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Dagens bibelord
■ Om vi säger att vi har ge-
menskap med honom men 
vandrar i mörkret, ljuger vi 
och handlar inte efter san-
ningen.  1 Johannesbrevet 1:6

Ko m m e n ta r :  Är det vår inbilska tendens att envetet låtsas som 
det regnar fast vi vet att allt faktiskt inte står väl till som gör  

livet tungt att leva? Vem förmår väl att leva upp till sina  
ideal? Bara den som tar in Guds oändliga nåd i ekvationen 

kan få den att gå ihop.

Älskade Maka
Vår kära Mamma 

Mormor och Svärmor

Ruth Calais
* 13 mars 1937

har hastigt lämnat oss med 
djup sorg och saknad

✝ 30 juni 2017

GÖRAN
Birgitta och Jonas
Emma, Sara, Elias

Släkt och Vänner

Du har gått till det eviga livet.
Sorg och smärta lämnat dig.

Din kärlek och omsorg vi alltid
kommer minnas.

Vi saknar dig så mycket!

Begravning med efterföljande
minnesstund äger rum i Tumba
Pingstkyrka den 1 augusti 11:00.

O s a Birgitta senast 26/7 
tel: 0708 68 94 68.

Döda

Jag gick förbi en vaccinationsbuss och 
kunde långt ut på gatan höra vrålskri-
ket från pojken i sexårsåldern: NÄ JAG 

VILL INTE! DET KOMMER GÖRA ONT!, följt 
av en skrikgråtande ton av rädsla som skar  
genom märg och ben.

Det är sommar och dags för många att  
fästingvaccinera sig. Jag bor i en av Sveriges 
fästingtätaste kommuner. Så hur ont det än må 
göra att sticka in en nål i armen är det ett nöd-
vändigt ont – måhända helt ologiskt för en sex-
åring.

Och jag förstår honom. Varför vill hans pap-
pa tvinga honom att genomgå något som alla 
vet orsakar smärta? Oftast försöker även jag 
undvika både fysisk och psykisk smärta. Men 
med tiden lär vi oss att all smärta inte är dålig. 
Vi måste träna kroppen för att bli starka, vi  
behöver göra läxor för att få ny kunskap, vi 
måste våga riskera att bli sårade om vi ska lära 
oss att älska och vi måste gråta med varandra 
för att känna empati. Exemplen är många. Men 
visst drar jag mig för att känna smärta, trötthet 
eller sorg. Förhoppningsvis är den goda smär-
tan dock alltid kortare än det goda resultatet.

Ett nödvändigt ont

Linnéa Jimenez,  
vikarierande familjeredaktör

Min bild
Har du en bild med en speciell historia? Låt läsarna få se den! Skicka bilden tillsammans 
med en kort text till familj@dagen.se eller Dagen, Familj, 105 36 Stockholm – märk 
brevet ”Min bild”.

Åt ta  r ö D h at ta D e  D a m e r  lyssnade till KFUM:s hornmusikanter, under 
Rosens dag i Jönköping. InskIckat aV nILs-EVErt BExELL

■ Motorförarnas Helnykterhets-
förbund, MHF, har vunnit pris 
för sitt hårda arbete med auto-
matiska nykterhetskontroller, 
som också kallas alkobommar. 
Priset som de vunnit heter Ex-
cellence in Road Safety Awards 
2017 och delas ut av EU-kom-
missionen. ”Nykterhetstest i 
trafiken är en del av trafiksä-
kerhetsarbetet. Antalet nykter-
hetstester som polisen utfört i 
trafiken tenderar emellertid att 
minska varje år. Alkobommarna 
kan hjälpa polisen att bli effekti-
vare”, står det i motiveringen. 

När en bilförare åker fram till 
en alkobom, blåser föraren hårt i 
en slang. Har man inte någon al-
kohol i utandningsluften får man 
åka vidare. I annat fall stannar 
bommen nere i väntan på perso-
nal eller polis, förklarar Sveriges 
Television. 

I ett pressmeddelande skri-
ver MHF att alkobommar testats 
i hamnar i Göteborg och Stock-
holm med mycket gott resultat. 
Just nu planeras de automatiska 
nykterhetskontrollerna att infö-
ras i 23 svenska hamnar samt vid 
Öresundsbron. 

Pris till mhF för sina tester med alkobommar 

Stig Bergman
Missionär Stig Bergman fick 
hembud den 9 juli. Han skulle ha 
fyllt 88 elva dagar senare.

Stig föddes i Älvsbyn i Norr-
bottens län. Han kom till tro re-
dan vid 15 års ålder, men räkna-
de sig som omvänd först tre år 
senare. Tidigt efter omvändel-
sen upplevde han Guds kallelse 
till tjänst, och blev vid 21 års ål-
der antagen som evangelist inom 
Örebromissionen. År 1952 bör-
jade han en treårig utbildning 
på Örebro missionsskola, för att 
kunna resa ut som missionär till 
Sydafrika. Då Örebromissionen 
inte kunde sända honom dit just 
då läste han vidare på ett gymna-
sium i Stockholm. Kort därefter 
kom han i kontakt med Svenska 
alliansmissionen, som var be-
redd att sända ut honom. 

