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jag gör s. 3

SOMMARENS PROGRAM s. 9



   

Jag älskar församlingen!
För mig är församlingen det vackraste Gud skapat. Människor 
i olika åldrar, bakgrund, etnicitet och social status. I försam-
lingen ryms det brustna och svaga, de utsatta och ensamma, 
de lyckade och misslyckade, de opolerade och polerade…  
Det är församlingens mångfacetterade innehåll som gör den 
så fantastiskt. 
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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: Göran Olsson
redAktör:   Göran Olsson Mobil: 0768-68 11 13  
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
design:  Morten Ravnbö [www.ravnbo.com]
tryck:  Tryck & Reklam, Karlskrona

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.

Nyligen hade jag förmånen att gratu-
lera församlingens äldsta medlem, Maj 
Gullbing, som fyllde 100 år. Strax efter 
fick jag be om Guds välsignelse över 
nyfödda Saga Askevik. Vilken bredd! 
Jag älskar församlingen!

Nyligen hade vi besök av Jacinto 
Solano & William Tocto  från Peru, 
som berättade att de hade 3500 barn 
i söndagsskolan. Genom PARAS-
projektet i Bangladesh hjälper vi idag 
ca 500 handikappade barn och deras 
mammor. Vilken bredd! Jag älskar 
församlingen!

I maj reste vi ett mötestält för att ha 
Tältkalas, ett tält som fylldes fyra 
gångar av barn och föräldrar. Kapellet i 
Rödeby fylldes till bredden när de hade 
sommaravslutning. Ungdomar åkte på 
HOPE19 i Nybro. Vi har haft körhelg, 
Live på riktigt, vårkonsert, LP-loppis, 

konfirmationsavslutning och anställt 
ny verksamhetsledare på Second Hand. 
Vilken bredd! Jag älskar församlingen!

Som församling står vi också inför 
stora utmaningar. Färre som vill en-
gagera sig och ta ansvar, minskat antal 
gudstjänstbesökare, brist på ledare i 
många av våra verksamheter, vi når 
inte upp till insamlingsmålet etc. Före-
ståndarfrågan och lokalfrågan. Vilka 
utmaningar! Jag älskar församlingen!

I detta nummer av Ankaret  
kan du ta del av något 
av den mångfacettera-
de Pingstförsamlingen 
i Karlskrona som snart 
fyller 100 år. 

/Göran Olsson  
pastor och tf före-
ståndare 



   
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
Fredrik Åkesson, butiksledare Second Hand  072-187 30 56
Second Hand, Butiken   0455-200 41 
Second Hand, Transporten 0768-85 86 55

TEL. EXP 0455-555 40

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

FÖRSAMLINGENS BASVERKSAMHET: 

BANKGIRO:  982- 2032
SWISH-NR:  123 060 99 17

JESUS & JAG

>>

svårare att lägga grunden för en stabil framtid 
för sina barn.
– Vad är tron för dig?
– Min kristna tro har alltid funnits där; mina 
föräldrar förde den vidare till mig, och jag var 
och är mycket aktiv i kyrkan. Pastorn i försam-
lingen i Sierra Leone var viktig för mig, han 
lärde mig mycket. När stora delar av min familj 
flyttade till Sverige blev jag kvar hemma; detta 
var en jobbig prövotid och jag kände mig ofta 
ensam, men när pastorn sa till mig att jag skulle 

– Berätta lite om dig själv!
– Jag kommer från Sierra Leone, ett mindre 
land vid Afrikas västkust. Här växte jag upp, 
i ett kristet hem. Jag var mycket i kyrkan 
och runt i olika församlingar. Landet är till 
större del muslimskt, men jag vet många som 
konverterat till kristendom. Min pappa och 
mamma flyttade till Sverige runt sekelskiftet, 
men jag kom inte hit förrän 2013. Vi flyttade 
för de goda utbildningsmöjligheterna och för 
ett bättre liv helt enkelt. I mitt hemland är det 

EZEKIEL KAMARA:

– Utan  
Jesus  
hittar jag 
inte rätt

Ezekiel Kamara:
Ålder: 32
Bor: Kungsmarken
Familj: Frun Emma 
och tre barn
Gör: Jobbar som 
personlig assistent
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>> sätta min tillit till Gud så fick jag nytt hopp, 
och nu är jag här! Detta är något jag bär med 
mig – ”put your trust to God.” Utan Jesus hit-
tar jag inte rätt.
Jag har fått många bönesvar och tecken på 
att Jesus är med mig i allt vad jag gör. Min 
relation till honom är något som aldrig kan 
brytas; i honom finner jag min glädje och 
styrka, och i honom är jag en vinnare.

– Hur lever du ut din tro?
– Jag vill hjälpa andra så mycket jag kan. Jag 
vet att det då blir till välsignelse både för an-
dra och för mig själv. Att kunna se till männ-
iskor i nöd är viktigt, för vi behöver varandra 
vid alla typer av motgångar. Jag vill kunna 
tjäna Gud genom att finnas till för andra.

