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Söndagskvällen den 2 mars lan-
dar en av våra studenter efter 
nära ett dygns flygresa i Kobe 

i västra Japan efter mellanlandning 
i Tokyo. Där har han inte bara bytt 
flyg utan också försökt ta sig från en 
flygplats till en annan långt därifrån. 
Det är Tomas Fryxelius från Karlstad 
som går andra året på TU som fått 
chansen att göra en månads praktik i 
Japan. Tack vare ett lutherskt nätverk 
av teologer, seminarier och kyrkor 
har vi fått kontakt med det lutherska 
seminariet i Kobe. 

Diakonal linje på 
Församlingsfakulteten!

Dags att ansöka till TU-utbildningen, s.6

Som vi tidigare informerat (Hälsning 1/2008) har 
det funnits uttalade önskemål om en diakonal 
linje på Församlingsfakulteten. Rektor på FFG 

tillsatte i december 2007 en utredning kring frågan. 
Vid sitt sammanträde den 4 februari i år beslöt styrelsen 
för PIBUS att en sådan linje skall inrättas från och med 
hösten 2008, detta under förutsättning att tillräckligt 
antal studenter anmäler sig till linjen.

Två av de personer som deltagit i den diakonala utred-
ningen är Per-Anders Grunnan och Kristina Sundström. 
Per-Anders är präst och har i många år arbetat i Baltikum 
och i Västsverige, medan Kristina är sjuksköterska och 
f.n. läser TU 2 på Församlingsfakulteten.

Här berättar de för Hälsnings läsare om planerna kring 
Fakultetens tvååriga diakonala utbildning. 

(se vidare sidan 4)

Praktik med sikte på mission

En av studenterna gör praktik i evangelisk-lutherska kyrkan i Charkiv, Ukraina

Fortsätter på sidan 6
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Ledare Från Skriften

V i befinner oss i slutet av fas-
tetiden, påsken står för dör-
ren – kyrkoårets centrum och 

absoluta höjdpunkt. Finns det några 
övergripande, karaktäristiska drag i 
händelseförloppet och budskapet? Låt 
mig lyfta fram några aspekter:

Målmedvetenhet
Evangelierna redogör för hur Jesu blick 
fixeras mot ett förestående drama. Ome-
delbart efter Petrus bekännelse om 
Messias anges färdriktningen: ”Männis-
kosonen måste lida mycket och förkastas 
av de äldste och översteprästerna och 
de skriftlärda. Han måste dödas och 
på tredje dagen uppväckas” (Luk 9:22). 
Senare inskärper han: ”Lyssna noga till 
det jag nu säger: Människosonen kom-
mer att utlämnas i människors händer” 
(Luk 9:44). Strax därpå konstateras det: 
”När tiden för hans bortgång var inne, 
vände han sitt ansikte mot Jerusalem 
fast besluten att gå dit upp” (Luk 9:51). 
I utläggningen om Gudsriket ges en 
liknande indikation: ”... först måste 
han lida mycket och bli förkastad av 
detta släkte” (Luk 17:25). I den trängre 
kretsen förtydligas uppdraget: ”Jesus tog 
de tolv åt sidan och sade till dem: ’Se, 
vi går upp till Jerusalem, och allt som 
genom profeterna är skrivet om Män-
niskosonen skall gå i uppfyllelse. Ty han 
kommer att utlämnas åt hedningarna. De 
skall håna och skymfa honom, spotta på 
honom, gissla honom och döda honom, 
och på tredje dagen skall han uppstå’. 
Men lärjungarna förstod ingenting av 
detta. Det var fördolt för dem, så att 
de inte fattade vad han menade” (Luk 
18:�1–�4). 

