
Mötesanteckningar -Tältkampanj Tjörn 2019  

INFORMATIONSMÖTE BETEL KLÄDESHOLMEN – 2019-03-11 

 

o Inledning:  
Mathias Färdigh hälsade alla välkomna till mötet och bad om Guds välsignelse för planerna 
inför sommarens tältkampanj på Tjörn den 7–11 augusti.  
 
Som inledningsord läste Mathias Färdigh från 4 Mos 14:7–9 /bön. Berättelsen om de 12 
spejarna som fick uppdraget att bespeja det förlovade landet. När de återkom efter att ha 
bespejat landet, var det två av de tolv spejarna som hade en avvikande berättelse. De hade 
sett ett land som flödade av mjölk och honung, var inte rädda för dom, de är en munsbit för 
oss berättade de, men de övriga spejarna och folket fruktade för landets invånare. 
 
Vad kan vi lära oss av denna berättelse?  
 
Vi har fått en vision från Herren om att vi skall ha en tältkampanj på Tjörn. Vi har gått vidare 
och påbörjat arbetet för att visionen ska bli verklighet. Detta arbetet måste vi genomföra i 
nära kontakt med vår uppdragsgivare, Kungars Kung. Därför är det viktigt att vi ställer våra 
fötter i den riktningen som Herren pekar åt. Vi går på Herrens ord och förlitar oss på Guds 
storhet, löften och hans möjligheter att göra det omöjliga möjligt.  
Utgångpunkten för tältkampanjen är att alla som vill vara med och uppfylla visionen är 
välkomna att delta, oavsett vilket sammanhang du kommer ifrån, alla händer och fötter är 
viktiga och behövs i arbetet!   
Styrgruppens önskan är att alla församlingar i regionen skall vara med på något sätt och 
känna delaktighet i arbetet. Det är öppet för alla att vara med och engagera sig.  
Mathias avslutade den inledande delen med bön för tältkampanjen, ”Det finns hopp” på 
Tjörn och för alla som prioriterat om sin tid och engagerat sig i uppdraget att vinna Tjörn för 
Jesus Kristus. 
 

o Dagordning för mötet: 
Syftet med dagens möte är att informera församlingarna och intresserade, hur arbetet 
fortgått med tältkampanjen som skall gå av stapeln i augusti månad i Häggvall på Tjörn och 
vad som hänt sen förra informationsmötet, i november månad 2018. 
 

o Information av pågående aktiviteter. 
o Information om nybildade ansvarsgrupper. 
o Frågestund och information om tältkampanjen. 
o Böneövning under ledning av Anders Persson 

 
o Vad har hänt sen sist?  

Styrgruppen har bildats. Gruppens primära uppgift är att försöka organisera upp och planera 
det praktiska arbetet med tältkampanjen. Tanken är att människor från olika kyrkor och 
sammanhang i vår region skall vara representerade i styrgruppen. 
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Följande personer ingår i styrgruppen: 
Mathias Färdigh (sammankallande), Martin Ivarsson (vice sammankallande), Kjell Myrberg 
(sekreterare), Jacqueline Johansson, Per-Aste Persson, Mats Berntsson, Gösta 
Alexandersson, Stefan Karlsson, Merethe Bakke Strömsvåg, Anders Persson, Peter 
Wessberg, Martin Lundberg, Rosita och Håkan Bengtsson, Marie Bronedahl och David 
Ivarsson. 
 
Den första frågan som styrgruppen får är hur det går med tältet: 
 
- Tältet: Tältet är betalt och har hämtats från Norge och finns nu i Sverige. Tältet rymmer 
4000 personer. 
 
Styrgruppen har under den senaste tiden jobbat med följande frågor: 
 
- Plats för tältet. Styrgruppen har kommit fram till att den lämpligaste platsen att resa tältet  
  är grusplanen vid Häggvallsskolan, Tjörn. Tältkampanjen kommer också att ha tillgång till 
  vissa lokaliteter på Häggvallsskolan under pågående kampanj. 
 
- Tillstånd: Att söka tillstånd och säkra att vi får sätta upp tältet på angiven plats kräver  
   tillstånd. I nuläget så finns det en grupp som arbetar med frågorna runt tillståndet, som  
   berör frågor rörande bl.a. säkerhet, brand etc. 

