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En gång varje år är alla med oss. Lite så tänker jag när vi firar Jul i Sverige. 
Det är julsånger nästan överallt. ”Vanliga” artister med viss självaktning 
lovsjunger frälsaren. Häromdagen hörde jag till och med Loa Falkman 
– du vet ICA-Stigs efterträdare – sjunga ”O helga natt”, så att hjärtart 
rördes. Jodå, sången gick fram också till mig. 
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Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i  
Karlskrona. Ankaret distribueras fritt till alla medlemmar  
och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.

AnsvArig utgivAre: Ulf Sundkvist
redAktör:   Göran Olsson Mobil: 076-8681113  
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
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Ankaret
T I D N I N G  O M  P I N G S T F O R S A M L I N G E N  I  K A R L S K R O N A

Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbe-
tar med Bilda. Bilda 
stöder kulturarrang-
emang och kurser 
som församlingen 
själv önskar  
arrangera.

Jesus i centrum, året runt!

Sedan har vi alla insamlingar till hem-
lösa och utsatta. Det är som om Julen gör 
något med oss, som är bra. Vi kan liksom 
inte bara ta emot, vi måste ge också. Får 
bara Jesus lite plats i den här världen blir 
världen faktiskt lite bättre. Det är nämligen 
svårt att vara tillsammans med Jesus och 
förbli egoist. Hans generositet och nåd 
smittar tydligen! 

Så egentligen borde vi ha Jesus i centrum 
året om. Inte så att vi ska sjunga julsånger 
jämt och ständigt, men väl så att vi i betyd-
ligt större utsträckning än nu skulle våga 
oss lite närmare berättelsens centrum. Lite 
närmare Jesus helt enkelt, så att Jesusge-
stalten får påverka hela livet.

Vad ett möte med Jesus kan göra med oss 
och hur livet kan förändras i hans när-
het är något av ett tema i detta nummer 
av Ankaret. Att det påverkar individen är 
uppenbart, men det påverkar också oss 
som kyrka. Vi kan helt enkelt inte hålla 
evangeliet för oss själva. Visserligen samlas 

vi söndag efter söndag omkring Jesus, men 
det gör oss inte introverta – inåtvända – det 
gör oss istället missionella och utåtriktade. 
Jesus, är för alla! Men det påverkar också 
vårt samhälle. Får Jesus större utrymme 
blir det svårt att stänga gränser, att isolera 
Sverige och bara bygga vår egen välfärd. 
Med Jesus i centrum blir omvärlden och
människorna långt borta också viktiga.

Men det bästa av allt är att Jesus förbinder 
mitt och våra liv med Gud och hans hjärta. 
Att se in i hans ögon, att höra hans röst är 
på en och samma gång ett möte med Gud 
Fader själv. Därför vill jag gärna ha Jesus i 
centrum, året runt.

Med förhoppning om god läsning, en  
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Ulf Sundkvist, Pastor & föreståndare



   
Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
Göran Olsson, pastor och vice föreståndare  0768-68 11 13
Pernilla Bergström, ungdomspastor  0703-93 97 98
Carina Holmesson, musik  0736-32 00 28
Stina Olsson, administratör  0455-555 40
Tomas Jönsson, LP-föreståndare 0709-56 65 67
LP-verksamheten Karlskrona  0455-69 49 79
Björn Mikmar, verksamhetsledare Second Hand  0721-87 30 56
Second Hand: Butiken  0455-200 41
Second Hand: Transporten 0768-85 86 55 
Louise Sundkvist, sjukhuspastor  0736-50 91 99

TEL. EXP 0455-555 40
FAX EXP 0455-174 57

ADRESS: V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
E-MAIL: info@pingstkyrkankarlskrona.se
 - övriga mailadresser, se hemsidan
HEMSIDA  www.pingstkyrkankarlskrona.se

BANKGIRO:  Församlingens basverksamhet: 982-2032 
 Swish-nr: 123 060 99 17

Välkommen 
alla små 
till Pingstkyrkan!
SPÄDBARNSMUSIK startar 11 jan kl. 9.30 
Det är en möjlighet för föräldrar att ta med sitt
lilla barn 0-1 år. Dela för att möta andra nyblivna 
föräldrar, men också få ta del av ett sång-,  
rytmik- och ramsprogram på c:a en halvtimme.  
Vi tar ingen termins- eller årsavgift.  Vi träffas i 
”Café Ankaret”, kl. 09:30 varje onsdag..

MUSIKLEKIS startar 12 jan. 9.30. 
Musiklekis passar för barn ända upp till 5 år.
Här kan du gå även om du har fler än
ett barn. Ingen termins- eller årsavgift.
Vi träffas varje torsdag, i ”övre salen”
kl. 09.30, dit tar man sig enkelt  
med hjälp av hiss.

