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Vi har alla fått gåvor som vi kan 
använda på olika sätt för att 

förmedla hopp till vår samtid. 

Jag använder mig av olika redskap för att
förkunna evangeliet. Ett av dem är sången och
musiken. Det är en inspirerande utmaning att
förkunna så att nutidsmänniskan förstår och
blir berörd av Jesus. Jag ackompanjerar mig
själv på piano när jag sjunger, eller så
samarbetar jag med lokala musiker och
sångare.  

Jag har under många år lett olika gospelkörer,
och gospelmusiken ligger mig varmt om hjärtat.
Det gör även den klassiska andliga sångskatten,
tillsammans med sånger från moderna
låtskrivare och sångare. 
 
Jag kan komma och erbjuda workshop och
seminarier om evangelisation. Sedan gör vi
tillsammans en utåtriktad satsning, gärna
ekumeniskt. Musikcafé, konserter, körhelger,
möjligheterna är många!  

För frågor och bokning är du välkommen att
kontakta mig: 

E-post:
marina.bratterud@fralsningsarmen.se 

Mobil:
+46 (0)739-148290 

Jag heter Marina Bratterud
och har varit officer i
Frälsningsarmén i många
år. Jag är 53 år och bor i
Oskarshamn sedan två år
tillbaka. Från den 1
september 2022 har jag fått
uppdraget att vara resande
evangelist på 50%.                           

En evangelist är en person som förmedlar
budskapet om Jesus och inbjuder sökare att ta
emot frälsning. En evangelist inspirerar andra

troende att också dela evangeliet! 

Att jag nu har detta uppdrag i min tjänst på ett
specifikt sätt innebär att jag kan komma på
besök till kårer och församlingar för att inspirera
och träna människor i evangelisation. Detta kan
ske genom mötesserier, konferenser eller kortare
besök. 

Kostnader: 

Inom Frälsningsarmén   
Halvdag     2000:-  
Heldag       3000:-   
Helg           5000:-   

Utanför Frälsningsarmén
Halvdag     2500:- 
Heldag       3500:- 
Helg           6000:- 

Betalning görs till Frälsningsarmén i
Oskarshamn som är löneutbetalande
verksamhet. Resa, kost och logi tillkommer. 
Bankgiro: 224-5553 

Jag samarbetar med studieförbundet Bilda så
undersök gärna möjligheten att få hjälp med
delar av kostnaden.  

Om du vill stödja min tjänst som evangelist kan
du bli understödjare. Du kan välja att bidra
som månadsgivare eller genom en engångsgåva
till Frälsningsarmén i Oskarshamn.

Bankgiro: 224-5553 
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