 
- Bildandet av ansvarsgrupper: Utöver styrgruppen har i nuläget 18 stycken ansvarsgrupper 

bildats med olika ansvarsområden: 
  
Mats Berntsson (Tillstånd), Egon och Lillvor Aronsson (Förbön), Ann-Marie Ström (Logi),                
Emelie Bergius (Städ), Torsten Kvick (Uppföljning), David Ivarsson (Mötesvärdar/Vakter), 
David Eolsson (Tältresning), Margit Hansson (Sjukvård), Charlott Vadvik (Mat/Servering), 
Marie Bronedahl (Strategisk bön), Anders Persson (Teknik), Stefan Karlsson (Extern/Intern 
Information), Samuel Larsson (Parkeringsvärdar), Fredrik Björk (Logistik), Johanna Styren 
(Barn), Malin Larsson (Information besökare), Johan Wahlström (Volontärer/Ungdom), 
Caroline Eolsson (Ekonomi) 
 
Det saknas ansvariga för följande ansvarsområden: Brandskydd/Säkerhet, Marknadsföring 
och Själavård.  
 
David Ivarsson efterlyste också om det finns medlemmar som har säkerhetsvaktsutbildning 
och som är villiga att hjälpa till. Vi behöver ungefär 8 stycken! 
 

Frågestund och information om tältkampanjen. 
Mathias Färdigh började punkten med att informera om de aktiviteter och mötestiderna 
som gäller för tältkampanjen på Tjörn och var man hittar den nya hemsidan. Informationen 
på hemsidan når du via adressen www.detfinnshopptjorn.wordpress.com. Där kan man 
också anmäla sitt intresse om man vill engagera sig i tältkampanjen och ta ett större ansvar 
för kampanjen.  
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Följande frågor togs och besvarades under denna punkt: 
 

o Hur får man reda på vem som är ansvarig för varje grupp?   
Svar: Ansvarsgruppernas ledare presenterades. Se ansvarsgrupper ovan. 
 

o Har man fortfarande möjlighet att gå med i någon av grupperna? 
Svar: Ja, det är nu det börjar, det finns plats för ”alla” som vill engagera sig. 
Ta kontakt med respektive gruppansvarig om du vill veta mer eller gå in på hemsidan 
och anmäl dig! 
 

o Kontaktlista för styrgrupp, ansvarsgrupper etc.? 
Svar: Det kommer att läggas ut på hemsidan. 
 

o Hur fungerar hemsidan? 
Svar: Hemsidan är i ett uppstartsskede, men tanken är att den skall användas dels 
för information men att man också ska kunna anmäla sig till tjänst i den 
ansvarsgrupp där man vill engagera sig.  
 

o Uppföljningsarbetet efter att kampanjen tagit slut. Hur hanterar vi den frågan? 
Svar: Torsten Kvick svarade följande på frågan: Det är givetvis den stora frågan, men 
jag har inte hunnit att börja än. Min uppfattning är att varje församling och 
sammanhang behöver rusta sig för att ta emot nya människor. Det kommer säkert 
att vara människor som har lite eller ingen anknytning till någon församling eller 
kyrka och det kommer att bli en utmaning för oss alla. För ansvarsgruppen kommer 
det att vara viktigt att man arbetar fram en plan hur vi på bästa sätt ska nå dessa 
människor och på bästa sätt slussa in dom i den kristna gemenskapen (alphagrupper, 
gudstjänster etc.), Detta är en stor utmaning för oss alla. Mathias Färdigh 
kompletterade Torstens svar med vilka kontakter Hear of Evangelism har till sitt 
förfogande och som gärna är med och hjälper till i uppföljningsarbetet (Alpha 
Sverige, LP-stiftelsen, Bo Alvin etc.). Men det viktigaste på sikt är de lokala 
församlingarna. 
 

o Anders Persson önskade att Mathias Färdigh skulle informera om Bo Alvin 
Svar: Uppföljningsarbetet är en del av det kristna dagliga arbetet.  Vi måste ta vara 
på och prata med våra medmänniskor i det dagliga livet om vi skall få se dom på 
våra möten. Som ett led i detta arbetet så har vi bjudit in Bo Alvin som är knuten till 
Heart of Evangelism och det har resulterat i att han kommer att medverka i ett antal 
inspirationskvällar den 3–7 april: 
 
3 april, kl 18.30 i Betel Klädesholmen 
4–5 april, kl 18.30 i Smedjan Skärhamn 
6 april, kl 16.00 på KCV i Stenungsund 
7 april, kl 16.00 i Tegneby församlingshem på Orust 
 
Bo Alvins tjänst/gåva är att få igång oss som kallas kristna människor att komma 
loss och praktisera sin tro i det vardagliga livet. Att engagera oss i andra människor. 
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Tanken med hans besök är att rusta oss för kommande uppföljningsarbete. 
 

