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Redan i samband med jubiléet föddes tanken på 
en slagkraftig låt som kunde bidra till att pränta 
in det nya namnet i folks medvetande. Simon 
Ådahls vän Tommy Lehnberg kom med idén, 
och när Frank Ådahl blev uppringd av Lennart 
Eriksson tände det till direkt. 
– Genast var det en melodislinga som tonade 
inom mig, berättar Frank. Låten var i princip 
klar när Simon hoppade in för att skriva texten. 
Simon och jag har ett extremt bra samarbete 
sedan 40 år tillbaka och han är skicklig på att 
skriva texter som fastnar. När inspiration rinner 
till för oss är det som om en pollett ramlar ner.

Lennart Erikssons önskemål var att låten skulle 
intressera en yngre publik utan att för den skull 
skrämma bort de äldre.  
– Som så många andra missionsorganisationer 

står även 100 % Liv inför det faktum att basen 
av understödjare behöver föryngras. Då tänkte 
jag på en musikstil som kan karaktäriseras som 
”gammal soul” och som går hem i alla åldrar. 
Svängig, positiv och uppiggande musik, som 
även yngre gillar att lyssna på.

Simon skrev sju varianter av texten innan han 
presenterade den för Lennart. 
– När jag sedan sjöng den för honom sa han 
med gripenhet ”det är mitt liv du beskriver i den 
låten!”. 
Lika berörd blev Lennarts syster Ulrika Kallin, 
som är verksamhetsansvarig för Hoppets 
Stjärnas vidsträckta arbete. I samband med en 
personlig kris för tre år sedan hade de båda 
syskonen nämligen beslutat inför Gud att lägga 
det gamla bakom sig och satsa framåt, med 

frälsningens evangelium som fokus – precis det 
som Simons låttext handlar om. 

I november 2016 släpptes ”100 Procent” som 
singel och har dess dess spelats flitigt i radio, 
särskilt i P4 Västernorrland. Den har fått massor 
av positivt gensvar, gjorts tillgänglig via många 
streamingkanaler och har dessutom fått sin 
egen musikvideo tack vare Hoppets Stjärnas 
medarbetare Samuel Andersson.  
– Visst kan man tolka låten som om att man 
träffat en kvinna, säger Simon. Men de som 
känner till vad vi står för inser att det handlar om 
en andlig upplevelse som förändrat hela livet.

MISSIONEN HAR FÅTT SITT EGET SOUNDTRACK 
Lagom till 50-årsjubiléet 2016 lanserade Tältmissionen det nya namnet 100 % Liv. Kring det har hitmakarbröderna 
Frank och Simon Ådahl skapat en melodi som griper tag – och en text som berättar mer än du kan ana.
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Första gången jag hörde Frank Ådahl sjunga sången ”100 % 
Liv” från scen var under missionens 50-års jubileum i Nya 
Parken, Örnsköldsvik. Jag gick direkt fram till Frank och 
utbrast: 
”Vilken sång! Och vilken underbar text den har!” 
Frank svarade: 
”Jag sjunger bara det du berättat för mig och Simon. 
Texten är dina ord.”

Och så är det. Denna sång innehåller mitt vittnesbörd om 
en fullständig kapitulation inför Jesus, med en total för-
vandling som följd. Att inte längre leva ut min tro halvh-
järtat, utan satsa 100 procent på Jesus. Att som ett barn 
fullständigt lita på honom och verkligen låta honom vara i 
centrum för allt jag gör. Detta beslut förvandlade fullstän-
digt mitt liv och min tjänst. Så ”100 % Liv” är inte bara ett 
nytt namn på Tältmissionen med en cool logotyp. Nej, det 
är ett rop från mitt hjärta: 
Jesus Kristus är 100 procent liv!

Det ropet är jag inte ensam om att höra – långt ifrån. 
I tidningen får du bland annat möta Clayton Vojevodovas, 
som är mitt i en mäktig ungdomsväckelse i Brasilien, och 
Pablo Johansson som för arvet vidare med tältmission 
bland Argentinas ursprungsfolk.

Läs, gläds och känn hoppet spira!

Varma hälsningar,

Lennart Eriksson, Verksamhetsledare!

JESUS ÄR 
100 PROCENT LIV!

SIMONS TEXT TILL ”HUNDRA PROCENT LIV”:

Hundra procent! 
Hundra procent!

Jag ville bara vara som andra  
Att passa in, hade mallen klar  
Men mitt ibland vänner, så vilsen 
När andra sprang, stod jag ensam kvar

Men tänk att livet hade mening ändå 
Jag började andas efter alla år 
När du rörde mej och jag kunde se - något mer

Hundra procent! 
Ett helt nytt liv! 
Kommer aldrig att vända om 
Hundra procent!  
Så intensivt! 
Kunde aldrig ana det som kom

Du såg vad ingen annan hade sett 
Du gav vad ingen annan kunde ge 
Hade slutat hoppas när du kom 
Med öppna ögon kan jag se

Tänk att livet hade mening ändå 
Och jag kunde andas efter alla år 
När du rörde mej och jag kunde se - något mer

Hundra procent 
En helt ny tid! 
Jag går framåt, ser mej inte om! 
Hundra procent!  
Du blev mitt liv 
Kommer aldrig att vända om

Kommer aldrig- aldrig-aldrig att vända om 
Kommer aldrig- aldrig-aldrig att vända om 
Hundra procent- hundra procent liv! 
Hundra procent- hundra procent liv! 
Jag kommer aldrig- aldrig-aldrig att vända om 
Jag kommer aldrig- aldrig-aldrig att vända om



Dennis Thern, som är frilansande fotograf, 
besökte hösten 2016 det arbete som 100 % 
Liv stöttar i Chaco-provinsen i Argentina. Vid 
återkommande besök har Dennis på nära håll 
kunnat följa det arbete som Kenth och Alba 
Johansson gått i spetsen för. Hans bestående 
intryck är att det arbete som 100 % Liv står 
bakom utvecklas hela tiden, och han vittnar om 
hur arbetet nu framgångsrikt förs vidare av en 
ny generation. Dennis säger att det finns väldigt 
starka familjeband i familjen Johansson, och det 
bekräftas av att tre av Kenths och Albas fyra 
söner på olika sätt är engagerade i försam-
lingsnätverket.