Carina är anställd som musikledare i Pingst- 
kyrkan och har jobbat med med musik för  
människor i alla åldrar i över tjugo år. Hon  
är utbildad förskollärare och har själv 3 barn.
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Som 17-åring flydde Shukri Sulaiman från 
Kurdistan. Det blev en krävande flykt till 
fots, med gummibåt, bil, lastbil och tåg.  
Via Turkiet, Grekland, Italien, Tyskland och
Danmark, kom Shukri till slut till Sverige.

– När kom du till Karlskorna?
– 2007 kom jag till Sverige och Tingsryd, 2008 
till Karlskrona. Efter skolan fick jag praktik på 
Jämjö Gatukök, sedan på Klockgrillen. 2014 fick 
jag erbjudande av Babu Duggal att arrendera 
Klockgrillen. Idag har jag två anställda.
– När mötte du Jesus?
Under tiden på Verköskolan mötte jag 
kristna människor som berättade om 
Jesus. På rasterna samtalade vi om 
kristen tro, Gud och Jesus. Det var 
spännande för mig att lyssna på 
dem och se hur de fungerade. De 
gav mig en svensk bibel. Jag kunde 
inte läsa allt, men med hjälp att 
google så gick det. 
 De inbjöd mig till Pingst-
kyrkan. Jag var faktiskt nervös 
för att gå dit. Kanske kommer 
de att säga något eller sparka 
ut mig från kyrkan, jag var så 

”Innan jag mötte Jesus har jag varit  
på många platser och i många länder, men jag kände  alltid att jag saknade na.got”
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nervös för att gå dit. Mina vänner berättade 
att kyrkan är för alla människor, men jag hade 
riktigt mjuka ben när jag skulle gå dit. Flera 
gånger vände jag och vågade inte gå in. En 
gång när jag stod utanför och såg alla männ-
iskor som gick in i kyrkan så tänkte jag att jag 
måste gå in, ingen kommer sparka ut mig, det 
är ju Guds hus. 

– Hur var det att komma in i Pingstkyrkan? 
– Jag tänkte först att det inte är för mig, det 
är bara för medlemmar. Men så var det inte. 
Många välkomnade mig dit, de hälsade i hand, 
oavsett om de kände mig eller inte. Jag blev 
förvånad att människor som inte kände mig, 
ändå välkomnade mig till kyrkan. Gudstjäns-
ten var intressant, alla var glada och sjöng 
tillsammans. Ulf predikade bra och kom och 
hälsade på mig. Mina ben blev starkare när jag 
träffade många människor som hälsade mig 
välkommen. 

– Upplevde du något mer när du besökte 
Pingstkyrkan? 
– Ja, jag blev varm i kroppen. Kände mig 
gladare och blev mer pratsam. Innan jag mötte 
Jesus hade jag varit på många platser och i 
många länder, men jag kände alltid att jag 
saknade något. Men idag känner jag inte så, 
jag har funnit det jag saknade, nämligen Jesus. 
Jag är aldrig mer ensam. 
 Pernilla (ungdomspastor) berättade att de 
hade en grupp för unga vuxna som jag inbjöds 
att vara med i. Det var bra att träffas i en liten 
grupp där vi fick ställa alla möjliga frågor om 
bibeln, Gud & Jesus. Jag blev mer och mer in-
tresserad av Jesus och i den gruppen bestämde 
jag mig för att tro på Jesus och låta döpa mig. 

– Har din bild av Jesus ändrat sig sedan du kom 
till Sverige? 
– Ja, mycket. Jesus är idag något viktigt för 
mig. När jag lägger mig så ber jag till honom, 
tidigare bad jag aldrig. Jag ber för min familj, 
mina kompisar, de som mår dåligt och andra. 
Jesus är alltid med mig. Jag har alltid en bibel 
med mig, när andra läser Facebook läser jag 
bibeln. 

– Du döptes i havet i somras, har upplevde du 
det? 
– Jag hade faktiskt svaga ben igen. Tänkte 
innan att det blir kallt väder, blåsigt och regn, 
inget folk. Vi blir säkert bara tre, fyra stycken. 
När jag såg alla folk, så tänkte jag de är inte för 
mig, det är säkert folk från campingen. Men 
sedan blev jag glad när jag insåg att det var 
massa folk från församlingen. Jag var så glad. 

– Hur reagerade din omgivning på att du tagit 
emot Jesus och döpt dig? 
– Min familj trodde först inte på mig, men 
sedan blev de faktiskt glada. De är tacksamma 
för att jag lever nära Gud. Jag berättade också 
för mina anställda att jag tagit emot Jesus, låtit 
döpa mig och att jag går till Pingstkyrkan. De 
är muslimer men säger att jag får bestämma 
själv vad jag tror. Ibland berättar jag också för 
mina kunder på Klockgrillen att jag tror på 
Jesus och går i kyrkan. Alla lyssnar inte,  men 
många vill veta lite mer. 

