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Kungsbacka ”Vi ber för alla 
barnfamiljer i vår stad, du vet 
hur hjulen snurrar på... du ser 
även alla utsatta barn, kom med 
hjälp till dem. Vi ber också att 
många människor i Kungsbacka 
ska säga ja till dig”.

Klockan är bara 7.30 när böner-
na stiger från Kungsbackas präs-
ter och pastorer. De sitter i en ring 
längst fram i vackra Kungsbacka 
kyrka. Någon bär prästkrage, 
någon en vanlig sportjacka, i cir-
keln som rymmer 16 personer. 
Bönerna mumlas, viskas och 
talas ibland ut kraftfullt.

”Herre, låt oss dö bort från 

Bön. Kungsbackas kyrkor söker Andens enhet

Här har bönen ersatt det ekumeniska rådet
En timmes bön följt av fika och trevlig gemen
skap. Det konceptet har öppnat en ny värld av 
samarbete och tro på Guds möjligheter i Kungs
backa.

Kungsbacka ”Kungsbackas 
andliga ledare behöver mötas 
i bön och enhet för stadens 
skull”. Det profetiska budskapet 
förmedlades av Michael Kimuli 
från Uganda vid ett besök i 
Kungsbacka 2010.

Budskapet anammades och 
bidrog till den ”Ledarbön” som 
startades 2011.

– När präster och pastorer kan 
be, arbeta och dricka kaffe ihop, 
så är det en stor framgång för sta-
den, säger Michael Kimuli som 
råkade anlända till Kungsbacka 
i samband med Världen idags 
besök nyligen.

Den här gången har han med 
sig nya erfarenheter från ett 
land som på senare år fått se 
en genomgripande väckelse – en 
transformation – som på djupet 
berört det ugandiska samhället.

– I dag ser vi ett nytt Uganda där 
även höga politiska ledare älskar 
Herren, säger Michael Kimuli.

Han berättar om hur splittring 
tidigare präglade landets kristen-
het. Kimuli beskriver det som 
en förbannelse och en orsak till 
många av de problem som plågat 
landet historiskt.

Vändpunkten kom när kristna leda-
re började bygga enhet – över alla 
gränser och med bönen i fokus.

– Vi har lärt oss som kristna att 
be tillsammans för vårt land och 
för våra städer, förklarar Michael 
Kimuli som är en av ledarna 
för NFBPC, en pingstorganisa-
tion med 25 000 medlemskyrkor i 
Uganda.

Att Kungsbacka står inför en 
transformation lik den i Uganda 
vågar han inte säga. Men det som 
sker av enhet och bön här är ett 
viktigt framsteg, menar han.

– Men det andliga ledarskapet 
behöver också ha uthållighet för 
att staden ska komma in i sin 
profetiska destination, betonar 
Michael Kimuli.

Under möteshelgen i Kungs backa 
nyligen lyfte han åter fram vikten 
av kärlek mellan kristna syskon. 
Och han framhöll en annan avgö-
rande faktor för väckelse: den 
helige Andes kraft.

– Detta gäller kyrkan i hela 
Europa, man behöver en starkare 
upplevelse av den helige Ande. 
Det kommer att väcka upp för-
samlingen till en ny dimension av 
bön, en bön som banar väg för ett 
genombrott.

 Jonas Adolfsson

hunger efter makt, pengar och 
allt som lockar oss bort från dig”, 
ber en frikyrkopastor i 60-årsål-
dern.

Någon kväver en sömnig gäsp-
ning i morgontimmen. En ung 
kvinna ber högt och innerligt att 
Guds vilja – inte människors – 
ska råda i staden. ”Allt handlar 
om dig, Herre”, utbrister hon i en 
sjungande glad bön.

Någon föreslår bön två och två. 
Så blir det. Kyrkoherdens hand 
läggs på pastorn i en friförsamling 
och vice versa. Så ber man för 
varandra – pastorer, präster och 
församlingsledare av alla kyrkliga 

kulörer. Innan böne timmen är till 
ända har även reportern omring-
ats och omslutits i varm förbön.

Sällskapet fortsätter nu till kyr-
kans café, vägg i vägg med den 
stora kyrkan. Glasfasaden vetter 
ut mot torget där knallarna bör-
jat rigga upp sina bord. Härinne 
sprakar det trivsamt från kakel-
ugnen. Även samtalen går varma 
då stadens andliga ledarskap 
fikar och umgås.

Så har man gjort sista fredagen i 
varje månad sedan 2011. Det året 
hölls det första av två Oasmöten 
här i stan. Mötena gjorde starka 
avtryck i den lokala kristen heten. 
Det gjorde också besöket av den 
ugandiske pastorn Michael 
Kimuli i Pingstkyrkan samma år.

– Han uppmanade oss som sta-
dens andliga ledare att börja sam-
las till bön. När Oasmötet började 
kände vi att, yes, nu är det dags, 
säger Roland Johansson som är 
pastor i pingstförsamlingen.