Motstånd och likgiltighet
Apostlarnas reaktion är anmärknings-
värd. Petrus ifrågasatte Jesu målmed-
vetenhet: ”Detta skall aldrig hända 
dig” (Matt 16:22), vilket leder till att 
Jesus måste tillrättavisa honom på ett 
drastiskt sätt! Insikten om Jesu uppdrag 

Det allra viktigaste

är minimal: ”Men de förstod inte vad 
han sade. Det var fördolt för dem, och 
de kunde inte fatta det” (Luk 9:45). 
Under resans gång är de fokuserade på 
annat: ”Bland lärjungarna kom frågan, 
vem som kunde vara störst bland dem” 
(Luk 9:46). I motgångens stund förordas 
extraordinära maktmedel: ”Herre, vill 
du att vi skall kalla ner eld från himlen 
som förtär dem”? (Luk 9:54 – jfr Matt 
26:51 och Luk 22:�8). Petrus försäkrar 
sin lojalitet mot Jesus: ”Herre, med dig 
är jag beredd att gå både i fängelse och i 
döden (Luk 22:��). Facit visar inte bara 
Petrus, utan allas svek: ”Då övergav alla 
lärjungarna honom och flydde” (Matt 
26:56).

Allt måste uppfyllas
I passionsdramat tillgrips t.o.m. vapen 
för att få Jesus på bättre tankar. Men 
hans svar är klargörande: ”... menar du 
att jag inte kan be min Fader att han nu 
sänder till min tjänst mer än tolv legio-
ner änglar? Men hur skulle då Skriften 
uppfyllas, som säger att detta måste ske 
(Matt 26:5�–54)? Han försäkrar ytter-

Rune Imberg
rektor

Nysatsningar på Församlingsfakulteten
Diakonal utbildning

När Församlingsfakulteten startade 
sin verksamhet 199� var den 

primära uppgiften att ge en teologisk 
utbildning som skulle rusta Ordets 
förkunnare till tjänst för Guds rike.

Under ett antal år gav FFG primärt 
supplerande kurser som hjälpte teologi-
studenter vid Göteborgs universitet att 
få ett bibeltroget, evangeliskt-lutherskt 
perspektiv på sina studier.

Ett djärvt steg togs år 2000, när TU-
kurserna startade (Teologisk utbildning 
för kyrka och samhälle). Då handlade det 
inte bara om att komplettera traditionella 
universitetsstudier, utan om att ge en 
högklassig teologisk utbildning som 
står på egna ben.

Under årens lopp har ett �0-tal studen-
ter följt denna utbildning under längre 
eller kortare tid, och många av Hälsnings 

Biträdande rektor

Under våren 2008 gör Församlings-
fakulteten flera stora satsningar. 

Ovan har vi nämnt om den diakonala 
utbildning som vi räknar med att starta 
fr.o.m. höstterminen 2008.

En annan satsning är att vi aktuali-
serar den ackrediteringsprocess som vi 
påbörjade för några år sedan via EEAA, 
European Evangelical Accrediting As
sociation.

Under 200� genomförde EEAA en 
granskning av TU (Teologisk utbildning 
för kyrka och samhälle) som på många sätt 
utföll väl, men där det också fanns vissa 
problem och brister som behöver åtgärdas. 
– Vi har nu försökt rätta till dessa saker, 
och vår styrelse har därför intensifierat 
ackrediteringsprocessen.

läsare kan vittna om vilken gedigen 
utbildning våra studenter fått.

Ett nytt stegs togs, när TU-kurserna 
år 2004 delades upp en i pastoral och en 
missiologisk gren. Det innebär att studen-
terna kan välja mellan en gren som är 
mer inriktad på församlingsarbete och en 
som mer förbereder för missionstjänst, 
i Sverige eller utomlands.

Nu, fyra år senare, tar Fakulteten 
ytterligare ett steg:

Fr.o.m. hösten 2008 kommer FFG 
att erbjuda en tredje gren, en tvåårig 
diakonal linje.

Syftet med denna diakonala linje är 
att förbereda kvinnor och män för 
diakonal tjänst, i Sverige eller kanske 
utomlands.

Tanken är att man läser ett första år 

tillsammans med våra vanliga TU-stu-
denter. Därefter läser man ett andra år 
som är diakonalt profilerat. Vissa kurser 
är gemensamma med de som ges för 
TU-studenter som läser pastoral eller 
missiologisk linje, men de flesta har en 
tydlig diakonal profil.

Vi räknar med att det finns ett antal 
personer runt om i vårt land, kanske 
också i andra nordiska länder, som vill 
utnyttja Församlingsfakultetens unika 
resurser: god, bibeltrogen undervisning 
– en härlig studiemiljö – regelbundet 
andaktsliv, och samtidigt förbereda 
sig för tjänst i olika församlingar och 
gudstjänstgemenskaper.