Text & Bild Göran Olsson/Pastor

Shukri döptes i  
havet vid Kust-
gården, Senoren.
Foto: Stina Olsson
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– När mötte du Jesus för första gången?
– I söndagsskolan, min mamma var söndags-
skollärarinna, jag följde med dit. På så sätt har 
Jesus alltid varit en central del av livet. När jag 
var 8-10 år beslutade jag mig för att bli frälst 
och låta döpa mig. Min egen riktiga relation 
till Jesus startade där och då. Jag gömde aldrig 
undan min tro i skolan, men det har inte alltid 
varit lätt att svara på frågorna. 
 Gymnasiet gick jag på musiklinjen i Växjö. 
Under en tid där brottades jag med min tro. 
Är Jesus verkligen på riktigt? Drog mig bort 
från Jesus. Ju mer jag drog mig bort från Jesus,
ju tommare blev det i mitt inre. Att ha Jesus i 
mitt liv, är att aldrig vara ensam. När jag drog 
mig bort från Jesus blev jag ensam och väldigt 
tom i mitt inre. Jag blev vilsen. Hamnade lite i 
ingenmansland, var är jag & vart ska jag?

– Vad gjorde att du kom tillbaka?
– Att någon såg mig och frågade hur jag måd-
de betydde mycket. Det var en av de händelser 
som ledde fram till en vändning för mig. Det 
tog tid innan det tomrum jag upplevde fylldes 
på igen. När man försöker avskärma sig och 
gå bort ifrån Gud, så avskärmar man sig också 
från de människor som man har nära sig, de 
man älskar, familj & vänner, de påminner hela 
tiden om Gud. Så var det för mig i alla fall. 
Ett avståndstagande från Gud påverkar inte 

bara min tro, utan även mina 
mänskliga relationer. Vägen 
tillbaka innebär också ett 
accepterande från människor. 
Den resan tillbaka har inte all-
tid varit enkel och nästan job-
bigare än relationen till Gud. 
Jesu kärlek har hjälp mig att 
läka de mänskliga relationerna 
på vägen tillbaka till Gud. Jag hade aldrig varit 
den jag är idag utan Jesus.

– Varför har avståndet mellan dig och Gud 
varierat genom åren?
– Jag har nog låtit livet och livets bekymmer 
ta över helt enkelt. Som heltidsarbetande 
småbarnsförälder hade jag mycket att göra. 
Samtidigt var jag otroligt engagerad i försam-
lingen. Vissa perioder har engagemanget i 
församlingen dragit mig längre från Gud istäl-
let för närmare Gud. Jag gav mig inte tid att 
stilla mig och jobba på min relation till Gud. 
När jag tappar bort varför jag gör det jag gör, 
så blir min Gudsrelation lidande.

– Hur hittar du tillbaka?
– När tomheten dykt upp igen har jag försökt 
att varva ner. Försökt skala av, försökt att säga 
nej. Försökt hitta ett lugn i vardagen så att jag 
hittar tillbaka till Gud igen så att det inte bara 

Jag möter Jenny Eriksen i hennes hem, där vi samtalar om 
livet och hennes relation till Jesus. Hon är gift med Andreas, 
har tre barn och ett barnbarn. Arbetar på Blekingesjukhuset 
som kontaktsjuksköterska för cancerpatienter.

Jag hade aldrig varit 
den jag är idag utan Jesus

6



är en massa praktiska engagemang. Läsa bi-
beln, be men också lyssna på musik med Jesus 
i fokus hjälper mig att fokusera på Honom!

– Har din relation till Jesus förändrats genom 
åren?
– Absolut. Nu vågar jag vara arg på Jesus. 
Egentligen är det inte Jesus jag är arg på utan 
omständigheterna. Gud varför blev det så här 
nu? Varför har detta hänt? Har insett att jag 
får vara arg och ledsen på Gud.

–Hjälper det att skälla på Jesus?
– Det hjälper att få det ur sig. Känner i de 
stunderna att Jesus är där och att han lyssnar, 
annars hade jag aldrig gjort det.

– Hur vet du att han är där och att han lyssnar?
– Jag vet skillnaden mellan att ha den där 
tomheten och att inte ha den. De stunder då 

jag gråtit & skällt på Gud, så får jag ett lugn 
inombords. Jag vet skillnaden på att Jesus är 
där och då han inte är där. Har gått väldigt 
många promenader och pratat med Gud. Både 
högt och i mitt inre. När jag var yngre samta-
lade jag inte med Gud på det sättet, då var det 
bönemöten och böjda knän och en mer formell 
typ av bön. Nu är det mer ett helt vanligt 
samtal mellan mig och Gud. Precis som jag 
ringer en nära vän och pratar. Det känns inte 
alls konstigt utan bara naturligt. 