Pablo är en av dem och han står mitt uppe i ett 
växande församlingsarbete. Den församling 
han grundade 2005 med ett fåtal medlemmar, 
har nu växt till över 600 medlemmar. Detta gör 
den till den snabbast växande församlingen 
i regionen. En nyckel till den utvecklingen är 
att nya besökare i kyrkan följs upp; relationer 
skapas, ofta genom hembesök. För att samla de 
ur ursprungsbefolkningen som ännu inte nåtts 
av evangelium har ett stort tält köpts in. Helt i 
Erik-Gunnar Erikssons anda, han som för 50 år 
sedan grundade Tältmissionen.  

Församlingen har också just färdigställt en 
större och mer ändamålsenlig kyrka för sitt 

lokala arbete. Pablos förebilder är pappa Kenth 
och Erik-Gunnar och han vill föra deras verk 
vidare. Dennis Thern har under sina besök i 
Argentina fått ett mycket gott intryck av Pablo, 
som han ser som en engagerad och varmhjärtad 
pastor som bryr sig om människor.  
– Pablo är en respekterad ledare som alla ser 
upp till, och som har en tydlig vision för sitt 
arbete. Den utveckling som har skett är helt 
fantastisk, för allt började så enkelt. Cha-
co-provinsen är en av de fattigaste i Argentina, 
där cirka 80 procent av befolkningen lever under 
mycket enkla förhållanden. Parallellt med det 
evangeliska arbetet har därför stora satsningar 
gjorts på sjuk- och hälsovård och på utbildning. 

PABLO GÅR VIDARE I PAPPA KENTHS 
OCH ERIK GUNNARS FOTSPÅR

Utanför staden Saenz Peña står ett tält – och i det tältet sker mirakel.
45 år efter att Tältmissionens grundare Erik Gunnar Eriksson sände ut missionärsparet Kenth och Alba Johansson till 
Argentina leder parets son, Pablo, regionens snabbast växande församling.



De senaste åren har många från ursprungsbefolkningen genomgått utbildning 
på olika nivåer och gör en god insats i samhället. Det är imponerande, konstat-
erar Dennis Thern.

På sin Facebook-sida rapporterar Pablo ofta om att sjuka blir helade och att 
många kommer till tro. Mirakel och gudsingripanden är en del av vardagen. 
Området där den nya kyrkan nu står ligger mitt i ett av de ”mörkaste” om-
rådena i staden Saenz Peñas ytterkanter i nordöstra Argentina. Fattigdomen 
är stor och många av invånarna är handlingsförlamade och bundna av onda 
makter. När människor nu blir helade och befriade möter församlingen också 
motstånd och hat från dem som utövar trolldom eftersom deras inkomster 
sjunkit drastiskt.

Men Pablo och hans medarbetarteam, ett 60-tal personer, jobbar troget 
vidare och ser en stadig tillväxt. Under åren har fler än 1 700 personer gått 
i den pastorsskola som Kenth Johansson startade. Ett stort antal av dessa 
missionerar nu bland sina landsmän. Församlingen har också ett starkt arbete 
med barn, där barnen får utveckla sin kreativitet på olika sätt och naturligtvis 
lyssna till evangelium. 

Lennart Eriksson, verksamhetsledare för 100% Liv, har följt arbetet i Argentina 
sedan 70-talet och är imponerad över att det burit så rik frukt. Det var det nog 
ingen som kunde föreställa sig, den dagen i Kärrsjö för mer än 40 år sedan, när 
Kenth och Alba fick förbön och blev utsända till Argentina. Lennart är tacksam 
till Gud över detta tydliga exempel på evangeliets genomslagskraft.   
– Det känns så fantastiskt att få Pablos och hans pappa Kenths rapporter från 
verksamheten, säger Lennart. Ibland är det nästan svårt att kunna ta in allt 
som händer. Och att Pablo vill gå i min egen pappa Erik Gunnars fotspår är 
en obeskrivlig glädje. Det visar att tältmission verkligen behövs. Tack vare vårt 
missionsarbete har det tänts en Guds eld som drar fram och befriar människor 
och jag är så tacksam till Jesus för det.

Ansvarig utgivare och redaktör: 
Lennart Eriksson
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Tältmissionen verkar för evangeliets 
spridning

Evangelium är 
”vad inget öga har sett, och inget öra har hört, 
det som ingen människotanke någonsin har 
kunnat ana” (1 Kor 2:9).

www.100percent.life 
info@100percent.life 
facebook.com/100procentliv

Telefon: 0662-461 31 
Adress: Kärrsjö 136, 890 54 Trehörningsjö 
Plusgiro: 69 35 77-9

Han [Kornelius] berättade för oss, hur 
han hade sett ängeln stå i hans hus och 
säga: Skicka bud till Joppe och hämta hit 
den Simon som kallas Petrus. Han skall 
tala till dig, och genom de orden skall du 
bli frälst, du och hela din familj. Och när 
jag började tala, föll den helige Ande på 
dem, alldeles som på oss under den första 
tiden.

Apg 11:13-15

Du kan swisha ett bidrag 
till vårt  Swishnummer 

123 036 7086
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Marco Strömberg är inspirerad och förväntans- 
full inför framtiden efter att just ha kommit 
hem från en intensiv vecka i Rumänien tillsam- 
mans med Lennart Eriksson från 100 % Liv. I 
olika forum har Marco informerat om Focus 
Business School (FBS), en utbildning i entre- 
prenörskap och företagande som han själv 
har utvecklat och som sedan starten 2008 har 
introducerats i många länder.

