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Medlemmarna i Pingstkyrkan i Sura 
ställer upp för dem som haft en tung 
resa i livet.

– Ingen planerar att bli missbrukare. 
Det fi nns många orsaker och felbeslut 
som ligger bakom. Ingen är förtjänt av 
ett sådant liv, säger Pirjo Stålarw, fri-
villigarbetare inom Pingstkyrkan.

För Pingstkyrkan är det viktigt att utöva 
barmhärtighet och omsorg samt visa respekt 
för de svaga i samhället. Varje tisdag erbjuder 
därför Pingstkyrkan soppkök för personer i 
marginalen i samhället.

– Det varierar i antal från två upp till tio-
tolv personer varje vecka Förutom soppa har 
de möjlighet att få prata med någon som lyss-
nar. Jag ser det som ett kall och en fantastisk 
förmån att lära känna dessa människor, me-
nar Pirjo som även har fl era års frivilligarbete 
med missbrukare i Västerås som erfarenhet. 

Att lära känna en missbrukare
Arbetet med missbrukare i Sura började med 
att några församlingsmedlemmar, med nyli-
gen avlidne Tage Eriksson i spetsen, besökte 
”49:an”, där fl era av Suras missbrukare bor, 
för att gemensamt sjunga och spela musik. 
Därefter har kontakterna och det ömsesidiga 
förtroendet fördjupats.

– Innan jag lärde känna dessa personer 
tyckte jag att de var högljudda och stökiga. 
Själv har jag sluppit att hamna i missbruk, 
men fördenskull kan jag inte sätta mig på 
”höga hästar”. Har heller aldrig gått i deras 
skor, och kan därför inte sätta mig in i deras 
situation. Men jag vill försöka vara en med-
människa. Jag är oerhört tacksam för att jag 
fått komma innanför deras skal och fått den 
erfarenheten i mitt liv, säger Barbro Ådahl.

Kärlek som drivkraft
För Barbro och Pirjo är tron stark i deras var-
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dag. Med Jesus som ledsagare upplever de en 
gemenskap som de gärna delar med sig av.

– Jesus trivdes själv i sällskap med de öp-
pet ofullkomliga. Missbrukare är ofta mycket 
känsliga och öppna människor som det är lätt 
att komma nära. Jesus älskar dessa människor 
och vill göra det genom oss, säger Pirjo.

Fungerande missbruksvård
Tron på en högre makt har en erkänt stor bety-
delse vid missbruksvård. Barbro och Pirjo har 
på nära håll sett att det går att ta sig ur ett liv 
med missbruk.

– Två av de boende på ”49:an”, Bill och 
Marianne, beslutade sig till slut för att ge sig 
hän sin tro och bli av med sitt missbruk. Via 
de sociala myndigheterna hamnade de på ett 
kristet behandlingshem i norra Sverige. Idag 
är båda fria från sitt missbruk sedan snart 
tre år tillbaka. Inom kommunens socialtjänst 
upplever man Pingstkyrkans arbete som 
mycket positivt. 
Lars-Göran Bärling är socialsekreterare:

– Pingstkyrkans verksamhet är ett värde-
fullt komplement till kommunens arbete, jag 
upplever det som att vi har ett mycket gott 
samarbete. Inför 2006 kommer vi att orga-
nisera samarbetet ytterligare där vi ska starta 
ett projekt för att bilda en hel vårdkedja från 
motivation över vård och behandling till en 
god eftervård, där Pingstkyrkan är duktiga på 
att inledningsvis motivera och i eftervården 
erbjuda en meningsfull fritid.
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Musikens självklara plats
i Sura församling

Musiken har en central roll i Sura församlings verksamhet. Kantor är Ulrika Larsson.

”

Alla har vi ett förhållande till musik. 
Musik – som griper, fängslar och berör.

– Jag har hela tiden känt kyrkorådets 
fulla stöd i att utveckla musikverksam-
heten i församlingen, säger kantor 
Ulrika Larsson.

Ulrika har verkat i tre år i Sura församling 
och har lång erfarenhet av församlingsarbete. 

– Eftersom Surahammars kommun inte har 
någon musikskola, så passar det bra att för-
samlingen valt att satsa på musiken.

Ulrika leder såväl damkören Ceciliakören, 
gospelkören Sura Gospel, barnkören Himla-
Liv samt en nystartad sånggrupp för ungdo-
mar i åk 6-8. Körerna framträder vanligtvis 
vid församlingens gudstjänster men är öppna 
för att sjunga även i andra sammanhang.

– Kyrkans musikverksamhet är en viktig 
del av kulturen i Surahammar. Vid våra besök 
på sjukhem för andakter spelar musiken en 
viktig roll för att kommunicera med de äldre. 
Tillsammans med konfi rmanderna och kon-
fi rmandassistenterna använder vi sången och 
musiken mycket i konfi rmandutbildningen, 
exempelvis vid veckomässorna. 

Bra och tillitsfull organisation
Ulrika tycker att de har en mycket bra orga-
nisation i församlingen där positiva initiativ 
tas tillvara. 

– Jag är öppen för, och har fria händer, att 
spela annan musik än psalmer och traditionell 
kyrkomusik vid gudstjänster och förrätt-
ningar. Vid begravningar och bröllop försöker 
vi tillmötesgå deltagarnas önskemål och då 
använder vi ofta musik från andra genrer. 
Musik kommunicerar och det är viktigt att det 
känns rätt för alla.
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Två fi na konsert- och gudstjänstrum
Ulrika har även uppdraget att boka artister 
för konserter. Till sitt förfogande har hon dels 
Sura kyrka med sin mycket goda akustik och 
fi na orgel och dels St Olof, kapellet i försam-
lingshemmet Källmoragården.

– Det är väldigt uppskattat att arbeta med 
musiken i Sura. Jag blir har blivit väl mottagen 
i alla sammanhang. Dessutom har vi ett gott 
samarbete med såväl Surahammars körsäll-
skap som med de andra samfunden i Sura.

Inför julen
Inför julen kommer det likt tidigare år att hål-
las en Luciagudstjänst där barnkören medver-
kar med en Luciatablå. 

– Vår ”Vi sjunger in julen-gudstjänst”, där 
vi sjunger alla de fi na julpsalmerna, blir i år 
söndagen den 18 december kl. 11.00. Sedan 
har naturligtvis den välbesökta midnattsmäs-
san på julafton där gospelkören kommer att 
medverka.