– Hur berättar du för andra om din tro?
– Mitt vittnesbörd om Jesus har varit genom 
mina handlingar, eftersom jag inte är urtypen 
för evangelist precis. Så har det nog varit i hela 
mitt liv. Jag hoppas att mitt sätt att vara mot 
mina medmänniskor också kan få vara det ljus 
och salt som Jesus vill.

Text & Bild Göran Olsson/Pastor
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Ingen kunde undgå det. Alla lokala 
medier tog upp frågan om ”tiggeriet 
– den provocerande fattigdomen”. 
Under september månad var det 
Pingstkyrkan i Karlskrona som drev 
det offentliga samtalet. I händelsernas 
centrum fanns dokumentärfilmaren 
Martin Rosengren, som också var 
samordnare för härberget i vintras.
– Självklart blev jag överraskad över mot-
tagandet. Det var så varmt. Under sommaren 
hade ju ledande ministrar i regeringen börjat 
gå på förbudslinjen mot tiggeriet, men av det 
märktes inget i debatten. Tvärtom.

På temakvällen visades Martins senaste film 
Det förlovade landet, en om EU-migranterna 
och deras liv med Sveriges egen utvandrar-
historia som raster. Filmen har ”fått vingar” 
och visas nu i olika politiska sammanhang, 
på biografer och i andra städer där man vill ta 
upp frågan om tiggeriet.

– Vad tar du med dig efter alla möten och 
samtal?
– Det var väldigt omtumlande. Vi fick ju ett så 
otroligt genomslag för vår sak. Jag kommer ihåg 
att vi i början på året samlades till bön i försam-
lingen för Karlskrona. Det här var något av ett 
bönesvar. Det har också fötts nya tankar hos 
mig. Jag har börjat se världen med andra ögon. 
Vårt välfärdsystem har försvunnit för de som 

behöver det mest. Jag har sett brister som jag 
inte trodde fanns. För mig har denna resa också 
öppnat dörrar in i helt nya miljöer. Svåra miljöer

– Hur är det att jobba med evangeliet i media?
– Det är bra att ha ett tydligt uppdrag. Sitter 
man bara tyst och lyssnar vid Herrens fötter så 
får man klara besked. Det har jag fått lära mig. 
På så vis har jag blivit mycket modigare. Jag har 
till exempel aldrig vågat erkänna min rädsla 
tidigare. Man ska ju vara stor och stark, men det 
behöver jag inte vara längre.

– Vad kan vi som församling lära oss av detta?
– Vi kommer att ha helt andra krav på oss i 
framtiden. Vi kommer att behöva ett missions-
arbete här hemma i Sverige som vi inte varit 
vana med. När välfärdssystemet krackelerar 
kommer det ställa helt andra frågor till oss 
som kyrka. – Tycker också att jag lärt mig att 
samhället är intresserad av våra svar på frågorna 
som ”den provocerande fattigdomen” ställer till 
oss. Det sociala arbetet har blivit ett sätt att dela 
evangeliet som omgivningen förstår.

Inför vintern samlar kyrkorna krafterna igen. 
Förhoppningsvis kan vi också denna vinter 
driva ett härberge under tiden som vi också 
försöker göra skillnad i EU-migranternas hem-
länder. 

Redaktionen

Hallå där,  
Martin!
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Kafégemenskap  
i Filadelfia Rödeby varje torsdag.  
Fika, sång, musik och vittnesbörd.  
Välkommen!

Möten på Kungsmarken på lördagar   
 17.00 ojämna veckor. Se aktuell annonsering

Stick- och handarbetscafé i  
Second Hands cafédel, Bergåsa.  
Varannan onsdag, ojämna veckor
kl. 15.30 till 18.00, fika 5:-

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering

PROGRAM DEC - MARS

3 Lö 16.00 Julfest för Små och Stora, Bibelutdelning och annat skojigt
4 Sö 11.00 Gudstjänst, Pernilla Bergström, Lovsångsteam, 

 
6 Ti 18.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
7 On 18.00 Bön 
8 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
9 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
10 Lö 16.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
  19.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
11 Sö 11.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist, Pernilla Bergström 
  17.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré

 
14 On 18.00 Bön 
15 To 18.00 Rödebygemenskap: Göran Olsson. Julfest-Julfika, Filadelfia Rödeby
16 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
18 Sö 11.00 ”Gudstjänst. Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla Bergström, 

sång: Hans o Magdalena Ahlström, Därefter Seniorernas Jullunch. 
Anmälan till exp. 0455-555 40”

