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Möt Carola Häggkvist och

lyssna till hennes

erfarenhet av Credo och

tankar kring det kristna

livet. (sid 4-6)

I den här tidningen får du

möta studenter och

skolungdomar, anställda i

Credo, och andra i

CredoFOLKET: en biskop, en

artist, en präst och en läkare.



I din hand håller du en tidning som ingår i Credos

insamlingskampanj 2020. På detta sätt vill vi

presentera Credo: vad vi är och vill, och även lyfta

fram vad Credo betyder och har betytt för några

personer. Utöver Carola Häggkvist och Johan

Tyrberg, biskop i Lunds stift, kommer du också att

få möta skolungdomar och studenter. 

 

 

I Lukasevangeliet möter vi Josef och Maria när de

har varit i Jerusalem, dit de brukade bege sig varje år

vid påskhögtiden (Luk 2:41-52). När festen var över

och de hade gått en dagsmarsch i tron att Jesus var

med på väg hem upptäckte de att Jesus saknades. De

letade efter honom bland släktingar och bekanta,

men nej, ingenstans fanns han. När de inte hittade

honom vände de tillbaka till Jerusalem och sökte

efter honom. Efter tre dagar hittade de honom. Var

då? Jo i templet, där han satt mitt bland lärarna och

lyssnade och ställde frågor. Hans mamma, som hade

varit mycket orolig, frågade honom hur han kunde

göra så mot sina föräldrar. Jesus svarade: ”Varför

skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste

vara hos min fader?” Josef och Maria förstod inte vad

han talade om. De förstod inte, men Maria bevarade

ändå allt detta i sitt hjärta. 

 

Denna berättelse skulle lika gärna kunna handla om

oss i Sverige idag: Precis som Josef och Maria firar vi

också påsk med de traditioner påsken bjuder, men vi

kanske inte går i kyrkan eller läser Bibeln. Vi kanske

inte ens ägnar Jesus en tanke. När Josef och Maria

upptäckte att Jesus inte var med, vände de om till

Jerusalem. Tänk om det är precis vad vi också skulle

behöva göra? Vända om och vända tillbaka till Guds

ord. Jesus fanns mitt bland sina lärare och lyssnade

på vad de sa och ställde frågor

kring det han inte förstod. Vilken föredömlig

pedagogisk grundidé! Vad kan vi göra när vi läser

Bibeln och inte förstår? Svaret är att ställa frågor!

Till exempel på nätet finns många resurser med

möjlighet att ställa frågor och få svar. Föräldrarna

förstod inte vad Jesus menade, men Maria

begrundade det i sitt hjärta. Ordet begrunda har

betydelsen att överväga, tänka noga igenom. Det

är en uppmaning till oss att noga fundera över

viktiga frågor som har med den kristna tron att

göra. Om Jesus är herre så är han herre över hela

livet, och allt som är viktigt för oss är viktigt för

honom. 

 

I vårt kampanjupprop skriver vi att vår

undervisning utgår från Guds ord. Vi tror att Guds

ord är levande och verksamt lika mycket idag som

när Jesus satt i templet och ställde frågor till sina

lärare. Kristen tro är nämligen både logisk,

empirisk och har med varje del av våra liv att

göra. Logisk i den bemärkelsen att saker och ting

hänger ihop, empirisk i den bemärkelsen att det

går att hitta de geografiska platserna som står

omnämnda i Bibeln och att historiskt vederlägga

de händelser Bibeln berättar om. Det finns helt

enkelt en möjlighet att pröva om det som står

faktiskt stämmer med verkligheten. Bibeln är

också varmt personlig. När vi läser Bibeln

påverkar texterna oss så att vi börjar känna, tänka

och agera på ett nytt sätt och får en ny relation till

världen runt omkring oss, våra medmänniskor

och till oss själva. Bibeln talar både till vårt förnuft

och till våra känslor. I varje bibeltext möter oss

Jesus i evangeliet som säger: Välkommen! Du är

efterlängtad! 

LEDARE

HOPP TILL SVERIGES

SKOLUNGDOMAR

OCH STUDENTER
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                                       Vi är många runt om i landet som kan vittna om vad Credo betytt eller betyder för

oss. Den här tidningen vill visa på det. Under Insamlingskampanj 2020 vill vi först och främst samla

Credo-FOLKET. Du som läser denna tidning är viktig. Vill du och kan du, så var med på ett regionalt

telefonmöte eller ett digitalt möte, läs mer om det på sidan 11. 

 

Credo är inte en rörelse där vi vill anställa arbetare som ensamma ska utföra Credos uppdrag medan alla

övriga får fokusera på att samla in pengar. Nej, vi är Credo tillsammans. Tillsammans får vi be för

skolungdomar och studenter runt om i landet, för våra drygt 1000 unga medlemmar, för Fjällgårdens alla

läger. Vi ber för dem som är anställda, våra styrelser och vi ber för varandra i Credo-Folket. Nu i

Coronatider kan vi ju träffas över nätet. Varför inte ha en andakt med något trossyskon? På nätet eller i

telefon kan man dela bibelord och be för varandra och för Credo. 

 

Vår önskan är att vi i Credo ska stå varandra så nära att det känns naturligt med ett andligt samtal och en

visad syskonomsorg är naturligt. När insamlingskampanjen summeras i december, önskar vi många

vittnesbörd om härliga och inspirerande möten. Och att vi också fått uppleva många bönesvar. 

 

Det ekonomiska är en viktig del av kampanjen. Vi vill anställa fler! Styrelsen har beslutat att utöka

anställningarna både på student- och skolsidan. Eftersom vi vet att vi är många som vill vara med och

bära Credo ekonomiskt så vågar vi det. Varmt tack till alla som regelbundet ger till Credo! Var gärna med

och värva fler understödjare. Ge också gärna extra kampanjgåvor eller utöka ditt autogirogivande. Våra

skolungdomar och studenter behöver Credo!

Credos arbete växer. Vi har ett spännande

pionjärarbete på flera studentorter och längtar efter

att få se fler skolgrupper på gymnasieskolor.

Skolungdomar och studenter i Sverige befinner sig

till vardags i en miljö som inte är speciellt vänligt

sinnad mot kristen tro. Vi tror att blotta existensen

av en kristen skolgrupp kan göra stor skillnad. Att få

samlas i den kristna skol- eller studentgruppen

någon gång under skolveckan för att be och läsa

Bibeln tillsammans i en god gemenskap tror vi är

helt avgörande. Det handlar ju om att leva i

efterföljelse alla dagar i veckan! 

 

Credo har på goda grunder ett hopp för Sveriges

skol- och studentvärld, eftersom Gud tydligt har

uttryckt sin vilja i Bibeln. Gud vill att alla människor

ska räddas och komma till insikt om 

INSAMLINGSKAMPANJ 2020

sanningen (1 Tim 2:4). Gud har makt att röra vid

kungars och presidenters hjärtan och påverka

historien. Nu hoppas vi, att du också vill vara

med. Tack alla ni i CredoFOLKET som har gett

pengar regelbundet till Credo och som ber och

har bett för Credo. När Credo fyller hundra år,

2024, ser vi ett livaktigt arbete framför oss. Ingen

gåva eller bön är för liten. Be och ge! Hjälp oss i

arbetet att be Gud öppna dörrar för budskapet.

