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Tillsammans
Jag älskar församlingen. En gemenskap med människor 
som har det gemensamt att de tror på Jesus. 
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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.
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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.

Jag växte upp i en liten Missionsför-
samling med ca 20 medlemmar. Där 
blev jag medlem när jag som 13-åring 
döptes, den enda ungdomen. De flesta 
medlemmarna var 50-60 år, lantbru-
kare, brevbärare, hemmafruar, bagare.. 
och så jag som precis skulle börja 
högstadiet. Jag fick vara med, fick en 
tillhörighet och fick bidra med det som 
jag kunde. Kärleken till församlingen 
föddes där och har sedan vuxit sig allt 
starkare genom åren.

Jag älskar församlingen, jag älskar 
mångfalden, dess rikedom och utma-
ningar. Det finns ingen annan gemen-
skap i hela världen som Guds försam-
ling. Ingen förening, ingen klubb, inget 
parti, inget sällskap, ingen organisa-
tion. Inget är som Guds församling. 

I församlingen är alla ett. Här möts 
företagsledaren, direktören, sjuksköter-
skan, läraren, pensionären, busschauf-
fören, bilförsäljaren, läkaren, barnmor-
skan, arbetssökanden, sjukpensionären, 
asylsökaren, ingenjören, alkoholisten, 
socionomen, konstnären, musikern, 
polisen, tandläkaren, studenten… och 
så jag. Alla är vi ett i Kristus Jesus. 
Församlingen!!

Galaterbrevet 3:26-28:
Alla är ni nämligen genom tron Guds 
söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i 
Kristus har ni också iklätt er Kristus. 
Nu är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett 
i Kristus Jesus.

Nu när vi går en spännande höst 
tillmötes känns det fantastiskt att vi är 
många som hjälps åt. Allt hänger inte 
på en eller ett fåtal, utan vi är många. 
En gemenskap som är till för varandra. 
En del av församlingens verksamhet 
syns här i tidningen, men församlingen 
är så mycket, mycket mer. Och du som 
vill är välkommen att vara med. 

Romarbrevet 12:4-5:
Ty lik som vi har en en da kropp men 
många lem mar, al la med oli ka  
upp gif er, så utgör vi, fast  
många, en en da kropp i  
Kristus, men var för sig  
är vi lem mar som är till  
för varand ra.

Göran Olsson  
pastor och  
tf föreståndare



   
Göran Olsson, pastor och tf 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
Mattias Lundström, verksamhetsledare Second Hand  0455-200 41
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

Nu har krafterna kommit tillbaka  
efter ett intensivt, men galet roligt 
ungdomsläger. 
Den 1 augusti drällde ungdomar in från olika 
håll och kanter till Kustgården Senoren. Det 
var starten på en vecka som kom att betyda 
mycket för många. Vi var tillsammans ca 
150 personer, deltagare och ledare, från olika 
städer i södra Sverige.  Årets tema var ”Rötter” 
och all undervisning, på just kvällarna utgick 
från Jer. 17:7f, där vi  bit för bit blev utmana-
des och fick tillgång till verktyg att använda i 
vardagslivet. Vad gör man när allt inte blir som 
man tänkt sig? Vad gör man när tvivel blir en 
del av ens vardag? Vad säger Gud och vad lovar 
han oss kring svårigheter och vardagsliv? Dessa 
var några frågor av alla, som undervisningen 
kretsade kring.

Men välsignad är den man som förströstar på 
HERREN, den som har HERREN till sin för-
tröstan. Han är som ett träd panterat vid vatten 

och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det 
fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid 
gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år 
kommer och upp aldrig att bära frukt. – Jer 
17:7f
 
Förutom givande och gripande ungdoms-
gudstjänster med lovsång, undervisning och 
förbönsstunder, fick vi dessutom Bibelunder-
visning på förmiddagarna. Sedan bjöd också 
veckan på glasskafé, vänner, såpabrändboll, 
80-tals gymping, tävlingar, talangjakt och 
spex. Men det som troligtvis kommer att 
stanna kvar i mitt minne i alla fall, förutom 
alla roliga hyss, är att se våra egna ungdomar 
be för varandra och möta Gud tillsammans. 
Jag känner mig hedrad och tacksam att få låna 
grabbarna och tjejerna lite då och då, och att 
få ta del av fina stunder som etsar sig fast på 
näthinnan. Som jag hoppas kommer stanna 
kvar en lång tid framöver. 

