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Föreningen
Kerygma 20 år.
Det firar vi under hösten
Föreningen Kerygma startade sin verksamhet första september 1998.
Det skall vi fira genom att arrangera möten
och konserter under september månad.
Flera av de sångare och musiker som varit
med oss genom åren kommer att medverka.
Församlingar som vill ha ett besök under
september eller under hösten kan kontakta
oss. Det finns några kvällar lediga fortfarande.

Den korsmärkta
församlingen

20 år med föreningen Kerygma
När jag slutande min tjänst som pastor och
föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm kände jag kallelsen att ge min tid
åt en mobil förkunnartjänst.
Jag trivdes mycket gott som pastor i Filadelfia samtidigt som Gud kallade mig in i något
nytt.
När jag prövade kallelsen att arbeta i Stockholm upplevde jag att tiden i huvudstaden
skulle vara under en tioårsperiod.

KORSMÄRKTA

Efter elva år avskildes jag och min fru i Församlingens årsmöte.
Vi fick förbön och församlingens ledare
avskilde oss och sände oss in i den nya tjänsten.
När vi efter en tid flyttade till Mora i Dalarna
samlades alla Dalarnas församlingar till en
konferens i Avesta där jag predikade.
Där blev vi avskilda för vår resande tjänst.
Samtliga pingstpastorer i Dalarna la sina händer på oss och avskilde oss för den tjänst som
väntade.
Nu har det gått tjugo år sedan föreningen
Kerygma bildades och jag förstår inte att
tiden har gått så fort.
Det var Filadelfias styrelse som rekommenderade att vi skulle bilda en ideell förening
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som kunde hantera
ekonomi och administration och det
upplägget har fungerat mycket bra,
under alla dessa år.
Ordet Kerygma är
grekiska och betyder budskap och vår förenings budskap är
Evangelium om Jesus Kristus.
I denna min tjänst har många länder besökts
och jag har undervisat i pastorskonferenser
bibelseminarier och kampanjer.
Med tyngden av min långa erfarenhet har jag
fått uppdrag som mentor och rådgivare till
enskilda pastorer, församlingsledningar och
kristna församlingar. Ibland har dessa uppgifter varit för en enda dag och ibland har det
varat många månader.
Det som gjort denna min tjänst möjlig är att
jag delar den med min fru.
Tillsammans med Ann-Britt som arbetar med
föreningens ekonomi och administration har
vi gjort många resor tillsammans i Sverige,
Norden och i andra länder.

20 år med pastorskonferenser
Under årens lopp har Owe Lindeskär undervisat i många pastorskonferenser,
Det har skett i de nordiska länderna och i ett
antal länder i världen.
Ibland har Owe undervisat i stora konferenser
där hundratals pastorer samlats och andra
gånger har konferensen samlat en mindre
grupp förkunnare.
För Owe har det varit lärorikt att få undervisa
pastorer från olika kulturer.
Flera gånger har han talat till pastorer från
den indianska kulturen i Argentina, Ecuador,
Bolivia och Peru.
Andra gånger har det varit konferenser för
olika länder i Afrika.
Owe har undervisat pastorer från stora städer
som, Rio, Havanna, Rosario, Paris, Buenos
Aires, Lima, Quito, Lome, Cotonou, Port
Prince, Sao Paulo och Kyoto.

Dessutom har Owe undervisat pastorer och
ledare i många mindre städer i olika länder.
Många gånger har Guds Ande verkat och pastorerna har mött Gud.
Flera Pastorskonferenser är bokade i olika
länder i år och nästa år.

KEYGMA 20 ÅR
Kyrkbygget i Doutou
Doutou är en plats belägen nära gränsen till
Togo. För några år sedan kom en evangelist
dit och genom pionjärpredikantens tjänst
bröt det fram en väckelse.
Helt plötsligt fanns etthundra nyfrälsta och
man blev osäkra på hur man skulle klara
uppföljningen av denna framgång.
Evangelisten hade en särpräglad evangelistgåva och var inte rustad för att bli pastor för
alla dessa. I stället fortsatte han till en annan
plats där han blev brukad av Gud.
Ledarna kontaktade oss och bad om hjälp.

