Jag sörjer att vi inte kan
komma tillsammans som New
Wine-nätverk det här året. Men
att vi kan vara med och be är
någonting som kopplar oss samman. Det känns bra, säger han.

Lysekils
kyrkoherde
Hans
Wolfbrandt, som är engagerad
i förnyelsenätverket New Wine,
skulle också ha varit engagerad i
nätverkets sommarkonferens om
den hade blivit av. När Världen
idag når honom har han i stället

Bokningen av bönepass för
Sverige 365 görs för varje timme
dygnet runt, av antingen enskilda personer eller grupper. När
stafettpinnen gick över till New
Wine den här veckan så hölls
det en uppstart i pingstkyrkan

en stor genomslagskraft, säger
han.

i Vänersborg. Enligt Wolfbrandt
har det fyllts på ganska bra med
bokningar av bönevakten och han
var själv med på ett bönemöte i
Härjedalen på söndagskvällen.

New Wine är också en av de organisationer som ligger bakom
bönesatsningen Sverige 365. För
Hans Wolfbrandt är det något
naturligt med tanke på att New
Wine är en förnyelserörelse.
– Det har ju att göra med den
tro vi har på att Gud vill sända
väckelse i Sverige och förnya kyrkan. Jag tror att det som vi ber för
vårt land, som vi ber i enhet, har

Om du får dela ett tips på böneämne med läsarna, vad väljer du då?
– Det som mitt hjärta brinner
för är församlingen i Sverige, att
församlingen skulle bli andefylld
och skulle göra Guds rikes gärningar så att det förändrar kulturen och landet efter Guds vilja,
säger Hans Wolfbrandt.

Tanken med Sverige 365 är att
någon ständigt ska be för landet.
Foto: Warren Wong/Freely Photos

David Spånberger
david.spanberger@varldenidag.se
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Sommarkonferens. Hoppets Stjärna firar 50 år

Lennart Eriksson, Ulrika Kallin Eriksson och Gunnar Johansson är programledare för sändningarna. Foto: Hoppets Stjärna

Cilla Hector och Frank Ådahl (till höger) spelade under förra veckan in sina sånger på konferensplatsen i Kärrsjö med den vackra vyn över Kärrsjön som bakgrund. Foto: Hoppets Stjärna

Nu inleds årets Kärrsjökonferens – på din skärm
På onsdagskvällen inleds den
årliga tältkonferensen i Kärrsjö.
Frank Ådahl, Tigleth Malkey och
Pelle Hörnmark är några av de
medverkande i konferensen
som delvis spelades in i Kärrsjö
redan i förra veckan.
– På initiativ av producenten och
filmaren Samuel Andersson uppstår Kärrsjökonferensen nu i digital form, säger Lennart Eriksson,
missionsledare, ordförande i
Tältmissionen och en av de tre
som ingår i konferensledningen.
De andra två är Hoppets Stjärnas
vd Ulrika Kallin Eriksson och
pastor Gunnar Johansson, som

är resande ambassadör för
Tältmissionen/Hoppets Stjärna.
– Vi har valt en modell där vi
varvar studiosamtal och aktuell
information med sång och predikan i en salig mix, berättar
Lennart Eriksson.

Två kända förkunnare medverkar
via videolänk; pingstledaren Pelle
Hörnmark och riksevangelist
Tigleth Malkey. På plats i Kärrsjö
finns musikerna Frank Ådahl
och Cilla Hector som framför sina
fina sånger med den vackra vyn
över Kärrsjön som bakgrund.
Eftersom det i år är 50 år sedan

missionsorganisationen
Hoppet Stjärna bildades, kommer ett
flertal välkända förkunnare som
Owe Lindeskär, Ingemar Helmner och Donald Bergagård medverka i tidigare inspelade inslag.
Det bjuds också på inspelningar
av sång och musik, med namn
som Per-Erik Hallin.

Lennart Eriksson tror att ”nostalgikvällen” torsdag den 25
juni kommer att väcka speciellt
intresse. Då bjuds det på filmat
material med medverkan av ett
flertal välkända profiler.
Speciellt fokus blir det på Lennarts far, väckelseevangelis-

ten Erik-Gunnar Eriksson, som
grundade både Tältmissionen och
Hoppets Stjärna.
– Flera av hans medarbetare
och vänner från förr ger då sin
personliga bild av min pappa.
Bland annat beskriver Donald
Bergagård deras nära vänskap
sedan slutet av 50-talet, fram till
pappas död 2006.
Sändningarna börjar på kvällen onsdag den 24 juni och fortsätter fram till söndag 28 juni,
och kan bland annat ses via tvkanalen TBN Nordic.

Den första Kärrsjökonferensen
hölls 1964. Sedan dess har den,

med undantag för några år på
2000-talet, hållits årligen i den
naturskönt belägna byn Kärrsjö,
drygt sex mil nordväst om
Örnsköldsvik.
– Kärrsjö är en mycket viktig
plats för oss; förutom att våra
sommarkonferenser hålls här, så
bildades såväl Tältmissionen som
Hoppets Stjärna på denna plats.
Här föddes också min far, grundaren Erik-Gunnar Eriksson, förklarar Lennart Eriksson.

Börje Norlén
redaktionen@varldenidag.se
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NYHETER
Smittspridning. Församlingens glädje blev kortvarig

Coronautbrott i Gällivare
sätter stopp för kyrkmöten
Pingstförsamlingen i Gällivare
hade precis haft sin första gudstjänst på över två månader när
det nu pågående lokala coronautbrottet uppdagades. Nu vet
de inte när de kan träffas fysiskt
igen.
Samtidigt kommer vittnesbörd om att det finns en öppenhet för Gud mitt i krisen.
Jörgen Kitok Andersson, styrelsemedlem i pingstkyrkan i
Gällivare, berättar att församlingen tog beslutet att inte längre ha några möten i kyrkan, som
en säkerhetsåtgärd med tanke
på coronapandemin, någon gång
i mars. Sedan dess har de haft
gudstjänster och bönemöten via
internet, med hjälp av videosamtals-appen Skype.
Församlingen har 30–40 aktiva medlemmar och alla har
dessvärre inte haft tekniken
för att kunna delta i de digitala
mötena, men Kitok Andersson
har i alla fall upplevt att mötena
har varit uppskattade av dem
som har kunnat vara med.
– Det har ändå känts bra att få
ha den där möjligheten till kontinuitet, säger han.

Efter att det inte hade varit så
mycket känd smittspridning i
Gällivare bestämde de sig till
slut dock för att starta upp sin
ungdomsgrupp igen, samt att ha
en gudstjänst med årsmöte den
sista maj, med extra glest mellan bänkarna.
– Vi uppfattade väl att det var
ett ganska stort sug efter att
komma. Drygt 30 kom. Det kom
även människor som var över
70 år, konstaterar Jörgen Kitok
Andersson.
Veckan som följde kom dock
rapporterna om att smittspridningen hade ökat i Gällivare.
– Det var lite snopet. Jag längtar ju efter att få träffa försam-

Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat kraftigt i Gällivare den senaste tiden och stadens pingstförsamling har för andra gången i år
beslutat att lägga alla sina kyrkmöten på is. Kommunen har valt att stänga alla fritids- och kulturanläggningar. Foto: Hans-Olof Utsi/TT
lingen igen. Vi längtar efter det,
säger Jörgen Kitok Andersson,
styrelsemedlem i pingstkyrkan.
– Så vi hann bara ha ett möte
innan vi fick stänga ned igen.
Nu har vi återgått till Skype.
Det kändes tråkigt. Det blir inte
samma att sitta på Skype, menar
han.

Även församlingens hemgrupp
har nu ställt in sina möten.
Församlingen har dock redan

tidigare uppmuntrat varandra
till att hålla kontakten via telefon och att hjälpa äldre med att
handla. Jörgen Kitok Andersson
har också fått höra vittnesbörd
om öppenhet och att Gud möter
människor mitt i allt.
Även om han själv inte är
rädd för att smittas av corona så
vill han gärna be Världen idags
läsare att be för människorna
i Gällivare, där situationen
på sjukhuset redan är mycket

ansträngd på grund av det lokala coronautbrottet.
– Det är klart att jag känner en
oro för att människor ska fara
illa. Vi är beroende av både Gud
och förböner här, säger Jörgen
Kitok Andersson.

●●●
Vi är beroende av både Gud
och förböner här.
Jörgen Kitok Andersson

David Spånberger
david.spanberger@varldenidag.se

Nordkorea. Information, film och musik sänds över gränsen

Nya ballonger norrut från avhoppare i Sydkorea
Ballonger med flygblad har än
en gång sänts från Sydkorea
över gränsen till Nordkorea,
meddelar en aktivistgrupp som
leds av nordkoreanska avhoppare.
De nya Pyongyang-kritiska
försändelserna väntas orsaka
starka reaktioner i Nordkorea,
som anser att flygbladen förolämpar ledarskapets värdighet.
Myndigheterna i Sydkorea har
försökt sätta stopp för kampanjerna men enligt aktivistgruppen sändes ändå 20 ballonger
upp nära gränsstaden Paju sent
på måndagskvällen. Förutom en

halv miljon flygblad skickades
även 100 USB-stickor som till
exempel kan innehålla sydkoreansk film och musik, och 2 000
endollarssedlar som ska göra att
människor plockar upp försändelsen.

demilitariserade zonen på gränsen.
Nyligen sprängde Nordkorea
det nord-sydkoreanska sambandskontoret vid gränsen mellan länderna.

TT-AFP
Nordkorea meddelade nyligen att
landet som hämnd producerat
12 miljoner flygblad som ska
skickas söderut med 3 000 ballonger.
Spänningen mellan länderna
har ökat den senaste tiden, då
Pyongyang bland annat har
hotat med att förstärka sin militära närvaro i och kring den

Nordkorea har svarat på ballongaktivismen genom att skicka
egna ballonger mot syd. På bilden ses en ballong med bilder på
Nordkoreas diktator Kim JongUn, tidigare diktatorn Kim
Il-Sung och Kim Jong-Uns syster
Kim Yo-Jong.
Foto: Yang Ji-woong/AP/TT
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Gratismat. Marknadsförsäljare bidrar till social insats

Israelkrönika.

Roar Sörensen: Så
blir folk anhängare till
”den palestinska saken”
Om man tittat noggrant på Black lives matterdemonstrationerna (BLM) den senaste tiden har
man kunnat lägga märke till flera så kallade
”palestinska flaggor”, eller rättare sagt PLOflaggor. Många blir med rätta förundrade över detta
fenomen, men för dem som har följt den arabiskisraeliska konflikten några år kommer det inte
som någon överraskning. PLO-flaggor liksom propalestinska slagord och färger dyker upp i de mest
otänkbara sammanhang.
När ordet apartheid nämns i dag är det inte osannolikt att många tänker på ”Palestina” snarare än
Sydafrika. Det palestinska självstyrets (PA) propagandamaskineri – och här talar vi verkligen om
fullvärdig propaganda – har lyckats klistra denna
term på Israels relation till de palestinska araberna
till den grad att ”Israel” är ett av de mest sökta
orden kopplat till ”apartheid” på Google.

I stället för att slänga överbliven mat kan marknadsförsäljare lämna den till det sociala kylskåpet, från vilket behövande kan hämta mat alldeles gratis. Foto: Oded Balilty/AP/TT

Kylskåp med gratis
mat finns nu i Israel
är villiga att donera och ta med
den, och [möjliggör för människor] att också njuta av den, i stället
för att den kastas, säger Leron.

Matsvinnet minskas och människor får gratis överbliven mat
på ett säkert sätt, genom tre så
kallade sociala kylskåp som nu
finns i Israel. I Jerusalem flyttade det sociala kylskåpet nyligen
till den stora Mahane Yehudamarknaden.
Den israeliska nyhets- och nöjessajten Mako berättar i en artikel
om fenomenet med de sociala kylskåpen, som hittills ska ha varit
framgångsrikt. Det första av de
tre kylskåpen har stått i Tel Aviv
i ett år, det andra har funnits ett
halvår i Jerusalem, och det tredje
öppnade för några veckor sedan i
Be’er Sheva.
Jerusalems sociala kylskåp
flyttades för drygt en vecka sedan
till vad som beskrivs som ett mer
naturligt läge: den stora Mahane Yehuda-marknaden som på
hebreeiska kort och gott ofta kal�las ”Marknaden”, Ha’shuk.