Pernilla Bergström, Ungdomspastor 

UNGDOMSLÄGER
Senorendraget 2017
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Under V.33 var det ett glatt gäng på 
28 barn och ett gäng ledare som gav 
sig av till Senorens kustgård för som-
marläger. Vi hade en fantastiskt vecka 
med mycket fint väder. Solen sken och 
ledde till många lekar och tävlingar ut-
omhus. Varje dag delades barnen upp 
i olika lag med olika lagkamrater. Täv-
lingarna kunde vara allt från att hoppa 
hopprep till att leta gula badankor i 
havet. De lärde känna nya kompisar 
och hejade på varandra.  

Temat på lägret var ”Smaka och se att Herren 
är god”. Under förmiddagarna var det bibel-
timme då Göran talade och vi fick tillsam-
mans öva på att hitta i Bibeln. Barnen var 
riktigt snabba och de som redan hade hittat 
bibelordet hjälpte sin kompis bredvid. Under 
bibeltimmen höll även Carina i sånger som vi 
fick lära oss under veckan. 

Något vi inte får glömma är all den goda 
maten vi fick under lägret. Kockarna har gett 
oss mycket god mat och fika varje dag. Ingen 
har gått hungrig. En kväll grillade vi korv och 
lekte lekar nere vid vattnet. 

En favorit enligt barnen är självklart kiosken 
som har öppet varje dag efter lunch. De köades 
utanför den lilla luckan och barnen valde noga 
ut sina favoritbitar. 

På kvällarna hölls en andakt där barnen fick 
lära känna Gud bättre. De ställde viktiga 
frågor som de kanske grubblat på under lägret 
och vi ledare lyssnade och försökte ge så bra 
svar som möjligt. Barnen berättade om sina 
tankar och vi fick tillsammans vara inför Gud. 
De har sådana bra och viktiga saker att säga 
som ger oss äldre riktiga tankeställare. De fick 
chansen att skriva saker de ville ha hjälp med 
till Gud men också saker att tacka för. 

Sista kvällen på lägret innehöll lite extra fest-
ligheter. Det var talangjakt där barnen ställde 
upp med sina bidrag. Det dansades, skämtades 

”Smaka och se  
att Herren är god”

4



och skrattades. Vi ledare gjorde sketcher och 
humöret var på topp. Den här kvällen var det 
extra god mat och efterrätt. Alla var mycket 
nöjda. 

Under lägret har vi också haft något som 
kallas för en hemlig vän. Alla fick dra en lapp 
ur en burk och namnet på lappen var den 
personen du hade som hemlig vän för veckan. 
Tanken med detta var att barnen skulle få och 
ge komplimanger till en kompis. I slutet av 
veckan avslöjades allas hemliga kompisar. 

Jag känner mig tacksam till Gud för allt vi fått 
vara med om.

/Cornelia Bengtsson 

+ Härligt Knatteläger!
Några föräldrar såg till att det även i 
år blev ett dygn med knatteläger för 
dom mellan 5 och 8 år. 

Ett härligt gäng fick vara med om både bad 
och samlingar, pyssel och lekar. Våra sam-
lingar hade temat ”Älskad, värdefull, dyrbar. 
Och almänt bra”. Som Guds barn är vi barn till 
en Kung - och på så vis faktiskt till och med 
kungliga! 
 På måndagen fick alla barnen göra självpor-

trätt i guldiga och glittrande 
färger och alla möjliga sorters 
material, på färdig monterad 
guldram. Många stolta barn 
kunde ta med sig ett minne 
hem, tillsammans med en 
knapp det stod ”Älskad” på. 

