Pingstkyrkan i Timrå

VARLDEN HAR KLIVIT IN
Idag är bänkraderna proppfulla i Timrå Pingstkyrka. Men så var det inte för ett par år sedan
– församlingen har ökat mycket på sistone. Ökningen beror på en stor tillströmning av
nyanlända invandrare och flyktingar. Något som ger positiva ringar på vattnet för
den lilla Norrlandsförsamlingen.
Pingströrelsen

timrå Pingst

Medlemmar: 83 787
Församlingar: 460
Bildades: 1906

Medlemmar: 197
Bildades: 1925
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Kafé Global-svenskundervisning, särskild grupp
för de afghanska församlingsmedlemmarna med tolk. Tolkning under vissa gudstjänster.
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är lättsamt. Barn- och ungdomskören sjunger flera
gånger under den timslånga gudstjänsten som
också rymmer ett litet skådespel. En båt i papp
styrs in framför altaret och på golvet blir en blå
presenning till ett stormigt hav. Här spelas det
upp en scen från Bibeln, Matteus kapitel fjorton,
då Jesus går på vattnet och Petrus – med kepsen
bak och fram – också börjar gå på havet. Tills
tvivel och rädsla gör att han börjar sjunka. Jesus
räddar honom och frågar varför Petrus tvivlat.
Jesus uppmanar Petrus att lita på Gud.
Gudstjänsten avslutas med en psalm. Några
verser på svenska och några på engelska. Presenningshavet viks prydligt ihop och det blir dags
för kyrkkaffe. Kön till nedervåningen fyller trappan upp till entrén. Den norrländska kaktraditionen trogen finns det många olika sorter framdukade. Alla borden i församlingslokalen fylls.
Här finns stora delar av världen representerad. Församlingsmedlemmarna kommer från
Kongo, Kenya, Tadjikistan, Nepal, Iran, Afghanistan, Burma och Finland. Christian Mölk har
varit pastor i Timrå i fyra år och under den tiden
har församlingen ökat stort.
– För fyra år sedan var det också en ganska stor
andel invandrare, men nu är de i majoritet på
gudstjänsterna, säger Christian.
tilltalet i dagens gudstjänst

pingstförsamlingar
har minskat de senaste åren. Christian har mött
många kollegor som tampas med avfolknings-

många
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norrländska

”Tack vare invandrarna så har vi
fått en skjuts uppåt och det ger
ringar på vattnet. Då är det många
svenskar som också ansluter. Vi har
många dop, då blir folk glada och så
vill de vara delaktiga. Det har blåst
liv i församlingen och vi hade haft
det jättekämpigt om det inte hade
varit för dem”.
problematik och medlemstapp. Det är ett problem som församlingen i Timrå inte lider av.
– Tack vare invandrarna så har vi fått en skjuts
uppåt och det ger ringar på vattnet. Då är det
många svenskar som också ansluter. Vi har
många dop, då blir folk glada och så vill de vara
delaktiga. Det har blåst liv i församlingen och vi
hade haft det jättekämpigt om det inte hade varit för dem. Då hade vi till exempel inte haft råd
med en pastor, säger Christian.
Timrå är en ort i södra Norrland med en befolkning på 18 000 invånare. Många av de asylsökande och nyanlända bor i ett bostadsområde
som heter i Tallnäs. Det ligger ungefär en kvarts
gångväg utanför centrala Timrå.
– När man promenerar in mot staden därifrån
så passerar man pingstkyrkan. Det är på det sättet som många har hittat hit. De har sett att vi
finns och bara klivit in, säger Christian.