Idén är enkel: I stället för att
slänga sin överblivna mat vid
slutet av arbetsdagen kan marknadsförsäljarna lämna den till
frivilliga insamlare, som sedan

De sociala kylskåpen finns för
närvarande i tre israeliska städer.
Foto: Pixabay

placerar maten i kylskåpet, från
vilket alla människor är välkomna att hämta mat alldeles gratis.
Sajten Mako har intervjuat
en av de tre studenter som är
ansvariga för kylskåpsprojektet
i Jerusalem, Tamir Leron, som
beskriver målen som de har med
kylskåpet.
– Det ena är att minska matavfallet och det andra är att skapa
en gemenskapsmiljö runt det, där
människor tar hand om andra
och samlar mat från ställen som

Säkerheten har initativtagarna
också tänkt på, genom att bara
råvaror och förpackad mat accepteras, så att innehållet ska vara
känt. De företagare som bidrar
med mat får ett erkännande i
form av ett speciellt klistermärke
som de kan skylta med för att
medvetandegöra kunderna om
sin insats.
Kylskåpet i Jerusalem har en egen
Facebook-sida för den som vill
veta mer. Den som är på plats i
den israeliska huvudstaden och
vill besöka själva kylskåpet, för
att kanske ta del av lite gratis
mat, kan bege sig till adressen
Agrippa Street 111 och se sig om
efter det kafé som förser det sociala kylskåpet med elektricitet,
Power Coffee Works.

Den palestinsk-arabiska historiebeskrivningen har
också tillägnat sig status som offer för kolonialism,
imperialism, statsterrorism, krigsförbrytelser,
kapitalistiskt utnyttjande och rasism, för att nämna
några. Ja, man har till och med fräckheten att
framställa sig själva som offer för nazism – som
fångar i koncentrations- och utrotningsläger, utsatta för etnisk rensning och folkmord.
Nästan var i världen man än finner någon som
står upp emot orättfärdiga fenomen kommer man
att se hur pro-palestinska aktivister hoppar på vagnen. Och den saken gör de mycket bra.
För att återgå till BLM publicerade The Palestine
Museum US den 1 juni ett inlägg på Instagram med
en teckning av George Floyd med ”palestinasjal”
runt halsen och PLO-flaggan som bakgrund. Den
medföljande texten sade: ”Tillsammans mot orättfärdigheten.” Men vad har de två sakerna med varandra att göra?
Det palestinsk-arabiska propagandamaskineriet
bygger på två principer och spelar på mänskliga faktorer (jag uttalar mig nu inte om BLM).
Princip 1: Lidande är detsamma överallt, och om
någon lider är det någon annans fel. Det finns inga
utomstående faktorer eller eget ansvar. Princip 2:
Den som lider har den moraliska överhögheten.
Lidande ger dig rätt, lidande gör att du kan ursäktas för dina handlingar.
Baserat på detta anser pro-palestinska aktivister
det fullt naturligt att rida på andras vågor – och de
bakomliggande orsakerna till lidandet är oväsentliga.
De mänskliga faktorerna är till att börja med
empati; människor reagerar starkt när de hör om
apartheid, rasism och utnyttjande. Det är som det
ska vara. Men det är den andra faktorn som skapar
problem: generell brist på kunskap samt motivation
till att kontrollera grundläggande fakta.
Propalestinsk propaganda skulle falla om folk tog
sig tid att kontrollera dess påståenden. Men maskineriets erfarenhet säger dem att de kan slippa
undan med enkla slagord och uppdiktade kopplingar. Det blir däremot aldrig en sund och konstruktiv
debatt i detta ämne om inte fakta respekteras.
Det är dags att slå omkull detta korthus. Men
låt oss samtidigt se till att vi bevarar
kärleken till och respekten för
människor – ”vi ska hålla fast vid
sanningen i kärlek” (Ef 4:15).

David Spånberger
david.spanberger@varldenidag.se

redaktionen@varldenidag.se

Veckans
tummar

För ”roterande
premiärminister”
Benny Gantz,
som i söndags
frånsade sig en
premiärminister
bostad och andra
fördelar medan
han väntar på att
tillträda premiär
ministerposten.
Ett viktigt symbo
liskt beslut i en tid
av ekonomiska
utmaningar för
alla.

För Pink Floydmusikern Roger
Waters. Den väl
kända antisemi
tiska amerikanen
uttalade i lördags
att den israeliska
armén har tränat
USA:s polis i att
döda, och tillade
att sionismen,
”den fula skam
fläcken”, måste
tas bort.

Läs
fler av
Världen idags
artiklar och
nyhetsanalyser
om Israel på
varldenidag.se/
israel
Roar Sörensen har
sedan 2001 arbetat på
heltid med Israelfrågor,
har tagit två master
utbildningar vid
Hebrew University i
Jerusalem och talar
hebreiska flytande.
Han är ledare för orga
nisationen Israel Next,
israelnext.com
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NYHETER
USA. Planned Parenthood stöder Demokraternas presidentkandidat

Joe Biden har rört sig vänsterut under sin politiska karriär, konstaterar bedömare. Foto: Matt Slocum/AP/TT

Joe Biden: Kommer skrota
Trumps abortrestriktioner
Planned Parenthood, som bland
annat driver abortkliniker i USA,
har nu officiellt gett sitt stöd åt
Demokraternas presidentkandidat Joe Biden inför höstens
presidentval.
– Vi kommer att skydda kvinnors författningsenliga rätt
att välja [abort], säger Joe
Biden i en video som Planned
Parenthood lagt upp på internet.
I den korta videon säger Joe
Biden att han kommer att kämpa
för att återuppta internationellt
bistånd till organisationer som
arbetar med aborter. Han kommer även att skrota de restriktioner mot abort som president
Donald Trumps administration
infört inom ett federalt hälsoprogram som riktar sig till låginkomsttagare.
Enligt tidskriften Forbes har
Planned Parenthood lovat att
bidra till Joe Bidens valkampanj
med 45 miljoner dollar, vilket är
tre gånger så mycket som man

●●●
Intressant ordval från
Planned Parenthood. Jag
håller med om att detta är
[på] liv och död. Jag är stolt
över att stå upp för och
skydda livet. #ProLife
Jason Lewis, republikansk politiker

spenderade 2016.
– De senaste fyra åren har våra
grundläggande rättigheter och
vår hälsa varit föremål för attack,
säger Alexis McGill Johnson, ordförande för Planned Parenthood
Action Fund, som är organisationens kampanjavdelning, i videon.
Hon syftar både på förändringar inom sjukvårdsförsäkringen,
allmänt kallad Obamacare, och
på olika begränsningar för möjligheten till laglig abort.

Biden har ändrat sin syn på abort
genom åren. Förra året drog han
tillbaka sitt stöd för en lagändring som förbjuder federal finansiering av flertalet aborter, och
som han själv varit med om att få
igenom. Han har också lovat att
stärka aborträtten på federal nivå
om han blir president.
Han står sedan tidigare bakom
förbudet mot de kontroversiella
sena aborter som kallas partialbirth abortions.

I en separat intervju med NPR har
Alexis McGill Johnson dessförinnan sagt att årets presidentval
”handlar och liv och död”, vilket
flera av hennes kritiker noterat.
”Intressant ordval från Planned Parenthood. Jag håller med
om att detta är [på] liv och död.
Jag är stolt över att stå upp för
och skydda livet. #ProLife”, skrev
republikanen Jason Lewis, som
kandiderar till senaten i Minnesota.

I tidningen Washington Post skriver krönikören Henry Olsen
att Joe Biden rört sig vänsterut
under sin politiska karriär.
”Detta ses tydligast i hans ändrade inställning till aborter. Han
började sin karriär i senaten som
motståndare till aborter”, skriver
Henry Olsen, och ger fler exempel.
”Han var mot äktenskap för
homosexuella på 1990-talet, och
för detsamma 2012. Han ville höja
[...] pensionsåldern, se till så att
innehav av crack skulle ge hår-

Många bedömare pekar på att Joe

dare straff än innehav av heroin,
och stödde kriget i Irak – sakfrågor som han sedan ändrade
ståndpunkt om”.

En annan fråga som kan få det att
bränna till under valkampanjen
rör initiativet att låta köra skolbarn från välbärgade bostadsområden till skolor i fattigare
distrikt, och ibland vice versa,
som ett sätt att motverka segregationen. På 1970-talet var Joe
Biden emot obligatorisk ”bussning”, som det kallades, vilket
han har fått flera kritiska frågor
om på senare tid.
Man kan notera att Joe Biden
och Donald Trump har gjort motsatta resor när det gäller abort.
Donald Trump uttalade sig för
rätten till laglig abort i en TVintervju 1999.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se
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Genus. Trump-administrationen hyllas av konservativa grupper

USA slår fast skillnad mellan
kön – river upp Obama-regel
USA:s hälsodepartement
har upphävt en ”anti-diskriminerings-föreskrift” som
skulle tvinga vårdgivare att
utföra aborter och könsbyten.
Regeländringen, som även
återinför den traditionella,
biologiska definitionen av könsbegreppet, hyllas av pro lifegrupper och familjefrämjande
organisationer.
Trump-administrationen upphävde nyligen en Obamacareförordning från 2016, som innebar att vårdgivare skulle tvingas
utföra aborter, liksom ”könskorrigerande” behandlingar och
operationer. De
som
vägrade
skulle riskera
att förlora statligt stöd eller
att råka ut för
rättsliga åtgärder. Det skriver Marjorie
bland
andra Dannenfelser
Lifesite News.
I december 2016 stoppades
genomförandet av Obamacareförordningen, med hänvisning till
att den troligen stred emot lagar
om medborgerliga rättigheter och
religionsfrihet. Detta beslut fastställdes 2019 av en annan federal
domstol.

Den aktuella regeländringen återinför också den traditionella,
biologiska definitionen av könsbegreppet, medan Obamas sjukvårdsreform definierade detta
som ”någons inre känsla av kön,
som kan vara manligt, kvinnligt,
inget av detta eller en kombination av manligt och kvinnligt”.
Tillkännagivandet från USA:s
hälsodepartement hyllas av pro-

Kön är biologiskt, och inte någon inre känsla, slår Trump-administrationen fast. Foto: Pixabay
life-grupper, familjefrämjande
organisationer och USA:s konferens för katolska biskopar.
Terry Schilling, vd för American Principles Project, sade i en
kommentar att Trump-administrationen bekräftar en grundläggande, självklar sanning att kön

är biologiskt betingat – att män är
män och kvinnor är kvinnor.

Marjorie Dannenfelser, ordförande
för prolife-organisationen Susan
B. Anthony List, kallade åtgärden
för ”ytterligare en viktig seger för
samvetsfriheten i Amerika”.

●●●
Abort är inte hälsovård och
borde aldrig få mandat av
regeringen.
Marjorie Dannenfelser, ordförande
för pro-life-organisationen Susan B.
Anthony List

”Abort är inte hälsovård och
borde aldrig få mandat av regeringen”, sade hon bland annat.

Ingrid Byström
ingrid.bystrom@varldenidag.se

USA. Laglöst område kan upphävas

Seattle vill återta demonstranternas polisfria zon
Myndigheterna i Seattle förbereder sig på att återta kontrollen över den polisfria zon
– Chop – som demonstranter
skapat i staden. Men det ska ske
utan våld, försäkrar borgmästaren Jenny Durkan.
– Det är dags för folk att återvända hem, säger hon.
Polisen i Seattle ska återvända
till den station de övergav för
närmare två veckor sedan, och de
ska göra det ”på ett fredligt sätt
och inom den närmaste framtiden”. Det säger Jenny Durkan på
en presskonferens, utan att precisera en närmare tidsplan.
– Det är dags för folk att återvända hem och det är dags för
oss att återupprätta [parken] Cal
Anderson och [området] Capitol
Hill så att de åter kan vara en del

av vårt samhälle som sjuder av
liv, säger Durkan enligt Seattle
Times.
Hon påpekar att staden inte
kommer att använda polis för att
få bort demonstranterna, utan att
de styrande försöker uppmana
alla att frivilligt lämna området.

Situationen i och runt Chop drogs
till sin spets i helgen. I lördags
sköts en man till döds och en
annan skadades allvarligt inne i
området. Polis uppgav då att de
mötts av demonstranter som med
våld försökte hindra polisen att
ta sig till platsen där skottlossningen ägt rum. Och i söndags
skottskadades en tonåring, som
på egen hand tog sig ut ur området och vidare till sjukhus.
Det omkring sex kvarter stora
området Chop — Capitol Hill

Occupied Protest zone — har
delat opinionen i USA.
Anhängare till proteströrelsen
Black lives matter har beskrivit
stämningen som festivalliknande
medan bland andra president
Donald Trump kallat området
farligt och laglöst. På Twitter har
han uppmanat Durkan att ”ta
tillbaka” sin stad, och att han
annars kommer att göra det. Han
har även kallat demonstranterna
för terrorister.

