
Hej!	  
	  
Vi	  har	  haft	  den	  stora	  glädjen	  att	  finnas	  med	  i	  gruppen	  med	  ansvar	  för	  evangelisationen	  inför	  
”Det	  finns	  hopp”	  –	  kampanjen.	  Vi	  hade	  förberett	  oss	  för	  att	  organisera	  och	  samordna	  tre	  
tillfällen	  innan	  september	  där	  vi	  tillsammans	  som	  kyrkor	  i	  Göteborg	  skulle	  nå	  ut	  till	  vår	  stad	  
med	  budskapet	  om	  Jesu	  kärlek	  och	  som	  skulle	  förbereda	  inför	  kampanjen.	  Då	  kampanjen	  
har	  behövt	  senareläggas	  så	  är	  fortfarande	  vårt	  förslag	  att	  hålla	  fast	  vid	  två	  av	  dessa	  
planerade	  tillfällen	  att	  komma	  samman	  som	  Guds	  folk	  och	  nå	  vår	  stad	  med	  evangelium.	  
Dessa	  datum	  är	  planerade	  till	  30	  maj	  och	  15	  augusti.	  	  
	  
Bakgrund	  
Dessa	  två	  tillfällen	  kommer	  att	  till	  stora	  delar	  samordnas	  av	  Hope	  for	  this	  nation	  som	  gjort	  
liknande	  satsningar	  i	  staden	  tidigare.	  Här	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  Hope	  for	  this	  nation	  
och	  bakgrund	  från	  Sanna	  och	  Cornelia,	  ledare	  för	  Hope	  for	  this	  nation,	  och	  som	  sitter	  med	  i	  
planeringsgruppen	  för	  outreach	  inför	  ”Det	  finns	  hopp”:	  
	  
”Hope	  for	  this	  nation	  är	  en	  ekumenisk	  rörelse,	  baserad	  i	  Göteborg.	  Vårt	  team	  finns	  med	  i	  
olika	  lokala	  församlingar.	  Vi	  samlar	  till	  lovsång,	  undervisning	  och	  evangelisation.	  Vi	  finns	  ute	  
på	  gatorna,	  liksom	  många	  andra,	  och	  möter	  Göteborg	  med	  evangelium	  regelbundet.	  I	  
oktober	  anordnade	  vi	  en	  större	  evangelisationssatsning	  där	  vi	  från	  många	  kyrkor	  i	  vår	  stad	  
gick	  ut	  tillsammans.	  Vi	  gick	  dels	  ut	  i	  mindre	  team	  men	  hade	  också	  polistillstånd	  vid	  
Kungsportsplatsen	  där	  vi	  delade	  ut	  kaffe,	  te	  och	  biblar.	  Innan	  vi	  gick	  ut	  på	  stan	  hade	  vi	  
gemensam	  samling	  med	  lovsång	  och	  en	  kortare	  undervisning	  samt	  genomgång	  av	  
gemensamma	  värderingar.	  Eftersom	  vi	  kommer	  från	  olika	  sammanhang	  är	  vår	  erfarenhet	  att	  
det	  är	  en	  trygghet	  för	  alla	  att	  vi	  vet	  vilken	  grund	  vi	  tillsammans	  går	  ut	  på.	  	  
Frukten	  från	  dessa	  dagar	  var	  underbar	  –	  frälsning,	  möten	  med	  Guds	  kärlek,	  helanden.	  Vi	  fick	  
också	  se	  kraften	  i	  att	  stå	  tillsammans	  som	  ett	  folk.	  Vi	  ser	  tillbaka	  på	  dessa	  dagar	  med	  stor	  
tacksamhet	  och	  glädje.”	  
	  
Evangelisation	  	  
Nu	  är	  tanken	  att	  vi	  ändå	  kommer	  att	  bjuda	  in	  till	  två	  gemensamma	  tillfällen	  som	  liknar	  det	  
Hope	  for	  this	  nation	  genomförde	  i	  oktober,	  men	  med	  vissa	  förändringar.	  Dels	  kommer	  varje	  
tillfälle	  att	  vara	  en	  heldag	  och	  inte	  flera	  dagar,	  och	  dessutom	  kommer	  vi	  att	  sprida	  ut	  oss	  
mer	  över	  hela	  staden	  denna	  gång	  -‐	  vi	  önskar	  också	  att	  finnas	  plats	  i	  förorterna.	  	  
	  
