
Mötesanteckningar -Tältkampanj Tjörn 2019  

INFORMATIONSMÖTE BETEL KLÄDESHOLMEN – 2018-10-29 

 

o Inledning: Mathias Färdig hälsade alla välkomna till mötet och bad om Guds välsignelse för 
planerna om en tältkampanj på Tjörn.  
Syftet med mötet var att informera och samtala om ”Sebastian Stakset” planerade 
täktkampanj på Tjörn 2019. En kampanj som även inkluderar Carl-Gustav Severin och Hans 
Weichbrodt och de lokala församlingarna. 
Inbjudna till mötet var Svenska kyrkan och församlingarna på Tjörn och Orust. Mötet var 
välbesökt (60–70 personer) och intresset stort för kampanjen. 
Tältkampanjen kommer på ett eller annat sätt att beröra hela STO-regionen.  
 

o Bakgrund: Mathias Färdigh berättade om bakgrunden till Tältprojektet som går under 
namnet ”Det finns Hopp” och är en gemensam satsning av Sebastian Stakset, Carl-Gustav 
Severin och Hans Weichbrodt. Kampanjen är planerad att genomföras under 2019–2021 på 
olika platser i Sverige i samarbete med de lokala församlingarna oavsett samfunds-
tillhörighet. 
Tältkampanjen startar 2019 i Sävsjö och går sedan vidare under året till Tjörn och Piteå.  
Kampanjen kommer att ge oss en enastående möjlighet att nå ut till och presentera 
evangeliet för ett stort antal människor och att som församlingar komma tillsammans och 
arbeta för Guds rikes utbredning i vår region. Vi kan nog inte tillfullo se de positiva 
konsekvenserna av en sådan här satsning. Alla krafter i de lokala församlingarna kommer att 
behövas för såväl praktiska som andliga uppgifter.  
För mer detaljerad information om tältkampanjen, upplägg, mötestider, tidplaner, 
finansiering och praktiska frågor, se Mathias Färdighs bifogade presentation. 
 

o Fakta tältet: L= 83 meter Bredd= 31 meter och höjden= 11 meter. Tältet rymmer 4000 pers. 
och tältet täcker en markyta på ca: 2600 m2.  
Tältet är stort och det kommer att finnas ett antal praktiska frågor som kommer att behöva 
lösa före, under och efter kampanjen. 
Till detta tillkommer markyta för parkering av ca: 800–1000 bilar samt uppställningsytor för 
ex toaletter och servering etc. 
 

o Finansiering: Ekonomin är uppbyggd på sätt att organisationen Heart of Evangelism som 
ligger bakom satsningen ”Det finns hopp” tar på sig kostnaderna att driva tältkampanjen. 
Det innebär också att kollekten som tas upp i mötena går direkt in i organisationen Heart Of 
Evangelism. I detta inkluderas också affischering och marknadsföring. 
 

o Praktiska uppgifter: ex. Tältbyggare, Teknikteam, Parkeringsvakter, Mötesvärdar, Nattvakter 
Städare, Förebedjare, Uppföljningsteam etc. Det behövs både ansvariga och utförare inom 
varje grupp. För mer information se bifogat dokument. 
 

o Kontaktuppgifter: Vad kan vi hjälpa till med? Mathias Färdigh informerade om att man tagit 
fram kontaktlistor att distribuera ut till varje församling, där man har möjlighet att anmäla 
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sitt intresse till någon av arbetsgrupperna. Det behövs många hänförda hjärtan och 
hjälpande händer. Eller som Mathias Färdigh uttryckte det: Den som tycker det här är en bra 
idé och vill hjälpa till är välkommen och ska göra det, den som tycker det här är en dålig idé 
ska antagligen göra något annat för Guds verk. Det finns ingen prestige eller några ”hard 
feelings” kring det. 
 

o Uppföljning: Uppföljningsarbetet efter kampanjen kommer att ledas av Bo Aldin och 
Lennart Åsberg.  
HOE står för allt uppföljningsmaterial, böcker, tidskrifter och Alpha Sverige är också med i 
uppföljningsarbetet men där tyngdpunkten ligger i de lokala församlingarnas engagemang. 
Bo Aldin och Lennart Åsberg kommer att besöka Tjörn nu i vår för att undervisa och inspirera 
om uppföljning. LP kommer också att vara på plats för att ta hand om de mest utsatta 
människorna. 
 

o Barnverksamhet: Aktiviteter och barnpassning är en viktig fråga som vi bör fundera runt. 
 

o Bön för kampanjen: I och med detta informationsmöte så startar också bönen för 
kampanjen. Den är grundläggande för allt annat arbete. 