Vår vision är 
att Gud ska 
få använda 
Kungsbacka 
som en 
modell för 
hur en stad 
kan bli för-
vandlad.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson 
@varldenidag.se

Inspiration 
från Uganda

Med erfarenhet från väckelsens 
Uganda har Michael Kimuli fått vara 
en inspiratör i det nya andliga skeen-
det i Kungsbacka. Foto: Jonas Adolfsson

korna, säger Andreas.
Vid kaffebordet har han ham-

nat bredvid Alexander Eds myr, 
ung församlingsledare i Pingst-
kyrkan. Alexander menar att 
ledarbönen gett honom ett nytt 
och större perspektiv.

– Det är lätt att man lever i 
sitt lilla sammanhang, men Gud 
gör så mycket mer, framhåller 
Alexander, fylld av tro och för-
väntan. Vår vision är att Gud 
ska få använda Kungsbacka som 
en modell för hur en stad kan bli 
förvandlad, säger han.

Fredrik Gottfridsson, pastor i för-
samlingen Fast mark, tror att 
ledarbönen ligger på Guds hjärta.

– Gud ser inte på oss främst 
som tjänare, utan som hans vän-
ner, hans barn. Så vill han också 
att vi ska relatera till varandra.

Tacksam för ledarbönen är 
även Caroline Eliasson, ung-
domspastor i Pingstkyrkan.

– Det är oerhört att få komma 

tillsammans i bönen, att upp-
muntra varandra och bli som ett 
team för Kungsbacka, säger hon.

Ledarbönen bidrar till att 
bibehålla ödmjukheten. Det 
menar Bogdan Timiras, diakon i 
Svenska kyrkan.

– Är man ensam kan man lätt 
hamna i universums centrum. 
Men när jag lyssnar på vad andra 
berättar får jag bättre perspektiv 
på vem jag själv är och vem Gud 
är, säger han.

Församlingsledaren Sven-Uno 
Kaulén framhåller att det finns en 
stark bönetradition i dessa trakter.

– Det har pågått ett plöjningsar-
bete i bönen som röjt upp för det 
som nu sker i det synliga.

Samarbetsklimatet i Kungs backa 
var gott även innan Ledar bönen 
startades. Men övergången från 
mer formell ekumenik till mer 
av bönens och hjärtats ekumenik 
har gett en ny skjuts åt samarbe-
tet. Det är man överens om här 

runt fikabordet.
Efter en stunds lediga samtal 

tar kyrkoherden ordet; ett par 
frågor behöver avhandlas innan 
man bryter upp. Det gäller prak-
tiska detaljer inför helgens möten 
med Michael Kimuli, denna gång 
inbjuden av alla kyrkor gemen-
samt. Händelsen är typisk för 
den nya enheten. Ett annat exem-
pel är Sverigebönen 6 juni som 
i år hölls för första gången här 
i Kungsbacka. 167 deltagare från 
alla kyrkor möttes då till en stor 
manifestation av bön ute på torget.

Vid fikabordet tar kyrkoherden 
slutligen upp frågan om ”måna-
dens böneämne” – ett ganska nytt 
initiativ där alla kyrkor ber för 
samma sak varje månad. Någon 
har föreslagit ungdomsvärlden 
som nästa månads böneämne. 
Och så beslutar man.

Kollegorna tar farväl men kyr-
koherden dröjer kvar. Det var 
han som först tog initiativ till 

Ledarbönen. Han har sett fruk-
terna och vill nu uppmuntra 
prästkollegor ute i landet att våga 
följa exemplet.

– Vi i Svenska kyrkan måste 
som landsomfattande nationskyr-
ka öppna våra dörrar för ekume-
niken. Det handlar om att vi ser 
med rätt ögon på våra syskon i de 
andra kyrkorna.

Vid kyrkoherdens sida drö-
jer också pingstpastor Roland 
Johansson. Han framhåller att 
bön och enhet ytterst handlar om 
lydnad mot Jesu bud, att göra det 
som är bäst för staden.

– När vi är enade som Kristi 
kropp så har vi en auktoritet, 
en styrka i den osynliga världen. 
Detta är avgörande för att Guds 
rike ska bryta fram i våra städer.

Initiativet togs av kyrkoherde 
Joachim Holmgren, som 2011 bjöd 
in kollegorna till ”Ledarbön”. 
Som ett resultat avskaffades 
också det Ekumeniska rådet.

– I stället för en institution har 
vi nu en levande bönegemenskap, 
förklarar kyrkoherden.

– Ja, nu har vi en hjärtegemen-
skap med liv där vi bara älskar 
varandra, instämmer pingstpast-
orn.

Gänget runt fikabordet ser med 
tacksamhet på Ledarbönen.

– Den är nog allra viktigast för 
oss själva, därför att den rustar 
oss för att vara just ledare, säger 
Joachim Holmgren. Ett ledarskap 
som ber för varandra gagnar 
också våra olika sammanhang, 
framhåller han.

Hans prästkollega Andreas 
Holm menar att Ledarbönen bli-
vit en viktig inspirationskälla.

– Vi blir vänner och får rela-
tioner till ledarna i de andra kyr-

Fredagsmorgonens Ledarbön pågår koncentrerat i en hel timme. Deltagarna – stadens andliga ledare – ber för lokalsamhället, för de olika kyrkorna och för varandra. Fikat efteråt är en varm informell             gemenskap där även stadens ekumeniska beslut fattas. Foto: Jonas Adolfsson