Var med och ge för att skapa förutsättningar, så

att fler unga människor får möjlighet att

upptäcka kristen tro och vända om och mötas av

ett: ”Du är efterlängtad. Välkommen!” 

Gunilla Peterson 

vice ordförande, Credos styrelse
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INTERVJU MED CAROLA HÄGGKVIST

RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

Den sista måndagen i april möts vi på ett café i

Stockholms innerstad, på behörigt Corona-avstånd.

Det har gått 40 år sedan vi möttes för första

gången på en lektion i religionskunskap på Adolf

Fredriks Musikklasser. Carola gick i sjuan, jag

jobbade i Credo. Hon hade två år tidigare sett

filmen Ben Hur. Elvaåriga Carola sa till sina

föräldrar efter filmen att hon ville bli jude, hon ville

möta samma Gud som Ben Hur möter i

filmen. Scenen när den törstande huvudpersonen

får vatten av Jesus och möter hans blick grep tag i

henne. Hon förstod att det är Guds ögon han ser 

in i. 

 

- Jag kände historiens vingslag, jag kände

evigheten i den. Han var inte längre slav, han såg in

i evigheten. 

 

Carola var förberedd vid vårt första möte i

lektionssalen. Vi var två unga anställda samt en

ännu yngre elev som besökte Carolas klass. När vi

på ett enkelt sätt förklarade den kristna tron med

hjälp av bro-illustrationen – bilden av ett kors som

likt en bro överbryggar klyftan mellan Gud och

människan – relaterar Carola. 

 

- Jag trodde på det direkt. Eftersom jag redan

trodde på Gud någonstans, var det ganska lätt för

mig att förstå, att Jesus var det sanna offerlammet,

att synden kom genom en man och att Jesus

upprättade relationen med Gud.

 

Frågorna från eleverna blev så många att läraren

bjöd in oss till ytterligare en lektion i samma klass.

Jag minns att Carola när vi kom tillbaka hade

skrivit upp 17 frågor som hon ville ställa! Hon kom

efter lektionen med i den kristna skolgruppen och i

Credogruppen som träffades på lördagar. 

På påsklovet följde Carola med Credogruppen till

Fjällgården. Där, en kväll i Fjällkyrkan, händer det.

 

- Anden knackade på mitt hjärta. Jag vågar inte, sa

jag då. Jag har inte varit jätte Kajsa Kavat, det har

jag inte, men det som är äkta det har jag ändå lyssnat

in - och sen helt plötsligt står jag upp och går fram

och tackar för lägret, bekänner vännerna som syskon

och min tro på Jesus. Och jag känner bara en sån

glädje, en sån berörande glädje och närvaro att

tårarna kommer och det är glädjetårar! Och nån

därframme börjar krama om mig. Jag bara kom nära,

jag hade inte en superstark 'open vision', men jag

upplevde det som att jag fick se rakt in i himlen, kom

inför tronen och satt och grät och bara hade en

enormt stark gudsnärvaro.

 

På sportlovslägret 1983 är Credogruppen åter på

Fjällgården och här sitter vi alla trossyskon och ser

Carola tävla i Melodifestivalen. Hon får frågan av

- Närheten till Gud och grunden fick jag genom

Credo. Man glömmer ju det aldrig, det är

fantastiskt, jag kommer alltid tillbaka till den

tiden när jag ska berätta om hur jag blev frälst.
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RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

programledaren om vilken bok hon hade med sig och

läste ur när hon satt i vad vi idag kallar för ”green

room”. Carola svarar: ”Heliga Skriften, Bibeln.” Vilken

text var det du läste? frågar jag henne nu - en ganska

naturlig fråga som aldrig ställdes i TV.

 

- Jo, jag bad Gud om en tumvers, för det hade jag hört

på lägren att man kunde göra. Jag fick

Ordspråksboken 3: 'Min son, förgät icke min

undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud… Låt

godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem

omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla; så

skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i

människors ögon' (Ords 3:1, 3-4.) Dessa ord har följt

mig genom livet.

 

Vi samtalar om när Carola sjöng i Credokören.

 

- Jag älskade att sjunga lovsång för att det var

så starkt – jag kunde ha stått längst bak, jag kunde ha

stått i sakristian och bara njutit. Men jag stod ju där

och blev mer påfylld för varje gång. Det var som ett

elkraftverk, jag kände mig som en levande raket,

liksom.

 

- Jag har en fråga till Gud: Varför upplever vi inte

Anden starkare? Eftersom han är Gud och suverän så

vill man ju bara att det ska märkas en ännu större

skillnad på oss kristna som är bärare av livet och

Anden. Varför märks det inte tydligare på oss? Varför

är vi inte mer fria? Det tycker jag är lite konstigt. 

 

Att Carola hade med sig Bibeln till Melodifestivalen

stod på löpsedlarna dagen efter. Hennes start som

känd artist var starkt förknippad med Bibeln.

Samtidigt förstår jag på Carola att hon gärna skulle

vilja få dela bibelordet och Guds tankar utan att

hela tiden stämplas som artist. Esters bok i Gamla

testamentets handlar om en judisk kvinna som fick

tjäna kung Xerxes och föra sitt folks talan.

 

- Herren har talat till mig om Ester. Hon var ju i

tjänst i den profana miljön då, men räddade sitt

folk. Jag tänker att det är många som har Ester-

kallelsen och att jag är en av dem. Min uppgift har

varit att vara i världen men inte av världen, och den

är inte alltid lätt. Ester hade ju inte jättelätt att vara

där, Ester ville ju inte vara där.

 

Carola berättar att hon har fått denna kallelse

bekräftad.

 

- En pastor i USA pekade ut mig, trots att jag var

långt bak i församlingen: "You, the girl with the red

dress, just like Ester."

 

Vid ett tillfälle fick Carola en fråga om att resa till

Monaco av en vän, men tackade nej. Hon ville

hellre åka på en retreat. När hon stod och tankade

bilen upplevde hon att Gud sa till henne, att hon

skulle åka till Monaco. Hon kände att hon behövde

vila upp sig, så hon sa åter nej. Då upplevde hon

Gud säga: "Din eller min vilja?" Väl i Monaco fick

Carola ett långt personligt möte med den svenska

Kungafamiljen, ett möte som skapade en god

relation.

 

En sak som slår mig i mötet med Carola är, hur vi

är två kristna syskon som möts. Hennes vandring

med Jesus, sedan hon sa JA uppe på Fjällgården,

har varat i 40 år. Mycket har hänt sedan

dess. Carola kommer in på en händelse från sitt kök

i Saltsjöbaden. Hon hade separerat från sin man

Runar och brottades med om hon någonsin kunde

bli använd i Guds planer. 

 

- Jag glömmer aldrig när Jesus sa till mig i hemmet

i Saltsjöbaden efter min separation: 'Med samma

kärlek som du älskar din son, älskar jag dig, Carola.'

Min son var ju liten och jag brann för hans bästa.

Min omedelbara reaktion var att jag kunde relatera

till hur mycket jag älskar min son, 
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(artikeln fortsätter på nästa sida...)

