
 
 

Bön  
förändrar en stad 

 
Välkommen med till en spännande dag i Kungsporten, Huskvarna den 29 april. Vi känner att 
mycket rör sig i Sverige just nu och vi vet att man ber i kyrkor och församlingslokaler på 
många håll i landet. När vi ber och söker Herren för ledning vidare finns anledning till att 
lyssna på dem som gått före oss. I Norge finns en församling som genomgått en markant 
förändring de senaste 25 åren. Det är Filadelfia Kristiansand som gått från att ha varit en 
traditionell pingstförsamling till att bli en församling som märks och syns i staden. Alla i 
Kristiansand verkar veta om var Q42 finns. Q42 är det lite kryptiska namnet på Filadelfias nya 
kyrkolokal eller ska vi kalla det för kyrkokvarter. Q står för kvarter och 42 för ett nummer på 
kvarteret. Det är en modern byggnad på sex våningar med konsertlokal, kafé, restaurang, 
hotell, ett trivselcenter och mitt i allt 69 lägenheter där alla får bo som önskar oavsett om 
man är medlem eller inte. Dessutom ligger det åtta lägenheter i en del av huset som är till 
för människor med missbruksproblem. Till detta kan också läggas att man snart går ut med 
en rikstäckande kristen radiokanal som sänder dygnet runt och ett TV-arbete som sänder 
gudstjänster flera gånger i veckan. Bygget av Q42 kostade 660 miljoner norska kronor och 
allt är finansierat. Församlingen har idag 1770 medlemmar. Resan har bara varit möjlig 
genom bön och genom att handla i tro på Guds löften och tilltal. I processen har det funnits 
enkla människor som låtit sig själva förvandlas av Gud. Liv Kaland Fjellstad har varit med i 
förändringsprocessen i Kristiansand och är för närvarande personalansvarig för 
församlingens anställda. Hon har varit med i bönearbetet i många år och undervisar gärna 
om hur man ber för sin stad. Hon är gift med Oddvar Søvik som är en av initiativtagarna till 
att Oas-rörelsen startade upp i Norge. 
 
Man kan aldrig kopiera ett bönearbete och vi tror att Gud gör något unikt på varje plats med 
de olika människor som finns där,  men vi kan lära oss och ta till oss av erfarenheter andra 
gjort under vägen. 
 
Väl mött i Huskvarna,  
Lars Gunnar Pahlm  
Sverigebönen 