Ett av de främsta syftena med utbildningen är 
att skapa förutsättningar för självförsörjning, 
ekonomisk utveckling, jobbskapande och sam-
hällsengagemang i områden med fattigdom 
och arbetslöshet. Om detta kan slå igenom i 
Rumänien skulle de som nu åker utomlands 
för att tigga kunna försörja sig i hemlandet. 
Marco har många exempel på hur människor 
gått från att vara beroende av support från 

andra till att bli självförsörjande genom eget 
entreprenörskap.  
– Vi var i Rumänien första gången för ett 
år sedan. Då hade vi en kurs för lärare som 
genomgick en komprimerad utbildning under 
en vecka. En kurs pågår nu och jag fick flera 
positiva rapporter om deltagare som börjat 
tillämpa det de lärt. De har börjat strukturera 
sina liv, gjort affärsplaner och budget, utvecklat 
verksamheten och fått pengar över. 

Förutom storstäderna Iasi och Bukarest har de 
även besökt några samhällen på landsbygden 
i de östra delarna av landet. I detta område 
har Hoppets Stjärna och 100 % Viata många 
satsningar tillsammans med lokala församlingar. 
Flera hundra personer har deltagit i samling-
arna; pastorer, politiska ledare, hundratals 
skolelever och många potentiella företagare. 

Vid ett tillfälle var Sveriges ambassadör 
Anneli Lindahl Kenny på plats. Flera av 
samlingarna har sänts via nätet och 
nationell TV har också rapporterat 
från dem. 
– Lennart inledde med att berätta 
om de insatser som han har 
fått vara med om att starta 
upp i Rumänien. Med sina 
personliga berättelser om 
arbetet, som han gått i 
spetsen för ända från början, 
banade han väg och vann hjärtan. 
Sedan tog jag vid och inspirerade för 
företagande, förvaltarskap och gott 
ledarskap som ett verktyg att bryta 
fattigdom och skapa arbetstillfällen. 
Om romerna får arbetsmöjligheter 
behöver de inte åka utomlands för att tigga.

FÖRETAGANDE SKAPAR 
NYA ÖPPNINGAR FÖR RUMÄNIEN

I ett decennium har Marco Strömberg lett utbildningar i konsten att starta och driva företag. Hans erfarenhet kan nu 
bli räddningen för romska rumäner som mycket hellre vill kunna försörja sig i hemlandet än att tigga i Sverige.



En höjdpunkt för Marco var besöket i Sueceava, där några av de mest 
tongivande pingstförsamlingarna i landet finns. Där hölls en bankett 
för drygt 100 företagare och mottagandet var mycket positivt. Det 
finns cirka 500 000 pingstvänner i Rumänien och pingstförsamling- 
arnas nätverk, med flera tusen kyrkor, berör hela landet. Marco 
beskriver gensvaret på hans presentation som en succé.

– Den kontakten tror jag kommer betyda mycket för framtiden. 
Via detta nätverk kan dörrar öppnas i hela landet. Vi besökte 
också Toflea, ett romskt samhälle som helt har förändrats av 
evangeliet. Som en följd av detta har en utbildningsrevolution 
brutit ut och många studerar nu på högskolor. Flera av dem 
kommer tillbaka efter studierna och bidrar till samhällets 
utveckling. 

Turnén i Rumänien avslutades i huvudstaden Bukarest där de 
besökte en ny församling, med många högskolestudenter, 
som ökat explosivt på bara några månader. Marco talade 
om att våga bejaka sina gåvor och fann ett stort intresse 
för att genomföra utbildningen där. När Marco ska sam-
manfatta veckan blir den spontana kommentaren att det 
var en helt otrolig resa.

– Vi besökte många varierande sammanhang och jag 
upplevde att vi hittade de rätta nycklarna till en ingång 
på varje plats. Det fanns ett spontant gensvar och 
många som hakade på. Nu ska vi göra vårt bästa genom 
att följa upp och satsa på både lärarutbildning och 
nya kurser. Den här gången märkte jag att det är fler 
som ser möjligheterna och som kan entusiasmera 
andra. Jag tror på en snöbollseffekt – för när detta 
projekt väl har kommit i rullning så kan det påverka 
hela nationen.

Lennart, som under många år engagerat sig för romerna i Rumänien, ser 
hoppfullt på den satsning som görs tillsammans med Focus Business School.

Marco Strömberg inspirerade och uppmuntrade 100-tals företagare.



I Dimacheni, i nordöstra Rumänien, öppnade 
Hoppets Stjärna i fjol ett hjälpcenter där 35 
romska barn efter skoltid får mat samt hjälp 
med läxläsning och andra aktiviteter. De ges 
också möjlighet att duscha och ta på sig rena 
kläder innan skolan börjar, eftersom de tidigare 
blivit utfrysta på grund av sin sociala misär. 
Koordinator för arbetet är eldsjälen Camelia 
Topala, som varit engagerad i Hoppets Stjärnas 
arbete i 20 år. Hon har gett vård och kärlek till 
instutionaliserade barn som övergivits av sina 
föräldrar, och till funktionsnedsatta barn som 
hållits gömda av sina familjer – och genom sina 
insatser har hon bidragit till att samhällets syn 
på dessa barn förändrats. Några av de ung-
domar hon hjälpt är nu ambassadörer som driver 
detta förändringsarbete på högsta nivå. 
Idag är det i stället utsatta romska barn som 
får ta del Camelias omsorger. Hon rapporterar 
om skolk som upphört, bättre studieresul-
tat, sykurser för vuxna, ökad självförsörjning, 
nystartade föräldranätverk, minskat supande 
samt förbättrad hygien och hälsa.