Vi lovade att betala lönen för en pastor, som
kunde börja arbetet direkt och dessutom
kunde vi betala den nya kyrkan som byggdes
upp.
Vid den tiden besökte jag Pingstförsamlingen
i Skärhamn och jag berättade om väckelsen
i Doutou.
Efter mötet berättade man att man hade en
evangelisationsbuss som skulle säljas och då
upplevde de att pengarna skulle gå till kyrkbygget i Doutou.
Jag hade förmånen att inviga kyrkan, som var
helt full av nyfrälsta människor.

Skola och brunn i Agoua
För några år sedan byggde vi en skola i
Agoua.
En av våra pionjärer kom till denna plats och
blev ifrågasatt eftersom folket inte ville ha
någon ny religion.
Gud talade till honom att gräva en brunn, så
att folket fick komma till kyrkan för att hämta
vatten och dessutom skulle han bygga en
skola så att hans motståndare kunde komma
till kyrkan och lämna sina barn vid den
kristna skolan.
Genom Guds och människors hjälp byggde vi
skolan, som sedan byggdes ut eftersom muslimerna ville att deras barn skulle studera i
kyrkans skola. Brunnen fick djupborras eftersom grundvattnet fanns ovanligt djupt.

När evangelisten kunde välsigna sina ovänner med en skola och en brunn förändrades
deras attityd mot de kristna.
Det var en fin upplevelse att få medverka vid
invigningen.
Många blev både förvånade och glada när
kommunens borgmästare kom till invigningen. Han höll ett tal där han uttryckte
sitt och kommunens tack för den kärlek och
generositet som de kristna visade mot den
muslimska befolkningen, eftersom alla hade
tillgång till både brunnen och skolan.
Bilden visar Owe Lindeskär och borgmästaren.

Josiane en av Flickorna från hemmet Rut
Flickan på bilden heter Josiane och när bilden togs var hon 28 år.
Hon hade varit på hemmet Rut under några
år och nu hade hon en egen
Syateljé där hon försörjde sig.

utbildades hon till sömmerska. Hon var så
tacksam för att hon under åren på hemmet
hade fått mat, husrum, kläder och utbildning
och dessutom hade hon tagit emot Jesus och
blivit frälst.

Hon berättade om att pappan skulle gifta
bort henne och i sin ångest och förtvivlan
valde hon att rymma hemifrån just före bröllopet. Hon hamnade, som så många, i prostitution och när Josiane berättade allt detta
tittade hon ner i cementgolvet.
Efter en stund tittade hon på mig medan
hon berättade om hur hon kom till hemmet
Rut där hon fick gå i skola och dessutom

Hon berättade om sin syateljé och att hon tjänade så mycket pengar att hon kunde betala
hyra för huset hon arbetade i och pengarna
räckte även att betala för rum och uppehälle
som hon fick i pastorsfamiljen.
”Men nu syr jag inte så mycket till mina kunder eftersom jag syr mest åt mig själv.”
”Jag syr på min brudklänning.”
”En broder på bibelskolan har friat, så nu blir
jag snart pastorsfru.”

Väckelsen i Igolo
En av de första församlingarna som bildades
i Benin, genom Kerygmas
arbete skedde på en ort som heter Igolo.
När evangelisten kom till denna plats fanns
ingen församling eller kristen verksamhet.
Tillsammans med några få kristna började
predikanten att besöka hemmen och de vittnade om Jesus.
De frågade om det fanns någon som var
sjuk och nästan alla hade problem med olika
magsjukdomar och malaria.
Man bad för de sjuka och Gud gjorde stora

under. Herren helade sjuka och de som tidigare försökt att hindra evangelisten och visat
motstånd mot kristen tro kapitulerade inför
dessa under.
Folk blev frälsta och efter fem år besökte jag
Igolo och då överlämnade man ett inramat
fotografi på den nya församlingen framför sin
nybyggda kyrka som Kerygma hade betalat.
Bilden från Igolo finns på Kerygmas kontor
och ständigt blir vi påminda om detta underbara Guds verk som skedde och alltfort sker
i Igolo.

Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

20 år med kristna kampanjer
Sedan Kerygma bildades för tjugo år sedan
har många kristna kampanjer arrangerats och
genomförts.
Owe Lindeskär har predikat och lokala sångare
och musiker har medverkat. I alla kampanjer har
nationella pastorer deltagit som förebedjare och
vägledare.
I en av dessa kampanjer deltog ungefär etthundra predikanter som andliga vägledare. Under
dagarna samlades dessa till en bibelskola där de
fick del av Owe Lindeskärs undervisning och på
kvällarna tjänade de som andliga vägledare och
förebedjare.
I Afrika har Owe Lindeskär predikat i kampanjer
i ett antal länder och många har tagit emot Jesus
under dessa möten.
I Brasilien ordnades en kampanj där samtliga
evangeliska församlingar deltog. Mitt på torget
i staden Teresina hade man byggt upp en scen
varifrån evangeliet presenterades i tal och sång.
När inbjudan gick ut fanns pastorerna från alla
dessa församlingar framför plattformen och tog
emot alla som ville bli frälsta.
I Ecuador hölls en kampanj i landets näst största
stad Guayaquil
Mitt i en gatukorsning i stadens centrum hade
man byggt upp en plattform varifrån Owe Lindeskär predikade. Efter mötet fick man montera
ner plattformen för att bygga upp den nästa
kväll igen.
I Togos huvudstad Lomé hölls en kampanj i stadens stora fotbollsarena
På en av sidoläktarna hade man förberett med
talarstol och sångarläktare. Under talarstolen

fanns ett rum där ett hundratal ”bönekrigare”
ropade till Gud under predikan och sången. Mer
än sexhundra muslimer kom till Jesus och flera
blev helade och befriade från onda andar.
I Benins största stad Cotonou ordnade Kerygma
en stor kampanj tillsammans med ett hundratal
kristna församlingar. Folk kom från alla håll och
drygt niohundra tog emot Jesus.
Pastorerna från alla medarrangerade församlingar tog hand om de nyfrälsta och undervisade
dem och vägledde dem.
Kampanjen i staden Parakou i norra Benin var
mycket speciell.
Den arrangerades tillsammans med stadens
pingstförsamling.
För första gången blev jag inbjuden till den muslimska radion för att berätta om kampanjen. Det
hade aldrig tidigare hänt att en kristen predikant
intervjuades i den muslimska radion.
Kväll efter kväll kom människor till Jesus och
när kampanjen var slut hade fyrahundratjugonio personer skrivit på ett kort där de anmälde
sig till en kurs där de skulle få lära mer om
Jesus.
På den platsen byggde Kerygma en kyrka och
där finns i dag en hängiven församling.
Det var några axplock från några kampanjer
där Owe Lindeskär predikat i olika länder.
Kerygma gör aldrig kampanjer eller andra aktiviteter utan att det finns en eller flera samarbetspartner från det aktuella landet.
I dag arrangerar Kerygma många kampanjer
varje år, men nu sker det genom infödda evangelister, vilka är brinnande och utrustade med
evangelistens gåva.

Hjälp oss att hjälpa Flickorna på hemmet Rut!
• Tre mål mat varje dag.
• Skolgång och utbildning.

• Kläder och tyger för sömnad.
• Hälsovård och sjukvård.
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Vi ber tillsammans
”Den som ber han får”
Be för oss som arbetar genom Kerygma
och be för alla våra samarbetspartner i
Sverige och i olika länder.
Nu vill vi uppmana alla att be för vårt
land. Vi gläder oss åt alla böneinitiativ
som tas på olika håll, men känslan är att
bönestödet för Sverige måste öka genom
att fler ansluter.
Politikerna talar om att vårt militära försvar måste förstärkas. Samtidigt behöver
landet beskyddas från andliga attacker
och det sker genom bön i Jesu namn.