Carola sjunger på en insamlingskonsert för Credo.

Foto: Margareta Lundström



RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

Credo driver nu en insamlingskampanj. Jag

påminner mig om att Carola, Cyndee Peters och Per-

Erik Hallin tillsammans med Credokören gjorde en

insamlingskonsert för Credo i Eriksdalsskolan i

Stockholm. Jag påminner mig också att Carola

spelade in CD:n "Credo", som även den gav pengar

till Credo. Jag tror alla vi i CredoFOLKET får lyssna

in frågan: Vad kan vara min uppgift i Credo i

framtiden? Nu ställer jag frågan till Carola: Vill du

finnas med i Credos skolarbete? "I'm all in” får jag

som svar, inte en gång utan flera. 

 

Det blir spännande att se, vad som väntar i

framtiden. Carola har gett mig exempel på hur hon

även på kristna festivaler alltid får rollen

som ”artisten Carola”, när hon kanske skulle vilja

tydligare få dela Guds ord. Jag tänker så här: i Credo

var Carola någon innan hon slog igenom. Hon var

ett barn i Guds stora familj. Sedd av Gud och älskad

av Gud och sina trossyskon. Kanske kan Carola få

finnas med i Credos framtid och dela det Gud har

visat henne genom livet! Och tillsammans skulle vi

kunna dela Guds ord och berikas av den Helige

Ande.

ANNONS

Att sjunga gospel 

är att dela evangeliet.

 

GospelStart erbjuder 

noter och fortbildning till

församlingar och körer. 
 

www.gospelstart.se
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jag var ju beredd att dö för honom. Och då gick det

upp för mig – "det var det jag gjorde för dig!" 

 

Vi börjar tala om nutiden och konstaterar att detta är

en speciell tid. Vi måste ropa ut på taken, säger Carola.

Och vi måste be.

 

- Nu ska vi be och bulta och så ska dörren öppnas. Vi

ska inte bara be, nu är det dags, nu ska vi be och  b u l t

a , han vill att vi ska göra det! Jag vet inte exakt varför,

men Gud vill att vi ska bulta, han ser att vi menar

allvar. 

 

Carola lyfter också vad läger kan få betyda. Det är

hennes erfarenhet, och när jag berättar om Credos

nystart av teamare/korttidare (nu CU, Credo

Ungdomsutbildning) så säger hon: "Ja, ja, ja! Bara

synd att det varit nedlagt. Det som är äkta, det plockar

vi upp." 

 

En av anledningarna till intervjun var att jag tror, att

CredoFOLKET behövs i Credos framtid. Tillsammans

är vi starka. Carola är en av många i detta FOLK. Vi är

alla syskon i förlåtelsens rike, eller som Carola

uttrycker det:

 

- Vi får inte förlora barmhärtigheten. Bara för att man

blir frälst blir man inte perfekt. Vi är ibland alldeles för

dömande.

 

(...fortsättning från föregående sida)

Lasse Axelsson

Verksamhetsansvarig Credo Skola



Biskopen ringer på avtalad tid en eftermiddag i maj.

Jag har bett om ett samtal om Credo. Han börjar med

att säga att om hans privata mobil ringer måste han

avbryta vårt samtal. Det kan vara hans höggravida

dotter. Vi kollar inledningsvis vad som hänt sedan vi

träffades på ett flertal Credo-läger i början av 80-talet.

Jag gratulerar honom till att ha blivit biskop. Med en

härlig självdistans säger han: ”Ja, tack, men det trodde

jag aldrig!”.  Han fortsätter att fråga mig vad jag

pysslar med nuförtiden. Johan Tyberg är lätt att prata

med. Han svarar snabbt och genomtänkt. 

 

Första kontakt med Credo

Johan kom i kontakt med Credo genom konfirma-

tionsläger på Fjällgården. Hans mamma hade tagit

fram en lista över samtliga konfirmationsläger i

Sverige, och på Fjällgården var Lars Persson, som hon

kände från Göteborg, ansvarig för lägret. Valet föll

på Credos Fjällgård. Där mötte Johan tre av de fyra

kända B:na, nämligen bibelutläggningen, bönen och

brödragemenskapen. Bibeln presenterades relevant

och spännande. Bönen var en viktig del av hela lägret,

och andra ungdomar praktiserade bönen på ett

levande sätt. Den härliga gemenskapen, med Kristus i

centrum, gjorde ett bestående intryck på honom. Efter

lägret kontaktades han av Owe Johansson, som

undrade om han inte skulle följa med på Credos läger,

vilket han gärna gjorde.  

 

När du nu ser tillbaka, vad har Credo betytt?

"Credo har hjälpt mig när det gäller bibelläsning. Den

personliga andakten har alltid poängterats inom

Credo och att man har haft en tillit till bibelordet och

till Gud. När det gäller bönen har jag fått med mig att

det spelar roll att jag ber. Bön och bibelläsning hör

ihop. Jag lyssnar på Jesus och Jesus lyssnar på mig.

Jag har också mött många väldigt duktiga och

pålästa bibelutläggare som har haft mycket bra

bibelstudier.

RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

EN RÖRELSE PÅ

BIBLISK GRUND
Samtal med Biskop Johan Tyrberg

Med Credo in i framtiden

För ett tag sedan läste Johan Credos jubileumsskrift

som beskriver Credos arbete 1924–1974. I början var

arbetet framgångsrikt, sedan kom en nedgång, och

därefter vände det och man fick återigen samla

många skolungdomar och studenter. När man läser

Credos historia står det klart att uppgång sker när allt

som händer i Credo grundar sig i en verklig kärlek till

Jesus och Guds ord. Detta i kombination med

utrymme att ställa frågor och samtala om det man

just hört. Flera vittnesbörd i jubileumsskriften

handlar om tämligen misslyckade lektioner - eleverna

lämnade helt enkelt lektionen och gick, en annan

gång ställde inte en enda elev en fråga om Jesus.

Men det finns också många vittnesbörd om alla dem

som under besök på skolor och universitet ställt

frågor om Guds existens, varför just kristendomen,

hur man kan veta att Bibeln är sann, och hur man

finner Jesus i sitt eget liv. 

 

Biskopen uppmanar Credo att lära sig av sin egen

historia: Håll fast vid tilltron till Bibeln, låt bönen

vara levande, och värna den goda gemenskapen!

Detta koncept håller och är eftertraktat av så många

skolungdomar och studenter idag. "Håll fast vid den

undervisning som utgår från en biblisk grund", ger

han som sitt bästa råd till Credo. Då riskerar man inte

att hamna i farliga diken, utan behåller en fräsch

hållning genom att både lyssna på de frågor som

människor har idag och på Bibelns svar.  

 

Jag tackar biskop Johan för hans villighet att dela

med sig och ta sig tid till ett samtal om Credo. Jag

önskar honom fortsatt lycka till i rollen som biskop i

Lunds stift och i sin framtida roll som morfar!