Parallellt med satsningen på romer fortsätter 
Star of Hope Romanias arbete för barn med 
funktionsnedsättning, och i samhället Dorohoi 
drivs ett dagcenter för dem. Här har de fått ett 
värdigare liv, och deras familjer har fått rådg-
ivning och samtalsstöd. Föräldrarna träffas re-
gelbundet för att utbyta erfarenheter och vittnar 
samfällt om hur mycket dessa samlingar betyder 
för dem. Tidigare var många av dem deprime-
rade, bittra och besvikna på Gud. De betraktade 
det som en förbannelse att ha ett barn med 
funktionsssättning, och skammen drev många 
på randen till skilsmässa. Föräldrarupperna 
hjälpte dem att läka – och än större blev förän-
dringen när Camelia Topala startade Alpha- och 
Beta-kurser i kristen tro. För föräldrarna var det 
ovärderligt att få social gemenskap, att bli sedda, 
att få ställa sina frågor och att få kunskap om 
Bibeln. 
Många har funnit styrka i en personlig tro som 
hjälper dem att hålla ihop och klara de påfrest-
ningar och utmaningar som deras livssituation 
medför. 

Camelia lyfter fram ett utmärkt exempel på hur 
dessa föräldrars kärlek till sina barn bidragit 
till ökad integration. Hon ordnade nämligen en 
gemensam träff där mödrar till barnen vid det 
romska centret fick träffa mödrar till barnen 
med funktionsnedsättning. I början var in-
ställningen lite reserverad, eftersom de kommer 
från olika kulturer och sociala förhållanden, men 
i slutet av dagen hade mödrarna funnit varandra 
och stämningen var på topp. Den insyn de fick i 
varandras dagliga förhållanden gav dem alla ett 
vidare perspektiv. 
20 års arbete sätter spår, och trots förmånliga 
erbjudanden om bättre betalda jobb har Camelia 
inga planer på att överge Hoppets Stjärna. 
– Jag har utvecklat så starka band till föräldrarna 
och barnen att att jag känner att det är här jag 
hör hemma, säger hon. 
Den trogna eldsjälen skickar också en hälsning 
till alla som på olika sätt är med och stöttar 
verksamheten: 
– Alla är ni delaktiga i att ha läkt många sårade 
och sargade hjärtan!

EVANGELIET STÄRKER 
SOCIALA SATSNINGAR

I Rumänien bedriver 100 % Liv ett omfattande socialt 
program tillsammans med Hoppets Stjärna. 
Alla satsningar bygger på evangelisk grund, och kurser i 
kristen tro har förändrat liv bland landets mest utsatta.

Camelia Topala tillsammans med sin man Vorel.



10 ÅR AV FRAMGÅNGSRIK 
FÄNGELSEMISSION I KENYA
2007 klev 100 % Liv in på ett av Afrikas tuffaste fängelser för att 
arbeta med själavård och bibelundervisning. Under de tio år som 
gått har stora framgångar nåtts – men framtidsutmaningarna är 
också stora. 

Saker började förändras i fängelset Shimo La Tewa i Mombasa när 
den kristne eldsjälen Wanini Kireri tog över som fängelsechef. Hans 
bestämda uppfattning var att en person som fått sin dom redan har 
tilldelats ett straff, och att tiden i fängelset därför bör leda till att den 
intagne förändras inifrån. Fängelsechefen bjöd in 100 % Liv, satte stopp 
för våld från vakternas sida och såg till att fångarna istället skulle mötas 
av leenden. Den tidigare tristessen inne på fängelseområdet försvann 
och en positiv stämning skapades. Friluftsgudstjänsterna på rastgården 
innebar att flera hundra fångar blev omvända, och idag fylls fängelset 
med lovsång och dans till Herrens ära. En helt ofattbar förändring har 
skett!

Fängelsemissionen leds av Gilbert Oeching, pastor i den karismatiska 
församlingen ”Word of Life” i Mikindani som grundades av 100 % Livs 
framlidna missionär Judith Löfsund. Idag är vi den enda evangelis-
ka organisation som verkar innanför murarna. Vi når därmed ut till 
samtliga 3000 fångar, varav 200 är kvinnor och 400 är barn. Under 
de tio år som gått har hundratals fångar tagit emot frälsning och totalt 
ändrat livsföring. Resultat som fått uppmärksamhet på högsta nivå, och 
arbetet fortsätter utvecklas. 
Planen är att de friluftsmöten som hålls på fängelseavdelningarna 
ska bli fler, och de bibelskolor som hittills stått för en grundläggande 
undervisning kommer att omstruktureras till mindre grupper för samtal 
om kristen tro enligt samma mönster som de populära Alpha-kurser-
na. Där kommer de intagna på ett avspänt sätt få lära sig de viktigaste 
grunderna i den kristna tron och ges möjlighet att omsätta dem i 
praktiken. De nyomvända fångarna får därmed en stabil grund att stå 
på i en tuff tillvaro.

Sedan 2014 har 100 % Liv också en plats i fängelsets styrelse, och 
målet är att hjälpa frigivna fångar bort från den brottsliga banan. I 
samarbete med fängelseledningen har programmet Exit utvecklats för 
att de som står på tur att bli frigivna ska få hjälp att klara av den stora 
omställning det innebär att integreras i samhället. Unga grabbar på 
14-18 år möter ofta en tuff vardag när de frisläppts, eftersom många 
föräldrar inte längre vill veta av sina barn. Då ligger det nära till hands 
att de blir utsatta gatubarn som står längs vägarna och tigger. För att 
förebygga detta har fängelsemissionen ambitionen att ge mat, husrum 
och skolgång till de grabbar som står utan stöd i världen.

De dörrar som öppnats för 100 % Liv att få sprida evangelium i fängel-
set är en stor möjlighet, och de utökade satsningar som nu görs innebär 
att stödet till Fängelsemissionen behöver stärkas. Behovet av biblar, 
undervisningsmaterial, hjälpmedel och annat är oerhört stort. Om du 
inte redan stöttar arbetet, men känner att det är värt att fortleva – bli då 
månadsgivare för 100 % Liv!