Polisen övergav området efter
sammandrabbningar
med
demonstranter under proteströrelsen som växte efter att 46-årige
George Floyd dödades i samband
med ett polisingripande i slutet
av maj.

Martin Yngve/TT

Demonstranterna som intagit ett område i Seattle har bevakat ”sin
gräns”. Foto: Ted S. Warren/AP/TT
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Trapphusmålning
med stil

Ett trevligt välkomnande!
Hur trevlig är det inte att komma in i en fräsch entré. Man blir
glad och känner sig välkommen. Vi renoverar alla typer av trapphus och vi hjälper gärna till med att byta till säkerhetsdörrar.

NYHETER
Politik. Ministern bemöter kritik

Ring oss om ni önskar en offert.
Du når oss på telefon:

018-10 10 10

www.andersproduktion.se

Har du något
att berätta?
Har du något spännande
att berätta, från ditt liv eller
din församling, som du tror
andra skulle vilja läsa om?
Kontakta gärna oss!
redaktionen@varldenidag.se

Vi lyfter Dig till
ett högre plan

Linde: Kunde
uttryckt mig
mer ödmjukt
Utrikesminister Ann Linde (S)
ångrar inte sitt kritiserade framträdande i en tysk intervju.
Men Linde medger att hon
kunde ha uttryckt sig på ett mer
ödmjukt sätt.
I intervjun med Deutsche Welle
i förra veckan försvarade Linde
Sveriges coronastrategi.
– Det är möjligt att man kan
vara lite trevligare, le lite mer och
möjligen vara lite mer kvinnlig
när man säger svaren. Det får väl
jag tänka på, säger utrikesministern.

Sverigedemokraterna har nu
anmält utrikesministern till riksdagens konstitutionsutskott, rapporterar Sveriges Radio.
– Vi vill att man ska granska
den här intervjun därför att det
finns ett krav på en minister att
de ska säga det som är sant, och
man ska inte säga det som inte är
sant. Här är vårt intryck att Ann
Linde faktiskt har skarvat en del
på sanningen i sin intervju, säger
Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Vinge till Sveriges
radio.
Även
Moderatledaren
Ulf
Kristersson har gett Linde hård
kritik för framträdandet. Han
anser att utrikesministern har
skadat Sveriges anseende genom
att ge ”arroganta och självtillräckliga svar på omvärldens rimliga frågor om de höga svenska
dödstalen”
Linde håller inte med om att
intervjun skadat Sverige. Hon

betonar att hon bemötte vad hon
anser vara en direkt felaktig bild.

På intervjuarens fråga om det
inte känns skamligt att så många
äldre dött svarade Linde att det
känns som att journalisten agerar som att det är ”något slags
världsmästerskap” mellan länder
om vilka som har minst smittade.
När intervjuaren ifrågasatte
Sveriges solidaritet inom EU på
grund av att regeringen är starkt
kritisk till den föreslagna återhämtningsfonden svarade Linde
med att ”det låter som du vill
kasta ut oss ur EU”.
– Man kanske ska uttrycka sig
på ett lite mer ödmjukt sätt, säger
utrikesministern.
I intervjun kan utrikesministern
svar tolkas som att smittspridningen varit större på privata äldreboenden än kommunala. Det är
ett områdena där hon fått kritik
för att fara med osanning.
– Det är möjligen så att jag
kunde varit ännu tydligare där,
säger Linde.
Något annat som hon har fått kritik för är att hon sade att man
kan nu testa sig utan att ha ”det
minsta symtom.”
Linde säger nu att det handlade
om Stockholmsregionen, men att
det inte framgick av tv-sändningen.
Ångrar du att du ställde upp i
intervjun?
– Absolut inte, säger Linde.
TT/VID

www.malarlift.se
Västerås: 021-81 07 20 Stockholm: 08-19 40 00
Gävle: 070-631 09 99
Uppsala: 070-222 59 22

Utrikesminister Ann Linde (S) har fått hård kritik för sin intervju i
Deutsche Welle. Foto: Anders Wiklund/TT
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ARBETSLIV

Redaktör Karin Nytomt
E-post karin.nytomt@varldenidag.se

Krönika.

Ekonomi. Kommer att slå hårt på ekonomin

Per-Olof Eurell:
Ska kristna göra
affärer med
varandra till lägsta
möjliga pris?

Liseberg är en av de nöjesparker som inte kan ha öppet i sommar på grund av coronarestriktioner. Foto: Thomas Johansson/TT

Nöjesparkerna tvingas
hålla stängt i sommar
Det blir inte några undantag för
nöjesparkerna, utan de måste följa
allmänna restriktioner, enligt ett
besked från regeringen.
Flera djurparker kan dock hålla
öppet.
Max 50 personer får samlas i allmänna
sammankomster. Många hade hoppats
på undantag för nöjesparkerna, men
några sådana blir det inte under sommaren, säger inrikesminister Mikael
Damberg (S) till TT.
– Regeringen har gjort en sammanvägd bedömning av detta och anser
att de lättnader i restriktioner som
faktiskt förekommit inför sommaren
får räcka. Och vi har ansvar att se till
att smittspridningen inte tar ny fart i
Sverige.

Han
hänvisar
till
Folkh älso
myndigheten, som anser att man inte
ska ändra i förordningen om max 50
personer.
Nöjesparkers tivolinöjen faller
under ordningslagen och förordning-

en om allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Det gör att
exempelvis Liseberg, Gröna Lund
och Skara Sommarland håller stängt
medan Kolmården, Astrid Lindgrens
Värld, och Furuvik till viss del håller
öppet.

Är smittrisken större i nöjesparker än
på fullbelagda stränder?
– Det är många verksamheter som
omfattas av den här begränsningen.
Det kan vara badland, konserter,
demonstrationer och allsvenskan.
Många grupper har velat ha undantag,
säger Mikael Damberg.
Är ni inte oroade för att detta kan bli
ekonomisk dödsstöt för nöjesparker?
– Vi har genomfört ett stort ekonomiskt stödpaket för att fånga upp
många verksamheter som drabbas. Det
är klart att vi förstår att det här är
sektorer som under hela pandemin
lidit svårt på grund av gränsen på 50
personer.
För Parks and Resorts, som äger

Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och
Skara Sommarland, får beskedet enorma konsekvenser. Koncernchef Christer Fogelmarck beskriver det som ”helt
overkligt”.
– I takt med att samhällen öppnar
upp allt mer har vi under lång tid förberett oss på att öppna med begränsningar i linje med rekommendationerna, precis som det gjorts i grannländerna. Jag har verkligen trott på att vi
ska få öppna, säger han.
Koncernen räknar nu med att under
året tappa en miljard i omsättning.

Förvånande, frustrerande och ledsamt. Så summerar Julia Vasilis, informationschef på Liseberg, beskedet.
– Det får enorma konsekvenser,
säger hon.
Förordningen har inget slutdatum,
och än går det inte att säga hur länge
gränsen om 50 personer kommer att
gälla.

Peter Wallberg, Henning Eklund, Åsa
Johansson, Alice Nordevik, TT / VID

Fakta. Vilka får hålla öppet?
●● Bland annat Astrid
Lindgrens Värld, Kolmården
och Furuvik får öppna, medan
Liseberg, Gröna Lund och Skara
Sommarland håller stängt.

Anledningen är att nöjesparkernas tivolinöjen faller under
ordningslagen och förordningen
om allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.

●● Regeringen har genom
ordningslagen infört förbud mot
allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler
än 50 deltagare. Det innebär

exempelvis att Kolmårdens djurpark får ha öppet som vanligt,
medan tivolidelen på Kolmården
begränsas till 50 personer.
Källa: Regeringen, Parks and Resorts.

Hur ska vi tänka kring prissättning av varor och tjänster
kristna emellan och i relation till kyrkor? I en familj brukar inte familjemedlemmar ta betalat när de levererar
varor eller tjänster till varandra. Bör den principen gälla
också i den kristna familjen, när en broder levererar sina
yrkestjänster till ett trossyskon?
Ibland finns det en outtalad (eller uttalad) förväntan att
den som är kristen inte ska behöva betala fullt pris när
han gör affär med en kristen företagare. Samtidigt skulle
samma person inte tveka att betala fullt pris till en ickekristen. Är det så att kristna
●●●
ska göra affärer med varandra
Uttrycket
till lägsta möjliga pris?
”Arbetaren är
Jag är inte övertygad om
det. Många kristna anstränger
värd sin lön” ...
sig faktiskt gärna för att hålla
gäller lika mycket
affärerna ”inom familjen”. De
i arbetslivet och
betalar också villigt fullt pris.
näringslivet.
De förstår att på det sättet
gynnas Guds rikes ekonomi. Det är en eftersträvansvärd
standard.
I kyrkor tjänar församlingsmedlemmarna i stor utsträckning volontärt utan att ta betalt, exempelvis i lovsångsteamet, välkomstteamet eller i fastighetskommittén. Bör
den principen gälla också för en troende företagare som
levererar varor eller tjänster till en kyrka?
Det är inte ovanligt att kyrkor förväntar sig särskilda
rabatter eller rent av att kristna företagare ska ge sina
varor och tjänster gratis till dem. Är detta en sund til�lämplig av bibliska principer?
Jag är inte övertygad om det. Den församling jag är
med i använder ofta entreprenörer och företag som ägs av
bröder och systrar i Herren. Vi har dock en uttalad policy
är betala marknadspriser och att undvika jäv.
Uttrycket ”Arbetaren är värd sin lön” – som Paulus
sannolikt lånade från Jesus för att slå fast principen att
den som jobbar i församlingen med bibelundervisning,
bön, evangelisation, lärjungaträning, etcetera, gör ett
hedervärt arbete som är värt en lön – gäller lika mycket i
arbetslivet och näringslivet.
Det finns åtminstone följande poänger med att göra affärer med andra kristna på marknadsmässiga villkor:
• Vi erkänner och hedrar andra för värdet av deras
varor och tjänster.
• Det gör att kristna företagare kan försörja sig själva
och ta hand om sina familjer.
• Det gör att framgångsrika företag kan skapas.
• Det gör att kristna företagare kan vara generösa
genom sitt givande.
• Det gör att vi kan vara goda förvaltare av det Gud
anförtrott oss med.
Samtidigt finns alltid möjligheten för en företagare att
frivilligt och ledd av Guds Ande ge av sin tid eller av sitt
företags resurser till rabatterat pris
eller helt utan betalning. Då är
det en gåva. Sådana gåvor kan
jämföras med andra gåvor som
ges via kontanter, swishbetalningar eller bankgirobetalningar till kyrkor eller trossyskon.

Per-Olof Eurell
företagsledare och författare
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REPORTAGE
Yrkesbyte. Uppfyller barndomsdrömmen att arbeta med MAF

Josefin siktar
mot nya höjder
Redan när Josefin Brandström var liten fick missionsflygorganisationen MAF en speciell plats i hennes hjärta. Ett
tryggt, rotat liv i Stockholm har nu lagts på paus för ett
fyra år långt äventyr tillsammans med MAF i Uganda. Där
blir hon först ut i det nya projektet ”Manager in training”.
Att våga drömma och tänka stort – och
utanför ramarna – kan för många kännas skrämmande. Än mer att lämna
en trygg vardag med välbetalt jobb
och lägenhet för att ge sig ut på okänd
mark, i ett nytt land. Men för Josefin
Brandström, 39 år, som aldrig backat
för en utmaning, känns den relativt
ovissa framtiden mest lockande och
spännande.
– Jag fick höra som tonåring att livet
med Gud är som en bergsklättring, där
Gud är vår säkerhetslina. Det ligger
mycket i det, säger hon.
Josefin sitter vid köksbordet i sin
mammas lägenhet i Stockholm, som
för tillfället även är hennes bostad.
Hon tar en klunk ur kaffekoppen och
drar handen genom det askblonda
håret. Hennes smittande skratt och
energi skvallrar om att hon gillar när
livet händer.

– Och eftersom jag ska vara iväg så
pass länge tänkte jag som så att jag
kommer vara redo för något nytt när
det blir aktuellt att återvända hem till
Sverige igen.

●●●
Jag fick höra
som tonåring
att livet med
Gud är som
en bergsklättring, där Gud
är vår säkerhetslina. Det
ligger mycket
i det.

Tanken var att Josefin skulle ha rest
till Uganda och påbörjat det nya
projektet ”Manager in training” för
flygorganisationen MAF (Mission
Aviation Fellowship) redan för några
veckor sedan. Men i takt med framfarten av covid-19 ställdes planerna
på ända. Flytten till Uganda blir i stället av när pandemin lugnat ner sig.
– Eftersom jag egentligen skulle ha
varit iväg vid det här laget har jag sagt
upp både jobbet som arkitekt och min
lägenhet, berättar hon och skrattar
lite.