 
21 On 18.00 Bön 

25 Sö 08.00 Julotta, Göran Olsson, sång: Tomas & Stina Jönsson, julfika

1 Sö 11.00 Nyårsgudstjänst ”Ett nytt vitt ark”, Ulf Sundkvist, sång: Ann & 
Calle Malmstedt

  16.00 Gemensam gudstjänst Svenska Kyrkan Rödeby. Senorenteamet. 
Fika. Filadelfia Rödeby

 
4 On 18.00 Bön 
6 Fr 14.30 Musikandakt Adlersten
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30  Spädbarnsmusik 0-1 år. start 11/1
Torsdagar  09.30  Musiklekis – 1 år och uppåt. start 12/1
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6. start 20/1
 18.00  MP – Mission possible. start 20/1
 18.00  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8. start 20/1
 20.01  Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt. start 20/1
Söndagar  11.00  Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. start 22/1
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8 Sö 11.00 Bönegudstjänst, Pernilla Bergström, Göran Olsson, lovsångsteam, 
 

10 Ti 13.00 Musikandakt Pålyckehemmet Fridlevsta
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
11 On 18.00 Bön
  18.00 Bön. Planering/samtal inför vårens samlingar. Fika. Filadelfia Rödeby
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst - Frågor och svar - Våra frågor - Bibelns svar, Ulf 

Sundkvist, sång: Michael Nilsson
 

18 On 18.00 Bön 
19 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Anders Bertling. Fika Filadelfia Rödeby
20 Fr 18.00 Joy, MP & CC startar 
  20.01 After8 - samling för ungdomar startar
22 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens årshögtid 2017, Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla 

Bergström, Lovsångsteam, Söndagsskolan startar
 

25 On 18.00 Bön 
26 To 18.00 Rödebygemenskap.”Räddad ur Estoniakatastrofen”Martin berättar. 

Sångare från Torhamn.Fika Filadelfia Rödeby
27 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
28 Lö 19.00 Live på riktigt tillsammans med Lp, Tomas 

Jönsson, Micke Magnusson och Alf Lax 
29 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudtsjänst för små & stora. Göran Olsson, 

Barnrådet, Alf Lax
 

1 On 18.00 Bön 
2 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Thomas Svensson. Fika. Filadelfia 

Rödeby
3 Fr 14.00 Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden 
  20.01 After8 - samling för ungdomar
5 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Jakob – Bedragaren som 

försonades, Ulf Sundkvist, ingen söndagsskola
 

7 Ti 18.00 Bön Filadelfia Rödeby
8 On 13.00 Musikandakt Pålyckehemmet Fridlevsta
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
9 To 18.00 Samtal – livsberättelser - frågor/svar. Fika. Filadelfia Rödeby
10 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar, Besök av Anne & Niclas Collén
11  Lö  10.00  Samling för föräldrar. Anne Collén, projektledare för Tillsammans.
12 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Anne & Niclas Collén, söndagsskola

 
15 On 18.00 Bön
16 To 10.30 Musikandakt Ekliden 
  18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Anders Bertling. Fika. Filadelfia Rödeby
17 Fr 20.01 Inget After8 – Sportlov
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19 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Josef – En av oss, Björn 

Pettersson, Second voice, söndagsskola
 

22 On 18.00 Bön
23 To 18.00 Rödebygemenskap. Folke Steen/ Kjell Ogenblad från Hasslö.Fika. 

Filadelfia Rödeby
24 Fr 20.01 Inget After8 – Sportlov
26 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst Glimtar från vinterlägret, Göran Olsson, Pernilla 

Bergström, ingen söndagsskola
 

1 On 18.00 Bön
2 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Thomas Svensson. Fika. Filadelfia 

Rödeby
3 Fr 14.00 Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden 
  20.01 After8 - samling för ungdomar
5 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Mose del 1 – Kallelsen, sång: 

Mattias Lundström, söndagsskola
 

7 Ti 18.00 Bön Filadelfia Rödeby
8 On 13.00 Musikandakt Pålyckehemmet Fridlevsta
  14.15 Musikandakt Elineberg
  18.00 Bön
9 To 18.00 Samtal – livsberättelser - frågor/svar. Fika Filadelfia Rödeby
10 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
12 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell Gudstjänst, lovsångsteam, söndagsskola

 
15 On 14.00 RPG Margareta Skantze. Kung Kristian
  18.00 Bön
16 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Anders Bertling. Fika Filadelfia 

Rödeby
17 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
19 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Musikgudstjänst, På väg genom bibeln – Mose del 2 – Exodus, 

söndagsskola
 

22 On 18.00 Bön
23 To 18.00 Rödebygemenskap. Barbro & Stanley Karlman från Karlshamn. Fika. 

Filadelfia Rödeby
24 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
25 Lö 17.00 Administrationsmöte
26 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små & stora, På väg genom bibeln – Mose del 3 – 

Ökenvandringen, Göran Olsson, Barnrådet, 
 

29 On 18.00 Bön
30 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Thomas Svensson. Fika Filadelfia
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Glimtar 
Glimtar från församlingshelgen 9-11 sept. på 
Kustgården, Senoren. 

Gott fika 
serverades. 

Ungdomarna njöt av en under-
bar solnedgång vid havet. 

Pernilla ledde 
tillsammans 
med ett team 
lördagens 
tävlingar. 