(Foto: Martin Lindeborg)
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Gunilla Peterson

Vice ordförande i Credo



CREDO STUDENT

grupper inte skulle klara att överleva krisen. Men,

motsatsen har snarare blivit verklighet. Vi har varit

snabba med att ställa om Credo Student till att

övergå till en digital version, där vi via till exempel

Zoom erbjuder online-träffar som substitut till

fysiska träffar. Vi är glada över att många

studentgrupper faktiskt har fått nya besökare;

exempel är EKG Sahlgrenska och SU Stockholm. Vi

har även anordnat onlineföreläsningar, som alla

studenter från hela Sverige kan lyssna på och även

delta i interaktivt. Detta är en nytt sätt att jobba,

som vi ser möjligheter med även efter att krisen är

över. 

 

Sammanfattningsvis ser vi, att den pågående

coronakrisen snarare stärker gemenskapen än

splittrar. Behovet att samla sig kring evangeliets

budskap ökar nu. Det finns en hel del positivt med

att samlas online: det blir en lägre tröskel för nya

studenter att hitta en grupp, och vi kan genom våra

föreläsningar nå flera studentgrupper samtidigt

utan att resa i landet. Men det finns också

utmaningar: digitala träffar kan inte helt ersätta

fysiska. Studenter behöver mötas, få och ge en

kram, läsa av kroppsspråk mm. De digitala träffarna

är en tillfällig lösning som syftar, till att grupperna

kan fortsätta och att nya studenter så småningom

ska hitta till en lokal studentgrupp eller starta nya

grupper. 

VI JOBBAR MED

CREDO STUDENT!

”Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste

utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer

värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i

eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till

lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni

ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i

obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på väg att

nå målet för er tro: era själars frälsning.” (1 Petr 1:6-9)

ATT VÄNDA KRIS

TILL MÖJLIGHET

När pandemin slog till i mars 2020 var vi nog inte de

enda som var förvånade hur snabbt allt kan

förändras. På kort tid stängdes universiteten ner och

våra studentgrupper kunde inte längre träffas som

de gjort innan. Vi var initialt rädda för att det skulle

innebära stora problem och att vissa 

Pierre Nordling

Sverige

Jonathan Pearson

Väst

Joel McInnes

Sverige

Yohannes Apel

Syd

Hugo Sandell

Öst & Nord
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CREDO STUDENT

Vi på Credo Student hoppas och tror att studenter,

när krisen väl är över, kommer att få en ökad hunger

efter lärjungaskap, Guds ord och bön, något vi ser

bubbla här och var redan nu. Vi uppmuntrar att

använda tiden för reflektion. Vilka vanor har vi

skaffat oss som behöver omprövas? Går de i linje

med Guds ord och med ett liv i efterföljelse? 

 

Vi tror, att den nuvarande krisen kan vändas till

något gott: att vi värderar relationer mer, att vi bryr

oss om de svaga i samhället mer och att vi diskuterar

konsumtionskultur och individual-ismens påverkan

mer.
Pierre Nordling

Verksamhetsansvarig Credo Student

Att det fortsättningsvis finns levande och

missionsfokuserande studentgrupper på våra

universitet, grupper som vågar brottas med de stora

livsfrågorna är avgörande för nästa generation.

Världen möter enorma påfrestningar genom krisen,

men vi ser hur väl anpassad kristen tro är när det

uppstår svårigheter och stormar. En tro som prövas

och består provet kommer ut starkare och mer

relevant.
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”I HAVE A DREAM..."

Svenska Gospelverkstaden, där jag jobbat sedan

1988, sjunger varje år med tusentals skolelever. En

rektor sa så här: ”Jag vill att eleverna ska känna

att de får vara delaktiga och ha roligt

tillsammans.” Till den skolan har vi nu kommit

tillbaka under nio års tid! Kanske tänker du, ”det

kan fungera med gospelsång, men för Credo är

skolorna stängda." Jag har en dröm… att Credo på

ett relevant sätt hittar in på skolor med en kristen

närvaro. Därför har jag tackat JA till att under en

period försöka bygga upp Credos skolarbete. Jag

gör det med förtröstan 

på att Gud har en plan, och med 

Ps 127:1-2 för ögonen. 

 

 

CU - Credos Ungdomsutbildning

Äntligen kan skolarbetet åter 

presentera unga teamare/korttidare. 

Den här gången är det ca 15 personer 

som går under namnet ”Credo Ungdom”. 

Ett par av dem, Albin och Efraim, kommer 

att arbeta ca 75% i höst (se intervjun på nästa

sida). Övriga kommer att kunna rycka ut vid

behov. Hur ofta, ja det är lite beroende på hur ofta

Credo-FOLKET, en församling, en skola eller en

grupp kallar. Men de kommer att finnas som en

resurs. 

 

CU börjar med en veckas utbildning i augusti.

Sedan kommer utbildningen att fortsätta på

distans med personlig vägledning. CU kommer

att finnas med på allhelgonalägret på Fjällgården,

och nyårslägret, som anordnas tillsammans med

ELU. Vad utbildas man i? Ja, framförallt är det en

träning i ett kristet liv. Man kommer att få

kunskap att bära med sig och man kommer också

få personlig stöttning. Att i praktik få möta andra

ungdomar och dela erfarenheter, att förstå att mitt

vittnesbörd duger och att få lyssna på frågor som

ungdomar har. Förhoppningen är att många väljer

att gå även år 2 och 3 i utbildningen. Samt att nya

unga kommer in i utbildningens år 1 i augusti

2021. 

Jesus i Skolan-dagar 

Just nu har Credo få skolgrupper. Därför

kommer vi att samla ungdomar från flera olika

skolor till temadagar: ”Jesus i skolan”. Det är

dagar med undervisning, gemenskap och

gudstjänst - tillfällen att tillsammans be för

varandra och skolkompisarna. Värd för dagarna

kan vara en lokal församling. Till dessa dagar

kommer också de som går CU. I förlängningen

hoppas vi, att detta blir en väg till fler

skolgrupper i Credo samt att dörrar 

     öppnas för lektioner på skolor. 

 

 

                   Credo skola 2020 

                   ”I Have A Dream”… Jag har en stark

                   förhoppning om att Credos  

                 skolarbete återigen ska börja blomma. 

                Vi har idag få skolgrupper, men vi har 

              många ungdomar som känner ett hem i

          Credo. Om arbetet tar fart och i vilken 

      takt det sker vilar i Guds händer. Böne-

arbetet för Credo Skola är en nyckel. 

 

Var gärna med och be för vårt arbete, och håll

dig gärna uppdaterad via vår hemsida! 

 

www.credoskola.se

Lasse Axelsson 

Verksamhetsansvarig, Credo Skola

CREDO SKOLA - MED FRAMTIDEN FÖR SIG

CREDO SKOLA10



Hallå där, Albin Axelsson och Efraim Eklöv, som

jobbar i Credo Skola i höst! Hur är det att vara

kristen i skolan? 

(Albin) - Jag märker att många respekterar min tro,

då jag ofta är öppen med den. Vissa blir intresserade,

undrar hur jag tänker och är inte rädda för att fråga.

Samtidigt är jag ganska ensam som kristen i skolan

och kan känna från vissa att de tycker man är dum

som tror på Gud.

(Efraim) - På mellanstadiet och högstadiet skämdes

jag lite och undvek helst att svara på om jag var

kristen. På gymnasiet har jag känt mig tryggare i mig

själv och i min tro, vilket har lett till att jag har vågat

vara öppen. Till min glädje har responsen enbart varit

positiv när jag berättat att jag är troende. 