Inställningen säger mycket om vilken
typ av kvinna Josefin är. Äventyrlig,
orädd, framåt och full av energi.
Men trots mycket skinn på näsan
är det ett hjärta fullt av omsorg som
bankar i bröstet. Ett hjärta som slår
för människor i nöd och för att få göra
en skillnad i sin tid.
Drivet att hjälpa andra har funnits med sedan barnsben och varit en
grundbult i familjen Brandström, där
pappa John var ett känt ansikte för
många inom frikyrkan, bland annat
som föreståndare för Citykyrkan i
Stockholm och GBC i Göteborg. När
han 2003 gick bort i cancer efterlämnade han sin maka samt Josefin och
hennes fyra syskon – men också ett
diakonalt ”arv”.
– Pappa har lärt mig så mycket,
säger Josefin.
– Under uppväxten var vi alltid ett
öppet hem och hade ofta folk hemma
hos oss. Både pappa och mamma
sträckte ut en hand till dem som behövde hjälp och ställde upp för andra. Det
var så självklart.
Intresset för just flygande och organisationen MAF kom också tidigt i livet.
Morfar var reseledare och engagerad
i MAF, vilket smittade av sig på den
unga Josefin.
– Jag minns att morfar hade en
affisch hängandes på väggen hemma,
en reklamaffisch för MAF med ett
flygplan i solnedgången. Den bilden
fastnade hos mig. Det har alltid, längs
livets väg, funnits en längtan efter att
någon gång engagera mig i just MAF.
– Jag kände nu att jag kom till en
punkt i livet där jag antingen fick göra

Inom kort ska arkitekten Josefin
Brandström uppfylla sin barndomsdröm och börja arbeta för
missionsflygsorganisationen
MAF – i Uganda. Foto: Anders Hällzon
något åt den här tanken, som grott i
bakhuvudet så länge, eller helt enkelt
släppa den.
En tidig plan var att faktiskt bli pilot,
men trots att hon testat på flygning
genom åren och gillar det har hon
landat i att pilotyrket inte är för henne.

Förutom ett engagemang som styrelsemedlem i MAF ska hon alltså
nu bli pionjär för det nya projektet ”Manager in training”. Projektet
sträcker sig över fyra år, och de två
första kommer hon att spendera i
Ugandas huvudstad, Kampala, där
hon blir en del av ett team på omkring
femtio personer från olika delar av
världen.

– Till en början kommer det att
handla om att sätta mig in i organisationen, hur det funkar med kommunikation gentemot myndigheter, flygfält
och annat praktiskt som är en stor del
i att MAF:s arbete ska fungera världen
över. Jag har redan påbörjat detta på
distans här på hemmaplan, berättar
Josefin.
– Det har också varit en del utbildning innan. Bland annat om vad Bibeln
säger i vissa frågor i förhållande till
hur det resoneras i andra religioner.
Väldigt intressant och givande!
– Det har även varit mycket praktisk
undervisning, som till exempel berört
kultur, farliga djur, mat, hygien, företagskultur och annat som är viktigt

Fakta: Josefin Brandström

MAF förbereder en transport med hjälp- och provmaterial rörande covid-19. Hinkarna är till för att förebygga och
underlätta handhygienen. Foto: MAF

Ålder: 39 år.
Bor: I Stockholm, snart Uganda.
Gör: Utbildad arkitekt, men har
just sagt upp mig.

Församling: Hillsong
Stockholm.
Intressen: Sport, träning, måla
och åka motorcykel.

Driv: Att hjälpa människor och
nå mina mål.
Aktuellt: Uppfyller barndomsdrömmen att arbeta för MAF

och flyttar snart till Uganda för
att påbörja projektet ”Manager
in training”.
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Redaktör Karin Nytomt
E-post karin.nytomt@varldenidag.se

I 75 år har MAF understött svårtillgängliga områden med både
nödhjälp och Jesu kärlek. Foto: MAF

Fakta. Mission Aviation
Fellowship
●● Grundades 1945 och är världens
ledande organisation inom hjälpflygning.
●● Målet är att med små, lätta flygplan nå ut med sjukvård, medicin,
mat och vatten samt hopp och kärlek
i praktisk handling till svåråtkomliga
och avlägsna platser.
●● Omfattar 135 piloter, som dagligen
flyger humanitärhjälp till 35 länder.
●● Står på kristen grund och drivs
helt av gåvomedel.
●● Samarbetar med hjälp- och missionsorganisationer.

att veta för att kunna anpassa sig till
ett liv i en helt ny världsdel. Jag kan
tänka mig att det kommer att vara
både annorlunda och en utmaning –
och bli en del kulturkrockar, säger hon
och skrattar.
– Tanken är att jag med tiden ska bli
såpass utbildad och insatt i organisationen att jag själv kan leda en avdelning eller område. Om jag blir kvar i
Kampala hela perioden är oklart, jag
har även fått frågan om jag kan tänka
mig bo i Bangladesh eller Sydsudan.
Så det är helt klart ett äventyr som
kommer göra en ödmjuk och väldigt
beroende av Gud.

Äventyr, fart och fläkt har dock alltid
rimmat bra med Josefin. Redan som
liten hittade man henne högt och lågt
och allt skulle gå fort, fortare och
fortast.
– Ja, jag har alltid tyckt att sådant är
kul, säger hon och skrattar.
– Hela uppväxten har jag haft ribban högt och varit väldigt målinriktad.

●●●
Det är inte
bara ett jobb
utan en hel
livsstil, ett kall
på så vis. Det
finns inget
karriärstänk,
utan syftet
är att hjälpa
människor.

Det gjorde att jag ibland blev lite av en
ensamvarg, men det var inget jag var
rädd för, just för att jag var så fokuserad på det jag gjorde. Fick jag ingen
med mig så gjorde jag det ändå, liksom.
Hon är näst äldst i syskonskaran och
uppvuxen i ett hem där kreativiteten
flödat i musik och skapande. Konst och
att måla har varit ett stort intresse för
Josefin, vilket är en stor anledning till
att hon utbildade sig till just arkitekt.
– Det var arkitekt, pilot eller läkare
jag drömde om att bli som liten, och
saker och ting föll på plats så bra att
det kändes naturligt att satsa på arkitekturen.

Även sport är hennes grej. Hon
har tränat för såväl maraton som
en svensk ”klassiker”, och att köra
motorcykel är en stor passion. Ett par
gånger per år brukar hon ta sig till
olika platser runt om i Europa för att
köra på större banor.
– De senaste åren har jag dock blivit
tennisgalen. Uganda är ju ett gammalt

brittiskt kolonialland så där spelas det
tennis. Det känns tryggt med något
bekant i en ny miljö, säger hon och ler
brett.
– Jag tycker det är kul att ha mål i
livet, jag får ett bra driv när jag har
något att sträva mot. Den inställningen
kommer nog vara nyttig i det som
väntar.

Nu ska hon alltså bli utsänd som missionär. Ordet känns både ovant och, i
ärlighetens namn, inte helt bekvämt
att titulera sig som, tycker Josefin.
– Det handlar väl om att man har en
viss bild i huvudet vad det innebär att
vara missionär, förklarar hon.
– Det skulle kanske kännas bekvämare att kalla sig för hjälparbetare,
men med den kristna tron i botten är
det missionärer man är när man arbetar med MAF. En del i allt detta är ju
att förstå vad det är man faktiskt gör
och att man får förlita sig på att man är
i Guds vilja.
– Det är inte bara ett jobb utan en

hel livsstil, ett kall på så vis. Det finns
inget karriärstänk, utan syftet är att
hjälpa människor.

Josefin vågar föredömligt ta ett steg
ut på vattnet och lämna tryggheten i
Stockholm – familj, församling, jobb
och vänner – för att leva ut drömmen
hon haft så länge.
– Jag vill vara med att göra världen
till en bättre plats och hjälpa människor, säger hon beslutsamt.
– MAF hjälper i de mest utsatta
situationer och områden och det känns
så bra att få vara med i det. Självklart hoppas jag också på att utvecklas
personligen, både i ledarskap och i
ödmjukhet, och att faktiskt låta Gud
vara den där säkerhetslinan längs min
klättring.

Eva Anderås
redaktionen@varldenidag.se
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Därför väljer vi att läsa
Världen idag som e-tidning!
•
•
•

Tillgång till lördagsutgåvan, som endast ges ut digitalt
Tidningen kommer alltid i tid och finns tillgänglig redan på morgonen
Du kan läsa alla artiklar och reportage när som helst, var som helst – direkt i
mobilen, surfplattan eller datorn

Behöver du hjälp?
Du kan se en bra instruktionsfilm hur du kan
komma igång med läsningen av e-tidningen
på www.varldenidag.se/kundtjanst
Tveka inte att ta kontakt med vår kundtjänst
via tel: 018-430 40 50 (vardagar kl 9-11) eller
e-post: kundtjanst@varldenidag.se

Elisabeth Falck - Förskollärare
”Jag kan läsa den digitala versionen var som helst och när som helst, och
även lyssna på den. Det är kanon att jag har tillgång till e-tidningen från
morgonen, eftersom papperstidningen kommer lite senare på dagen.”

Eric Lacabanne - Pastor
”Det är smidigt att kunna läsa den digitalt då jag inte alltid har möjlighet
att sitta ner med papperstidningen. Det är också enklare för jag kan
komma åt den vart jag än är. Jag tycker tidningen lyfter fram intressanta
områden inom den kristna tron”

KG Larsson - Bibellärare/Predikant
”Eftersom jag jobbar mycket via dator är det enkelt att samtidigt läsa
tidningen digitalt. Man får en snabb översiktsbild av tidningens innehåll,
och på ett par minuter har jag skummat igenom den. Senare tar jag mig
tid att läsa det som jag finner mest intressant.”

Vill du veta mer om
sommarens digitala konferenser?

Se vår
konferensguide!

Aktuell information och nyhetsartiklar för konferenssommaren!
www.varldenidag.se/sommarkonferens
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Redaktör Lars Magnusson
E-post lars.magnusson@varldenidag.se

Bokrecension. Edmund Burkes politiska idéer lyfts fram

Kristna konservativa idéer
heta i England efter EU-utträde
Samuel Burgess
• Edmund Burke’s Battle with
Liberalism: His Christian
Philosophy and
Why It Matters
Today
• The Moral
Case for
Conservatism
Wilberforce publications

Brittiska konservativa vädrar morgonluft efter brexit. I dag finns det
framträdande unga kristna konservativa som arbetar aktivt för en förnyad
idédebatt i England.
Samuel Burgess, som disputerat i
politisk filosofi i Oxford, har skrivit två aktuella böcker om kristet
konservativt tänkande med utgångspunkt från Edmund Burke (1729–97).

Burke var en av det brittiska parlamentets ledande retoriker i sin tid.
Han var irländare och anglikan.
Conor Cruise O’Brien, som skrivit en
av de bästa biografierna över Burke
(The great melody: A thematic biography of Edmund Burke, 1992; ung:
Den storslagna melodin: En tematisk
biografi över Edmund Burke), har
bestämt hävdat att han var kryptokatolik.
I vilket fall som helst blev Burkes
skriftliga attack på den franska revolutionen 1789, Reflektioner om franska
revolutionen (1790), både klassisk och
profetisk. För konservativ idédebatt
har den, och Burkes övriga tal och
skrifter, gång på gång utgjort en viktig inspirationskälla.
Den
politiska
turbulensen
i
Storbritannien i samband med folkomröstningen om EU-medlemskap
2016 har fått politiska filosofer och
praktiskt
verksamma
politiker
att åter fundera i Burkes riktning.
Storbritanniens uttåg ur EU skedde
inte under ledning av ett populistiskt parti, utan lett av det parti som
styrt landet under större delen av det
gångna seklet, nämligen konservativa
Tories.
Beslutet hade folklig förankring
och i argumentationen hördes ofta
ekon av den typ av politiskt tänkande
som brukar beskrivas som konservativt.
En av dem som bidragit till att i brexitdebattens kölvatten aktualisera
Burke är Samuel Burgess är. Hans
doktorsavhandling heter ”Edmund
Burke’s battle with liberalism: His
Christian philosophy and why it matters today” (Wilberforce Publications,
London, 2017) (ung: Edmund Burkes
kamp mot liberalismen: Hans kristna
filosofi och varför den är viktig i dag).
En populärversion och uppföljare
till avhandlingen är The moral case
for conservatism (Wilberforce Publications, London, 2019) (ung: Konservatismens moraliska fråga).

