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Författare och föreläsare
Hej! Jag är en 26-årig Uppsalakille som älskar att förkunna 
evangeliet, träna lärjungar och leva ut Guds Rike. Med 
examina i teologi och freds- och utvecklingsstudier 
intresserar jag mig särskilt för vad tron på Jesus får för 
konsekvenser för våra medmänniskor, lokalt och globalt. Jag 
brinner även för evangelisation, apologetik och Andens gåvor. 

Tråkiga föreläsningar mår ingen bra av, så när jag är ute och 
talar använder jag mig av illustrationer, interaktion, lekar, media 
och humor där det passar. Oftast har jag även med lite material att 
dela ut som sammanfattar budskapet på föreläsningen för ökad 
koncentration och minnesvärdighet.

Ämnen
Nedan är ämnen jag ofta pratar om när jag är ute och föreläser. Det är ingen uttömmande lista, 
känn er fria att själva ge förslag på ämne baserat på vad ni kanske sett mig skriva eller tala om 
tidigare.

Jesus var också flykting
Vad säger Bibeln om invandring? Hur har kristna bemött 
främlingsfientlighet historiskt och vad kan vi lära oss av dem idag? 
Idag attraheras flera kristna av invandringsfientliga idéer som 
exempelvis sprids av Sverigedemokraterna. Utifrån min och 
Stefan Swärds bok Jesus var också flykting talar jag om vad det 
beror på och hur vi kan odla en främlingsvänlig kultur i kyrkan. Jag 
berättar även om sin aktivism mot deportationer och ger råd om 
vad vi bör tänka på när vi hjälper flyktingar.

Våra syskon EU-migranterna
Över 5 000 EU-migranter har de senaste åren satt sig utanför 
systembolag och livsmedelsbutiker för att be om pengar. Många 
undrar hur vi ska hjälpa dem på bästa sätt och hur vi kan stoppa 
hatet och misstänkliggörandet mot dem. Som grundare av 
Stefanushjälpen och med mångårigt engagemang för EU-
migranters rättigheter talar jag om barn som sover i bilar, 
romernas tragiska historia och hur vi kan stödja EU-migranters 
situation både i utlandet och i Sverige.

Hela pingsten
Idag så är de sammanhang som fokuserar på karismatik eller evangelisation 
sällan desamma som ägnar sig åt aktivism för social rättvisa, och vice versa. 
Sedan 2009 har jag genom bloggen Hela Pingsten pekat på att karismatisk 
aktivism är något självklart och välbehövligt som kyrkan måste återupptäcka. 
I denna föreläsning presenterar jag visionen bakom bloggen, delar 

kyrkohistoriska exempel på rörelser som kombinerat andlig kraft med socialt 
engagemang, samt ger praktiska tips på karismatisk aktivism i vardagen.



Gud och pengar
Över 3 000 verser i Bibeln handlar om pengar och rättvisa, något som talar direkt in i vår 
materialistiska konsumtionskultur. 50 000 människor dör av fattigdom varje dag samtidigt som en 
femtedel av jordens befolkning konsumerar fyra femtedelar av dess resurser. Vad har Jesus att 
säga om detta? Denna föreläsning är ett kreativt, interaktivt bibelstudium om rikedom och 
fattigdom, varvat med aktuell statistik om läget i världen samt personliga berättelser om kristna 
kommuniteter jag har varit i.

Evangelisera mera!
Att berätta om Jesus kan vara det bästa som finns. 
Evangelisation ovanligare idag än det någonsin varit 
tidigare, men behovet av arbetare till skörden består. Med 
flera års erfarenhet av Pannkakskyrkan och den 
evangeliserande husförsamlingen Mosaik talar jag om hur 
vi botar evangelisationsfobi och delar evangeliet på ett 
relevant och kreativt sätt. Kombineras gärna med praktik 
ute på gatan!

Svara var och en
Vad tror människor på idag och varför? Utifrån studier och tusentals möten med vanligt folk på stan 
talar jag i denna föreläsning om vad ateism, islam och new age går ut på. Fokuset ligger på vilka 
frågor människor som tror på detta ställer till kristna, och vilka frågor vi kan ställa till dem. En 
interaktiv föreläsning med många lärdomar som tar ner apologetik på en nivå de flesta kan ta till 
sig.

Det mirakulösa Gudsbeviset
Inom apologetiken pekar kristna debattörer ofta på bevis för Jesu uppståndelse som argument för 
Guds existens. Samma resonemang kan föras angående moderna mirakler. Med hjälp av 
vetenskapligt dokumenterade tillfrisknanden efter bön kan vi formulera ett filosofiskt argument som 
refuserar ateismen. Föreläsningen är baserad på min kommande bok med samma namn.

Låt ingen se ner på dig för att du är ung
Att vara kristen ledare är tufft. Att vara ung kristen ledare är tuffare. Något jag verkligen är 
passionerad över är att uppmuntra och utrusta kristna ungdomar att ta steg för Guds rike och 
använda sina gåvor, vilket inte är det lättaste. Genom humoristiska exempel från mitt liv, bibliska 
principer och praktiska råd vill jag i denna föreläsning ge självförtroende och pepp till unga kristna.

Priser
Priserna är inklusive moms, exklusive eventuell reseersättning.

Föreläsning. 20-60 minuter (efter era behov). 2 000 kronor.

Heldag. Två-fyra föreläsningar. 3 750 kronor.

Helg. Fredag-söndag. 6 250 kronor.

Kontakt
Hör gärna av er på 0730-350527 eller micael.grenholm@gmail.com om ni vill boka in mig eller 
veta mer.

Guds välsignelse!
Micael
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