Vi ser fram emot att välkomna många 
nya studenter till Fakulteten i höst!

För att sätta ännu mer kraft bakom 
detta arbete, har PIBUS styrelse vid 
sitt sammanträde i februari beslutat 
att tillsätta en tjänst som biträdande 
rektor.

Adjunkten Johannes Hellberg, 
som hittills arbetat 75 % på Försam-
lingsfakulteten, går fr.o.m. 1 mars 
2008 upp till heltidstjänst. Samtidigt 
tillträder han en nyinrättad tjänst 
som biträdande rektor, med särskilt 
ansvar för ackrediteringsfrågor och 
studentrekrytering.

Som rektor på Församlingsfakulteten 
är det en glädje för mig att välkomna 
Johannes in i dessa nya uppgifter.

Under hela min tid på Församlings-
fakulteten har Johannes funnits med 

– som student, som lärare, som anställd 
i olika administrativa funktioner.

När han nu går in i en ny befattning 
är jag övertygad om att hans eminenta 
förmåga till analys och överblick kommer 
att bli till stort gagn och till välsignelse 
för Fakultetens fortsatta arbete och 
utveckling.

Det är en stor glädje för mig att 
hälsa Johannes välkommen in i de nya 
uppgifterna. Samtidigt gläds jag över 
att styrelsen på detta sätt prioriterar 
ackrediteringsfrågan.

Välkommen, Johannes, in i Dina 
nya uppgifter!

Den heliga gravens kyrka i gamla Jerusalem

Foto © John Barnett

ligare: ”Jag säger er att på mig måste det 
ord uppfyllas som står skrivet: Han blev 
räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om 
mig blir nu uppfyllt” (Luk 22:�7). Detta 
förverkligas när Jesus på korset utropar: 
”Det är fullbordat” (Joh 19:�0). Efter 
uppståndelsen möter Jesus apostlarna: 
”Och han sade till dem: ’Detta är vad 
jag sade till er, medan jag ännu var hos 
er: Allt måste uppfyllas som är skrivet 
om mig i Mose lag, hos profeterna och 
i psalmerna’. Sedan öppnade han deras 
sinnen, så att de förstod Skrifterna” 
(Luk 24:44). 

Omvändelse och syndernas 
förlåtelse
Det utlovade budskapet, motsagt bland 
människor, har gått i uppfyllelse. I för-
längningen får apostlarna ett uppdrag: 
”Det står skrivet att Messias skall lida och 
på tredje dagen uppstå från de döda, och 
att omvändelse och syndernas förlåtelse 
skall predikas i hans namn för alla folk, 
med början i Jerusalem” (Luk 24:46–47). 
Senare står aposteln Petrus i Andens kraft 
fram och vittnar om Jesus: ”Honom 
hängde de upp på trä och dödade. Men 
Gud uppväckte honom på tredje dagen 
... Om honom vittnar alla profeterna, 
att var och en som tror på honom får 
syndernas förlåtelse genom hans namn” 
(Apg 10:�9–40, 4�). Aposteln Paulus 
förkunnar samma evangelium: ”Jag med-
delade er det allra viktigaste, vad jag själv 
hade tagit emot, att Kristus dog för våra 
synder enligt Skrifterna, att han blev 
begravd, att han uppstod på tredje dagen 
enligt Skrifterna, och att han visade sig 
...” (1 Kor 15:�–5). 

Det allra viktigaste är fortfarande 
aktuellt!

Du som av kärlek varm blödde för mig,
drag mig för varje dag närmare dig.

Fyll nu mitt hjärta så,
att jag av kärlek må

offra med fröjd också något för dig.