JAG ÄR FRI – så gick det se’n.
Tio år efter filmen Jag är fri har vår dokumentärfilmare mött fångarna på fängelset 
Shimo La Tewa i Mombasa. Har deras tro hjälpt dem i livet? Vad gör de nu? 
Dessutom möter du unga fångar i 15-årsåldern som föräldrarna tagit avstånd ifrån. 
Deras tro på Jesus är hoppet som tar dem vidare i livet.
Ring 0662-461 00 för att beställa filmen redan nu, beräknad leverans 15 augusti. 



Den verksamhet i 
Santos på Brasiliens östkust, 
som nu bär namnet 100% Vida, grundades 
av den svenske missionären Rune Söderberg för 
lite mer än 50 år sedan. Sedan några år tillbaka 
är det hans son Tomas Söderberg som ansvarar 
för arbetet. Tillsammans med sin fru Ana Rita 
ansvarar han också för Hoppets Stjärnas arbete 
i Brasilien och samarbetet med 100% Liv. 

I maj i år bjöd 100% Liv ungdomspastorn Clay-
ton Vojevodovas från vår samarbetsförsamling 
i Santos till Kärrsjö för att utbyta erfarenheter. 
Samuel Andersson som jobbar med digital 
marknadsföring för Hoppets Stjärna deltog i 
samtalen. Han inspirerades av hur framgångsrikt 
församlingens målinriktade arbete är. På lite mer 
än två år har antalet ungdomar i församlingen 

ökat från ett 50-tal till över 700. 
– Vi blev väldigt inspirerade när Clayton berät-
tade om hur församlingen 100% Vida hittat flera 
vägar att nå ut till unga människor med evange-
lium. I augusti kommer jag att åka till Brasilien 
för att följa arbetet på plats och få impulser att 
omsätta i Sverige, säger Samuel Andersson.

Ungdomspastorn Clayton Vojevodovas ser 
lycklig ut, när han berättar om den explosiva 
tillväxten i församlingens ungdomsarbete de 
två senaste åren. Han betonar att satsningen på 
smågrupper i hemmen är en avgörande nyckel 
till den positiva utvecklingen. 

– Vi har delat upp hela 
församlingen i små cellgrupper och 

varje onsdag samlas dessa grupper på högst 
15-20 personer i hem över hela Santos-området.

För tillfället totalt cirka 1 300 personer. Vi 
lovsjunger och prisar Herren, samtalar omkring 
predikan och har en nära gemenskap. Jag har 
tre andra evangelister som medarbetare och vi 
organiserar också 300 av eleverna på skolor och 
universitet i smågrupper.Santos är en universi-
tetsstad och hit kommer studenter från många 
städer omkring. 

Clayton berättar att det varje vecka är flera av 
de ungdomar de kommer i kontakt med som 
vill ta emot Jesus. Ett koncept som varit mycket 
framgångsrikt är den evangelisation som görs

NU TAR 
BRASILIEN EVANGELIET 

TILL SVERIGE

På 60- och 70-talet predikade vår 
missions grundare Erik Gunnar Eriksson 

för stora folkskaror i Brasilien. 
Idag är rollerna ombytta – för den rörelse
som växt fram i Erik Gunnars spår står

redo att sprida evangeliet bland en 
ny generation svenskar.



                       ute på de vidsträckta badstränderna 
          vid havet. Ett par kvällar i veckan är Clayton 
   och hans medarbetare där, möter människor 
och berättar om Jesus. Särskilt på fredagarna är 
det skaror av ungdomar ute och har stora partyn 
långt in på nätterna på stranden. 
– En del av dem är påverkade men budskapet 
går ändå in. Jag minns en gång när vi pratade 
med en berusad kille om Jesus. Innan vi skildes 
åt la han in vårt nummer i sin mobil. Dagen 
efter minns han inte så mycket mer än att det 
var några som talat med honom om Jesus. 
Han trodde först att det var en dröm men 
sedan såg han numret i mobilen och ringde 
oss. Sedan dröjde det inte länge förrän han 
tog emot Jesus och döptes i församlingen. 

100% Vida evangeliserar också via sociala media 
som Facebook, Instagram och YouTube. De 
har över 15 000 följare. Livesändningar från 
gudstjänsterna via nätet följs av flera tusen och 
ändå är kyrkan alltid fullsatt.  
– Jesus är nära överallt, han är vår ’special guest’ 
i alla sammanhang. Han bor i oss och var vi än 
är så är han i centrum; en naturlig del av livet. 
Vi uppmuntrar alla att prioritera att ta privat 
och personlig tid med Gud varje dag. När den 
kristna kyrkan är vad den borde vara då väcker 

den uppmärksamhet. Generellt sett har kristna 
troende förlorat mycket av den nära dagliga 
gemenskapen med Gud och med kristna vänner 
och det vill vi ändra på. 

Clayton säger att han skulle kunna ge en 
massa exempel på människor som fått sina liv 
förvandlade. Det är något som Clayton och 
hans medarbetare får se varje dag. Att sam-
las i smågrupper varje vecka ger också många 
positiva sidoeffekter. Nya troende som i sin tur 
ger vidare sin tro ger en multiplicerande effekt 
av tillväxt. Deltagarna i smågrupperna lever inte 
bara i en trygg komfortzon utan är ständigt redo 
för nya utmaningar. 
– Vi kallar smågrupperna för cellgrupper och 
som cellerna i kroppen så delar sig även dessa 
celler och växer. När gruppen växt till mer än 20 
personer delas den och de som tränats till ledare 
i grupperna tar ansvar för den nya gruppen. Vi 
vill att församlingen inte bara ska vara en land-
ningsbana utan också en startbana för ständig 
utveckling.