 

Ni var båda med på konfirmationslägret på

Fjällgården 2016. Vad har Credo betytt för er? 

(Efraim) - Credo har betytt jättemycket för mig.

Konfirmationslägret var något av det bästa jag gjort i

mitt liv. Jag fick en stärkt tro och många fantastiska

vänner och minnen. Sedan dess har jag åkt på många

andra Credo-läger. Credo har gett mig ett kristet

sammanhang och stärkt min tro genom god

undervisning och gemenskap. 

(Albin) - Konfirmationslägret var min första kontakt

med Credo. Det lägret var så bra och det blev

naturligt att fortsätta delta på fler läger som Credo

anordnade. Ett särskilt minne är från en andakt under

mitt eget konfirmationsläger som fick stor betydelse

för min tro. Då tog jag emot förbön av en fadder och

en ledare. Jag ville att de skulle be att Gud skulle få

vara mitt huvudfokus på lägret och inte bara allt det

roliga runtomkring. Genom sina böner satte de ord på

precis det jag hade känt, och jag kände att Gud såg

just mig. Efter förbönen hade min bild av både mig

själv och Gud förändrats helt! Jag kände mig älskad.

Sedan dess har jag stått på egna ben i min tro, istället

för att den har funnits genom mina föräldrar.

Berätta lite om ungdomskvällen The Anchor ni var

med och anordnade i höstas! 

(Efraim) - Några vänner från UMU i Linköping

kontaktade oss. De hade bett och fått till sina hjärtan att

de skulle ordna en ungdomskväll i Stockholm istället

för sitt vanliga årsmöte. Vi hakade på och det kändes

helt rätt. Jag hade själv känt en längtan att samla

kristna ungdomar i Stockholm och prisa Gud

tillsammans. Kvällen blev fantastisk och vi var över 150

ungdomar. 

(Albin) - Jag är övertygad om att The Anchor fick bli en

viktig kväll för många och för deras tro. Vi fick höra

efteråt, att några hade blivit så uppmuntrade av att

förstå hur många fler kristna ungdomar som fanns i

Stockholm. 

 

 Hur kan Credo Skola göra skillnad idag?

(Efraim) - Credo kan inspirera ungdomsgrupper och

skolgrupper och besöka klasser på religionslektioner.

Jag tror ungdomar idag är mer öppna för Jesus än vad

många tror. 

(Albin) - Jag tror att skolgrupper har varit, och förblir,

en av Credos specialitéer i kontakten med

skolungdomar. Själv har jag aldrig gått på en skola med

en aktiv kristen skolgrupp, men av personer jag har

pratat med har jag bara hört om hur dessa har haft en

positiv inverkan på skolan och medlemmarna i

gruppen. Det ska bli spännande att se hur Credos

arbete med unga utvecklas! 

 

Vad ser du mest fram emot med att jobba som 

”Credo-Ungdom”  hösten 2020? 

 (Albin) - Det ska bli roligt att få åka runt till olika delar

av Sverige och träffa ungdomar på skolor på olika håll.

Även att ha kontakt med skolgrupperna och peppa för

att fler ska starta!

(Efraim) - Det ska bli kul att inspirera kristna ungdomar

över hela landet. Det är en ära att få jobba för Credo

och försöka sprida Guds rike till andra. 

CREDO SKOLA

MED JESUS 

I SKOLAN

Albin
 Axel

sson

Efrai
m Eklö

v
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RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

Hej, Miriam Petersson, student på läkarlinjen på

Göteborgs Universitet och aktiv i En Kristen Grupp

(EKG)! Varför läser du till läkare? 

- Biologi har alltid intresserat mig och jag visste tidigt

att jag ville arbeta med människor. Jag tycker om att

förstå hur saker hänger ihop, och tycker om att vara

till hjälp för andra. 

 

Hur kom du i kontakt med Credo? 

- Uppväxt i kristna sammanhang hörde jag om Credo

från vänner som pluggade. Som tonåring åkte jag på

en del nyårsläger med vänner, där vi hängde

tillsammans och blev stärkta i tron. På gymnasiet och

universitetet jag läst på har det funnits kristen

grupper, anslutna till Credo. 

 

Vad är den största utmaningen med att vara

student och kristen idag?

- Det är lätt att fastna med näsan i boken och blicken

på nästa tenta, så att man glömmer varför man

pluggar och vad som är viktigt i det långa

perspektivet. För egen del, inom vården, består de

långsiktiga bitarna av att klura på etiska dilemman,

människosynen och synen på liv och död. På ett större

plan är det viktigt att inte låta studierna ta allt fokus

utan att ge vänner, familj och församlingsliv den plats

de behöver för att fortsätta växa. Sedan är grupptryck

som alltid en stark utmaning, skulle jag tro; särskilt

när man som student fortfarande är hyfsat ung och

ofta i minoritet som kristen i klassen. Studietiden är ju

för alla en tid när man utsätts för nya idéer och tankar.

Ens värderingar och identitet stöts och blöts innan

den på något sätt ”stelnar” och blir det man tar med

sig in i resten av vuxenlivet. 

Det är också ofta i studieåldern som många kristna

ungdomar tappar sin tro. Det är sorgligt! Själv minns

jag att vi hade många diskussioner om etik, teologi

och apologetik under min tonår, och vi har det

fortfarande ibland. De samtalen har hjälpt mig

mycket för att kunna stå fast och övertygad i min

egen tro (särskilt inom biologistudier där troende

studenter ibland möts med förlöjligande). Det finns

också en utmaning i att stå fast vid den kristna

tron: hela den kristna tron och bara den kristna tron.

Det är populärt i vår tid att se alla trosuppfattningar

som lika sanna och att välja och vraka bland dem

som från ett andligt smörgåsbord. Det kan vara

frestande att ta bara det man själv tycker om, undvika

de obekväma bitarna och krydda med smått och gott

från andra religioner. Men en hopplockad världsbild

är aldrig en hel världsbild. Vi tror inte på Kristus för

att det är mysigt och bekvämt - utan för att det

är sant. 

 

Om du får drömma fritt, hur tror du att Gud vill

använda Credo på högskolor och universitet i den

närmaste framtiden?

- Jag drömmer om att sjukhuspersonal och studenter

på vårdprogram får lära känna Kristus. Vi har länge

haft det svårt i vården i vårt land. Tänk vad en kristen

sjukvårdspersonal skulle kunna göra för skillnad!

Såklart är det inte bara kristna som gör gott, men tron

vi bär på är något unikt. Gud bor i oss. Han kan

hjälpa människor på så många fler sätt än de bästa

läkemedlen och ingreppen kan. Frid och hopp

kommer från tron på Jesus. På kort sikt längtar jag

efter ett ökat samarbete med lokala församlingar med

ungdomar eller unga vuxna. En kristen studentgrupp

har sällan en naturlig koppling till församlingen och

gruppen kan ibland upplevas som en konkurrens till

församlingslivet. För vissa kan det faktiskt vara första

steget in i en kristen gemenskap, men en

studentgrupp kan aldrig ersätta en fungerande

församling. Av oss i EKG kommer de flesta från en

kristen familj och många är med i en lokal

församling. Studentgruppens roll är att vara en plats

där sökande kan möta Kristus: att stärka de redan

troende studenterna, och att skapa kontakter mellan

framtida kollegor för att tillsammans ta med Kristus

till yrkesvärlden. 