Roland Gustafsson

I nästa nummer av Hälsning kommer mer info 
om ackrediteringsärendet och rektorstjänsterna.
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09.00	 Inledning

09.10	 Bibelstudium/Bengt	Birgersson

09.40	 Att	förvalta	evangeliet	i	en	etiopisk	kontext
	 Mekonnen	Geremew,	rektor	på	det	teologiska	seminariet	i	
	 Asella,	Etiopien

12.00	 Lunch

14.00	 Missionsinsatser	i	Afrika	och	Asien
	 Mekonnen	Geremew,	Jonny	Bjuremo,	Roland	Gustafsson,	bl.a.

15.50	 Avslutning

Vad har utredningen kommit fram till? Är det realis-
tiskt och önskvärt med en diakonal utbildning? 
– Vi har sett att det finns ett stort behov hos många 

unga att bli rustade inför livet som kristen i en vilsen värld. 
Man vill ha bra argument för att kunna vittna om tron, redskap 
för att genomskåda tidsandan och själavårdskunskap för att 
kunna vara en god medmänniska. Vi har också sett att en 
utbildning för ”alla yrken” är en god grund också för 
blivande församlings- och diakoniarbetare. Vi 
tror att den tilltänkta utbildningen kommer 
att bli upptäckt av allt fler. Församlings-
fakulteten har kapacitet att genomföra 
utbildningen.

Hur skulle utbildningen se ut? 
– Första året tar upp hela bredden av 
teologiska ämnen. Året lägger inte enbart 
en genomreflekterad grund för präster, 
missionärer och diakoner, utan egentligen 
för alla kristna, som oavsett yrke har sett att 
rätta verktyg kan bli till stor nytta i livet. Andra årets 
första termin behandlar psykologi och själavård m.m. på 
ett sätt som alla kan ha användning för. Den sista terminen 
på TUD är inriktad på församlingstjänst i allmänhet och 
diakon eller diakonissa i synnerhet. 

Varför är teologin så viktig i en diakonal utbildning? 
– Det handlar om att lägga en biblisk grund, som är bearbe-
tad på akademisk nivå. Den kristna tron ifrågasätts överallt i 
västvärlden. För att kunna flytta fram positionerna behöver 
varje kristen kunna ge skäl för sitt hopp på ett sätt som stäm-
mer med den kristna tron och medvetenhet om mottagares 

olika möjlighet att få rätt associationer till det man försöker 
förmedla. TUD har två sätt att se på ordet diakoni. Det första 
handlar om att tjäna, som kristen överhuvudtaget i samhället. 
Det andra är att tjäna i församlingen på olika sätt, inte minst 
såsom diakon eller diakonissa i arbetet med dem som behöver 
stöd. Men kyrkans diakoniarbetare behöver också en kristen 

teologi för att inte bara bli en socialarbetare. 

Vem vänder man sig till? 
– Utbildningen vänder sig till alla kristna, 

som vill bli rustade på högskolenivå för ett 
liv i tjänst åt Gud. Detta liv kan sedan ta 
sig olika uttryck och för dem som söker 
en tjänst i kyrkan har Församlingsfa-
kulteten mer att ge såsom professionell 
utbildare av präster, missionärer och 

diakoner/diakonissor. 

Vilken typ av uppgifter skulle den som 
gått utbildningen kunna ha? I vilka sam-

manhang behövs människor som har en diakonal 
inriktning?
– Den första delen av utbildningen fungerar även för en 
blivande lärare, hårfrisörska, ingenjör, taxichaufför, jour-
nalist, direktör etc. Studenten får under TUD:s tre första 
terminer rustning i teologiskt och ideologiskt tänkande, 
ledarskapsinsikt, själavårdsförmåga osv., som gör att man 
kan tjäna Gud på ett fördjupat sätt. Det andra året under 
utbildningen ger en blivande församlingsmedarbetare allt 
han eller hon behöver veta föra att få en god start i sin tjänst. 
Vi tror att många män och kvinnor under utbildningen 
kommer se att Gud har viktiga uppgifter som väntar.

Diakonin ligger Kristina Sundström, 
sjuksköterska och TU 2-student, varmt 
om hjärtat. 

Missionsdag på Församlingsfakulteten i Göteborg
Tisdagen den 1 april 2008, kl 9–16

Mekonnen Geremew

I en församling finns mängder av uppgifter bland människor i alla åldrar. Den diakonala tjänsten kan ge bestående intryck som gläder både den som ger 
och den som tar emot.