I vårt arbete i Sverige ser Samuel Andersson 
framför sig en början med cellgrupper som kan 
utvecklas till en större gemenskap. Samuel har 
stora förväntningar på sitt besök i Brasilien i 

september, som han tror ska ge ny inspiration 
för tillväxt och utveckling. 
– Clayton har verkligen inspirerat mig att satsa 
på en gemenskap där Jesus är i centrum. Det 
har fått mig att bli självkritisk och reflektera över 
mitt eget umgänge med mina kristna vänner. 
Vi träffas och har kul ihop och pratar om våra 
intressen, aktiviteter och livsdrömmar, men vi 
brukar inte be så mycket. Nu vill jag satsa på en 
gemenskap där Jesus får den plats han förtjänar, 
säger Samuel Andersson.

Clayton har svårt att dölja sin entusiasm över 
vad Gud gör i hans hemstad i Brasilien. Ibland 
har det hänt att föräldrar hört av sig och undrat 
vad de har gjort med deras barn, eftersom de 
fått en helt ny positiv och kärleksfull attityd. 
Clayton är också tacksam och förväntansfull på 
att få dela med sig av sina erfarenheter till sina 
svenska vänner. 
– Sverige har haft otroligt stor betydelse för 
den väckelse av frälsning, helande och glädje i 
Gud, som spridit sig över hela Brasilien och nu 
berör miljontals människor. På senare tid har det 
kommit profetior om att vi i vår tur ska sända 
missionärer tillbaka till Sverige. Jag ser med stor 
glädje och förväntan fram emot att detta ska 
förverkligas, avslutar Clayton Vojevodovas. 

Clayton och Samuel har en gemensam 
vision för de unga i sina respektive hemländer.



SVERIGE BEHÖVER EVANGELISERAS
I över 40 år har Peter Ljunggren predikat evangelium i många länder. 
Skaror har nåtts av det frigörande evangeliet – men för att evangeliet ska nå ut måste det först nå in.
Det påståendet kommer Peter utveckla vidare vid årets upplaga av Kärrsjökonferensen.

Peter Ljunggren, som internationellt är känd som ”Youngren”, har 
grundat missionsorganisationen World Impact Ministries (i Sverige 
”ETAL - Evangelium Till Alla Länder”). Organisationen når ut till mer än 
100 nationer. 
– Jag drivs hela tiden av en längtan att ge evangeliet till alla människor, 
säger Peter. När Gud lägger något i våra hjärtan är det stadigt förankrat 
i livet. Den glöd jag upplevde i ungdomen är lika stark idag. 

Peter växte upp i Småland, men hade vidare vyer. Redan i slutet av 
tonåren lämnade han Sverige och har sedan dess varit bosatt utom-
lands. Idag lever han i Toronto, men under alla år har Sverige ändå be-
hållit en stor plats i hans hjärta, och det senaste året har han upplevt att 
han ska satsa mer på sitt gamla hemland. Trots att han redan har mer 
än tillräckligt att göra har det andliga läget i Sverige inte lämnat honom 
någon ro. Ingen kan nog vara omedveten om att sekulariseringen i vårt 
land ökat dramatiskt det senaste halvseklet.  
– Helt klart har evangeliet inte längre samma inflytande i Sverige som 
det hade en gång i tiden. Sverige är att betrakta som ett missionsland 
som behöver evangeliseras. Många kristna sammanhang har blivit 
någon slags subkultur, med möten, konserter och aktiviteter, som inte 
berör världen utanför. Flertalet kristna vet inte vad evangeliet innebär, 
och därför har jag på sistone ägnat en hel del tid åt att evangelisera de 
redan evangeliserade.

I höst inleds den första terminen vid nystartade Skandinaviska Evan-
gelie-Institutet i Jönköping; en satsning som Peter står bakom. Där 
ska eleverna få undervisning av erfarna ledare om att på bästa sätt kan 
förmedla kunskap kring budskapet om nåd och försoning. Målsättnin-
gen är att alltfler sekulariserade svenskar ska inse storheten i Guds 
frälsningserbjudande, såsom det presenteras i Nya testamentet.  
– Under de två terminer som utbildningen varar vill vi ge eleverna en 
rejäl, grundlig och Jesusfokuserad teologi. Det finns många som säger 
att det är jobbigt att nå ut till svenskar idag och att man inte orkar. Jag 
håller med, för när man går på ”tom tank” är det inte lätt. Vi vill förmedla 
att evangeliets sanna budskap först måste nå in för att sedan nå ut. 
Man måste med andra ord själv förstå vad det handlar om innan man på 
ett trovärdigt sätt kan ge det vidare till andra.

När Peter var huvudtalare i förra årets Kärrsjökonferens hade han 
”Evangelierevolutionen” som tema i sin undervisning. Vad är anlednin-
gen till att han använder ett så starkt ord som ”revolution”? Peter förk-
larar att det handlar om omvälvning; att vända upp och ned på invanda 
tankar och traditioner.  
– Många kristna säger rent automatiskt att de tror på att ge ut evangeli-
um. Men i praktiken finns det långt ner på församlingarnas prioriter-
ingslistor. Vi vill att den utåtriktade evangelisationen ska lyftas upp till 
första plats. Efter terrordådet i Stockholm var kommentarerna från 
kristenheten i Sverige att vi måste be för vårt land. Inte en enda kom-
mentar om att nu måste vi komma ut med evangelium i Sverige. 

Peter vill inte förringa värdet av bön, men menar att det inte bara handlar 
om att vänta på att Gud ska göra något, utan att vi också måste samverka 
med Gud och Jesus. Jesus talade om den stora ”skörden” (det vill säga 
människor som behöver Jesus). I sig är det inte skörden som är proble-
met. Det är de arbetare som ska ta hand om den som är alltför få. 
– Vi måste vända upp-och-ner på tankar som att ”det är så hårt i 
Sverige och människor är inte öppna för evangeliet”. Förändringen 
börjar på insidan, när människor själva upptäcker värdet av evangelium. 
Om jag tar som exempel att jag säljer resor till Mallorca för 100 kr för 
en vecka, allt inkluderat. Det är ju ett otroligt bra erbjudande. Har man 
fått del av det och är nöjd så är man ju genast benägen att berätta det 
för någon. På samma sätt är det om vi upptäcker vad vi har, då ger sig 
det andra automatiskt. 