ATT VARA KRISTEN

LÄKARSTUDENT
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CREDO FJÄLLGÅRD

Nära himlen, nära livet, nära Jesus – så brukar vi

beskriva Credo fjällgård. Detta gäller fortfarande i

dessa märkliga dagar, fast på ett lite annorlunda sätt. 

 

Efter en fantastisk vintersäsong med massor med

grupper och gäster, härliga möten och gudstjänster i

kyrkan och mycket snö i backar och spår blev det på

grund av coronaviruset plötsligt tvärstopp. Inget

påskläger, ingen förträff för konfirmandlägret och

gården stängd i förtid. I skrivande stund fejar vi och

putsar det sista, och sedan får husfolket åka hem och

gården gå i dvala. Ute skiner solen, fåglarna kvittrar

och det droppar från taken, men oj vad tomt det är

utan gäster! Gården är verkligen inte sig själv utan

gäster. Men vi känner oss kanske mer nära himlen än

någonsin. Gud flödar över oss med nåd och kärlek.

Vår lilla gemenskap arbetar och ber, och

runtomkring oss lovsjunger naturen Skaparen som

om ingen corona finns. Nyheter från hela världen för

oss nära våra medmänniskor och färgar våra böner

och samtal – nära livet. Och Jesus – älskade Jesus –

han påminner oss om och om igen om sin trofasthet

och sitt löfte att vara med oss alla dagar till tidens

slut. Hur skulle vi kunna misströsta!

 

En missionsstation i Sälenfjällen. Så var visionen när

fjällgården byggdes och sådan är visionen också

idag, fast kanske på ett lite annat sätt.  Fjällgården

växer i betydelse som samlingsplats för det stora

nätverket som delar Credos mission: Barn och unga

som vet vilken utmaning det är att vara kristen i skol-

och studentvärlden idag, vilken kärlek Jesus har till

deras kamrater och hur han längtar att få möta dem

var och en. Vuxna som ser barnen och

ungdomsvärlden och brinner för att bidra till att

evangeliet och Guds Ande ska kunna nå genom

bruset in till längtande och många gånger vilsna

hjärtan. Här möts vi alla och delar både liv och tro.

 Här fyller Gud på våra förråd med tro, hopp och

kärlek. 

 

Visst är det en glädje att hålla missionsstationen

fin och inbjudande! Visst är det en glädje att dela

gemenskapen här på gården. Men det stora är alla

de som i sina böner, i samtal och i sin vardag bär på

och delar visionen runtom i vårt land. Vår fjällgård

är kanske liten och undanskymd, men vi är

övertygade om att den är en viktig kugge i Guds

rikes utbredande bland skolelever och studenter i

Sverige. 

 

Be för fjällgården, be för verksamheten och

gästerna, be för ungdomarna, be för framtiden. 

 

Guds rika välsignelser önskar vi er! 

FJÄLLGÅRDEN - EN

MISSIONSSTATION 

I SÄLENFJÄLLEN

Lars och Nenne Häggberg

föreståndare, fjällgårdspräst & husmor
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KAMPANJUPPROP 24/7

KÄND 

Vi befinner oss i en omvälvande tid. Effekterna av den sociala distansering pandemin har medfört

synliggör en längtan efter gemenskap, trygghet och hopp. Kanske börjar individualismen att ge vika som

bärande idé? Frågorna är många. Vad händer i höst? Finns jobb för nyexaminerade studenter? Ska

utbildningarna fortsätta i de digitala rummen? Vad händer när döden kommer nära? Vem hör min bön? Vi

uppfattar en nödsignal från skolungdomar och studenter (SoS). I denna tid vill vi agera. Vi vill arbeta

långsiktigt. När Credo fyller 100 år 2024 vill vi se:

Credo växte fram som en fri rörelse i kontakt med olika grenar av svensk kristenhet, vilande på Svenska

Kyrkans evangeliska bekännelse. På skolor och universitet jobbar vi ekumeniskt. Varje studerandes

genuina behov av att möta Gud och av att få leva i förlåtelsens rike är vår drivkraft. Credos undervisning

har Guds ord som grund. Vi vill kommunicera det på ett sätt som fungerar utifrån förutsättningarna på

universitet och skolor. Vi vet att det är Gud som ger växten. Credos arbete har alltid följande som mål:

VAR MED OCH STÖD CREDO 

ett studentarbete i många av landets studentstäder 

ett skolarbete som engagerar skolungdomar över stora delar av landet

en levande fjällgård med plats för rekreation och fördjupning som berikar skol- och studentarbetet 

en längtan hos SoS efter ett kristet liv under alla dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan

fler före detta SoS engagerade som en del av den stora Credo-gemenskapen

Jesus sa: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar

och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så

moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd

bland skolungdomar och studenter

Sekulariseringen har medfört okunskap hos SoS, t ex om varför vi firar jul och påsk. Grundläggande

kunskaper i kristen tro hjälper oss att hitta rätt väg i livet.

Praktiska exempel: ALPHA-grupper bland studenter - medverkan på lektioner - Fjällgårdens

konfirmandläger

Din gåva behövs! 

Markusevangeliet 4:26-29

Med Bibeln som grund

Vi berättar om Jesus bland skolungdomar & studenter som inte känner honom.
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KAMPANJUPPROP 24/7

Vi förmedlar Jesu kärlek till skolungdomar & studenter. 

TRODD

ÄLSKAD

EFTERFÖLJD

Dagens SoS följer personer på sociala medier. Lärjungarna följde Jesus i verkliga livet. Tack vare

påsken och pingsten är det möjligt att följa Jesus än idag, att få ha Jesus som Herre i sitt liv. Guds

Ande hjälper dagens SoS att följa Jesus 24-7 till ett livslångt liv i kyrkans gemenskap.

Praktiska exempel: Hjälp till enskild andakt - läger med Jesus i centrum

Credos styrelse

Andreas Lindhé, Frida Vikström, Gunilla Peterson,

Henrik Rådberg, Lasse Axelsson, Owe Johansson

Maj 2020

Vi undervisar skolungdomar & studenter om ett liv i Jesu efterföljd.

Vi vägleder skolungdomar & studenter till en personlig tro på Jesus Kristus.

Tron är en gåva. Man behöver inte prestera för att tro, utan tron är för alla som vill ta emot denna gåva.

Till dem vill Credo ge en god undervisning, med Jesus i centrum.

Praktiska exempel: Prestationsbefriade gemenskaper - bibelstudier, samtal och bön

Förkunnelsen av Ordet ger en miljö av kärlek och föder lovsång, en gemenskap i tacksamhet över att

Gud först har älskat oss. Omsorg i ord och i handling skapar en längtan efter att fler kommer in i

förlåtelsens rike och får en stark och bärande relation till Jesus och hans kärlek.