/Morten Ravnbø
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Pingstkyrkans Second Hand i Bergåsa 
har haft flera olika verksamhetsledare, 
och nu tackar Björn Mikmar för sig 
och lämnar över uppgiften till Mattias 
Lundström, som hoppas på att vara 
kvar ett bra tag. 

Jag träffar Mattias i café Ankaret efter sön-
dagsgudstjänsten och ställer mina nyfikna 
frågor.

– Hur kom det sig att du tog över rollen?
– Jag hade faktiskt länge tänkt tanken men 

det blev inte något av det, tills frågan kom och 
jag bestämde mig för att söka tjänsten. Nu har 

jag har sagt upp mig från mitt jobb som pro-
duktionstekniker för att jag känner det är dags 
att göra något nytt.

– Vad kommer tjänsten innebära?
– Mina främsta uppdrag kommer vara att 

styra de som är i butiken dagtid, att stötta, 
komma fram till hur saker och ting ska utföras 
och skapa förutsättningar för t.ex. volontärerna. 
Jag har redan kollat läget lite och det finns vissa 
detaljer jag skulle vilja ändra på.

– Vad ser du mest fram emot och vad tror du 
blir största utmaningen?

– Att jobba med människor får jag svara på 
båda två. Det finns många viljor och åsikter om 
hur saker ska vara och det är så det fungerar i 
en sådan här verksamhet. Så det ska både bli 

Mattias Lundström 
– ny verksamhetsledare
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Fem  
snabba
Ålder: 41 år
Bor: Lyckeby
Familj: Fru Karin, barnen 
Gustav, Edvin och Elsa
Favoritmusik: Svängig 
rock och gospel
Största dröm: Se barnen 
växa upp och trivas med 
livet

väldigt roligt samtidigt som det såklart känns 
lite spänt. 

Mattias berättar att förutom att han varit 
med och hjälpt till i Second Hands transport-
grupp kommer han in i det hela med nya ögon. 
Han tror att detta är till fördel, att inte ha massa 
i bagaget sen tidigare så han kan bilda en egen 
uppfattning. Tills vidare har han inga stora 
visioner utan vill fokusera på att det dagliga 
arbetet ska fungera bra. Dock poängterar han 
något han skulle vilja se förändring på.

– Ibland kan jag tycka att Second Hand ses 

som en egen verksamhet, trots att det faktiskt 
är en del av Pingstkyrkans församling. Det ska 
kännas och märkas att butiken är i samhörighet 
med kyrkan, och det går på rätt väg men jag 
tror det kan bli ännu bättre. Det ska ses som en 
helhet.

– Min intention nu är att köra stenhårt, 
skrattar Mattias.

Jag tackar för hans tid och vi önskar lycka till 
i nya tjänsten!

Vendela Holmesson

Al l t  överskott  går  t i l l  b istånd och socia l t  arbete                         www.pingstkyrkankarlskrona.se

- och gör en insats för både  
miljö och medmänniskor

Skänk dina   
  saker! 

Nu är  
vi i gång  
igen efter  

sommaren! 

Adr Sunnav. 99A 
Tel 0455-20041
Fika på Café 2 - 
nybakat och gott!

Inlämning:  
Mån – Tor kl 9 – 15  
Tis kl 17 – 20 
Mobil: 0768-858 655

VÅRA  
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30
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Glimtar 
från vår verksamhet

Våra LP-vänner medverkade på Nyhemsveckan.

Även i år var det ”Tro Hopp Kärlek” under Skärgårdsfesten. Det var Sommarutställning med över 60 alster, 
utomhusscen med musik och magi, och det serverades våfflor m.m. 

Många besökte LPs loppis i slutet av augusti. 

Personalen hade trevlig sommaravslutning hemma hos Carina Holmesson.