På söndagen 
döptes Ezekiel 
Kamara & 
Shukri Sulaiman 
i havet

Göran höll ett seminarium med 
temat ”Vi är en gåva för varandra”

Lördagen avslutades med en grillfest vid 
havet, goda korvar och varm gemenskap. 

Församlingen fyllde stranden under dopet på söndagen. 

12



Glimtar 
från vår verksamhet

Stefan Gustavsson gästade för-
samlingen i början av oktober, 
under temat ” Förklara och 
försvara kristen tro”

Den 28 sept. var det premiär för Martin  
Rosengrens film ”Det Förlovade Landet”.  
Efter filmen följde en paneldebatt med rubriken: 
”Tiggeri – den provocerande fattigdomen”.

En kör från Holmsjö & Fur med-
verkade med sång i den interna-
tionella gudstjänsten den 20 nov. 

Consuelo del 
Pilar fyllde 

kyrkan med 
sång när hon 
tillsammans 

med Barnmis-
sionen besökte 

gudstjänsten 
den 13 nov. 

Fyra unga grabbar, ensamkommande flyktingar, döptes. 

Joachim Gustafsson predikade & 
Mikael Severinsson tolkade under 
den internationella gudstjänsten
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I början av hösten meddelade Ulf 
Sundkvist att han lämnar sitt före-
ståndaruppdrag för Pingstförsamlingen 
i Karlskrona. 

Han kommer att från och med augusti 2017 
bli ny föreståndare för Pingstförsamlingen i 

Ulf har fått ny tjänst 

Inför församlingens årshögtid 22 januari 2017

Välkommen till årshögtiden som inleds med att vi möts till gudstjänst med Jesus i centrum.
Predikan, lovsång och varm gemenskap. Vi tittar på året som gått och de visioner vi har för 2017.

I samband med församlingskvällen den 12 november inledde vi ett samtal omkring våra lokaler.
Vilka verksamhets- och lokaldrömmar har vi för framtiden? Vilka samordningsvinster finns
för en samlokalisering av Basverksamheten, Second Hand & LP-verksamheten? Hur vill vi att
verksamheten ska utvecklas på 5-10 års sikt? Under årshögtiden vill vi tillsammans fortsätta
samtalet omkring våra lokaler. Din input är viktig. Vi kommer också be och samtala omkring 
föreståndarfrågan. 

Umeå. Ulf kom tillsammans med Louise och 
familjen från Sundsvall till Karlskrona 2003. I 
skrivande stund är det inte klart med ny tjänst 
för Louise, som under en tid jobbar kvar som 
sjukhuspastor på Blekingesjukhuset. 

Avskedshelgen planeras till Pingst- 
helgen, första helgen i juni 2017.

Ulf och Louise kom till oss för hela 13 år sedan
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www.pingstkyrkankarlskrona.seVälkommen att lämna saker, även kläder!  Allt överskott går till bistånd och socialt arbete.

Adr Sunnav. 99A 
Gilla oss på 
Fika i Cafe2!

Inlämning:  
Mån – Tor kl 9 – 15 
Tis kl 17 – 20 

Öppettider:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

  Butiken: 0455-20041     Transporten: 0768-858 655

Miljövänligt 
presentkort?

Att handla på Second 
Hand är miljövänligt 

och omtänksamt. 

Köp vårt presentkort 
med valfri summa! 

Miljövänligt Miljövänligt 
presentkort?presentkort?presentkort?presentkort?presentkort?presentkort?presentkort?
Miljövänligt 
presentkort?
Miljövänligt 

JULENS 
ÖPPETTIDER:

Vi har stängt 24/12, 
31/12 och 5/1. Annars 

öppet som vanligt!

SPORTLOVSLÄGER
Trysil 2017, 18-24 februar

Mer info på hemsidan inom kort:
www.pingstkyrkankarlskrona.se
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Burundi-Hjälpen stöder matutdelning 
till svältande genom ett team som har 
kontroll över områdets behov. Sedan 

okt. 2009 har ca 120 ton mat delats ut.

Sjukvården får stöd för att alla ska få hjälp. 
Fyra nya kliniker, med 15 vårdplatser och BB i 
varje klinik, utrustades 2011. Man hade 3 kli-
niker tidigare och ansvarar nu för 7 kliniker.

Burundi-Hjälpen stöder byggandet av skolor. 
Genom de återkomna flyktingarna har elevan-
talet fördubblats och skolorna har inte plats.

Rent vatten till alla, är Burundi-Hjälpens mest 
prioriterade arbete just nu. Alla brunnar och 
vattendrag är förorenade och befolkningen 
lider svårt av sjukdomar och infektioner som 
detta ger. Många barn dör före fem års ålder på 
grund av dåligt vatten.