Praktiska exempel: Samlingar i grupper och på läger dit man gärna tar med en kompis - Guds kärlek

förs vidare

Svenska Psalmboken 247 

Befall i Herrens händer din möda och din väg

Och hur sig världen vänder, hans ord i hjärtat äg 

Ty intet ord är givet som Herrens ord, så visst

Det visar väg till livet, det för dig hem till sist

Psaltaren 24:7

Portar, öppna er vida!

Höj er, uråldriga dörrar! 

Låt ärans konung draga in!

Verksamhetsansvariga

Pierre Nordling, Lasse Axelsson

Lars Häggberg,  Nenne Häggberg

Maj 2020
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IFES

STUDENTMISSION PÅ SICILIEN

Det finns idag kristna studentrörelser i länder som Kuba, Myanmar, Östtimor och 

Albanien - länder som tidigare såg omöjliga ut att etablera ett synligt kristet vittnesbörd i. Kristna

studenter delar frimodigt evangeliet mitt under förföljelse i Mellanöstern, Eurasien och Afrika. Vår

globala gemenskap fortsätter att växa. Under World Assembly 2019 anslöt sig 13 nya nationella

rörelser till IFES. Sammanlagt är det nu 160 nationella rörelser som är anslutna till IFES, och vi arbetar

i över 170 länder. 

VÅR GLOBALA RÖRELSE IDAG

Jag heter Miriam, är 24 år och föddes i Messina

på Sicilien i en kristen familj. Jag har alltid

drömt om att läsa psykologi, och nu tar jag snart

examen inom det här området. Jag hörde talas

om IFES när jag fick reda på att min kusin

arbetade för GBU i Siena (Toscana). Sedan

började jag delta i olika evenemang som GBU

arrangerade. Nu finns det en GBU-grupp även i

min stad! Gruppen i Messina föddes för ca 7

månader sedan. Vi var ca 20 studenter från

Messina, men också från andra städer, då några

av dem studerar på distans. Vi fick med en gång

en riktig god gemenskap och började organisera

evenemang, dit vi kunde bjuda in vänner och

studiekamrater för att dela evangeliet. Några av

dem är nu med på våra träffar varje vecka!  På

Sicilien finns det tusentals studenter och

studentlivet är inte enkelt, särskilt för dem som

studerar på distans. Jag vet att det kommer att

bli bättre och bättre när våra grupper börjar

växa, så att vi kan nå dem med budskapet att det

finns en klippa de kan bygga sina liv på.

 

Situationen med covid-19 har varit väldigt svår

för oss alla. Vi tvingades stanna hemma under 

Här berättar Miriam, student från Sicilien, om den

italienska studentrörelsen GBU:s arbete på Sicilien,

som Credo är med och stödjer. 

nästan tre månader, och detta påverkade alla på

ett eller annat sätt. Många av oss saktade ner

farten eller förändrade våra planer och projekt

helt och hållet, både på universitetet och för

framtiden generellt. Nätbaserade tentor är

väldigt krångliga, särskilt eftersom man, då

uppkopplingen försvinner eller micken slutar

fungera, blir underkänd och måste vänta två

veckor för att få göra ett nytt försök (samtidigt

som du har andra tentor och allt blir väldigt

rörigt.) Det är en väldigt stressande situation för

oss alla, men många studenter som inte är

kristna har inget hopp för sin framtid. Där finns

en möjlighet för oss att göra skillnad. 

 

Hängivenheten hos givare och understödjare.

berör mig verkligen på djupet och manar mig

att vara uthållig i mina böner, eftersom det finns

ett stort behov i synnerhet i denna tid, och detta

skapar i mig en stark känsla av tacksamhet

gentemot både dem och vår store Gud. Jag

tackar er verkligen för er omsorg och er

överlåtelse, och jag ber att Gud ska fortsätta

använda mig som ett redskap för att människor

ska lära känna hans överväldigande kärlek,

också i varje svår situation i livet. 

Miriam Bitto 

Student i Messina, Sicilien
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MEDLEMSKAP

Credo har idag över 1000 unga medlemmar. Var gärna med och tipsa 

unga du känner att gå med som medlemmar i Credo. Det är gratis 

för alla under 26 år samt studerande. 

 

Är du äldre och icke studerande? Bli medlem du också! Medlemskapet kostar bara 100 kr/år. 

 

Credo är uppdelat i lokala föreningar. Flera av dessa hittar du på olika universitet. Dessutom finns det

just nu sex regionalföreningar som samlar CredoFOLKET för att stötta våra unga medlemmar.

Regionalföreningarna stöder arbetet genom att bland annat arrangera Jesus i Skolan-dagar. Dessutom

är de med och ber för våra unga medlemmar. Var med du också, våra unga medlemmar behöver

omslutas av förbön. 

 

Under 2020 råder social distansering - vad passar då bättre än att anordna möten via datorn eller

telefonen! Vi kommer att organisera tillfällen då CredoFOLKET får möta varandra och dela bibelord

och böneämnen. Visst vill du vara med?!  

 

Kontakta oss via medlem@credosverige.se, eller kontakta någon av regionalföreningarna nedan

om du är intresserad av att bli medlem. 

REGIONALFÖRENINGAR I CREDO

CREDOS

REGIONAL-

FÖRENINGAR

CREDO SYD

Pernilla Agardh

pernilla.agardh@gmail.com

CREDO VÄST

Andreas Lindhé

andreas.lindhe@credosverige.se

CREDO STOCKHOLM

Michael Martinson

michael.martinson@stockholm.se

CREDO UPPSALA

Anders Rönnblom

aronnblom@hotmail.com

CREDO NORR

Torkel Lindahl 

torkel@etlindahl.se

FJÄLLGÅRDENS UNGA

Anna Martinson 

anna.martinson94@gmail.com
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RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

Några elever stod utanför andaktsrummet på sin

gymnasieskola. De hade aldrig varit på en

rastandakt, men hade ändå en klar bild av de

kristna eleverna. Dessa hade något som de själva

saknade. Bön gör verkligen skillnad. Under en

rastandakt - även med få närvarande - händer

något med varje deltagare: 

 

"Han är som ett träd planterat vid vatten och

sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte

om hetta kommer, dess löv är alltid gröna... och det

upphör aldrig att bära frukt". (Jer 17:8 f.) 

 

Det märks att de kristna har tillgång till något! 

 

Vår bön bygger på vår Jesus-relation. Vi får ta

emot löftet om att "jag ska leda dem där de går

bedjande fram" (Jer 31:9). Credo är en rörelse och

är kallad att vara i rörelse. 

 

När jag var pionjär som skolpräst sökte jag

öppingar för Credos arbete. Jag kände mig ledd

att ta kontakt med religionsläraren på det stora

gymnasiet med frågan om jag fick hålla lektioner.

Läraren var helt avvisande. Skolan ska bygga på

objektiv grund och det blir kaos med kyrkorna i

skolan. Vad gör vi när vi ber och arbetar men det

blir tvärstopp? Då tänker jag gärna på orden i

Psalm 23:3, "han leder mig på rätta vägar för sitt

namns skull." Rätta betyder inte alltid räta: Herren

leder för sitt eget namns skull. Han är mycket mån

om sitt namn och rykte!