Han gifte sig 1956 med Aina, 
och blev samma år antagen som 
missionär inom SAM. Efter av-
skiljning 1957 reste Stig och Aina 
ut till Sydafrika, där de kom att 
tjäna i sex perioder fram till slu-
tet av 1988. Det blev även en kort 
avslutande tjänst på Phumelela 
bibelskola som pensionär hösten 
1998.Efter ett halvårs språkstu-
dier i zulu placerades Bergmans 
som ansvariga på missionsstatio-
nen Machadodorp. Under den 
and ra och tredje perioden blev 
det pionjärarbete i Potgieters-
rust i norra Transvaal tillsam-
mans med evangelisten Jakob 
Mahlango. Ett antal församlingar 

bildades i bygden, främst genom 
tältmöten. I en fjärde period ar-
betade paret Bergman som råd-
givare i sydafrikanska Allians-
kyrkans distrikt i Johannesburg, 
och under följande perioder ar-
betade Stig som lärare och även 
en kort tid som rektor på Phu-
melela bibelskola. Stig var en 
språkbegåvning och lärde sig fle-
ra afrikanska språk. Han älskade 
att undervisa och predika, inte 
minst om den helige Ande, och 
var en ofta anlitad bibelstudiele-
dare. En bok om den helige Ande 
gavs ut på zulu i två upplagor. 

Efter att ha avslutat tjänsten 
i Sydafrika bodde Stig och Aina 
först i Holsby, där Stig även var 
pastor en tid. Sedan flyttade de 
till Habo, och kunde ge mycket 
tid åt barn och barnbarn i när-
heten. 

Det senaste året har Stigs häl-
sa stadigt försämrats, och efter 
en inre blödning fick Stig flyt-
ta hem till den herre han tjänat 
hela sitt liv. 

Han sörjs närmast av hustrun 
Aina och barnen Runar, Stefan, 
Robert och Carina med famil-
jer, barnbarn och barnbarnsbarn, 
släkt och vänner, missionärskol-
legor och Salemförsamlingen i 
Habo. Vi är många som i tack-
samhet bevarar Stigs minne i 
våra hjärtan.

Roland Oscarsson,  
tf internationell missionsledare, 

Svenska alliansmissionen

Till minne

Vad är Café Tionto? 
– Det är ett UF sommarföre-

tag (Ung företagsamhet) som vi 
driver i fyra veckor. Vi har fått 
stöd och lite inspiration av kom-
munen för att starta det. Café-
et ligger i Lorensbergskyrkan. 
Det är jag, min syster Hanna och 
två tjejer som heter Rebecka 
och Justine som arbetar där. 
Rebecka  är från Kongo och  
Justine är från Tanzania. 
Hur kom ni på idén? 

– Vi kom på det tillsammans. 
Rebecka och Justine hade inget 
att göra på sommaren och inte 
jag och min syster heller. Då 
kom det upp en idé att starta ett 
café ihop. Rebecka och Justine 
tyckte det var ett bra sätt att lära 
sig bättre svenska. Och så får de 
även se hur det fungerar med 
svenska caféer. I deras land ba-
kar de inte kakor och bullar. Det 
får de lära sig nu.
Bakar ni själva? 

– Ja, vi bakar allt själva. Det 
är det som är roligt. Det som 
har sålt mest är helt klart rabar-

berpajen. Det är väldigt somrigt 
tror jag. 
Hur har det varit? 

– Det har varit väldigt roligt 
och lite utmanande också. Vi har 
inte gjort något liknande förut. 
Och Rebecka och Justine lär sig 
mer och mer svenska, så det har 
gått framåt. De har varit i Sveri-
ge i ett år ungefär. 
Skulle du rekommendera andra 
kyrkor och ungdomar att göra nå-
got liknande? 

– Absolut, det är en jättekul 

grej. Och vi lär oss så mycket 
av varandra. Rebecka och Jus-
tine tog med sig afrikansk mat 
en dag, exempelvis. De har helt 
annorlunda mat än oss. Jag har 
lärt mig att prata på ett sätt så 
alla förstår och kan hänga med. 
Mycket som för oss i Sverige är 
självklart är det inte för dem – 
typ att vi använder oss av decili-
termått. I deras länder verkar de 
inte vara lika noggranna med så-
dant, utan de kör mest på känsla.

Linnéa JiMenez

Kulturmöte bland unga på Café Tionto

frågor till:
amanda 
Jonsson,  
18, som under 
sommaren 
arbetar i 
Lorensbergs
kyrkans café i 
Kalmar 
tillsammans 
med sin yngre 
syster och två 
tjejkompisar 
från Kongo och 
Tanzania. 
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C a F é P e r s o n a l .  Amanda, Rebecka, Hanna och Justine. FOtO: prIVat

”...en kristenhet  
som har ett  
engagemang 
för hela 
samhället och 
dess individer...”