Den 27 augusti fylldes kyrkan under 
konserten ”A TRIBUTE TO ANDRAE 
CROUCH”. Medverkade gjorde Samuel 
Ljungblahd, Bill Maxwell, Anna Weister 
Andersson, Bodekull Gospel & Jazz 
Orchestra och Gospel Company. 

Den 3 sept. 
döptes Kerstin, 
Azad & Suzan i 
havet vid Saltö. 



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

9

PROGRAM SEPT-DEC

5 Ti 18.00 Bönegemenskap Rödeby Filadelfia
6 On 09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år. startar
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
7 To  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt startar
  18.00 Samtal-Livsberättelser-Frågor/svar, fika Rödeby Filadelfia 
10 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, På väg genom bibeln – Rut, Louise 

Sundkvist, Barnvälsignelse, Parentation, Söndagsskolan startar
 

13 On 18.00 Bön
14 To  14.30 Musikandakt Vitus Elena
  18.00 Kring Ordet, fika Rödeby Filadelfia
15 Fr 18.00 Joy - startar – Fredagskul från åk 2
  18.00 MP - startar – åk. 6 & 7
  18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation åk. 8
  18.30 After8 - samling för ungdomar i Korskyrkan Lyckeby. OBS!! plats!! 
17 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Debora, Den modiga 

profeten, Göran Olsson, Barnvälsignelse, Barnplaneten öppen, 
församlingsmöte efter gudstjänsten, fika

 
20 On 18.00 Bön
21 To  18.00 Kring Ordet, fika Rödeby Filadelfia
22 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar. OBS! Ny tid!!
24 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Gideon, Den oväntade befriaren, 

Pernilla Bergström, söndagsskola, fika
 

27 On 18.00 Bön
28 To  18.00 Rödebygemenskap ” En utsträckt hand” Lennart Lindstedt, fika 

Rödeby Filadelfia
29 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar. 
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år - start 6/9
Torsdagar  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt - start 7/9
Fredagar  18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6 - start 15/9
 18.00 MP – Mission possible - start 15/9
 18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8 - start 15/9
 19.30 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt - start 15/9
Söndagar  11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe - start 10/9

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering
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30 Lö 09.30 ”Föräldraträff med Hotellfrukost – Collection Hotel Carlscrona. 
Anmälan senast onsdagen den 27 sept. till Göran Olsson:  
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se”

1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Missionsgudstjänst. Annelie Lennartsson IBRA, 

Barnplaneten öppen, Second Voice, fika
 

3 Ti 18:00 Bönegemenskap Rödeby Filadelfia
4 On 18.00 Bön
5 To  14.00 Musikandakt Fregatten
   18.00 Samtal-Livsberättelser-Frågor/Svar, fika Rödeby Filadelfia
6 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
8 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Musikgudstjänst med nattvard, ”Förtröstan på Gud - sånger av 

Lydia Lithell” Göran Olsson, Sång: Stina Olsson, söndagsskola, fika.
 

11 On 18.00 Bön
  13.00 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
12 To  18.00 Kring Ordet, fika Rödeby Filadelfia
13 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
14 Lö 19.00 Live på riktigt - God mat o bra musik. By Mercy, m.fl.
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Simson - En hjälte eller inte,  

Göran Olsson, Barnplaneten öppen, fika
  18.00 Sjukhuskyrkans höstmöte, Sjukhuspastor: Louise Sundkvist

 
18 On 18.00 Bön
19 To  14.00  Musikandakt Ekliden 
  18.00 Kring Ordet, fika Rödeby Filadelfia
20 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
21 Lö 18.00 Höstkonsert, Second Voice, On the Road, m.fl. Insamling till 

förmån för katastrofen i Syd Sudan, Fri entré. 
22 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Hanna - Ett hjärta vänt till Gud i 

bön,  Pernilla Bergström, söndagsskola, fika 
 

25 On 18.00 Bön
26 To  18.00 Rödebygemenskap med Lotsarna Torhamn, fika Rödeby Filadelfia
27 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
28 Lö 17.00 Församlingskväll, samtal, gemenskap
29 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Tomas Jönsson, Offergång, Barnplaneten öppen, fika 

 
1 On 18.00 Bön
2 To  18.00 Samtal-Livsberättelser-Frågor/Svar, fika, Rödeby Filadelfia
3  Fr  14.00  Musikandakt Gläntan, Kungshöjden
5 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Göran Olsson, söndagsskola, fika.  