 

Dagen efter det nedslående samtalet med

religionsläraren, mötte jag av en händelse (!) en

äldre man från baptistkyrkan. Han hade

börjat engagera sig för skolevangelisationen. När

han hörde om situationen sa han: "Då gör vi så

här, vi ber i sex månader för läraren, sedan ringer

du honom igen." 

Jesus ger ett bönelöfte så kraftfullt att jag knappt

vågar citera det: 

 

"Om två av er här på jorden kommer överens om att

att be om något, vad det än är, så skall de få det av

min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i

mitt namn, där är jag mitt ibland dem" (Matt 18:19-

20)

 

Enkelt - nej, men lite hoppfullt. När jag kontaktade

läraren igen efter exakt ett halvår, hade han svängt

totalt. "Mina elever är trötta på mig, det kan

vara uppfriskande för dem att möta en kyrkans

man! Du får komma in till alla mina klasser och

börja i den mest positiva." Jag talade på

lektionerna om den då aktuella Jesus-rörelsen. Två

elever hade just varit i USA och mött Jesus-folket.

Tala om bekräftelse!

 

Bön fördjupar vår relation till Gud. Vi berikas när

vi umgås med honom. Vi kan lättare se och tyda

Guds ingripande i vårt arbete. Vi ställs inför

överraskningar. Oväntat ansluter sig en tjej till vår

lilla skolgrupp och drar med sig sju andra

ungdomar. Och glöm inte seniorerna! Den äldre

mannen från baptistkyrkan gjorde genom sitt

förslag och sin bön skillnad i Credos pionjärarbete.

ATT GÅ

BEDJANDE FRAM

Eskil Hofverberg 

tidigare skol- och studentpräst 

i SESG (Credo)
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RÖSTER FRÅN RÖRELSEN

Hallå där, Leif Dotevall, smittskyddsläkare och

före detta Credoungdom. Vad har Credo betytt 

för dig och din familj? 

För egen del blev Credo (eller SESG, som det hette

"på Hedenhös tid”) helt avgörande för min tro under

tonåren. Läger, bibelstudier, varm gemenskap,

undervisning, goda samtal och en allvarlig men

ändå glad innerlighet blev starten för det som följt

mig hela livet: Jesus är min broder, han vandrar vid

min sida och han älskar mig trots allt. Denna tro har

burit mig och betytt oändligt mycket för mig och

min hustru Gunilla. Med stor glädje har vi sett hur

även våra ungdomar fått växa och ta ansvar. Också

för dem har Credos läger och gemenskap varit en

viktig inspiration till att bli utmanade för Guds rike.

 

Vad är ditt starkaste Credo-minne? 

Kanske är det mitt första läger på fjällgården i

Transtrand med skidåkning, bibelstudier (med tema

”Guds folk på väg”, jag minns innehållet nästan

ordagrant), varm choklad och Nordisk Sång. Att

finska botpsalmer och norska psalmer i moll kunde

betyda så mycket för en tonåring är nästintill

obegripligt… Jag har även starka minnen från

skolungdomsläger med en salig blandning av

skandinaviska språk, utmanande bibelstudier – och

en betoning på Guds kärlek till oss genom Jesus! 

Coronasituationen präglar oss alla. På vilket sätt

präglar den din vardag?

Att ett fladdermusvirus i Kina kunde vända upp och

ner på tillvaron i världens alla länder, stänga gränser

och bli det största infektionshotet sedan Spanska

sjukan var det nog inte många som höll för troligt

innan allt det som hänt de senaste månaderna. Min

tjänst som läkare inom smittskydd har präglats av

detta i stort sett varje minut sedan slutet av januari

2020. Hotbilder, nya utmaningar, kaos i samhälle,

sjukvård och äldreomsorg och mediakontakter har

varit min vardag under dessa månader.

 

Vad är extra viktigt för Credo i denna tid? 

Credos utmaning att finnas med i skolgrupper och

på universitet, att visa på Jesus och ge hopp i denna

trasiga tid. Det är meningsfullt att ställa frågor, att

söka sanningen. Gud finns. Han älskar oss. Vi får

trevande börja leva med Kristus i bön och

gemenskap. Utmaningen består även i Guds rikes

uppgift att tjäna våra medmänniskor, att ställa våra

liv och allt vi har i hans tjänst. Jag läste om en

amerikansk biskop som alltid ställde tre ”testfrågor”

inför vägval och verksamhet: 1) Är det bra för

människorna, 2) kommer det att leda dem till Jesus,

samt 3) kommer det att bygga upp deras tro?

 

Hur drömmer du om att Credo kommer att se ut

2024, när Credo fyller 100 år? 

Fann nyss ett citat i förordet till en biografi som är

tankeväckande för allt vi planerar: ”Vill man bygga

ett fartyg ska man inte värva människor för att samla

virke och inte dela ut uppgifter och sysslor, få dem

istället att längta efter havets ändlösa omätlighet”.

Jag önskar att Credo fortsätter att samla ungdomar,

visa på Nåden, inspirera till bön och grävande i Guds

ord, ställa frågor om samtiden, söka kunskap och

utmana till tjänande i den miljö som skolan,

högskolan och universitetet är. 

 

På vilka sätt skulle du vilja vara med som en del

av Credofolket in i framtiden? 

Jag hoppas att jag kan stödja Credos angelägna

uppgift på flera sätt: personliga kontakter, bön samt

att bidra med det jag har fått.

I LÄKARYRKET MED

CREDO I RYGGEN
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Din gåva behövs! Var med och stöd Credo som 

autogirogivare eller med enskilda kampanjgåvor. 

Använd talongen nedan eller betala in på bankgiro 

eller swish. 

Credo vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd 

bland skolungdomar och studenter

KÄND
 

Men hur skall de kunna åkalla

den som de inte har kommit till

tro på? Hur skall de kunna tro

på den som de inte har hört?

Hur skall de kunna höra utan

att någon förkunnar? 

(Rom 10:14)

KAMPANJ

2020

Credo Sverige

Missionsvägen 75

167 33 Bromma

TRODD
 

Jesus svarade: "Detta

är Guds verk: att ni

tror på honom som

han har sänt." 

(Joh 6:29)

ÄLSKAD
 

Vi älskar därför att

han först älskade

oss. 

(1 Joh 4:19)

EFTERFÖLJD
 

Mina får lyssnar till

min röst, och jag

känner dem, och de

följer mig. 

(Joh 10:27)

info@credosverige.se

tfn: 08-545 494 60

Bankgiro: 571-1858

Swish: 123 049 68 85

Fyll i talongen, klipp ut och skicka in den till: Credo

Sverige, Missionsvägen 75, 167 33 Bromma. Du kan

även fylla i talongen på: credosverige.se/kampanj2020.

STÖD CREDO Jag vill bli månadsgivare till Credo, kontakta mig! 

 

Jag är redan månadsgivare och vill höja mitt belopp, kontakta

mig! 

 

Jag har gett en kampanjgåva till Credo på  _________  kr idag. 

 

Jag vill sprida information om Credo, skicka mig _______  st ex av

denna tidning. 

 

Jag vill vara med på ett telefon/digitalt möte, kontakta mig. 

 

Övriga tankar:

Namn

Postnr

Telefon

E-post

Adress

Ort