Kristen naturrätt är en viktig
grund för samhället menade
Edmund Burke (1767–1769).
Foto: National Portrait Gallery London

I båda två är Edmund Burke i centrum och Burgess mål är framför allt
att peka på relevansen av Burkes politiska tänkande i dag. Burgess fullföljer sitt syfte genom att analysera hur
Burkes kristna, anglikanskt färgade,
socialetik motiverade ställningstaganden i dåtidens politiska konflikter.
De samtida politiska konflikterna
som engagerade Edmund Burke har
naturligtvis förlorat sin relevans men
inte de principer han utgick ifrån.
Burkes kristna socialetik har tidlösa kvalitéer. Dagens situation, där
Samuel Burgess lyfter in Burkes politiska principer, är ett västerländskt
samhälle där socialismen dött bort
som reellt politiskt alternativ.
I stället är utmaningen idag en ny
typ av liberalism som tagit över och
dominerar media och den offentliga politiska diskussionen. Det är en
liberalism som inte längre värderar
nationalstaten utan i stället vill ändra
på världen och skapa ett globalt politiskt system byggt på rationalistiska
och abstrakta principer.
Det är en liberalism som ej tar hän-

syn till historiska framvuxna samhällen, nationella traditioner, religiösa
övertygelser eller människors behov
av stabila sociala sammanhang.
Dagens dominerande liberala ideologi befinner sig därför, enligt Burgess, i samma politiska idétradition
som inspirerade den franska revolutionens radikala flygel.
Burges beskriver denna idétradition och hur Edmund Burke bemöter
den. Den franska revolutionens radikala flygel ville förverkliga utopiska
visioner byggda på en förenklad människo- och samhällssyn. Människan
var god och samhällets traditioner
– och särskilt religionen – ond. Allt
skulle därför omvärderas och förkastas.
Det hela slutade med våldsamma
förföljelser av meningsmotståndarna
och så småningom långvariga krig i
Europa.

Mot denna liberala idétradition ställde
Burke den kristna naturrätten, en
pessimistisk men realistisk människosyn, ett motstånd mot alla absoluta
politiska anspråk, och en betoning

●●●
I båda två
är Edmund
Burke i
centrum och
Burgess mål
är framför allt
att peka på
relevansen
av Burkes
politiska tänkande idag.

av sambandet mellan auktoritet och
frihet och av traditioner och institutioner.
Den kristna naturrätten innebär
att Gud har lagt syften och ändamål
i historia och samhälle, vilka sätter
gränser för mänskliga experiment.
Kristen eskatologi betonar att det
bara är Gud själv, genom Jesus Kristus, som kan skapa ett gudsrike utan
krig och elände på jorden.

Den pessimistiska men realistiska
kristna människosynen får också
konsekvenser för samhällsbygget.
Människan är till sin natur en samhällsvarelse, men hennes inneboende
själviskhet gör alla stora politiska
och utopiska projekt farliga.
Traditioner, sociala sammanhang
och institutioner hjälper människan
att orientera sig moraliskt i tillvaron. Makten behöver decentraliseras
och inte flyttas uppåt. Det är några
av de basala politiska principer som
Edmund Burke utgick ifrån och som
fortfarande är aktuella.

Torbjörn Aronson
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ONSDAG 24 JUNI
6.00 Stjärnor hos Babben. 7.00 Morgonstudion. 10.00 Sommargympa med Sofia.
10.20 Stjärnor hos Babben. 11.20 Våran

Olof. Svensk dokumentär från 1973.
12.20 Hundra procent bonde. 13.05 Det
kungliga bröllopet. 14.05 Allsång på
Skansen. 15.05 Strid på havets botten.
FILM ¡¡¡ Amerikanskt äventyr från
1953.
16.50 McLeods döttrar
17.35 Australien runt med
Julia Bradbury
18.00 Rapport
18.15 Lokala nyheter
18.19 Sportnytt
18.24 Kulturnyheterna
18.30 En dag i våra liv
Finsk porträttserie från 2019.
Del 1 av 8.
19.00 Mästaren
Svensk kulturserie från 2019.
Del 2 av 8.
19.25 Anslagstavlan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Den osynliga
motståndaren
Svensk sportdokumentär från
2020. Som elitidrottare bygger
framgång på minutiös planering och hård träning.
21.00 Enkel resa till Korfu
Brittisk dramaserie från 2019.
Del 2 av 6. Louisa blir uppvaktad av en person.
21.50 Ögonblicken som
förändrade sporten (R)
Svensk sportdokumentärserie
från 2018. Del 4 av 8.
22.20 99% Norsk (R)
Norsk dokumentärserie från
2015. Del 4 av 6.
22.50 Skam France
23.10 Rapport
23.15 Kärlek och fördom
0.15 Poldark (R)
1.15 Hundra procent bonde (R)
2.00 Sjukt oklar (R)
2.15 McLeods döttrar (R)
5.05 Australien runt med Julia
Bradbury (R)
5.30 En dag i våra liv (R)

8.30 Fotbollsstudion. 9.00 Forum.
16.15 Romarrikets avgörande
dagar (R)
16.55 Gudstjänst (R)
17.25 Himlens mörkrum –
bilder ur arkivet (R)
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Universitetets
djursjukhus
18.30 Sanningen om
tänder (R)
Brittisk vetenskapsserie från
2017.
19.30 Antikduellen
Dansk antikvitetsserie från
2018.
20.00 Världens historia:
Häxjakten i Salem
Kanadensisk historieserie från
2020. De fenomen som inte
kan förklaras - de måste bero
på ondska. De anklagade ökar i
antal och hetsen stegras.
20.50 Så träffades vi (R)
Svensk relationsserie från
2017.
21.00 Aktuellt
21.30 Lokala nyheter
21.34 Sportnytt
21.45 Game of thrones
Amerikansk äventyrsserie från
2019.
23.00 Yrke författare: Sirpa
Kähkönen (R)
0.00 Alina reser österut (R)
0.30 Sanningen om tänder (R)
1.45 Sportnytt
1.55 Nyhetstecken

20.00 McLeods döttrar. 20.45 Australien runt med Julia Bradbury.
21.10 Antikduellen. 21.40 She composes like a man. 22.10 Engelska
Antikrundan. 23.05 Sommaröppet.
0.05 Gift vid första ögonkastet Norge. 0.50 Au pair i Miami.

6.00 Halv åtta hos mig.
6.30 Köket.
6.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Downton Abbey.
12.00 Bytt är bytt.
13.00 Flirty dancing.
14.00 En plats i solen – borta eller
hemma bäst?
16.00 Dr Phil. Amerikansk pratshow
från 2018. Del 3 av 160.
16.55 Lego Masters Australien.
Australisk familjeunderhållning
från 2019. Del 7 av 9.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig. Svenskt
matlagningsserie från 2019. Del
35 av 72.
20.00 Solsidan. Svensk komediserie
från 2010. Del 7 av 10.
21.00 Mord i paradiset. Brittisk kriminalserie från 2019. Del 1 av 8.
22.00 TV4Nyheterna.
22.30 Terminator: Genisys. Amerikansk action från 2015.
1.05 Law & order: Special victims
unit.
3.00 Hawaii five-0.
4.00 En plats i solen – borta eller
hemma bäst?
5.00 Ingvar Kamprad.

14.00 UR Samtiden. 17.00 Dolda
kameran i naturen. 17.40 Chrusjtjov
i maktens centrum. Tysk dokumentär från 2017. 18.35 Nationalskattens hemligheter. Brittisk faktaserie från 2018. Del 2 av 6. 19.15
Världens natur: Leopardklippan.
Österrikisk naturfilm från 2017.
20.05 Equus – världens hästar. Kanadensisk dokumentärserie från
2018. Del 2 av 3. 21.00 Designa
din hjärna. Australisk dokumentärserie från 2017. Del 1 av 3. 22.00
Män i motvind. Brittisk dokumentärserie från 2017. Del 2 av 2.
22.45 Myrornas Metropolis. 23.40
Omöjlig ingenjörskonst.

6.15 Att uppleva Gud - Hur vet man att
det är Herren man hör. 6.30 Kyrkans
människor. 7.00 De äldres drömmar och
de ungas visioner (möts i Jesus Kristus).
7.30 Bönneskolen med Arne Borgersen.
8.00 CBN 700 Club. 9.00 En mammas
tankar del 4. 9.30 Lasse Andersson I Colombia - Jag på Jesus helt förtröstar & När
Jesus flyttar in (Avsnitt 4). 10.15 Kanal
10 Direkt. 14.15 Att uppleva Gud - Hur
vet man att det är Herren man hör. 14.30
Kyrkans människor. 15.00 De äldres
drömmar och de ungas visioner (möts i
Jesus Kristus). 15.30 Bönneskolen med
Arne Borgersen.
16.00 CBN 700 Club
Dagligt nyhetsprogram som
med nyhetsinslag, vittnesbörd
etc. Allt med ett kristet perspektiv.
17.00 Ny Glädje
18.00 Nyheterna
Aktuella händelser inrikes och
utrikes.
18.15 Kanal 10 Direkt
Direktsända insamlingskvällar
från studion med intressanta
gäster och artister.
22.00 Nyheterna
Aktuella händelser inrikes och
utrikes.
22.15 Så som det var tänkt Alla såpors moder del 3
Dan Sarkar berättar om bibeln
och Guds inverkan i historien
och bibeln som Alla såpors moder med dess livs skildringar.
22.30 I möte med
hverdagsmenneske
I möte med hverdagsmenneske
från Kanal 10 Norge.
23.30 Hillsong - Who do you
think you are? Pt. 2
”Vem tro du att du är? Pt. 2”
Brian Houston predikar från
Hillsong, Sydney Australia.
0.00 CBN 700 Club
Dagligt nyhetsprogram som
med nyhetsinslag, vittnesbörd
etc. Allt med ett kristet perspektiv.
1.00 Ny Glädje. 2.15 Kanal 10 Direkt.

6.00 Skapende Tro. 6.30 Resan mot Gud.
7.00 Tro som förändrar världen. 7.30 The
Way of The Master. 8.00 Sverige - LIVE,
repris från i går kväll. 11.00 The mum
show. 11.30 Live your faith. 12.00 Woman and mirror. 12.30 24. 13.00 Isa tanha rahe nejat - LIVE. 14.00 Konferens.
16.00 Mitt i vardan´
med Amanda Göransson och
Camilla Christiansson.
16.30 Servolution
med Zoran Kovacevic med gäst
Thomas Blidberg.
17.00 7th Street Theater
Episod: Executive Gates Vi møter en teatertrupp på seks.
17.30 TV One Life
18.00 Friends and Heroes
Barn TV.
18.30 ILTV - Weekly Review
19.00 Sverige - LIVE
Vision Sveriges kvällsprogram
med vittnesbörd, musik, undervisning och livnära samtal varje dag!
22.00 Amazing Facts
22.30 Hillsong
Med Pastor Brian Houston. Episod: Fifty things I know about
youHillsong med Brian Houston er et halvtimes-program
med undervisning av Pastor
Brian Houston.
23.00 CBN - 700 club
0.00 Woman and mirror
0.30 24
1.00 Isa tanha rahe nejat LIVE
Repris - LIVE program med David Nazareth.
2.00 Mitt i vardan´
med Amanda Göransson och
Camilla Christiansson.
2.30 Hur mår du, min själ
Episod: Beroende och missbruk.
3.00 Sverige - LIVE, repris från
i går kväll
Vision Sveriges kvällsprogram
med vittnesbörd, musik, undervisning och livnära samtal varje dag!

6.00 Barnets hjärta. 6.30 Sjöstjärnan.
7.00 Koranen eller Bibeln? 7.30 Rabbi
Stewart Winograd. 8.00 TV7 Israel News.
8.15 Klarsyn - Den heliga vetenskapen.
8.45 Aktuellt från Mellanöstern. 9.15
Steg i tro. 9.30 David Jeremiah - Tio frågor. 10.00 Studio Jerusalem. 10.30 Owe
Lindeskär undervisar. 11.00 Birger Skoglund - I den profetiska vågskålen. 11.30
Ord har betydelse. 12.00 Barnets hjärta.
12.30 Sjöstjärnan. 13.00 Koranen eller
Bibeln? 13.30 Rabbi Stewart Winograd.
14.00 TV7 Israel News. 14.15 Klarsyn Den heliga vetenskapen. 14.45 Aktuellt
från Mellanöstern. 15.15 Steg i tro.
15.30 David Jeremiah - Tio frågor.
16.00 Studio Jerusalem
16.30 Owe Lindeskär
undervisar
17.00 Kristet Center Örebro
18.00 Anders Gerdmar Bibeltro och väckelse
18.30 Israel talar
19.00 Nya Testamentet
öppnas
19.45 Personligt med Ingemar
20.00 TV7 Israel News
20.15 Eld från Jerusalem
20.45 Ord av uppmuntran
20.50 Bibelstudie med Baruch
Korman
21.20 Kungen kommer
21.50 Gershon Nerels Israel
22.00 Rötter och reflektioner
22.30 Glädje i vardagen –
Joyce Meyer
23.00 Kristet Center Örebro
0.00 Anders Gerdmar Bibeltro och väckelse
0.30 Israel talar
1.00 Nya Testamentet öppnas
1.45 Personligt med Ingemar
2.00 TV7 Israel News
2.15 Eld från Jerusalem
2.45 Ord av uppmuntran
2.50 Bibelstudie med Baruch Korman.
3.20 Kungen kommer. 3.50 Gershon
Nerels Israel. 4.00 Rötter och reflektioner.
4.30 Glädje i vardagen – Joyce Meyer.
5.00 Kristet Center Örebro.