 
FRÅGOR SOM STÄLLDES VID INFORMATIONSMÖTET BETEL KLÄDESHOLMEN – 20181029 

1. Vilken plats är tänkt att vi skall resa tältet på? 
 
Svar: Bra fråga, var slår vi upp ett så här stort tält? Idag har vi ingen plats utsedd, men det  
finns funderingar runt SIK Röavallen-grusplan, där finns bra logistiska, men det finns också 
frågetecken. 
- Malin Grenmyr kom med förslaget grusplanen upp vid Häggvallsskolan, nära till 
Stenungsund, möjlighet att kanske lösa toalett och serveringsfrågan på ett bra sätt?  
- En annan röst påpekade problematiken runt logistik- och kommunikationsfrågan. Hur 
  ordnar vi en parkering för kanske 800–1000 bilar och ett antal bussar. 
- Martin Ivarsson föreslog att en arbetsgrupp skulle bildas för att mer grundligt gå igenom 
tänkbara platser och lägga fram ett förslag till nästa gång vi träffas den 26/11. 
- Sara Borggren tyckte att vi skall ta kontakt med Myggenäs gård, de har tillgång till stora 
marker. Kanske har de något som skulle kunna passa våra behov. 
 
Beslut: Efter en stunds diskussion runt frågan kom vi fram till att bilda en arbetsgrupp med 
följande sammansättning: 
 
Mats Berntsson (sammankallande), David Bergius, Fredrik Björk och Kjell Myrberg. Malin 
Grenmyr är ev. intresserad av att ingå i gruppen och Roger Hansson kan konsulteras vid 
behov. 
 

2. Egon Aronsson ställde frågan hur förbönsteamen organiseras. Med erfarenhet från OAS 
rörelsens möte med Sebastian Stakset i Varberg 2018, så betonade Egon Aronsson att det 
är viktigt att vi har ett stort antal förebedjare som kan möta behoven. Eftertanke och bön 
inför kampanjen är också viktigt. 
 
Svar: Man kommer att ha med ett eget förbönsteam, men sedan vill man också ha ett stort 
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team av förebedjare från de lokala församlingarna. Det är viktigt att ”alla” sökande skall få 
kontakt och hjälp av en förebedjare. 
 

3. Hur fungerar och vem står bakom den ekonomiska organisationen Hearts of Evangelism? 
 
Svar: I nuläget har vi inte några detaljerade svar på frågan, men skaparna till denna 
organisation är de personer som står med som upphovsmän till tältprojektet (Carl-Gustaf 
Severin, Sebastian Stakset, Hans Weichbrodt, Andreas Westman, Hernan Clavijo och 
Kenneth Lillqvist). Det finns heller inga signaler om att den inte fungerar på ett nöjaktigt 
sätt. 
 

4. Synpunkt: Det krävs runt 300 personer för att man skall få en fungerande logistik vid en 
kampanj av denna storlek. 
 

5. Synpunkt: Daniel Ulmfelt väckte frågan runt säkerhet/sjukdom. Hur löser vi den frågan? 

Svar: En jätteviktig fråga som givetvis måste hanteras. 

6. Sångarkrafter? Hur är upplägget? 
 
Svar: Kenneth Lillqvist är ansvarig lovsångsledare. Hur eller i vilka former enskilda eller 
församlingar skall medverka i lovsången är i nuläget inte klart. 
 

7. Fråga: Marie Nordvall funderade om vi behövde vara speciellt rädda för att vi inte skulle 
räcka till om det kommer mycket folk? 
 
Svar: Även om det är många som följer med teamet, så är bl.a. Carl-Gustaf Severin väldigt 
tydlig med att ingen evangelist åker omkring utan att ha en lokal förankring. Alla skall följas 
upp i den lokala församlingen oavsett vilket samfund det är. 
 

8. Uppmaning: Marie Nordvall uppmanade oss att tala positivt om alla, även dom som inte vill 
vara med i kampanjen och tycker det var jättebra att detta var något som även 
poängterades i Mathias Färdighs presentation. 
 

9. Inlägg: Barn är viktiga, det får vi inte glömma bort. Därför behöver vi ett barnmötestält och 
aktiviteter för barn under mötena. Det gör att föräldrarna i lugn och ro kan ta del av 
mötena. 
 

10. Inlägg: Marie Bronedahl trycker på att denna kampanj ger oss möjligheter att skapa goda 
relationer inom kristenheten i hela STO-regionen. 
 

11. Övergripande forum – hur går vi vidare? 
 

12. Marie Nordvall frågade vem som tar ansvaret lokalt för Tältkampanjen? Vilka skall ingå i 
ansvarsgruppen (styrelsen för ”projektet”). 
 
Svar: I nuläget fungerar Mathias Färdigh och Martin Ivarsson som kontaktpersoner för 
kampanjen.   
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Beslut: Fram till nästa avstämningsmöte 26/11 har varje församling i uppgift att fundera på 
och redovisa lämpliga personer som kan ingå styrelsen/arbetsgruppen för Tältkampanjen 
på Tjörn 2019. 
 

13. Malin Grenmyr kontaktar diakonerna i Stenungsund. 
 

14. Sebastian Stakset och Carl-Gustaf Severin kommer till Tjörn den 14 januari. 

Klädesholmen 2018-10-31 

Sivert Rutgersson 