Per-Anders Grunnan tror att många 
kommer att söka till den nya diakonala 
inriktningen på FFG, som rustar kristna 
i alla yrken att vara vittnen för Jesus, med 
själavårdande kompetens. 

Fortsättning från sidan 1

”Vi tror att många män och 
kvinnor under utbildningen 

kommer se att Gud har 
viktiga uppgifter som väntar”.

”Utbild
ningen vänder 

sig till alla kristna, 
som vill bli rustade på 

högskolenivå för 
ett liv i tjänst 

åt Gud”.

Rustad för 
medmänsklighet 
och vittnesbörd
– i samhälle och 
kyrka
Teologisk	 Utbildning	 med	 Diakonal	
inriktning	(TUD)	är	ett	nytt	program	
på	akademisk	nivå	vid	Församlings-
fakulteten	 i	Göteborg.	Programmet	
rustar	kristna	 för	 en	 ny	 tid	och	 ger	
dem	de	teologiska	och	psykologiska	
verktyg	som	behövs	för	att	vara	Guds	
resurs	var	de	än	önskar	arbeta,	i	skola,	
sjukvård,	polis,	serviceyrken	och	för-
samlingsarbete	av	olika	slag.	TUD	har	
fyra	terminer	och	studenten	väljer	själv	
hur	många	han	eller	hon	vill	ta.	Den	
fjärde	terminen	är	inriktad	på	diakonal	
tjänst	 i	 församling.	TUD	är	ett	svar	
på	mångas	önskan	och	ligger	helt	 i	
tiden.	Denna	breda	utbildning	är	lämp-
lig	för	de	flesta	som	vill	fördjupa	sig	
i	Guds	personlighet	och	människans	
djupaste	behov.		Utbildningen	kommer	
att	ges	under	förutsättning	att	antalet	
deltagare	blir	tillräckligt	stort.
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Notiser

Bibelskola Göteborg,	 som	 drivs	 av	
Markusstiftelsen	och	PIBUS,	förbereder	för	sitt	tredje	intag.	
Ibland	kan	ett	citat	säga	så	mycket.	En	elev	berättar:	”Här	är	
en	varm,	helig,	avspänd,	rolig	och	stimulerande	atmosfär.	
Här	 finns	 inspirerande	 och	 tankeväckande	 studier	 att	
laborera	i.	Jag	har	läst	Bibeln	och	gått	i	kyrkan	–	i	flera	olika	
samfund	–	i	stort	sett	hela	mitt	liv	men	jag	har	aldrig	mött	
så	många	kunniga	och	entusiastiska	lärare	samlade	på	en	
plats	som	har	kunnat	avslöja	och	förklara	allt	flera	bibliska	
mysterier.	Kristenhetens	centrala	bok	blir	allt	mer	levande	
och	spännande	för	varje	dag.”

Välkommen	du	också!	Eftersom	undervisningen	 sker	 på	
halvtid	finns	möjligheter	att	arbeta	vid	sidan	om,	göra	praktik	
någonstans,	eller	kanske	förbereda	sig	för	fortsatta	studier	
på	Församlingsfakultetens	teologiska	utbildning...?

För	mer	info:
www.bibelskolagoteborg.se
Studierektor	Olle	Fogelqvist	svarar	också	gärna	på	frågor!	
ollefogelqvist@hotmail.com	

Kom ihåg att FFG:s framtid 
är beroende av dina gåvor!
Pg	455	32-9,	Märk	talongen	”Gåva	till	Församlingsfakulteten”

Boka redan nu in följande 
datum under hösten:
• Fakultetens dag: lördag 13/9

• Bibeldagar: 24–25/10

Mer	information	i	kommande	nummer	av	Hälsning

Dags att ansöka!
Till	hösten	görs	ett	nytt	intag	till	Församlingsfakultetens	

Teologisk Utbildning 
för Kyrka och samhälle (TU). 

Senaste	ansökningsdag	är	den	16	maj.	
Information	och	ansökningsmaterial	finner	du	på	vår	hemsida	(www.ffg.se).	
Det	går	också	bra	att	höra	av	sig	till	expeditionen,	tel	031-778	35	40.	

Välkommen	med	din	ansökan!

