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Bön i Kalmarsund. Regional Jesusmanifestation banar väg för nya initiativ

I en spontan bön ber präster och pastorer från Kalmartrakten för den Sverigebön som planeras på kajen här i Tullhamnen den 6 juni. Missionsbåten Shalom kommer att ligga förtöjd i hamnbassängen och vara

en bas för evenemanget. Foto: Jonas Adolfsson

Lyckade Jesusmanifestationer 2011 och 2012 har bidragit till ett nytt andligt klimat i Kalmar.

Foto: Boppe Perhamn

Nu laddar Kalmar för Sverigebön 6 juni
Efter två lyckade Jesusmanifestationer satsar Kalmars
kyrkor nu på en stor Sverigebön den 6 juni.
– I och med Jesusmanifestationen började något nytt,
konstaterar Beppe Perhamn, pastor i staden där de troende
nu även möts till strategisk bön varje månad.

där biskopen medverkar. Klockan
14.00 väntas troende från hela
Kalmarregionen att sluta upp.
Dessförinnan kommer det att hål
las kortare bönesamlingar ute i
flera av regionens olika orter.
– Vi uppmuntrar dem att hålla
en väldigt enkel samling på mor
gonen innan de kommer in hit
till Kalmar, berättar Lennart
Jakobsson.

Kalmar Ur
Jesusmanifesta
tionerna (JM) 2011 och 2012 har
en längtan efter bön vuxit fram
bland de troende. Inför 2013 beslöt
därför Kalmar ekumeniska råd
att starta ”Kalmarsundsbönen”
– samlingar som hålls varannan
vecka och flyttar runt mellan
olika kyrkor i regionen.
– Något har brutits i det osynli
ga när vi börjat komma samman

Detta betyder att även många
mindre orter på ett direkt sätt
kommer att bäddas in i bön. Men
det innebär också att Kalmar
län ger ett viktigt bidrag i
Sverigebönens strävan efter 200
registrerade svenska orter i bön
på nationaldagen.
Snett
över
sundet,
på
Öland, skymtar exempelvis
Mörbylånga, där den 6 juni

i bön, säger Lennart Jakobsson,
ordförande i Vasakyrkan (EFS)
och JM-samordnare.
Just nu smider han – i nära
samarbete med stadens präster
och pastorer – nya planer. Den 6
juni tänker man nämligen för
vandla den stora parkeringsplat
sen här vid Tullhamnen till arena
för Sverigebön. En lokal bas för
evenemanget blir Missionsbåten

Shalom som kommer att ligga
förtöjd i hamnbassängen.
– Vi kommer bland annat att
dela upp alla deltagare i små
grupper och be för olika sam
hällsområden, säger Lennart
Jakobsson som möter Världen
idag på kajkanten ihop med
präster och pastorer.
Samlingen den 6 juni börjar
med mässa i domkyrkan kl 11.00

kommer att inledas med bön i
Filadelfiakyrkan. Därefter reser
bedjarna över bron för att anslu
ta sig till den stora bönesam
lingen.
– Det är viktigt att vi står sida
vid sida för Guds rike, säger
Lars Erik Axenstedt, pastor i
Ölandsförsamlingen, som också
deltar i Kalmarsundsbönen.

Just nu laddar alla för den 6 juni,
och entusiasmen bland präster
och pastorer är påtaglig.
– Detta är den naturliga fort
sättningen på JM, fastslår
Kenneth Johansson, församlings
präst i Sankt Johanneskyrkan
Bland dem som på kort varsel
mött upp i hamnen denna blåsiga
fredagsmorgon finns också Karin
Harrysson, diakoniassistent i
Svenska kyrkan. Hon är mycket

Kalmars andliga ledare laddar för
Sverigebön 6 juni. Foto: Jonas Adolfsson

glad för den nya enheten i bön.
– Jag tror att Herren välsignar
Kalmar för att vi gör detta, säger

hon övertygad.
Uppfattningen
delas
av
Thomas
Johanson,
ordfö
rande i pingstförsamlingen
Lorensbergskyrkan. Han är upp
vuxen i Kalmar och menar att
det som sker nu i kristenheten är
lite unikt.
– Genom åren har vi haft
mycket ekumeniska satsningar
som ibland har samlat mycket
folk. Men just detta enkla, med
tron på Gud och att bönen gör en
verklig skillnad, det känns del
vis nytt. Det som sker nu knyter
ihop alla kristna som vill vara
med. Detta är enda vägen för sta
den, fastslår Thomas Johansson.
Ett tydligt fokus på bön och
den mycket stora bredden av kyr
kor gör utvecklingen i Kalmar
extra intressant, menar Mikael
Lunnergård, präst i Vasakyrkan

(EFS).
– Jag tror att det här betyder
jättemycket för vår stad, mer än
vi själva kanske förstår, säger
han.

En sak är säker, två år med lyckade
JM har banat vägen för något nytt
i Kalmar och Sverigebönen den 6
juni är ett tydligt exempel. Det
menar Boppe Perhamn, pastor
i Västerportkyrkan (Equmenia).
– Vi stod inför ett val om vi
skulle fortsätta med en utåtrik
tad JM. Men i år valde vi att i
stället lägga det mer inåt genom
att fokusera på bönen.
Även Lennart Jakobsson ser
bönen den 6 juni som en frukt av,
och samtidigt en fortsättning på
JM. Satsningen på Sverigebön
betyder dock inte att JM inte
kommer tillbaka till Kalmar. Det

betonar han.
– Däremot har vi i vanlig ord
ning uppmuntrat folk att åka
upp till den nationella JM i
Stockholm, det tror vi är jätte
viktigt.

Intervjuerna är över och här i
snålblåsten kopplar de kristna
ledarna nu varandras händer.
Mitt på den stora parkeringsplat
sen, inför öppen ridå, välsignar
de varandra och ber att bönens
ande ska vara utgjuten på denna
plats den 6 juni.

Fakta. Aktuella
böneinitiativ i Kalmar
●● Sverigebönen genomförs den
6 juni 2013 kl. 14 i Tullhamnen och
arrangeras av Kalmar ekumeniska råd
(KER). Många av deltagarna kommer
från omgivande orter och städer där
man haft egna mindre samlingar med
Sverigebön på morgonen.

●● Kalmarsundsbönen arrangeras
varannan vecka och är ett initiativ från
KER. Samlingarna flyttar runt mellan
olika kyrkor i regionen. Här ber man
bland annat om Guds rikes framgång
genom de olika kyrkorna och att tecken och under ska ske i Jesu namn.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson
@varldenidag.se

●● Regionala Jesusmanifestationer har
hållits i Kalmar 2011 och 2012