Tacksägelse för de som avlidit i tron på Jesus under året som gått.
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EN ROCKIG KVÄLL I CAFÉET!Kom till en kväll med bra musik och god mat. Den 11 februari, kl 2000

LIVE p å  r i k t i g t !  
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7 Ti 18.00 Bönegemenskap Rödeby Filadelfia
8 On 18.00 Bön
  13.00 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
9 To  18.00 Kring Ordet, fika Rödeby Filadelfia
10 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
12 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell gudstjänst, Mikael Severinsson, Barnplaneten öppen, 

fika
 

15 On 18.00 Bön
16 To  18.00 Kring Ordet, fika Rödeby Filadelfia
17 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
18  Lö  14.00  Musikandakt af Klint
19 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Samuel - Gud talar igen, Göran 

Olsson, Söndagsskola, fika 
 

22 On 18.00 Bön
23 To  18.00 Samtal-Livsberättelser-Frågor/Svar, fika Rödeby Filadelfia
24 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
25 Lö 19.00 Live på riktigt med Agnes Grahn, Stockholm.  

God mat o bra musik. Fri entré. Se annons. 
26 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Barnplaneten öppen, fika

 
29 On 18.00 Bön
30 To  18.00 Rödebygemenskap Kyrkoherde Mats Svensson, Ingrid & Roland, fika 

Rödeby Filadelfia
1 Fr 19.30 After8 - samling för ungdomar 
2 Lö 10.00  Julmarknad på LP, 10-14. Nickelvägen 1, Torskors 
  16:00 Julfest för Små och Stora, Bibelutdelning och annat skojigt
3 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, Second Voice

9 Lö 16:00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
  19:00 Julkonsert 
10 Sö 17:00 Julkonsert
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EN ROCKIG KVÄLL I CAFÉET!Kom till en kväll med bra musik och god mat. Den 11 februari, kl 2000

LIVE p å  r i k t i g t !  
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Agnes Grahn beskrivs ha en röst och 
ett tilltal som kan sjunga rakt in i själen 
på människor.  2016 års Utbult-stipendi-
um. ”Hennes röst är en unik kombination 
av skörhet och styrka. Hennes sånger ger 
trons fladdrande låga nytt syre och frusna 
själar välbehövlig värme”, löd juryns 
motivering. 

Hon läser musik- och medie- 
produktion vid Musik hög skolan  
i Stock holm och medverkade  
under Nyhemsveckan 2017.

Lördag 25. nov. kl 19

Agnes 
Grahn 11



Varje år arrangerar LP-verksamheten 
i Sverige två sommarkonferenser. En i 
Arjeplog och en på Gullbrannagården 
utanför Halmstad. Sjutton personer 
från LP-verksamheten i Karlskrona 
deltog första veckan i augusti i kon-
ferensen på Gullbrannagården. Där 
träffades ca 500 personer från LPs 
verksamheter runt om i Sverige. 

Det blir många kära återseenden för dem som 
varit med förut och nya trevliga bekantskaper 
för dem som är med för första gången. Under 
dagarna blev det många gripande vittnesbörd, 
fantastiska predikningar och underbar sång 
och musik. Det var många som blev frälsta, 

LP-konferens  
på Gullbrannagården

LÖRDAG 
21 OKTOBER 
KL 18.00 

HÖSTKONSERT
Second Voice, On the Road, m.fl.  
Insamling till förmån för katastrofen 
i Syd Sudan, Fri entré. 

RÖSTRÄTT TILL ALLA!  
Var med i vår kör!