Hope	  for	  this	  nation	  kommer	  att	  ansvara	  för	  polistillstånd	  i	  centrum,	  på	  Kungsportsplatsen,	  
där	  det	  kommer	  finnas	  lovsång	  och	  biblar.	  Micken	  kommer	  inte	  vara	  fri	  för	  vem	  som	  helst	  -‐	  
däremot	  är	  det	  fantastiskt	  om	  vi	  sedan	  innan	  vet	  personer	  som	  skulle	  kunna	  dela	  sitt	  
vittnesbörd.	  Om	  ni	  har	  människor	  i	  er	  närhet	  som	  ni	  vet	  skulle	  passa	  för	  detta	  vore	  det	  
väldigt	  bra	  att	  få	  kontakt	  med	  dem.	  
	  
Polistillstånd	  kommer	  också	  att	  ansökas	  till	  en	  del	  av	  förorterna	  där	  det	  finns	  ledare	  som	  
kommer	  finnas	  på	  plats	  där.	  	  
	  
Inför	  satsningar	  som	  dessa	  behöver	  det	  finnas	  många	  människor	  som	  vi	  vet	  kan	  leda	  team	  
samt	  ha	  ansvar	  för	  att	  se	  till	  att	  evangelisationen	  sker	  efter	  våra	  gemensamma	  värderingar.	  	  



En	  teamledare	  kommer	  att	  ansvara	  för	  ett	  team	  på	  3	  -‐	  4	  personer	  och	  har	  i	  uppgift	  att	  träna	  
ut,	  uppmuntra	  och	  leda.	  En	  teamledare	  kan	  också	  med	  fördel	  ha	  ansvar	  att	  ta	  
kontaktuppgifter	  när	  gruppen	  möter	  någon	  som	  vill	  ha	  vidare	  kontakt	  eller	  som	  blir	  frälst.	  
Det	  vore	  gott	  att	  bjuda	  in	  dem	  vi	  tror	  skulle	  kunna	  vara	  teamledare	  till	  en	  träff	  innan	  där	  vi	  
går	  igenom	  värderingar,	  undervisar	  samt	  delar	  erfarenheter	  och	  vittnesbörd.	  	  
Om	  du	  önskar	  rekommendera	  en	  teamledare	  inför	  satsningarna	  –	  fyll	  i	  denna	  länk:	  
https://forms.gle/KoRSyfnjqkdeXUBU7 
	  
Datum	  för	  en	  teamledarträff	  inför	  första	  evangelisationstillfället	  har	  vi	  satt	  till	  26	  maj	  kl.	  18-‐
19.30	  i	  Linneakyrkan.	  	  	  
	  
	  
De	  två	  tillfällena	  vi	  planerar	  är	  följande	  datum:	  
Lördag	  30	  maj	  (detta	  är	  också	  Global	  Outreach	  Day,	  en	  dag	  där	  kristna	  globalt	  går	  ut	  för	  att	  
berätta	  om	  Jesus	  –	  vi	  kommer	  därför	  ha	  namnet	  ”Global	  Outreach	  Day	  –	  Göteborg”	  för	  
dagen	  då	  det	  också	  görs	  i	  samarbete	  med	  den	  dagen)	  
Lördag	  15	  augusti	  
	  
	  
Inför	  lördag	  30	  maj	  
På	  grund	  av	  den	  rådande	  covid-‐19	  pandemin	  och	  begränsningarna	  kring	  sammankomster	  så	  
kommer	  vi	  att	  genomföra	  dagen	  och	  samtidigt	  respektera	  alla	  restriktioner	  och	  
rekommendationer.	  	  
Vi	  startar	  dagen	  kl.	  10	  med	  en	  startsamling	  som	  kommer	  att	  hållas	  via	  live	  stream	  över	  
YouTube.	  Vi	  startar	  vi	  upp	  med	  att	  lovsjunga	  tillsammans,	  ha	  en	  kortare	  undervisning	  kring	  
evangelisation	  och	  gå	  igenom	  gemensamma	  värderingar.	  Därefter	  gör	  var	  och	  en	  sig	  redo	  för	  
att	  gå	  ut:	  man	  kan	  då	  välja	  om	  man	  vill	  gå	  ut	  i	  team	  i	  centrum/åka	  till	  en	  av	  förorterna	  eller	  
om	  man	  vill	  möta	  människor	  vid	  lovsången	  vid	  Kungsportsplatsen	  /en	  av	  förorterna	  
(erfarenheten	  är	  att	  många	  stannar	  där	  och	  vill	  samtala).	  Vi	  möts	  på	  de	  olika	  platserna	  kl.	  13.	  	  
Vi	  kommer	  inte	  att	  dela	  ut	  annat	  material	  än	  biblar	  och	  ge	  möjlighet	  till	  att	  dela	  vidare	  en	  
flyer	  till	  dem	  man	  har	  samtal	  med.	  Denna	  flyer	  innehåller	  en	  kort	  presentation	  av	  evangeliet,	  
hur	  man	  blir	  frälst	  och	  kontakt	  (en	  mail-‐adress)	  vidare	  till	  Hope	  for	  this	  nation	  som	  i	  sin	  tur	  
skickar	  vidare	  till	  lokala	  församlingar	  i	  närheten	  där	  personen	  bor.	  (Se	  bifogad	  flyer).	  Denna	  
flyer	  finns	  också	  översatt	  till	  närmare	  20	  språk.	  	  
Vi	  avslutar	  kl.	  17.30	  tillsammans	  (eller	  annan	  tid	  som	  varje	  plats	  kommer	  överens	  om)	  för	  att	  
dela	  vittnesbörd	  och	  tacka	  Gud	  tillsammans.	  De	  som	  varit	  i	  centrum	  avslutar	  vid	  
Kungsportsplatsen	  och	  de	  som	  varit	  i	  förorterna	  möts	  på	  bestämd	  plats	  där.	  	  
	  