Sommarbibelskola!
Välkommen att anmäla dig till 

sommarbibelskola 
11–15 augusti

Schema	för	veckan	finns	nu	på	hemsidan	
och	kommer	i	nästa	nummer	av	Hälsning.

”Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 
Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, 
så att vi kan predika Kristi hemlighet.” Kol 4:2–3

– Den nya diakoniutbildningen, för planering och rekrytering av studenter

– Höstens intag på TU, om en ny grupp studenter

– Studenternas praktik. Om en välsignad och lärorik tid och om beskydd på deras långa resor.

– FFG:s ackrediteringsansökan hos EEAA.

Böneämnen

Ämnen för bön och tacksägelse

Tomas skall som handledare ha profes-
sor Makito Masaki, som också arbetar 
som pastor för en luthersk församling i 
Kobe. Professor/pastor Masaki är son till 
en känd luthersk pastor och radiomis-
sionär, som kom till tro genom norskt 
missionsarbete i Japan. Det finns två 
lutherska kyrkor i Japan, båda resultat 
av norska missioner men med ett ge-
mensamt seminarium i Kobe.

Genom stipendium från PIBUS har det 
blivit möjligt för Tomas att göra denna 
spännande resa till ett land med mycket 
få kristna och få följa arbetet där, arbetet 

Fortsättning från sidan 1

vid seminariet, verksamheten i de små 
församlingarna och Norsk Luthersk 
Missionssambands arbete. Vi ser fram 
mot en spännande rapport, när han 
återvänder efter fyra veckor.

En lika spännande resa har en annan 
student från andra året på TU framför 
sig. Patrik Saviaro från Jakobstad i Öster-
botten flyger vid samma tid via Wien till 
Charkiv i den forna Sovjetrepubliken, 
numera självständiga Ukraina.

Det är Nordisk Östmission, som 
stöder den lutherska kyrkan i Ukraina, 
som genom sin eldsjäl Bengt Westholm 

erbjudit en student från FFG att göra 
praktik där borta och som bekostar allt. 
Medan Tomas kommer till ett land med 
hög levnadsstandard men en japansk 
kultur djupt präglad av österländska 
religioner, kommer Patrik till ett mycket 
fattigt land, där den Rysk-Ortodoxa 
kyrkan har en lång historia, den kom-
munistiska ateistiska propagandan satt 
djupa spår och en liten luthersk kyrka 
kämpar för att räcka det ukrainska folket 
livets vatten. 

Bengt Birgersson

Ny folder att 
räcka vidare!
I	detta	nummer	av	Hälsning	bifogas	en	
ny	folder	om	FFG.	Hjälp	oss	gärna	att	
sprida	den	vidare!	

Kanske	 känner	 du	 någon	 som	 har	
en	positiv	inställning	till	FFG:s	arbete	
och	teologi,	men	som	egentligen	inte	
närmre	 följer	 arbetet?	 Eller	 kanske	
någon	som	skulle	ha	intresse	av	att	gå	
någon	kurs	på	FFG?	Kanske	kan	du	få	
ställa	foldern	på	ett	bokbord	i	din	kyrka	
eller	i	ditt	församlingshem?

Om	 du	 i	 något	 sammanhang	
skulle	behöva	 fler	 foldrar	eller	 annat	
informationsmaterial,	så	hör	av	dig	till	
expeditionen.	Vi	vill	gärna	öka	antalet	
läsare	av	Hälsning	och	tackar	för	din	
hjälp!

Bankkonton för stående överföring:
SEB 5760-10 045 54
Swedbank 8105-9, 983 435 155-4
Nordea 3016 17 133 27
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Intervju med Henrik Åström

Vad har du gjort sedan du avslu-
tade TU-utbildningen?
När jag slutade TU-utbild-

ningen fick jag jobb inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i Mölndal. Jag 
arbetar för närvarande som planerings-
sekreterare med ansvar för informations-
frågor. Konkret innebär jobbet att jag 
stöttar förvaltningens chefer: tar fram 
broschyrer, lägger ut information på 
webben, jobbar med utredningar och 
skriver protokoll av olika slag.

Sedan jag slutade på FFG har jag även 
varit föräldraledig en period då min 
hustru arbetat utanför hemmet. 