Peter Ljunggren har fått viss kritik för att han betonar nåden så starkt. Det 
har kommit kommentarer om att konsekvenserna blir att man då kan leva 
hur som helst. Peter avfärdar den kommentaren som oseriös. 
– En sådan kritik går det inte ta på allvar. Faktum är att nådens evangelium är 
det enda livsförvandlande budskap som finns! Detta är Bibelns klara lära. I 
Paulus brev till Titus står det klart att nåden hjälper oss att leva ett rättfärdigt 
liv. Evangelium betyder ”goda nyheter” och nådens budskap är verkligen 
goda nyheter. Annars blir det lagiskhet där livet går ut på att prestera goda 
gärningar, och det kan ingen enda människa leva upp till.

Peter avrundar med att framhålla att han har en stor respekt för syndens 
påverkan på människor, men att leva ett lagiskt liv ser han inte som någon 
lösning på problemet.  
– Jag känner till exempel på stora andliga ledare som försöker starta olika 
kampanjer mot synd och tror att det ska lösa problemet med deras egen 
synd. Att ta emot nåd och försoning innebär inte att ta lätt på synden. Det 
innebär istället att acceptera det faktum att bara nåden från Gud, uppen-
barad i Jesus Kristus, kan besegra denna stora fiende. Detta är de goda 
nyheter vi vill nå ut med i Sverige!



BIBELUTDELNING I HÅRT DRABBADE HAITI

Hösten 2016 fick barnen i Hoppets Stjärnas skolor något de längtat efter länge. 
Tillsammans med Star of Hope Haiti delade 100 % Liv ut biblar till barnen i alla sju projektbyar. 
– Det var fantastiskt att se barnens förtjusning och tacksamhet när de tog emot sina biblar, säger Tony Boursiquot.

Tony, som är medansvarig för Hoppets Stjärnas 
verksamhet i landet, deltog vid besöken på 
samtliga skolor. Alla barn från årskurs 4 om-
fattades av utdelningen som i ett första skede 
nådde byarna Boyer, Dano, Hesse, Jeanton och 
Marigot. 
– Barnen satte sig omedelbart och läste i dem 
tillsammans med sina lärare, säger Tony. Även 
lärarna var glada och tacksamma över att alla 
barn nu har sin egen bibel och inte längre be-
höver dela samma låneexemplar. 
Senare nåddes även byarna Bois Negresse och 
Rigaud – och biblarna kom i helt rätt tid. Redan 
en vecka senare blev behovet av förtröstan och 
en bergfast gudstro stort, för det var då som 
orkanen Matthew drog in över landet.

Jordbävningen i Haiti 2010 var den värsta i 
modern tid, men Matthew sägs på vissa håll ha 
orsakat ännu större förödelse. Efter sig lämnade 
den över 900 döda och miljoner hemlösa.  
– Vi hade aldrig varit med om något liknande, 
säger Tony Boursiquot,  
I de byar där Hoppets Stjärna har verksamhet 
var befolkningen redo för orkanen. Alla gick till 
skolan, där de låg tätt packade på golvet när 
Matthew drog förbi, och det räddade deras liv.  

Ett mödosamt efterarbete pågår nu och den 
hårt drabbade befolkningen behöver mycket 
hjälp utifrån. Hoppets Stjärna satt in nödvändiga 
hjälpinsatser i samarbete med lokala försam-
lingar i byarna – för dessa församlingar och 
deras insatser är nyckeln till Hoppets Stjärnas 
stora genomslag i Haiti. Dagarna efter den svåra 
jordbävningen 2010 lät våra samarbetsför-
samlingar kyrkorna stå öppna, och dessa blev 
räddningsstationer i ordets rätta bemärkelse när 
invånare i byar och mindre städer flydde till dem. 
Våra pastorer och medarbetare i församlingarna 
jobbade dygnet runt och utan uppehåll för att 
förse människorna med mat och vatten och 
försöka undvika kolerasmitta. Församlingarna 
blev invånarnas trygghet.

Hoppets Stjärna och 100 % Liv har alltid arbetat 
hand i hand på de platser där vi finns, och vi ver-
kar för att barnen utöver god utbildning även ska 
få kunskap och tillgång till evangelium. Därför 
är satsningen på biblar till barnen en stor hjälp. 
Bibelundervisningen sker varje skoldag, och det 
har funnits ett starkt önskemål från barnen att få 
möjlighet att äga en egen bibel. Nu är det alltså 
verklighet. Tack vare det här kommer barnen att 
få större förståelse för Jesu ord och kan även 

fortsätta läsa i sina biblar tillsammans med sina 
föräldrar. I den svåra situation Haiti befinner sig 
i kom biblarna verkligen till sin rätt. 
Arbetet i Haiti bevisar återigen att sann mission är 
för hela människan, både till ande, själ och kropp. 
Kom också ihåg våra vänner i Haiti i ditt dagliga 
böneliv.



Den 21 januari 2017 vandrade jag genom det 
som en gång varit en by och mötte en man vid 
det som en gång varit hans hem. Han hette 
Venel, var trebarnspappa och hade förlorat allt 
han ägde när orkanen Matthew drog in över 
Haitis sydkust. Nu stod han där bland spillror-
na och ville gärna tala med mig – men inte om 
sitt lidande utan om sin Gud. 
– Det enda som hindrar oss från att gråta är att 
vi har Jesus i våra liv, sa han. Tack vare honom 
är vi fortfarande vid liv och så länge du är vid liv 
måste du leva. 
Vi stod på samma plats, i samma by, men där 
jag bara såg ett katastroflandskap av kala hus-
grunder och provisoriska plåtskjul tycktes han se 
något mer. 
– Det här gör ingenting för att pröva vår gudstro, 
fastslog han. För det var Guds beslut att det 
skulle hända, men det var också Guds beslut att 
ge oss liv från första början. Som kristen måste 
du vara fast i din tro, annars skulle du förlora 
förståndet.