Här	  är	  de	  olika	  platserna	  där	  vi	  kommer	  att	  finnas	  under	  dagen:	  	  
-‐	  Centrum	  (mötesplats:	  Kungstorget,	  utanför	  Avalon)	  
-‐	  Johanneberg	  (mötesplats:	  återkommer	  med	  info)	  
-‐	  Angered	  (mötesplats:	  återkommer	  med	  info)	  
-‐	  Hammarkullen	  (mötesplats:	  återkommer	  med	  info)	  
-‐	  Gamlestaden/Kviberg	  (mötesplats:	  återkommer	  med	  info)	  
-‐	  Biskopsgården	  (mötesplats:	  återkommer	  med	  info)	  
	  
	  



På	  grund	  av	  rekommendationer	  gällande	  covid-‐19	  praktiserar	  vi	  inte	  handpåläggning	  och	  vi	  
är	  noga	  med	  att	  hålla	  avstånd	  till	  dem	  vi	  möter.	  Eftersom	  vi	  inte	  får	  samla	  fler	  än	  50	  
personer	  kommer	  vi	  också	  se	  till	  att	  vi	  inte	  överskrider	  gränsen	  för	  antal	  personer	  vid	  
lovsången.	  Vi	  kommer	  inte	  att	  dela	  ut	  kaffe.Vi	  behöver	  följa	  riktlinjerna	  noga	  för	  att	  kunna	  
genomföra	  denna	  dag.	  
	  
Länk	  till	  Facebook-‐evenemang:	  	  
https://www.facebook.com/events/606606933399271/	  
	  
	  
Vi	  skulle	  vilja	  skicka	  ut	  frågan	  till	  er	  församling:	  

1.   Är	  ni	  intresserade	  av	  att	  vara	  med?	  	  
2.   Har	  du	  någon	  i	  din	  närhet	  som	  skulle	  kunna	  dela	  vittnesbörd	  om	  vad	  Jesus	  har	  gjort?	  

Svara	  gärna	  på	  detta	  mejl.	  	  
3.   Om	  det	  finns	  någon	  som	  du/ni	  vill	  rekommendera	  till	  att	  finnas	  med	  som	  teamledare	  

under	  tillfällena	  -‐	  	  fyll	  i	  denna	  länk:	  https://forms.gle/KoRSyfnjqkdeXUBU7 och	  så	  
tar	  vi	  kontakten	  vidare.	  	  

	  
	  
VÄLKOMNA	  MED	  DESSA	  TILLFÄLLEN!	  GÖTEBORG	  SKA	  FÅ	  LÄRA	  JESUS!	  
	  
	  
/Cornelia	  Forsberg	  (Smyrnakyrkan	  &	  Hope	  for	  this	  nation),	  Sanna	  Välipakka	  (Smyrnakyrkan	  &	  
Hope	  for	  this	  nation),	  Mattias	  Eklöf	  (Mötesplatsen	  Angered),	  Andreas	  Nilsson	  (Betelkyrkan	  
Hönö),	  Dag	  Linwik	  (Sandeslätts	  Kristna	  Församling),	  Leif	  Mörling	  (Sandeslätts	  Kristna	  
Församling),	  Clara	  Göthberg	  (Nimbuskyrkan	  Öckerö),	  Simon	  Djerf	  (Betelkyrkan	  Hönö)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


