
  

”KOM OCH SE!”

”Ni skall förstå sanningen 
och sanningen skall göra 

er fria” Joh 8:32



  

Josef Birgersson
 21 år, från Göteborg. 
Utbildad militärpolis i 
lumpen. Har läst ett år 
på Fjellheim Bibelskole 
i Nordnorge. Har själv 
varit elev både på 
Vasaskolan och LM 
Engström.

Thomas Fryxelius 
29 år, från Karlstad. 
Utbildad brandman, 
med treårig teologisk 
utbildning på 
Församlingsfakulteten i 
Göteborg. Har 2 års 
erfarenhet av team-
arbete sedan tidigare.

Teamet består av:

Ingeborg Johansson
 22 år, från Hajom. 
Utbildad undersköterska, 
med ettårig teologisk 
utbildning på 
Församlingsfakulteten i 
Göteborg. Har i två år 
arbetat som volontär i 
Mongoliet för Norsk 
Luthersk Misjonsamband.

Christian Martinsson
21 år, från Göteborg.
Går på Bibelskola 
Göteborg och gör sin 
praktik i teamet. Har 
varit elev på LM 
Engström. Började i 
november



  

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte 
människorna deras överträdelser, och Han har anförtrott åt oss försoningens 
ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi 

ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, 
Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå 

rättfärdiga inför Gud.” 2 kor 5:19-21

***

Vi finns på Vasaskolans högstadium och LM Engströms gymnasium i 
Göteborg. Arbetet är ideéllt, och sker tre dagar i veckan. Teamet utgår 

från Corpus Christi, som är en evangelisk-luthersk 
ungdomsorganisation i norden. På skolorna hjälper vi till med andakter, 

stödjer de kristna skolgrupperna, driver café, anordnar läger, håller i 
fritidsaktiviteter m.m. 

Genom att skapa ett förtroende hos eleverna vill vi leda ungdomar till 
en personlig tro på Jesus. 



  

Vill ni vara med i vårt arbete? 

Vi behöver förbön och ekonomiskt stöd.

Be gärna att…
…ungdomar skall få lära känna Jesus.
…kristna ungdomar skall få en fördjupad tro 
och kunskap.
…Gud välsignar oss och leder oss i vårt 
arbete. 

Vill ni vara med och stötta även ekonomiskt, 
mottar vi tacksamt er gåva på följande 
bankgironummer: 
350-6227, märk ”Göteborgsteamet”

Bor du i Norge och vill stödja arbetet kan gåvan 
sättas in på kontonummer: 9713.29.08951. 

Gud välsigne er! 
//Ingeborg, Thomas och Josef B
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