Som skribent för Hoppets Stjärna har jag haft 
förmånen att få möta människor från vitt skilda 
kulturer, med olika förutsättningar, olika erfar-
enheter och olika sätt att tänka. 

Haiti skiljer sig en hel del från Rumänien, Kenya 
är väldigt olikt Argentina och det är ingen risk 
att blanda ihop Lettland med Brasilien – men i 
varje land möter jag samma orubbliga gudstro. 
Min första resa gick till Kenya, där jag mötte den 
utblottade sjubarnsfamiljen Safari i ett slumom-
råde kallat Jerusalem. Till föräldrarna Eunice och 
Katana ställde jag samma fråga som till Venel: 
”Vad i er vardag ger er glädje?” 
Jag hade gissat att svaret skulle vara ”våra barn”, 
men precis som Venel valde paret att lyfta fram 
den enda kärlek som i deras ögon var ännu 
större än så.

Gudstron har också visat sig vara den främsta 
gemensamma nämnaren för Hoppets Stjärnas 
eldsjälar i varje land. Det är den som bär dem 
genom motgång, hjälper dem att förbli ödmjuka 
vid framgång och ger dem mod att våga ta ett 
språng de gånger när så krävs. 
Efter fem år av berörande möten kan jag skriva 
detta utan minsta tvekan: 
Utan kyrkans hjälp och trons kraft skulle Hop-
pets Stjärnas världsomspännande bistånds- och 
utvecklingsarbete vara omöjligt att bedriva.

Efter alla resor ser jag mitt eget hemland i ett 
annat ljus. Sverige räknas som ett av världens 

mest sekulariserade länder, och i det offentliga 
samtalet framställs religionen inte sällan som 
en förlegad kvarleva från sämre tider. Den lyfts 
fram som orsak till krig och konflikter, men får 
sällan äran för det goda arbete som skett och 
sker i kristendomens namn. Många svenskar 
verkar se det som att vetenskapens framsteg har 
gjort tron överflödig – men ingen kan återvända 
från ett orkandrabbat Haiti och påstå att tron är 
överflödig för människorna där.

Mitt i all misär har haitierna något som de flesta 
svenskar saknar: 
Övertygelsen att deras liv har mening bortom 
deras egen lycka eller olycka.

Ett liv som bara går ut på att ha kul är ett liv 
som riskerar framstå som meningslöst så snart 
underhållningsvärdet sjunker, och en sådan till-
varo blir oerhört bräcklig. I tider av motgång, 
när all glädje verkar utom räckhåll... 
Vad ska du leva för då? 
En orkandrabbad trebarnspappa i Haiti bär på 
svaret.

Stormen tog allt 
utom tron
Krönika av Torbjörn Vårsaga

Venel med familj i det som en gång var hans hem



hoppets stjärna
star of hope

Ja, vi talar om dig. 
Du, som är beredd att sträcka ut din hand till någon du inte känner. 

Du, som bryr dig så mycket att det gör ont ibland. 
Du, som har makten att förändra ett barns liv.

Att vara en relativt liten hjälporganisation har sina styrkor, som att du kan ringa våra högst 
ansvariga direkt i stället för att hänvisas till någon kundtjänst. Vi känner våra ledare i varje 

land personligen, och de i sin tur känner till vartenda barn. 
Men när det saknas faddrar i ett land blir det genast kännbart för hela verksamheten där – 

och nu är läget så i både Argentina och Rumänien.  
Barnen där är i desperat behov av någon som dig.

Enstaka gåvor kan göra underverk för enstaka insatser, men de kan inte driva något vidare. 
Utan trogna månadsgivare finns ingen framtid för skolor och resurscenter. 

Vi står inte ut med tanken på att överge de barn som behöver stöd.

LÅT DET INTE HÄNDA!
Bli månadsgivare, eller övertyga en vän att bli det!
Gå in på starofhope.se/fadderjakten för att få veta mer.

VI KAN INTE FINNAS UTAN DIG
Fadder 
jakten

2017

nya faddrar

ANNONS FRÅN HOPPETS STJÄRNA



Du har kunnat läsa i vårt årsmagasin om vårt arbete och vad det betyder för människor runtom världen.
En ny generation tar vid för att utveckla evangelisationsarbetet i missionsländerna – och i Sverige. Pablo i 
Argentina, Clayton i Brasilien, Camelia i Rumänien och Samuel i Sverige. Alla brinner de för att nå ut med 
evangelium. Metoderna är olika, men budskapet om Jesus är det samma. I Rumänien har vi romer som är 
redo att gå ut som evangelister till sitt eget folk. I samarbete med Hoppets Stjärnas kraftfulla sociala insatser, 
innebär evangeliet en revolution för familjer, byar, städer – ja hela nationen. 
Därför ber vi om nya månadsgivare som kan säkra det framtida arbetet med en månatlig gåva. Kanske är 
du en av dem? Eller kanske känner du någon som vill sprida det glada budskapet tillsammans med oss?

RIng 0662-461 00 för mer information om hur man blir månadsgivare

VI BEHÖVER VÄXA.
VI BEHÖVER MÅNADSGIVARE.

BESÖK WWW.100PERCENT.LIFE FÖR MER INFORMATION

Kärrsjö 136 
890 54 Trehörningsjö

www.100percent.life
info@100percent.life

Tel: 0662-461 31
Plusgiro: 69 35 77-9