Ungdomskören i Timrå är ett sammansvetsat gäng. Många av dem har känt varandra sedan de kom till Sverige och började
söndagsskolan tillsammans för åtta år sedan.
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”De vill gärna hjälpa till i församlingen och trots kommunikationsproblemen fungerar det bra.
De brukar bara kliva in i köket och
diska då det behövs”.
församlingsmedlemmarna kommer från baptistiska församlingar i sina
hemländer, men det finns många olika traditioner representerade, evangelikaner, anglikaner
och enstaka katoliker. Det senaste nytillskottet
i församlingen är afghaner som har konverterat till kristendom och nu har kyrkan startat en
egen grupp för dem. Christian leder gruppen
som också har en tolk till hjälp under bibelsamtal, bön och lovsång.
– De vill gärna hjälpa till i församlingen och
trots kommunikationsproblem fungerar det bra.
De brukar bara kliva in i köket och diska då det
behövs, berättar pastorn.

många av de nya

Språket blir ibland ett problem under gudstjänsterna. Oftast används engelska men ibland
fungerar inte det. Afghanerna till exempel kan
ingen engelska. Ibland har de en tolk under predikan. De planerar dessutom att köpa in särskild
tolkningsutrustning.
Varje tisdag arrangerar församlingen något
som de kallar Kafé Global, vilket innebär språkundervisning för de asylsökande som ännu inte
fått börja på SFI.
– Vissa av våra församlingsmedlemmar har fått
vänta i år. Det tycker vi är dåligt och då har vi i
stället försökt ta tag i saken själva. Den verksamheten är helt neutral. Dit kommer också muslimer som vill lära sig svenska. Alla är välkomna,
säger Christian.
e l i a s e s l a m i m a n e s h , 29 å r , ska snart bli
församlingsmedlem i Timrå Pingstkyrka. Han
och hans mamma bodde tidigare i Stöde utanför
Sundsvall, då var de medlemmar i Betelkyrkan.
De flyttade till Timrå för några månader sedan
men det var först nyligen som Elias och hans
mamma hittade till pingstförsamlingen.
– Det är varma och härliga människor här. Det
spelar egentligen ingen roll vilken kyrka det är.
Huvudsaken är gemenskapen och att vi hjälper
varandra, säger Elias som kom till Sverige 2010
från Iran.
Han och hans familj var troende kristna, men
dolde sin tro på grund av förtrycket av kristna
i Iran.
– Jag vill jobba i församlingen här, det spelar
ingen roll med vad. Bara hjälpa till med något,
vad som helst, säger Elias som också var engagerad i församlingen där han tidigare bodde.
Där hjälpte han till med klädinsamling och
kyrkans språkverksamhet.
– Det är hemskt med kriget och alla barn. Jag
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Elias Eslamimanesh är ny i Timrås växande församling. Han ser fram emot att snart bli medlem.

ber till Jesus Kristus om en ljusare värld för dem.
Han är hoppfull om framtiden. Hans mamma
har kämpat med depressioner från och till, men
nu mår hon bättre.
– Jag vill gå på livets väg tillsammans med andra människor. Det här är ett lugnt land med bra
människor. Här finns mänskliga rättigheter, här
finns religionsfrihet, säger Elias.
för söndagsskolan. För åtta år sedan bestod hela söndagsskolan av tre barn. Men i och med att tre
nyanlända familjer anslöt sig till församlingen så
var de plötsligt nio barn.
– I början visste vi inte hur vi skulle göra, vi
kunde ju inte kommunicera med varandra. Man
kommer ganska långt med kroppsspråk, men
efter ett tag var barnen tvungna att mötas på
svenska. De blev kompisar på svenska, berättar
Maria.

”Det här är ett lugnt land med bra
människor. Här finns mänskliga rättigheter, här finns religionsfrihet.”

maria westerlund är ansvarig
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Nu är 25 barn och ungdomar med i söndagsskolan. Allt arbete sker helt och hållet på frivillig basis. Maria berättar att några av de som blev
en del av söndagsskolan – för åtta år sedan – har
blivit stora nu men att de ändå vill fortsätta komma.
– Det ser jag som ett gott betyg, att de knöt
an så starkt till varandra i början. Flera av dem
har blivit vänner för livet, säger Maria Westerlund. l