Second Voice är för alla som vill sjunga i kör!  
Erfaren som oerfaren. Välkommen till övning  

tisdagar kl 18.30 till 20. För mer info,  
ring Carina Holmesson på 0736 320028  

eller se pingstkyrkankarlskrona.se



många fick uppleva ett Gudsingripande  
i sina liv. 

På söndagen avslutades konferensen med att 
sexton personer valde att döpa sig. Ibland dem 
fanns Sara från Karlskrona som blev frälst 
under veckan och som ville döpas i havet. Det 
man slås av när man möter alla dessa som fun-
nit en väg ut ur missbruket är tacksamheten. 
Man är tacksam för frälsningen, man är tack-
sam för att man är drogfri, man är tacksam 
för att man har vänner, man är tacksam för att 
man får vara med i en församling och att man 
finns i ett sammanhang som är bra för en. Det 
är många som redan ser framemot att få åka 
på en konferens nästa år igen.

Tomas Jönsson 
Föreståndare för LP-verksamheten

LP-konferens  
på Gullbrannagården

LP Karlskrona driver missbrukarvård sedan 
flera år, där många av kommunens missbrukare 
fått hjälp både medicinskt och socialt. Vi hjälper 
människor till ett nyktert och drogfritt liv.

KONTAKTA: LP-KARLSKRONA 0455 69 49 79

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
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Bilder 
från Ulfs avskedshelg 3-4 juni. 





Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com
0708 708 999

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

LP-loppis!
Varje tisdag & torsdag  
kl 10-14 på Nickelvägen 1.

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

Vi hjälper människor till ett  
nyktert och drogfritt liv.

Kontakta oss på 0455-69 49 79

TACK TILL VÅRA SPONSORER! Ta kontakt om du också vill stödja Pingstkyrkans verksamhet.

www.viktorstenlund.se
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För mer information, eller om du vill du starta 
en ny grupp, ta kontakt med  Rolf eller Birgun:  

Birgun tfn 0708 338884 / birgun.petersson@gmail.com 
Rolf tfn 0709 433555 / rolfapetersson@gmail.com

Välkommen till höstens

Alpha!
 
Vi träffas och äter tillsammans,  
sedan är det föreläsning med efter- 
följande intressanta samtal i grupper.

Anmälan till  
info@pingstkyrkankarlskrona.se

Se närmare datum och info om  
Alphakursen på hemsidan:  
www.pingstkyrkankarlskrona.se

”Mamma, 
vad händer 

när man 
dör?”

”Var  
kommer  

jag ifrån?”

”Vem är 
Gud?”

  Vara med i en  
hemgrupp?
I en hemgrupp så fikar vi, samtalar om livet, 

läser i Bibeln och ber. Våra grupper möts på 

lite olika tider och platser. Vill du vara med i 

en grupp? Ta kontakt med Rolf eller Birgun, 

eller en hemgruppsledare. (Lista finns på 

kyrktorget). Du kan också läsa lite mer om 

våra hemgrupper på hemsidan: 

pingstkyrkankarlskrona.se under Vi gör > Tro 

> Hemgrupper
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Kanske en konstig rubrik när vi som 
församling inte når upp till de insam-
lingsmål vi tillsammans beslutat om. 
Juni, juli & augusti var inga bra insam-
lingsmånader. Så varför vill vi inte ha 
dina pengar? Jo, vi önskar istället ditt 
hjärta. 
Ty där din skatt är, där kommer också 
ditt hjärta att vara. Matt. 6:21

Hjärtat styr många av våra handlingar, våra 
prioriteringar, våra val. Forskare har kon-
staterat att många beslut vi fattar bygger inte 
på förnuftiga argument som vi tror, utan på 
impulser och vårt hjärta. 

Gud har kallat oss som församling att nå ut 
med evangeliet om Jesus i Karlskorna. 

Du behövs för att göra det möjligt – ditt hjärta 
behövs. Tillsammans gör vi skillnad i det lo-
kala församlingsarbetet, i olika sociala projekt 
och i mission i andra länder. Upplev glädjen 
att få vara med och ge till Guds verk.