o Finns det någon länk på hemsidan att anmäla sig till Bo Alvin inspirationskvällar? 
Svar: Mathias Färdigh svarade att det skulle nog gå att ordna. Anledningen till att 
frågan kom upp var att Stefan Karlsson KCV ville kunna förbereda servering mellan 
lördagens möte och efterföljande bön- och lovsångskväll. 
 

o Vem är Bo Alvin? 
Svar: Han är en del av Heart of Evangelisms team. Han är en härlig förkunnare och 
har bland annat varit verksam i Finland och rest runt och jobbat med dessa frågor i 
lokala församlingar.  
 

o Adressen till hemsidan? 
Svar:  www.detfinnshopptjorn.wordpress.com 
 

o Hur vitt har inbjudan gått ut till Tältkampanjen på Tjörn. 
Svar: VI började med att kontakta Orust och Stenungsund och nu har vi också 
kommit i kontakt med Pingstförsamlingen i Kungälv som är intresserade att vara 
med. Församlingar i Ucklum, Lilla Edet, Spekeröd, Solberga m.fl. har också visat 
intresse för att vara med. 
 

o Hur är det med tillgången på busschaufförer? 
Svar: Vi behöver ett antal olika kompetenser inom varje ansvarsgrupp, så kontakta 
gärna respektive gruppledare om ni själva kan eller vet om någon som kan hjälpa till. 
 

o Hur många parkeringsplatser behövs? Är frågan löst? 
Svar: Martin Ivarsson tror att vi är i hamn med denna fråga. ”Vi har pratat med GA 
åkerierna och de säger att vi kan få tillgång till hela deras grusplan” (5000 m2).  
Eftersom detta är en kampanj som i första hand riktar sig externt så kanske vi inom 
kristenheten får inrikta oss på att ha prio två på de bästa parkeringsplatserna och 
gärna samåka. 
 

o Hur står det till med Logifrågan? Är den löst och i så fall hur? 
Svar: Talare och medverkande, ungefär 20 personer har inkvarterats på Hav och 
Logi. Det kommer en grupp ungdomar som skall vara med och evangelisera och de 
kommer att bo i Betel Klädesholmen och i Församlingshemmet på Klädesholmen. 
Utöver detta så kommer några att bo i husbil eller inkvarteras i hem. 
 

o Arbetet med tältet, vem har huvudansvaret? 
Svar: Det kommer att finnas en mindre grupp med en huvudansvarig från Heart of 
Evangelism som följer med tältet och som kommer att leda arbetet med uppsättning 
och nedtagning av tältet. David Eolsson ansvarar och leder den lokala 
tältresargruppen. I detta sammanhang kan vi också nämna hur Herren har väglett 
olika personer att sponsra såväl lastbilstransporter, tält och stolar.  Martin berättade 
att Janne Lundh vid ett tillfälle sagt: När Herren beställer en kampanj så betalar han. 
Det känns tryggt med en sådan Herre! Klassning av tältet pågår liksom diskussioner 
runt villkoren för att få tältet försäkrat. Inventarier och ljudanläggning är inkluderat i 
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tältkonceptet. 
 

o Hur skall det fungera med själavård / förbön? Hänger i luften? 
Svar: Det råder en viss osäkerhet om och hur själavård och förbön hänger ihop eller 
om man skall betrakta det, som två separata ansvarsområden. Mathias Färdigh 
bollade frågan vidare till Egon Aronsson och han ska tänka över saken. Egon har 
nyligen pratat med Monica Severin och då berättade hon, att de har med sig ett 
expertteam av själavårdare och förebedjare för att kunna hantera psykisk ohälsa och 
drogrelaterade problem. Gruppen har tillgång till ett mindre tält, dit man kan ta med 
sig personer med svårare problem, för att ge mer tid, åt de mest behövande. Egon 
informerade att i nuläget är man 8 par i förbönsgruppen och med tanke på det stora 
antalet förväntade människor som förväntas komma och önska förbön så måste den 
skaran utökas. Egon kommer att ta kontakt med de olika församlingsledningarna för 
att på så vis utöka antalet lämpliga förebedjare. 
 

o Kan man få vara en del i evangelisationsarbetet?  
Svar: Självklart, man anmäler sig till Volontär/Ungdomsgruppen på hemsidan eller 
kontaktar Johan Wahlström (ungdomsledare i Betel Klädesholmen) som ansvarar 
och leder gruppen.  
 

o Övrigt 
- Nästa informationsmöte är planerat till april månad i samband med att Bo Alvin 
gästar oss. 

Mötet avslutades med att Anders Persson ledde oss i bön för varandra i smågrupper.  

Vid protokollet / Sivert Rutgersson 


