Närradio, Singspiration, Café 16
Vid administrationsmötet den 3 mars 1984 beslutade församlingen att bygga om en
lägenhet till närradiostudio. I samma möte tas också beslut om att hos Nässjö
närradioförening söka tillstånd för sändningar i närradio. Programmen startade den 3
oktober1986.
Andra utåtriktade satsningar var Singspiration i adventstid i kyrkan och Café 16 på
Kulturhuset Pigalle med medverkan av bland annat strängmusik, blandad kör, barnkör
och ungdomskör samt vid vissa tillfällen inbjudna gäster.

Missionsengagemang
Missionsarbetet i olika former har sedan församlingsbildandet 1920 legat församlingen
varmt om hjärtat. För att under en längre tid få tillstånd att vistas i vissa länder måste
arbetet ha en social inriktning. Därför ser missionsarbetet se olika ut.
1983 är församlingen med i underhåll till följande missionärer:
-

Thailand: Märta Persson
Bolivia: Monica och Ronnie Strömgren
Thailand: Maj-Lis Jogbrant
Indien: Barbro och Eric Andreasson
Etiopien: Gunilla och Per-Olof Ek

Församlingen deltar också i olika insamlingar, bland annat genom PingstMissionens
U-landshjälp och Erikshjälpen.

Filadelfia Team Action
För att ge ungdomar möjlighet att pröva på missionsarbetet kortare eller längre tid
bildades först Filadelfia Team Action (FTA) och senare Team Action (TA). De som
deltar skulle ha församlingens rekommendationer och få ett visst ekonomiskt stöd från
sin församling. Två av församlingens ungdomar – Tomas Bard och Jonas Karlsson –
deltar under 15 månader under åren 1983-1984 i en sådan satsning. Efter utbildning
placerades de i Wien i Österrike.
Senare har flera av församlingens ungdomar deltagit i liknande satsningar.
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I brev till församlingen skriver Jonas Karlsson och Tomas Bard om sina upplevelser.
Vid den här tiden betraktades pingströrelsen i Österrike som en sekt.
Wien 3 maj 1984 (Jonas Karlsson)
I slutet av månaden åkte vi iväg till en gemensam samling för ungdomar från Österrike
inom Pingströrelsen. Det var en helg där vi fick många nya kontakter. Vi fick också se
hur situationen är för troende ungdomar här i landet. Många står alldeles ensamma
som troende på jobbet och i skolan. Flera tog nya tag i sin situation och ställde sig till
Herrens förfogande på nytt.
Wien 30 maj 1984 (Tomas Bard)
Vi startade veckan med att dela ut 10.000 inbjudningar till en möteskampanj. Vi
började också med de första friluftsmötena under kampanjen.
I brev till församlingen skriver Monica och Ronnie Strömgren om sina upplevelser.
Cochabamba 15 november 1983
I eftermiddag har jag (Monica) varit på kvinnomöte. Jag är ju med i en kristen
alfabetiseringsorganisation och därigenom fått denna kontakt. Kvinnorna kommer för
att sticka eller sy och samtidigt få del av Guds ord och lite praktisk undervisning,
bland annat hygien.
Cochabamba 18 december 1983
År 1983 har varit ett svårt år i Bolivia. Den demokratiska regeringen har inte haft det
lätt. Den har genomgått många inre kriser, men också naturkatastroferna och det allt
sämre ekonomiska läget har bidragit till att göra det mycket svårt. För en månad sedan
hade vi en devalvering på 150 procent. På landsbygden delar vi alltid ut kläd- och
matpaket. Tidigare i höst har vi förmedlat sättpotatis både till Valle Alto och till andra
delar av landet. Missionen har förmedlat flera ton potatis som vi har köpt med hjälp av
medel från olika håll i Norge och Sverige. Vi har också hjälpt till med 2 ton mediciner.

Missionens administratör
I ett brev (23 april 1984) skriver Ronnie Strömgren att levnadsförhållanden ytterligare
försämrats katastrofalt genom en devalvering på 300 procent som i sin tur utlöser
generalstrejk.
I samma brev nämns om bibelskolan som har 40 elever. ”Vi tackar Gud för dessa fina
vänner som vill studera för att senare gå ut i Herrens tjänst”.
Ronnie Strömgren blev 1986 utsedd som missionens administratör, vilket innebar att
han fick ansvara för kontakterna med olika myndigheter och genomföra många resor i
landet.
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