Arbetet leds av församlingen i Mugara, av 
personer med yrkeskunskap och utbildning. 
De ansvarar för att nödlidande får tillgång till 

mat, medicin och vård, med de medel vi kan 
förmedla. Allt material köps in i landet, folket 
själva utför allt arbete, vilket ger de återvän-
dande flyktingarna en möjlighet att underlätta 
sin situation.

Hjälp till självhjälp, ger människorna möj-
lighet att bygga upp sin framtid i familj och 
samhälle. 

Att medverka i Burundi-Hjälpens arbete är 
ett sätt att sprida ljus. Din gåva, ger en ljusare 
livssituation.

För varje krona du ger adderar vi, genom 
Pingstkyrkans secondhand, två kronor till. 
Tillsammans blir vi tre! Swisha 123 060 99 17 
eller sätt in på Pingstkyrkans 
BG 982-2032. Märk gåvan 
med ”Burundi-Hjälpen”

Rupert Lindén Missionsle-
dare i Pingstkyrkan

Rent vatten räddar liv
Tillsammans med Burundi-Hjälpen ger vi rent vatten till barn i Burundi.

LÖRDAG 10 DEC kl 16 + kl 19
SÖNDAG 11 DEC kl 17

med Pingstkyrkans solister, körer och orkester

pingstkyrkankarlskrona.se 
Västra Köpmansg 5

Tel 0455-555 40  

ENTRÉ 100:- (BLT:s/Sydöstrans 
PLUS-kort: 80:-). Barn under 12 år  
gratis i vuxens sällskap.

Biljetter säljs på BLT/Sydöstran och på 
Pingstkyrkans Second Hand. Överblivna  
biljetter säljs vid entrén. 

Insamling till Burundi-hjälpen. 
De senaste åren har drygt 203 000 flyktingar 
kommit till Mugaraområdet. Rent vatten är 
det mest prioriterade hjälparbetet just nu.  
I områden där tillgång till rent vatten inte 
finns, dör hundratals barn före fem års ålder, 
varje månad. Din gåva räddar liv. 
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Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com

DRIVER DU  
FÖRETAG? 

Vill du stödja Pingstkyrkans 
verksamhet (innan skatt)?  

Annonsera i Ankaret! 
För mer information, mejla

 info@pingstkyrkankarlskrona.se 

TACK TILL VÅRA SPONSORER!

Tomas Jönsson 
Föreståndare

Nu på Nickelvägen 1Nickelvägen 1, Torskors   0455-69 49 79

VI GER VARJE 
MÄNNISKA 
RÄTT TILL ETT 
DROGFRITT 
OCH VÄRDIGT LIV. 

 EN
ANDRA
CHANS

Tomas Jönsson 
Föreståndare

Nu på Nickelvägen 1Nickelvägen 1, Torskors   0455-69 49 79

VI GER VARJE 
MÄNNISKA 
RÄTT TILL ETT 
DROGFRITT 
OCH VÄRDIGT LIV. 

 EN
ANDRA
CHANS

LP-loppis!
Varje tisdag & torsdag kl 10-14

LP bedriver missbrukarvård på kristen grund. Den kristna människosynen om 
allas lika värde är grundläggande i arbetet.  Vår personal arbetar som verkliga 
frontarbetare och står på de svagas sida.

www.lp-verksamheten.nu



MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år  
25 Jan Viktor Stenlund 
5 Feb Maria Linneby 
20 Feb Caroline Möllersten 

50 år  
26 Mar Anders Åkerström

60 år  
15 Jan Jonas Hedberg 
3 Feb Ana Gloria Lopez 
3 Feb Muhammad Reza- 
Doostikhah

65 år  
11 Jan Kjell Johansson 
20 Jan Göran Bergvall 
26 Feb Viorica Persson

70 år  
28 Dec Birgitta Carlsson

85 år 
14 Dec Gudrun Allert 

Vi söker redaktör 
och skribenter!
Skulle du kunna tänka dig att 
vara redaktör för Ankaret? Eller 
skriva eller fota till tidningen? 
Kontakta: Ulf Sundkvist eller 
Göran Olsson.

Har du flyttat eller vill du inte stå med under födelsedagar? Kontakt expeditionen.

Ge via Swish
Nu kan du ge en gåva 
direkt med mobilen 
– enkelt, snabbt och 
säkert. Swish-nr :
123 060 99 17

(Än bättre är att 
lägga upp en fast månatlig 
överföring till kyrkans bank-
giro: 982-2032)

GLIMTAR FRÅN MISSIONSARBETET:

2 Mar Astrid Bergström 
28 Mar Artur Gummesson

90 år  
9 Dec Maiken Carlsson
12 Feb Åke Hansson

90 år & äldre  
17 Mar  Gunborg Malmstedt (92)
24 Jan Ingrid Alfzon (94)
29 Jan Nore Olsson (94)
10 Dec Lars Ahlström (96)
13 Mar  May Gullbing (98)

Dop  
11 Sept Ezekiel Kamara
11 Sept Shukri Sulaiman 
20  Nov Alijan Safari 
20 Nov Madhi Husseiny

Utflyttade  
31 aug Petra Svensson
18 sept Marianne Lundberg

Evangeliet om Jesus Kristus predikas bland 
stamfolk i Hill Tract, Bandarban.