Studierna på FFG och ditt nuvarande ar-
bete. Hänger de ihop på något sätt? 
Inte direkt. Innan jag började på FFG 
läste jag programmet för personal- och 
arbetslivsfrågor vid Umeå Universitet. 
Denna utbildning var avgörande för att 
jag fick jobbet i Mölndal. Samtidigt har 
jag indirekt haft nytta av studierna på 
FFG i mitt jobb. Som TU-student får 
man god träning i att skriva texter av 
olika slag och utvecklar förmågan att 
uttrycka sig skriftligt. Detta har varit en 
hjälp i mitt jobb, där mycket handlar 
om att skriva.

På fritiden ägnar jag en del tid åt 
predikande, och här kommer TU-
utbildningen till god användning. Jag 
är predikant i ELM-BV och gör en del 
predikoresor till platser där ELM-BV 

har verksamhet. Nu senast var jag i 
Vallberga i Halland. Jag är även med i 
pastorsrådet i Kvillebäckens gudstjänst-
gemenskap här i Göteborg och håller 
vissa gudstjänster och bibelstudier. 

Hur var övergången från universitets-
studier i Umeå och din andliga hemvist 
i Västerbotten till studier på FFG och 
flytt till Göteborg? 
På många sätt upplevde jag FFG som 
ett ”reningsbad” efter studietiden i 
Umeå. Universitetsutbildningen var 
i hög grad genomsyrad av ett så kallat 
genusperspektiv, grundat på feminis-
mens förståelse av könen. På FFG 
blev genusperspektivet ersatt av ett 
”bibelperspektiv”, där Bibeln är normen 
och tolkningsnyckeln som hjälper oss 
att förstå både oss själva och vår sam-
tid. Särskilt bibelundervisningen och 
dogmatiken var klargörande i detta 
avseende. 

Det var inspirerande att möta lärare 
som på en hög akademisk nivå arbetar 
med teologin. Det behöver inte råda 
en motsättning mellan vetenskaplig 
forskning och oreserverad tillit till Bibeln 
som Guds Ord! Utöver undervisningen 
hade middagsbönerna och samtalen 
i fikarummet stor betydelse för mig. 
Det är en välsignelse när studenter och 
personal ber tillsammans. 

Studietempot är högt på FFG, och 
kraven på studenterna var högre än de 

jag mötte på universitetet. Ibland upp-
levde jag att den totala arbetsmängden 
var i största laget.

Både min hustru och jag kände oss 
mycket välkomnade i Göteborg och fann 
oss snabbt tillrätta i ”FFG-gänget”. 

Jag har haft förmånen att växa upp 
i en god andlig miljö i Västerbotten, 
med gudstjänster och ungdomssam-
lingar varje vecka och regelbundna 
läger på missionsgården Fridhem. De 
flesta förkunnare är lekmän. Här på 
västkusten är det lite mer ”kyrkligt” och 
förkunnarna är ofta präster. Men även 
om traditionerna är olika, så är grun-
den gemensam. Det har varit mycket 
berikande att möta trossyskon från en 
annan andlig tradition än min egen. 

Vilka är dina reflektioner över FFG-stu-
dier för den som liksom du räknar med 
att ha ett yrke utanför församlingen?
Många kristna organisationer idag har 
begränsade ekonomiska möjligheter att 
anställa personal. Samtidigt finns det 
ett mycket stort behov av förkunnare 
och missionärer med en solid teologisk 
utbildning. En lösning på detta kan 
vara att välja en ”vanlig” utbildning för 
att kunna ha ett förvärvsarbete utanför 
församlingen, och läsa på FFG en tid för 
att få en teologisk fördjupning. Jag har 
sett Guds ledning både i att jag studerade 
på universitetet och att jag sedan fick 
möjlighet att läsa på FFG! 

Henrik Åström var student på FFG 2005–2006. 
Han kommer från Vännäs i Västerbotten och flyttade 
tillsammans med sin fru till Göteborg för att studera på 
TU-utbildningen. Sedan flytten från Norrland har familjen 
utökats med två döttrar. Familjen har blivit kvar i området 
även sedan studierna avslutats och är bosatta i Mölndal.