TORSDAG 25 JUNI
6.00 Stjärnor hos Babben. 7.00 Morgonstudion. 10.00 Sommargympa med Sofia.
10.20 Stjärnor hos Babben. 11.20 Här är
mitt museum. 11.35 Countrymusikens
historia. 12.25 Dolly Parton: 50 år på
scen. 13.50 Svenska krusbär. 14.00 Mästaren. 14.25 En dag i våra liv. 14.55 Kärlek och fördom. 15.55 Kärlek kostar kilon.
16.40 Engelska
Antikrundan (R)
17.35 Australien runt med
Julia Bradbury
18.00 Rapport
18.15 Lokala nyheter
18.19 Sportnytt
18.24 Kulturnyheterna
18.30 Skräpytan
Svensk kortfilm från 2020.
18.50 112 Ambulans
Norsk dokumentärserie från
2019. Del 5 av 10.
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sommaröppet
Svensk underhållning från
2020. Del 2 av 10. Direktsänt
magasin från älven i Umeå och
Beijers park i Malmö som
speglar Sommarsverige 2020.
21.00 Familjeband
Brittisk thrillerserie från 2018.
Del 4 av 6. Mona släpps ur förvar och hon går med på att
samarbeta med polisen för att
hjälpa till att få fatt i Danny.
21.45 Efterlysta för mord (R)
Australisk dramaserie från
2016. Del 4 av 6. Lola återvänder till sin hemby Wooradulla i
hopp om att kunna hitta både
deras bil och falska ID-kort,
men hennes förflutna börjar
komma ifatt henne.
22.30 Gift vid första
ögonkastet Norge
23.15 Rapport
23.20 Normala människor
23.50 Morden i Midsomer (R)
1.20 Ett fall för Vera (R)
4.55 Australien runt med Julia
Bradbury (R)
5.20 112 Ambulans (R)

9.00 Forum.
16.15 Världens historia:
Häxjakten i Salem (R)
17.05 Svenska öar (R)
17.15 Suzanne möter (R)
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Jakttid
Finskt jakt- och fiskemagasin
från 2018.
18.30 Sanningen om
tänder (R)
Brittisk vetenskapsserie från
2017. Del 2 av 2.
19.30 Antikduellen
Dansk antikvitetsserie från
2018. Del 11 av 12.
20.00 Världens natur:
Isbjörnsmammans
kamp (R)
Norsk dokumentär från 2017.
Den har redan vunnit många
priser, den norska filmen om
isbjörnshonan Frost och hennes små ungar.
20.55 Mitt i naturen –
tittarfilm (R)
Svensk naturserie från 2012.
21.00 Aktuellt
21.30 Lokala nyheter
21.34 Sportnytt
21.45 Rosa Luxemburg
:FILM: ¡¡¡¡ Tyskt drama från
1986. I rollerna: Barbara Sukowa och Daniel Olbrychski.
23.45 Min röst: Muro glaso (R)
0.15 Sanningen om tänder (R)
1.15 Matmagasinet (R)
1.45 Sportnytt
1.55 Nyhetstecken

20.00 Hundra procent bonde. Dansk
realityserie från 2019. 20.45 Australien runt med Julia Bradbury.
21.10 Antikduellen. 21.40 Women
make film. 23.40 Deutschland ’86.
0.30 Alina reser österut. 1.00 Diagnoskampen.

6.00 Halv åtta hos mig.
6.30 Köket.
6.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Downton Abbey.
12.00 Bytt är bytt.
13.00 Kockarnas kamp.
14.00 En plats i solen – borta eller
hemma bäst?
16.00 Dr Phil.
17.00 Halv åtta hos mig.
17.30 Lego Masters Australien.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig. Svenskt
matlagningsserie från 2019. Del
36 av 72.
20.00 Sommar med Ernst. Svensk
livsstilsserie från 2020. Del 2 av 9.
21.00 Morden i Helsingör. Dansk
kriminalserie från 2020. Del 2 av
8.
22.00 TV4Nyheterna.
22.30 A quiet place. Amerikansk
skräckthriller från 2018.
0.15 Law & order: Special victims
unit.
2.05 Hawaii five-0.
3.05 En plats i solen – borta eller
hemma bäst?
5.20 Glada Hudik – trollkarlen på
turné.

14.00 UR Samtiden. 17.00 Historier
från Norge runt. 17.05 Arkitektens
hem. 17.35 Omöjlig ingenjörskonst.
18.20 Sam Neill i kapten Cooks
spår. Australisk dokumentärserie
från 2018. 19.10 Den australiska
kusten. Brittisk-australisk dokumentärserie från 2017. Del 3 av 8.
20.00 Bobby Kennedys framtidsdröm. Amerikansk dokumentär från
2017. 21.00 Gift med en diktator.
Fransk dokumentärserie från 2015.
Del 2 av 5. 21.50 Det vilda Colombia. Nederländsk naturserie från
2014. Del 3 av 3. 22.40 Europa:
Från dinosaur till människa. 23.30
Män i motvind. 0.20 Antikduellen.

6.15 Så som det var tänkt - Alla såpors
moder del 3. 6.30 I möte med hverdagsmenneske. 7.30 Hillsong - Who do you
think you are? Pt. 2. 8.00 CBN 700 Club.
9.00 Ny Glädje. 10.15 Kanal 10 Direkt.
14.15 Så som det var tänkt - Alla såpors
moder del 3. 14.30 I möte med hverdagsmenneske. 15.30 Hillsong - Who do you

think you are? Pt. 2.
16.00 CBN 700 Club
17.00 Bibelstudiet - Den
korsmärkta församlingen
del 5
I detta avsnitt av Bibelstudiet
så undervisar Owe Lindeskär.
Detta är det femtonde programmet och femte delen i temat : Den korsmärkta församlingen.
17.30 Ajankohtaista Taivaasta
18.00 Nyheterna
18.15 Kanal 10 Direkt
Direktsända insamlingskvällar
från studion med intressanta
gäster och artister.
22.00 Nyheterna
Aktuella händelser inrikes och
utrikes.
22.15 Bokhyllan - Joel Sjöberg
Lennart Åsberg intervjuar intressanta personer.
22.45 Arkens
gatuevangelisation
Lida Bergling och Violéta Grape
samtalar om församlingen Arkens evangelisationsprojekt.
23.15 Befriad med Håkan
Axell, Alf Lax
I detta avsnitt av Befriad, ett
program som väcker och berör,
gästas Håkan Axéll av Alf Lax,
som även sjunger under programmets gång.
23.45 I Met Messiah - Bill
Personer med Judisk bakgrund
berättar om hur de lärde känna
Jesus.
0.00 CBN 700 Club
1.00 Bibelstudiet - Den korsmärkta församlingen del 5. 1.30 Ajankohtaista Taivaasta. 2.15 Kanal 10 Direkt.

6.00 Skapende Tro. 6.30 Ett möte med .
7.00 LoveRevival. 7.30 Day of Salvation.
8.00 Sverige - LIVE, repris från i går kväll.
11.00 Focus on Israel. 11.30 Urgammal
tro för en modern tid. 12.00 Victorious
Heart. 12.30 Behind the Veil.
13.00 Isa tanha rahe nejat LIVE
LIVE program med David Nazareth.
14.00 Konferens
16.00 Din Värsta Fiende
16.30 Exploits
17.00 Live your faith
Episod:.
17.30 Radical Makeovers
Beauty that counts, from the
inside out. Med Rebecca Friedlander, episod: Eating disorders.
18.00 Fakkelbærerne
Barn TV. Episod: William Tyndale.
18.30 Att fatta kloka beslut
Med Sam Wohlin.
19.00 Sverige - LIVE
Vision Sveriges kvällsprogram
med vittnesbörd, musik, undervisning och livnära samtal varje dag!
22.00 Urgammal tro för en
modern tid
Med Carl-Gustaf Severin.
22.30 Jerusalem Dateline
23.00 CBN - 700 club
0.00 Victorious Heart
0.30 Behind the Veil
1.00 Isa tanha rahe nejat LIVE
Repris - LIVE program med David Nazareth.
2.00 Our Jewish Roots
Israel program från Zola Levitt
Presents.
2.30 Guds Ord
Apostlagärningarna del 5.
3.00 Sverige - LIVE, repris från
i går kväll
Vision Sveriges kvällsprogram
med vittnesbörd, musik, undervisning och livnära samtal varje dag!

6.00 Anders Gerdmar - Bibeltro och väckelse. 6.30 Israel talar. 7.00 Nya Testamentet öppnas. 7.45 Personligt med
Ingemar. 8.00 TV7 Israel News. 8.15 Eld
från Jerusalem. 8.45 Ord av uppmuntran.
8.50 Bibelstudie med Baruch Korman.
9.20 Kungen kommer. 9.50 Gershon
Nerels Israel. 10.00 Rötter och reflektioner. 10.30 Glädje i vardagen – Joyce Meyer. 11.00 Kristet Center Örebro. 12.00

Anders Gerdmar - Bibeltro och väckelse.
12.30 Israel talar. 13.00 Nya Testamentet öppnas. 13.45 Personligt med Ingemar. 14.00 TV7 Israel News. 14.15 Eld
från Jerusalem. 14.45 Ord av uppmuntran. 14.50 Bibelstudie med Baruch Korman. 15.20 Kungen kommer. 15.50 Gershon Nerels Israel.
16.00 Rötter och reflektioner
16.30 Glädje i vardagen –
Joyce Meyer
17.00 Klarsyn - Stojan Gajicki
18.00 Älskad trots allt - Birger
Skoglund
18.30 Café Bibeln med
svenska gäster
19.00 Israels berg
19.30 Derek Prince
20.00 TV7 Israel News
20.15 Böneskola
20.35 Folk på Guds hjärta
21.15 David Pawson in
memoriam
22.15 Jag mötte Messias
22.30 Martyrernas röst
23.00 Klarsyn - Stojan Gajicki
0.00 Älskad trots allt - Birger
Skoglund
0.30 Café Bibeln med svenska
gäster
1.00 Israels berg
1.30 Derek Prince
2.00 TV7 Israel News
2.15 Böneskola
2.35 Folk på Guds hjärta
3.15 David Pawson in
memoriam
4.15 Jag mötte Messias
4.30 Martyrernas röst
5.00 Klarsyn - Stojan Gajicki

TV-PROGRAM

Det finns
många sätt
att få in de
kristna
tv-kanalerna

I webbläsare: www.kanal10.se/webbtv
På mobilen: Hämta appen ”Kanal 10” gratis i App Store
eller Google Play.
I tv-rutan: Via satellit på Astra 4A 5 grader öst. Via abonnemang hos bland andra Canal Digital, Viasat eller Com Hem.
Via Apple TV (4:e generationen) och Chromecast.
Se mer info på www.kanal10.se/fa-in-kanal-10

I webbläsare: http://vsplay.se/
På mobilen: Hämta iOS-appen ”Vision
Sverige” som finns för iPhone/iPad.
I tv-rutan: Genom Viasat satellit kanal 111
samt via Apple TV (4:e generationen).

I webbläsare: www.himlentv7.se/webb-tv/
På mobilen: Hämta appen ”Himlen TV7”
gratis i App Store eller Google Play.
I tv-rutan: Via Apple TV, Chromecast eller
vanlig HDMI-kabel.