Församlingens ekonomiska förutsättningar 
bygger på att varje medlem frivilligt och uti-
från sina förutsättningar ger av sina resurser. 
Tillsammans gör vi det möjligt. 

Ge medvetet, ge med hjärtat och regelbundet! 
Ge vad du kan och sörj inte för det du inte kan. 

Exempel på hur du kan vara 
med och ge en gåva till försam-
lingen:

Kontant: I kollektboxen i samband med våra 
gudstjänster. 

Bankgiro: Via församlingen Bg 982-2032 

Swish: Swisha din gåva med mobilen. Swish.
nr: 123 060 99 17

Gud välsigne dig och tack för dina gåvor.

Markus Lundström  Göran Olsson
Styrelsens ordförande tf föreståndare  

Vi vill inte ha dina pengar!

EKONOMIINFORMATION



Servicegrupper 
– ett gemen-
samt ansvar 
Vi behöver bli fler i 
våra servicegrupper!

Vissa funktioner i en försam-
ling är extra viktiga för att 
allt annat skall fungera. Att 
det är rent och snyggt. Att 
någon öppnar dörren, hälsar 
och visar besökare tillrätta 
och att det finns en kopp 
kaffe efter gudstjänsten. 

Du som har möjlighet och 
vilja att tillsammans med 
andra göra skillnad i en ser-
vicegrupp – ta kontakt med 
Asta Carlsson 070-594 06 
12 eller Kerstin Lundström 
070-822 88 72. 

MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
50 år 
11 Nov Stina Erserum
14 Nov Camilla Ahlström

65 år
25 Sep Anita Thorsberg
30 Sep John De Bie
14 Okt Rose-Marie Leksell
14 Nov Hans Walde

70 år
8 Okt Lena Dolk
6 Nov Erica Perez
28 Nov Marianne Andersson

75 år
7 Nov Jarn-Allan Josefson
17 Nov Margit Magnusson

85 år
26 Nov Stina Ulvsgärd

90 år
13 Nov Birgit Holgersson

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

Döpta
6 Aug Sara Jonhede
3 Sept Kerstin Hjälmberg
3 Sept Azad Hamid
3 Sept Suzan Awdo

Nya medlemmar
18 Juni Leif Hult
18 Juni Joel Stråth

Avlidna
4 Juli Set Olofsson
29 Juli Ullamila Haig
9 Aug Siv Gustavsson
30  Sept  Nils-Erik Andrén

Nya val
Vid det extra administrationsmötet den 18 juni 
valdes Rupert Lindén som vice föreståndare från 
om med 2017-08-01. Göran Olsson valdes till 
vice ordföreståndare i styrelsen från och med 
2017-08-01.
Då församlingen bytt revisionsbyrå till Ernst & 
Young, valdes Anders Göransson från Ernst & 
Young som ny revisor. 

Second Hand
Ny verksamhetsledare på Second Hand är Matti-
as Lundström. (se intervju i tidningen) På Second 
Hand är också Malin Bornerheim projektanställd 
som butiksledare på 50% till mitten av november. 
Under tiden fortsätter vi arbetet med att hitta en 
person som varaktigt kan gå in i tjänsten som 
butiksledare. Malin har tidigare under drygt 16 
år drivit klädbutiken Gina Tricot i Karlskrona. 

INFORMATION OM HÖSTEN 
Föreståndarfrågan
Under sommaren har samtal förts i liten skala och 
arbetet kommer att intensifieras nu när höstter-
minen startat. Just nu fokuserar vi arbetet kring 
arbetsfördelningen av de arbetsuppgifter som 
finns. Dels vilka uppgifter som kommer hamna 
på mitt bord som tillförordnad föreståndare och 
vilka uppgifter som ska fördelas inom personal-
teamet, Kåren och andra ideella krafter i försam-
lingen. Några uppgifter kanske behöver pausas en 
tid. Tillsammans söker vi Guds ledning om hur vi 
ska fördela de olika uppgifterna. 

