
Filiph Andersson är 23 år gammal och kommer från 
Gävle. Den 1 augusti påbörjar han sin tjänst som 
ungdomsledare i Equmeniakyrkan TRE & 
Lagmansholm. Men redan V.26 får våra ungdomar 
chansen att lära känna honom på tonårslägret 
Explore. Vi har ställt några frågor till Filiph.  

1.Hur känns det nu när det börjar närma sig?  
Det känns väldigt kul! Jag fick möjligheten att vara i 
Vårgårda en hela helg (20-22 maj) och träffade många 
ungdomar, ledare och andra medlemmar i 
församlingarna. 

2. Vad ger dig den där lilla extra passionen i livet? 
Det som gör mig på bra humör i vardagen är mina 
vänner, min familj, möjligheten att kunna träna och 
maten jag får äta. Även att lyssna på lovsång, det blir 
jag alltid på bra humör av! 

3.Du går ju just nu på en bibelskola i Mullsjö. Vad gör 
du där? Och varför väljer man att ägna ett år av sitt liv 
åt det? Jag går en bibelskola i Mullsjö som heter KRIK-
linjen. KRIK står för kristen idrottskontakt och är en 
organisation som jobbar med och för alla som vill 
kombinera tro och idrott. På bibelskolan finns det två 
olika inriktningar: Bibel Träning/Hälsa och Bibel 
Beachvolleyboll/Hälsa.  

Varje förmiddag har vi antingen bibelundervisning, 
ledarskap eller hälsa ur olika perspektiv. På 
eftermiddagarna har vi träning, två dagar i veckan åker 
vi som går inriktningen Beachvolley till Falköping och 
spelar i inomhushallen som finns där.  

4.Nu kliver du snart in i något helt nytt. Vad ser du 
allra mest fram emot med arbetet som 
ungdomsledare? Jag ser mest fram emot att lära 
känna ungdomarna och dela den kunskap och 
inspiration jag har fått under året på bibelskolan. Att 
finnas för ungdomarna som ett bollplank och se 
utveckling på gruppnivå, men även individuellt i tron 
på Jesus.  

5. Vi som tillhör dessa fyra församlingar är olika på 
många sätt. Men en sak förenar oss, och det är vår tro 
på Jesus Kristus. Jag vet att det är en stor fråga, men 
kan du dela något om vad din tro på Jesus betyder 
för dig? Det låter klyschigt men Jesus är anledningen 
till att jag är här. Utan min tro och relation till Honom 
så hade jag aldrig gått på bibelskolan, då hade jag 
inte träffat personerna som inspirerade mig till att söka 
den här tjänsten. 

Vi säger ett varmt välkommen till Filiph och önskar 
honom Guds rika välsignelse i hans viktiga uppdrag!

VÄLKOMMEN FILIPH!!! 
 vår nya ungdomsledare