Se mer info på
www.visionsverige.com/se/hitta-oss

Se mer info på
www.himlentv7.se/hur-kan-man-se-kanalen

FREDAG 26 JUNI
6.00 Stjärnor hos Babben. 7.00 Morgon
studion. 10.00 Sommargympa med Sofia.
10.20 Stjärnor hos Babben. 11.20 Som
maröppet. 12.20 Allsång på Skansen.
13.20 Den osynliga motståndaren. 14.20
112 Ambulans. 15.00 Det söta livet –
sommar. 15.15 Hundra procent bonde.
16.00 Gift vid första
ögonkastet Norge (R)
16.45 Friday night dinner (R)
17.10 Den stora
modelljärnvägskampen
18.00 Rapport
18.15 Lokala nyheter
18.19 Sportnytt
18.24 Kulturnyheterna
18.30 Ahmed och Team
Physix (R)
Norsk realityserie från 2015.
18.40 Första hunddejten
Brittisk realityserie från 2019.
Del 5 av 8.
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Moraeus med mera (R)
Svensk underhållning från
2011. Del 1 av 8. Jill Johnson
tar hojen till Orsa och Joacim
Cans i Hammerfall gnabbas
med Kalle.
21.00 Poldark
Brittisk dramaserie från 2019.
Del 4 av 8. Ross och Demelza
kommer i kläm när Ralph Hanson försöker att sabotera för
Ned Despard och ett uppror i
Cornwall är i uppseglande.
22.00 Falsk identitet
Fransk thrillerserie från 2020.
Del 9 av 10. Efter att precis ha
återvänt till Frankrike återinsätts Marie-Jeanne som chef.
22.50 The Graham Norton
show
23.25 Rapport
23.30 Allsång på Skansen (R)
0.30 22 juli (R)
1.20 Familjeband (R)
2.05 Gift vid första ögonkastet
Norge (R)
5.00 Genialt eller galet (R)
5.20 Första hunddejten (R)

9.00 Forum.
16.15 Au pair i Miami (R)
16.45 Skattjägarna (R)
17.15 Suzanne möter (R)
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Den kreativa
generationen
18.30 Tasmanien – landet
Annorlunda (R)
Österrikisk naturfilm från
2017.
19.20 Så träffades vi (R)
Svensk relationsserie från
2017.
19.30 Antikduellen
Dansk antikvitetsserie från
2018.
20.00 Hälsingegårdarna –
kampen om världsarvet (R)
Svensk dokumentär från 2014.
Hälsingegårdarna blev världsarv 2012. Nu står de gamla
trähusen i Hälsingland på
Unescos lista, precis som Kinesiska muren och pyramiderna i
Egypten.
21.00 Aktuellt
21.15 Lokala nyheter
21.19 Sportnytt
21.30 Bilrånaren
:FILM: ¡¡¡¡ Amerikansk
thriller från 1953.
22.40 Game of thrones (R)
23.55 Jakttid (R)
0.25 Den kreativa
generationen (R)
0.55 Tasmanien – landet Annorlunda.
1.45 Sportnytt. 1.55 Nyhetstecken.

20.00 Leif & Billy. 20.30 Kärlek kostar kilon. 21.15 Antikduellen. 21.45
Den osynliga motståndaren. 22.45
Familjen Hammarström – teckentolkat. 23.15 Det söta livet – sommar. 23.25 Allsång på Skansen –
syntolkat. 0.25 Kärlek och fördom.

6.30 Köket.
6.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Downton Abbey.
12.00 Bytt är bytt.
13.00 Kockarnas kamp.
14.00 En plats i solen – borta eller
hemma bäst?
16.00 Dr Phil.
16.55 Halv åtta hos mig. Svensk
matlagningsserie från 2017.
17.20 Lego Masters Australien.
Australisk familjeunderhållning
från 2019. Del 9 av 9.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären med Sommarvinnare. Svenskt frågesportsprogram från 2020.
20.00 Johan Glans World Tour of
Skandinavien. Svensk humor från
2013.
21.25 Gone girl. Amerikansk thriller
från 2014.
22.00 TV4Nyheterna och sport.
22.05 TV4Vädret.
22.15 Gone girl, forts.
0.40 Sjätte sinnet. Amerikansk
thriller från 1999.
2.55 Mother! Amerikansk psykologisk thriller från 2017.
5.25 Younger.

14.00 UR Samtiden. 17.00 Historier
från Norge runt. 17.05 Designa din
hjärna. 18.05 Arkitektens hem.
Dansk arkitekturserie från 2015.
18.35 Antikduellen. Dansk antikvitetsserie från 2015. 19.05 Kvinnor
på hög höjd. Fransk dokumentär
från 2017. 20.00 Asperger och jag.
Brittisk dokumentär från 2017.
21.00 Kanaler, båtar och kärlek.
Brittisk reseserie från 2017. Del 1
av 6. 21.50 Nationalskattens hemligheter. Brittisk faktaserie från
2018. Del 3 av 6. 22.30 Sam Neill i
kapten Cooks spår. 23.20 Dokument utifrån: AI – hot eller möjlighet? 0.15 Omöjlig ingenjörskonst.

6.15 Bokhyllan – Joel Sjöberg. 6.45 Ar
kens gatuevangelisation. 7.15 Befriad
med Håkan Axell, Alf Lax. 7.45 I Met Mes
siah – Bill. 8.00 CBN 700 Club. 9.00 Bi
belstudiet – Den korsmärkta församlingen
del 5. 9.30 Ajankohtaista Taivaasta.
10.15 Kanal 10 Direkt. 14.15 Bokhyllan –
Joel Sjöberg. 14.45 Arkens gatuevangeli
sation. 15.15 Befriad med Håkan Axell,
Alf Lax. 15.45 I Met Messiah – Bill.
16.00 CBN 700 Club
Dagligt nyhetsprogram som
med nyhetsinslag, vittnesbörd
etc. Allt med ett kristet perspektiv.
17.00 Pilgrim Media –
Frukt eller resultat
Resultat kan man åstadkomma
genom extra hårt arbete i
mänsklig kraft. Och det kan bli
fantastiska resultat.
17.30 Homecoming friends
– A campfire homecoming
Homecoming friends – A
campfire homecoming.
18.00 Nyheterna
Aktuella händelser inrikes och
utrikes.
18.30 Kanal 10 Direkt
Direktsända insamlingskvällar
från studion med intressanta
gäster och artister.
23.00 Segla med Elida –
Avsnitt 6
Segla med Elida.
23.30 Ett ord av uppmuntran –
Märkt av livet
Birger Skoglund talar om
”Märkt av livet” Avsnitt 66.
0.00 CBN 700 Club
Dagligt nyhetsprogram som
med nyhetsinslag, vittnesbörd
etc. Allt med ett kristet perspektiv.
1.00 Pilgrim Media – Frukt
eller resultat
Resultat kan man åstadkomma
genom extra hårt arbete i
mänsklig kraft. Och det kan bli
fantastiska resultat.
1.30 Homecoming friends – A
campfire homecoming
2.30 Kanal 10 Direkt

6.00 Hur mår du, min själ. 6.30 Thin pla
ces. 7.00 Live your faith. 7.30 TV One
Life. 8.00 Sverige – LIVE, repris från i går
kväll. 11.00 ILTV – Weekly Review. 11.30
LoveRevival. 12.00 Sons of Abraham.
13.00 Isa tanha rahe nejat –
LIVE
LIVE program med David Nazareth.
14.00 Konferens
16.00 Tro som förändrar
världen
med med Christian Åkerhielm
med Rune Borgsö.
16.30 Sid Roth´s It´s
Supernatural!
17.00 Amazing Facts
17.30 Samuel & Vänner
18.00 Veggietales
Barn TV. Episod: En påskefortelling – del 1.
18.30 Min väg, mitt liv
med Dan Salomonsson.
19.00 Sverige – LIVE
Vision Sveriges kvällsprogram
med vittnesbörd, musik, undervisning och livnära samtal varje dag!
22.00 Vi och Jesus
Episod: Att nå dom onådda del
1 med Rickard Lundgren.
22.30 7th Street Theater
Episod: The Letter Vi møter en
teatertrupp på seks. Skuespillerne formidler det kristne
budskapet i et enkelt oppsett,
på en lett forståelig måte som
går ”rett hjem” hos tilhørerne.
23.00 CBN – 700 club
0.00 Sons of Abraham
1.00 Isa tanha rahe nejat –
LIVE
Repris – LIVE program med David Nazareth.
2.00 The Way of The Master
2.30 Day of Salvation
med Reza Safa.
3.00 Sverige – LIVE, repris från
i går kväll
Vision Sveriges kvällsprogram
med vittnesbörd, musik, undervisning och livnära samtal varje dag!

6.00 Älskad trots allt – Birger Skoglund.
6.30 Café Bibeln med svenska gäster.
7.00 Israels berg. 7.30 Derek Prince.
8.00 TV7 Israel News. 8.15 Böneskola.
8.35 Folk på Guds hjärta. 9.15 David
Pawson in memoriam. 10.15 Jag
mötte Messias. 10.30 Martyrernas
röst. 11.00 Klarsyn – Stojan Gajicki.
12.00 Älskad trots allt – Birger
Skoglund. 12.30 Café Bibeln med
svenska gäster. 13.00 Israels berg.
13.30 Derek Prince. 14.00 TV7 Israel
News. 14.15 Böneskola. 14.35 Folk på
Guds hjärta. 15.15 David Pawson in me

moriam.
16.15 Jag mötte Messias
16.30 Martyrernas röst
17.00 Israel talar
17.30 Koranen eller
Bibeln?
18.00 Pingstkyrkan Uppsala
– Gudstjänst
18.30 Det är övernaturligt!
19.00 Närbild
19.30 Bibelstudie med
Baruch Korman
20.00 TV7 Israel News
20.15 Studio Jerusalem
20.45 Hopp för Sverige
21.15 S:ta Clara – Liv
21.45 Älskade Bibel
22.00 Frontlinjer
22.30 Vändpunkten
23.00 Israel talar
23.30 Koranen eller
Bibeln?
0.00 Pingstkyrkan Uppsala
– Gudstjänst
0.30 Det är övernaturligt!
1.00 Närbild
1.30 Bibelstudie med
Baruch Korman
2.00 TV7 Israel News
2.15 Studio Jerusalem
2.45 Hopp för Sverige
3.15 S:ta Clara – Liv
3.45 Älskade Bibel
4.00 Frontlinjer
4.30 Vändpunkten
5.00 Israel talar
5.30 Koranen eller Bibeln?

LÖRDAG 27 JUNI
6.05 Sommaröppet. 7.05 Kärlek kostar
kilon. 7.50 Diagnoskampen. 8.30 En dag i
våra liv. 9.00 Stjärnor hos Babben. 13.00
Svenska krusbär. 13.10 Första hunddej
ten. 13.55 Gift vid första ögonkastet Nor
ge. 14.35 Kärlek och fördom. 15.35 The

Graham Norton show.
16.10 Enkel resa till Korfu (R)
16.55 Countrymusikens
historia (R)
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Frida, en
trotjänarinna (R)
Svensk dokumentär från 1999.
19.15 Off radar
Svensk kortfilm från 2020.
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 ABBA: Hemligheterna
bakom hitsen
Brittisk musikdokumentär från
2019. De är tre av ABBA:s absolut största hits, men kan de
lära oss något om personerna
bakom musiken?
20.45 Leif & Billy
Svensk humorserie från 2017.
Del 5 av 10. Två bröders tajta
relation sätts ur spel när en
Stockholmstjej flyttar in i
grannhuset.
21.00 Rapport
21.05 Leif & Billy
Svensk humorserie från 2017.
Två bröders tajta relation sätts
ur spel när en Stockholmstjej
flyttar in i grannhuset.
21.20 Dublin murders
Brittisk kriminalserie från
2019.
22.20 Mississippi grind
:FILM: ¡¡¡¡ Amerikansk
dramakomedi från 2015. I rollerna: Ben Mendelsohn och
Ryan Reynolds.
0.05 The girl in the book
:FILM: ¡¡¡¡ Amerikanskt
drama från 2015.
1.30 Hundra procent bonde (R)
5.15 Frida, en trotjänarinna (R)

10.20 Au pair i Miami. 10.50 Universite
tets djursjukhus. 11.20 Min röst: Muro
glaso. 11.50 Jakttid. 12.20 Den kreativa
generationen. 12.50 Skattjägarna. 13.20
Yrke författare: Sirpa Kähkönen. 14.20
Matmagasinet. 14.50 Vetenskapens värld
sommar. 15.45 Suzanne möter.
16.00 Rapport
16.05 Helt ärligt (R)
16.20 Övergivna rum (R)
16.40 Hälsingegårdarna –
kampen om världsarvet (R)
17.40 Claude Monet i Giverny
18.30 Kulturstudion (R)
Svenskt kulturmagasin från
2018.
18.31 Fram – en dansresa
i nordliga vatten
Finsk dansfilm från 2019.
18.58 Eld och rytm – konsert
med Alondra de la Parra (R)
Fransk konsert från 2017.
20.30 She composes
like a man (R)
Svensk musikdokumentärserie
från 2019. Del 3 av 4. I tredje
delen ställs frågan om genialitet. Finns det någon kvinnlig
kompositör med samma begåvning som till exempel Mozart, Sjostakovitj eller Ravel?
21.00 Women make film
Brittisk dokumentärserie från
2019. De flesta filmklassikerna är regisserade av män. Men
i över hundra år, över hela världen, har det funnits tusentals
kvinnliga regissörer.
23.00 Miraklet
23.50 Exit (R)
0.25 Nya perspektiv (R)
1.45 Sportnytt

20.00 112 Ambulans. 20.40 Sommaröppet. 21.40 Falsk identitet.
22.30 Game of thrones. 23.45 Mästaren. 0.10 Yrke författare: Sirpa
Kähkönen. 1.10 Familjen Hammarström – syntolkat. 1.40 Min samiska historia – syntolkat.