Fortsätt att be för oss i församlingsledningen och 
den process vi befinner oss i. 

Göran Olsson
Pastor och tf föreståndare 
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”Ty liksom kroppen  
är én och har många  

delar och alla de många 
kroppsdelarna bildar en 
enda kropp, så är det 

också med Kristus… Ni 
utgör Kristi kropp och är 
var för sig delar av den.  

1 Kor. 12:12, 27. 

Fo
to
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n

De orden tog tag i mitt hjärta för en 
tid sedan. Ord som jag önskade inte 
var sanna men som är en verklighet för 
många idag. Både unga och gamla. De 
upplever att de inte blir sedda, lyssnade 
på eller får en kram. 

SE MIG! Alla vill bli sedda. På olika sätt för-
söker vi bli sedda. Genom kläder, frisyr, attityd, 
språk, sociala media, träning… SE MIG! När 
jag blir sedd, utvald, innebär det att någon vill 
ha mig. Jag står inte längre utanför, utan finns i 
ett sammanhang. Jag är efterlängtad. Jag har en 
tillhörighet. Men om ingen ser mig…

LYSSNA PÅ MIG! Det finns ingen som lyssnar 
på mig! Ingen bryr sig om vad jag har att säga! 
Alla vill att någon lyssnar. Inte bara hör utan 
verkligen lyssnar. Att någon lyssnar innebär att 
den är intresserad av vad jag har att säga. Jag får 
uppmärksamhet och bekräftelse. Men om ingen 
lyssnar…

BERÖR MIG! Behovet av fysisk närhet är näs-
tan lika stort som vårt behov av att andas, behov 
av mat och vatten. Utan beröring är det lätt att 
känna sig värdelös, rädd att inte duga. Beröring 
är något bra. Må-bra-hormonet Oxytocin frigörs 
vid beröring. Det lindrar smärta, sår och skador 
läker snabbare, sänker puls, blodtrycket och hal-
terna av stresshormoner. Dessutom har hormonet 
en långvarig effekt och påverkar oss längre än 
under själva beröringen. Längtan efter beröring, 
hålla en hand, hålla om varandra, en Fist bump, 

en Hi five, en klapp på kinden, en hand på axeln, 
en kram. Men om ingen berör…

Tyvärr är det många som idag inte inte blir sedda, 
lyssnade på eller berörda av någon. Saknade av 
dessa tre gör att människor försöker döva dessa 
känslor genom olika missbruk, alkohol, droger, 
mat, träning, våld etc. Eller så tar de i ännu mer 
för att bli sedda och lyssnade på. Beröring fås 
genom övergrepp eller pengar.

I bibeln kan vi läsa att Jesus ser, Jesus hör och 
Jesus berör. Jesus möter alla de mänskliga behov 
vi har. Om ingen annan ser dig, Jesus ser Dig. 
Om ingen annan lyssnar, Jesus lyssnar på Dig. 
Om ingen annan berör dig, Jesus berör Dig. Och 
Du är aldrig ensam.

Du kommer aldrig att komma till en plats där 
Gud inte finns. Du kan flytta, resa bort, tilldelad 
en ny uppgif eller inlagd på sjukhus, men – rista 
in denna sanning i sten – du kan aldrig vara på en 
plats där Gud inte finns! – Max Lucado

Eftersom Jesus valt att bo i alla de som tror på 
honom. Kan Du vara Jesu ögon, öron, armar o 
händer. Du kan vara den som ser den som ingen 
annan ser. Du kan vara den som lyssnar när 
ingen annan lyssnar. Du kan vara den som berör 
när ingen annan berör. Jesus kallar alla oss som 
tror på honom att se, lyssna och beröra. Genom 
Dig kan andra människor möta en Gud som kan 
möta de mänskliga behoven de har. SE MIG! 
LYSSNA PÅ MIG! BERÖR MIG!

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Önskar jag vore en 
mobiltelefon – då skulle 
någon hålla om mig  
och de skulle ha sett  
på mig hela dagarna.