Bilder från vårt arbete i Hill Tract, Bandarban i södra Bangladesh.

Ett av  
många dop 
som skett 
i Hill Tract 
under 2016.

Några elever i en av skolorna vi stöder i området. Arbetet med läs-och skrivkunnighet bland vuxna fortsätter. 
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Nåväl. Nu skulle väl framgången kunna stiga vem 
som helst åt huvudet, men tydligen inte på herr 
Kamprad. Han kan visst fortfarande inte låta bli 
kundvagnarna när han kommer på besök. Det ska 
visst hänt att han, utan att bli igenkänd, har varit 
ute på parkeringen i Älmhult och hämtat vagnar 
på vift. ”En chef ska aldrig stiga så högt att han 
inte kan sitta i kassan”- tänket genomsyrar hela 
företaget. Jag gillar det. Tanken får mig att tänka 
på en helt annan entreprenör. Snickarsonen från 
Nasaret. Mannen som inte valde bort de tysta åren 
av integration och hårt arbete. Gudasonen som 
inte alls gillade att hävda sin gudomliga natur.  
I berättelsen avstår han till och med sin jämlikhet 
med Gud och blir ”en av oss”. Känn på den tanken: 
”En av oss”. Befriande och stort, inte minst nu när 
kritiken mot etablissemanget är så stort.

Man kan ju tycka att det skulle varit betydligt 
enklare om Jesus valt att ställa sig på torget direkt. 
Avkunnat budskapet från himlen om fred och 
försoning, om kärlek och rättvisa för att sedan 
överlämnat en deklaration till FN eller någon  
annan överstatlig organisation att förverkliga  
visionen. Men inte, han valde en helt annan väg 
in i världen. Egentligen ”den vanliga vägen”. 
Först en tid i moderlivet, sedan ut på vanligt vis. 
Inte i ett palats, utan i ett stall så att ingen enda 
skulle exluderas utom möjligen den som inte vill 
nedlåta sig till något så enkelt. Sedan alla år som 
barn, som tonåring och som ung vuxen. Innan 
han träder fram måste han verkligen veta hur det 
är att vara människa. Och när han väl träder fram 

måste han vara beredd att offra allt för sin sak. 
Inget får hållas tillbaka. Allt måste prövas. Håller 
orden för verkligheten eller är de bara ett verbalt, 
visserligen underbart men ändå, bara ett verbalt 
korthus han bygger? Eller lägger han grunden, 
”hörnstenen”, på vilken varje människa och varje 
nation i hela världen kan bygga frihetens hus?

Livet skulle visa vem han var. Sedan döden, den 
oundvikliga, för att pröva verkligheten bakom or-
den. Kärleken visste tydligen ingen gräns. Inget of-
fer var för stort. Inget arbete för enkelt. Inget berg 
för högt. Jesus gick hela vägen. När han hänger på 
korset blir det ställt utom allt tvivel att det finns en 
Gud i himlen som älskar mänskligeten. Att denna 
Gud inte bara pratar om problemen. Nej, den Gud 
Jesus berättar om utmanar ondskan och besegrar 
den inifrån. Det var ju från dödsriket han steg 
upp, inte från finrummet på slottet. När så dörren 
öppnas igen är döden för alltid besegrad.

Om nu detta har något med en viss Kamprad att 
göra kan diskuteras, men när jag såg bilden på 
Ingvar och alla kundvagnar kunde jag inte hålla 
tillbaka tanken – jag är väl miljöskadad. Den 
Gud Jesus berättar om har visserligen stigit upp 
genom himlarna och nått själva tronen där Gud 
Fader sitter, men han är ändå inte långt borta 
från någon enda av oss. Behövs det så kör han 
kundvagnen tillsammans med dig. Alla ska med 
och ingen skall hållas tillbaka!

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

INGVAR 
KAMPRAD 
OCH JESUS

”Så älskade Gud världen att han 
gav den sin ende son för att var 
och en som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv.”

Jesus i Johannes evangelium 3:16

Det finns en underbar skröna om Ingvar Kamprad. Du vet han uppstickaren från 
Emtaryd och Agunnaryd som trodde att han kunde åstadkomma något utöver det 
vanliga och som faktiskt gjorde det också. Sverige är numera känt, inte bara för 
Nobelpriset, Kungahuset, Björn Borg och Astrid Lindgren, vi har IKEA också. Och 
IKEA har sin Ingvar Kamprad, mannen som knappast gjort sig känd för att köra 
dyra bilar och bygga pråliga hus. Enkelt och folkligt ska det vara. Alla ska ha råd.