6.00 Makalösa hem.
7.00 Bygglov.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.35 Lotta på Liseberg.
13.00 Al Pitcher – big in Sweden.
14.25 Ola Salo – It takes a fool to
remain sane.
16.30 Pandemi – ett experiment.
17.55 Keno.
18.00 Trav: V75 Direkt.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären med Sommarvinnare. Svenskt frågesportsprogram från 2020.
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten.
Svenskt spelprogram från 2020.
20.00 Wild kids. Svensk realityserie
från 2019.
21.00 Mr Beans semester. Brittisk
komedi från 2007.
22.00 TV4Nyheterna.
22.05 TV4Vädret.
22.15 Mr Beans semester, forts.
23.00 Good morning, Vietnam.
Amerikansk dramakomedi från
1987.
1.30 The Hurricane heist.
3.30 En plats i solen – borta eller
hemma bäst?
4.30 Younger.
5.00 Husjägarna – Danmark.

9.00 UR Samtiden. 15.00 Arkitektens hem. 15.30 Antikduellen. 16.00
Europa: Från dinosaur till människa.
16.50 Nationalskattens hemligheter. 17.30 Kanaler, båtar och kärlek.
18.20 Equus – världens hästar. Kanadensisk dokumentärserie från
2018. 19.10 Designa din hjärna.
Australisk dokumentärserie från
2017. 20.10 Den australiska kusten. Brittisk-australisk dokumentärserie från 2017. 21.00 Schimpanspensionatet. Brittisk dokumentär
från 2017. 22.00 Gift med en diktator. 22.55 Asperger och jag. 23.55
Myrornas Metropolis. 0.50 Bobby
Kennedys framtidsdröm.

7.00 Segla med Elida – Avsnitt 6. 7.30 Ett
ord av uppmuntran – Märkt av livet. 8.00
CBN 700 Club. 9.00 Pilgrim Media – Frukt
eller resultat. 9.30 Homecoming friends –
A campfire homecoming. 10.30 Kanal 10
Direkt. 15.00 Segla med Elida – Avsnitt 6.
15.30 Ett ord av uppmuntran – Märkt av
livet.
16.00 Kom fika med mig
16.30 Konferens Församlingen
Arken, Linda Bergling – Vi
har rätt till helande
17.30 Sångskatten
18.00 Gudstjänst Kristet
Center Örebro
20.00 Bokhyllan – Tommy
Hagstedt
Lennart Åsberg intervjuar
spännande gäster.
20.30 Öppen bibel
Johnny Foglander undervisar.
21.00 Conversations with Dr
Lindsey Graham
21.30 Kyrkans människor
22.00 Segla med Elida –
Avsnitt 7
Segla med Elida.
22.30 Mission of hope
23.00 Hur mår du? Egentligen?
– Avsnitt 8
Det gör ont i själen! Vad gör
man? Christina och Christer
Borg reflekterar tillsammans.
23.30 Mor Sannas kök
Mor Sannas kök är ett av Kanal
10:s matlagningsprogram. Förgyll din matupplevelse på ett
enkelt sätt med hjälp av goda
råvaror och enkla recept.
0.00 Kom fika med mig
0.30 Konferens Församlingen
Arken, Linda Bergling – Vi
har rätt till helande
1.30 Sångskatten
2.00 Gudstjänst Kristet Center
Örebro
4.00 Bokhyllan – Tommy
Hagstedt
4.30 Öppen bibel
5.00 Conversations with Dr
Lindsey Graham
5.30 Kyrkans människor

6.00 Jerusalem Dateline. 6.30 Bill
Gaither. 7.00 Exploits. 7.30 Din Värsta
Fiende. 8.00 Sverige – LIVE, repris från i
går kväll.
11.00 The Way of The Master
11.30 Evangeliets Kraft
med David Billström.
12.00 School of Theology
12.30 Toffee
13.00 Glas Istine
14.00 Konferens
16.00 Hillsong
Med Pastor Brian Houston. Episod: Fifty things I know about
youHillsong med Brian Houston er et halvtimes-program
med undervisning av Pastor
Brian Houston.
16.30 Ett möte med
Episod: Dan Salomonsson del 1
av 3.
17.00 Hur mår du, min sjä
Episod: Att vara barnanhörig
till missbrukare.
17.30 Resan mot Gud
med Sam Wohlin.
18.00 Äventyrsdalen
Episod: Stjärnjakten.
18.30 TV One Life
Episod: Good Stewards.
19.00 Konferens
21.00 LoveRevival
med Jonatan Svensson. Gäst:
John Thomas.
21.30 The mum show
22.00 Radical Makeovers
Beauty that counts, from the
inside out. Med Rebecca Friedlander, episod: Abuse.
22.30 Servolution
med Zoran Kovacevic med gäst
Torgny Hellberg.
23.00 Bill Gaither
Episod: Canton Junction LIVE.
23.30 Thin places
med Rebbeca Friedlander. Episod: Taking flight.
0.00 School of Theology
0.30 Toffee
1.00 Glas Istine
2.00 Konferens

6.00 Pingstkyrkan Uppsala – Gudstjänst.
6.30 Det är övernaturligt! 7.00 Närbild.
7.30 Bibelstudie med Baruch Korman.
8.00 TV7 Israel News. 8.15 Studio
Jerusalem. 8.45 Hopp för Sverige.
9.15 S:ta Clara – Liv. 9.45 Älskade
Bibel. 10.00 Frontlinjer. 10.30 Vänd
punkten. 11.00 Israel talar. 11.30
Koranen eller Bibeln? 12.00 Pingst
kyrkan Uppsala – Gudstjänst. 12.30
Det är övernaturligt! 13.00 Närbild.
13.30 Bibelstudie med Baruch Korman.
14.00 TV7 Israel News. 14.15 Studio
Jerusalem. 14.45 Hopp för Sverige.
15.15 S:ta Clara – Liv. 15.45 Älskade

Bibel.
16.00 Frontlinjer
16.30 Vändpunkten
17.00 Liknelser från
bakgården
17.15 Berörd av Gud
17.30 Eld från Jerusalem
18.00 Kungen kommer
18.30 Roslagskonferens
20.00 Välsignelse,
förbannelse eller slump?
-studieserie
20.30 Låt ljuset lysa
Den världsberömde ateisten
Sol Harkens (Kevin Sorbo)
älskar att debattera den
kristna tron och krossa sina
meningsmotståndare men
inombords är han tom och
desperat efter en familjetragedi.
22.15 Pingst Internationellt
Eurasien
23.00 Liknelser från
bakgården
23.15 Berörd av Gud
23.30 Eld från Jerusalem
0.00 Kungen kommer
0.30 Roslagskonferens
2.00 Välsignelse,
förbannelse eller slump?
-studieserie
2.30 Låt ljuset lysa. 4.15 Pingst
Internationellt Eurasien. 5.00 Liknelser
från bakgården. 5.15 Berörd av Gud.
5.30 Eld från Jerusalem.
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Krönika.

Krönikörer: Camilla Olsson, , Diana Paduch Abrahamsson
Eva Skog och Jens Charlieson

Diana Paduch Abrahamsson:
Musiken är en direktlinje från en
människas innersta.

Vädret.
Tor

SVERIGE ONSDAG
kl 14.00

1

Jag skulle kunna raljera över detta i timmar faktiskt, för jag är visst lagd sådan, ja, kanske rent av
”upplärd” till att tycka att det är ett organiserat kaos
att låta okunniga stå tillsammans och riva av en låt
innehållandes tre toner som i slutändan ändå nått
upp till minst 12, inklusive diverse missljud som
blockflöjter och fioler har en tendens att åstadkomma.
Men så är det ju detta med just musiken.
Oavsett vad jag tycker, när jag väl sitter där
och hör någon av dessa små människor ta
ton, då händer någonting märkligt med mig.
Med mig, som knappt gråter i de känsligaste av situationer. Men då, mitt i gnissel, skenande pipljud eller barnaröster
som kanske ligger och röjer i helt fel
tonart, då går det ända in. In i mitt
innersta och slår an en sträng där hela
hjärtat verkar som en resonanslåda.
Det kvittar nästan vad jag gör för att
hålla det borta – nog snörper halsen ihop
sig och nog vattnas mina ögon. Varför?
Jag har funderat på det och kom-

Vi har en ettåring här hemma som var dag tar sitt
lilla varv förbi först pianot, där han sträcker upp sina
armar och knappt når tangenterna men spelar allt
vad han orkar, sedan vidare till gitarren och drar med
handen fram och tillbaka över strängarna samtidigt
som han brister ut i en sång utan riktiga ord. Men
nog är det en sång av hjärtat, och den visar något av
hans person på något märkligt, oförklarligt vis.
Jag har genom åren fått lov att spela med min
fiol för att såväl glädja och trösta som hylla och ära.
Visserligen, även plågat min bror, som inte lyckades
höra mitt inre genom alla skalor, gnissel och övningar. Men musiken är som ett språk. Det når längre än
ord många gånger och den kan förändra människors
inre.
Än viktigare då att förstå att destruktiva ord och
uppsåt också kan leta sig in hos oss den vägen. Men
också att vi kan lyfta våra röster och instrument till
att ära Gud. Jag anar att när vi gör det så letar de
tonerna in sig hos honom så att hans hjärta får
vara en resonanslåda. Trots pipljud och eventuella gnissel.
Nej, jag inser nog att vi borde tacka blockflöjtsmänniskan. Tacka för dennes klokhet
att låta barn få ta del av musikens under
i unga år och för dennes insikt i att ge
många chansen att få lätta på det inre
trycket via musikens hemligheter.
Även om jag är lite glad över att
det är åtta år kvar tills min ettåring börjar trean.

Diana Paduch Abrahamsson
kaptensfru och musikansvarig på
missionsbåten Elida

João Botica mötte
Jesus i slummens
misär i Lissabon

Foto: Mattias Backlund

I tidningen på torsdag
Följ vår
nyhets
rapportering
mellan pappers
utgåvorna på
varldenidag.se
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Välkommen till en unik mötesplats för dig som brinner för att se Guds rike utbredas i
Skandinavien och världen! Boot Camp vänder sig i första hand till dig mellan 18 och 40 år
som har en längtan/kallelse/gåvor kopplat till apostolisk, profetisk, evangelist- eller bönetjänst.
Välkommen till en vecka av utrustning, gemenskap och förnyelse i den helige Ande!
TID OCH PLATS: Restenäs, Ljungskile, 28 juli – 1 augusti
FÖR: Unga vuxna med någon form av ledarkallelse i Guds rike
DESSUTOM: Barnens Boot Camp från 6 år och uppåt

Sön

3

2

mit fram till att kanske är det för att musiken är en
direktlinje från en människas innersta, och att just
barn är så äkta.

Lör

1
Kiruna

4

Den människa som kom på att blockflöjten skola bliva
instrumentet genom vilket alla nioåringar i Sverige
ska ta stegen in i musikens värld, den måste själv ha
varit ett underbarn på just flöjt och trott att alla spelar lika bra. Denne kan inte – absolut inte, någonsin,
alls – ha hört en klass på tjugo okunniga flöjtister i
klass tre spela ”Köp varm korv”. Eller så hade denne
fiender inom lärarkåren.
När det var dags för min klass att spela blockflöjt
blev vi dock utvalda för ett experiment. Vi skulle inte
ta ton i flöjten, utan via Suzukimetoden lära oss att
spela fiol i stället.
Fiol. Alias Gnissellåda.
Och faktum är att det är svårt att hävda att det lät
bättre än blockflöjterna. Det fick vi sannerligen höra
och förstå av andra barn på skolan. Och ja, jag har
hört barngrupper spela även nu i vuxen ålder.
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