Kerygmas långsiktiga arbete
Föreningen Kerygma bedriver sedan många år ett
långsiktigt arbete i flera länder. Genom gåvor från
enskilda och församlingar är detta arbete möjligt.
Owe Lindeskärs böcker ger också betydande inkomster till föreningens arbete.
I landet Benin fortsätter samarbetet med den nationella Pingströrelsen och nästa år skall Owe Lindeskär
predika och undervisa i deras nationella konferens.
Till föreningens långsiktiga arbete i Benin hör hemmet Rut, mikrolån till fattiga kvinnor, skolan i Agoua
och infödda evangelister som går till landets muslimska områden.
Till detta har vi åtaganden i Argentina där vi arbetar
bland indianerna i Andernas bergsbygd. Där underhåller vi ett pastorspar som är mycket offensiva i

sitt arbete. De besöker många platser och predikar
evangelium och på ett antal orter har nya församlingar bildats.
På Kuba hjälper vi en församling att bygga en ny
kyrka och under många år driver vi ett arbete där
fattiga människor får mat och hygienartiklar. Särskilt
pensionärer och barnfamiljer har problem i slutet av
månaden eftersom staten har dragit ner på de kvoter
som de tillåts handla.
Genom denna matutdelning har många fördomar
mot kristna brutits ner och många har sökt sig till
församlingarna inte bara för matens skull utan för
evangeliets.
Till dessa långsiktiga insatser hjälper vi både enskilda
och församlingar tillfälligt i både andlig och materiell
nöd.

Ruts nya blogg
Vår dotter Rut Ingeson har nyligen startat bloggen fikarutan.com.
Hennes intresse för bakning ledde fram till att hon startade instagramkontot @fikarutan och sedan bloggen/hemsidan fikarutan.com
Rut har en deltidstjänst hos föreningen Kerygma och på fritiden bakar
hon gärna. Titta in på hennes blogg för ideér och inspiration. Ruts fina

Tack!

Vi vill tacka alla våra vänner som stått med oss i bön,
uppmuntran och ekonomiskt stöd under alla dessa år
vi arbetat genom föreningen Kerygma.
När vi ser tillbaka på dessa år fylls våra hjärtan av
tacksamhet till Gud som ledde oss in i detta arbete.
Vi kan vittna om Herrens beskydd och hans ledning
under åren.
Vi har fått vara friska och Gud har bevarat oss från
olyckor och ibland har vi utmanat onda krafter när vi
förkunnat evangelium men Gud har skickat sina änglar och beskyddat oss.

förkläde är sytt av Britt-Marie Hedestig i Lycksele. Hon syr och
säljer sina fina alster till förmån för Hemmet Rut.
Tack till Britt-Mari.
/ Ann-Britt och Owe

Ibland har vi gått i tro när vi arrangerat kampanjer
och andra arrangemang som kostat stora summor.
Till Guds ära kan vi berätta att det aldrig någon gång
fattats pengar. Varje gång har medel kommit in till
Kerygmas kassa.
Samtidigt som vi tackar Gud vill vi även tacka alla
Kerygmas vänner som gjort denna verksamhet möjlig genom att de investerat pengar. Stora och små
belopp blir tillsammans den resurs som behövs för att
missionera och vi tackar Gud för alla våra gåvogivare.
Mina böcker och CD skivor med bibelundervisning
har gett betydande belopp till Kerygmas arbete och
det beror på alla som köpt böckerna.

Så länge vi får vara friska och behålla motivationen
tänker vi fortsätta att leva i kallelsen och ser fram
emot tider av andlig vederkvickelse och framgång för
Guds verk i Sverige och i världen.
Ann-Britt och Owe Lindeskär