 – Min största önskan är att få följa Jesus 
hela livet. Han är alltid nära, även om jag inte 
alltid ser honom. Precis som vinden, eller 
kärleken, vilka man inte kan se, men definitivt 
kan känna.
 – Det kanske låter jobbigt, eller olustigt, 
men det är inte svårt att vara hängiven för 
Gud. Att släppa fokus på det onödiga och ägna 
sitt hjärta åt honom, det kan alla göra.

– Vill du dela med dig av något?
– I Johannes 14:16 säger Jesus ”Jag är vägen, 
sanningen och livet”. Och så är det; det finns 
någon bakom allt. Det berättar Bibeln, och det 
är utifrån detta jag bygger min tro.

Text & Bild: Vendela Holmesson

Ezekiel med sin pappa, 
syster, hennes  
dotter och en väns  
två döttrar. 
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>>

Göran Wohlin är mannen som kom-
mer att börja som ny verksamhets-
ledare i augusti. Men vem är Göran 
– och hur känner han inför att börja 
i vår Second Hand?

– Var och hur började din resa till en personlig 
tro?
– I 12–13 års ålder kom countrymusiken in i 
mitt liv och det var de kristna texterna i den 
som berörde mig mycket. Hade mycket fun-
deringar i tonåren om de essentiella frågorna 
framför allt, som var många. När jag blev 
26-27 kom tankarna om att Gud fanns, intres-
set ökade om Gud. Titti, min syster, tog med 
mig till kyrkan och jag kände att där trivdes 
jag. Frågorna då handlade mest om att få GT 
att gå ihop med NT vilket var viktigt för mig. 
När jag 1981 beslutade mig för att bli kristen så 

fick jag ett profetiskt tilltal att jag skulle tjäna i 
församlingen genom Sören Sigurdsson och nu 
38 år senare är jag där.
– Hur skulle du beskriva din relation till Jesus 
och vad betyder församlingen för dig?
– Min relation till Jesus är att han är alltid 
nära, finns intill mig hela tiden. Jag vill tala 
om att Jesus är mer närvarande hos oss än vad 
många tror, han vet hur vi tänker. När det gäl-
ler församlingen så är det grunden att stå på 
för att kunna leva livet.

– Hur kom det sig att du sökte tjänsten som 
verksamhetsledare?
– Jag kände mig träffad när tjänsten kom ut. 
Trivs med det jobb jag har nu, men kunde inte 
släppa tanken. Kollade med Stina Olsson om 
tjänsten, ville ventilera lite och hon sa åt mig 
att det är fritt att söka och avvakta vad som 
händer. Då gick jag hem, funderade och bad 
över det. Samtalade med Sylvia, ville förankra 

GÖRAN WOHLIN:

– Ny verksamhetsledare 
på Second Hand
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8 KORTA:

Namn: Göran Wohlin

Ålder: 65 år

Familj: Sylvia fru, 2 
barn och 2 barnbarn 
Favoritmusik: Country

Största dröm: Att få åka till 
Nashville och lära sig spela banjo 
bättre. Sedan kommer att få resa 
till Israel under en längre period än 
vanlig semester.

Favoritbibelord: Jesaja 53 som jag 
levt med sedan jag blev frälst. Det 
var mina synder han bar fastnade.

Favoritplats: Ljungskär 
tillsammans med Sylvia.

Vad gör dig lycklig: Det som berör 
hjärtat.

>> det med henne. Sedan sökte jag tjänsten.

– Vilka erfarenheter har du med dig från 
liknande arbete?
– Jobbet som jag har i kommunen liknar 
mycket arbetet på Second Hand. Mina arbets-
uppgifter har varit att sysselsätta människor, 
coacha och få igång människor. Få människor 
att växa. Jag är bra på att lyssna på människor 
och samtidigt lyssna in och driva projekt.

– Vad ser du fram mot och vad blir de största 
utmaningarna?
– Jag ser fram mot att utveckla verksamhe-
ten för att ändamålet ska fungera så bra som 
möjligt. Att vi kan fortsätta arbeta med göra 
skillnad för människor i Karlskrona, men 
även missionsarbetet ute i världen. Utma-
ningen blir att fortsätta växa med tanke på alla 
aktörer som finns på marknaden idag. Hålla 
oss i toppen. Utveckla både butiken och hänga 
med i utvecklingen när det gäller Second 
Hand arbetet.

– Hur tror du Pingstkyrkans Second Hand ser 
ut om 5 år?
– Då tror jag att Pingstkyrkan, Second Hand 
och LP-verksamheten är integrerade på 
samma ställe

Text & Foto: Stina Olsson

A l l t  ö v e r s k o t t  g å r  t i l l  b i s t å n d  o c h  s o c i a l t  a r b e t e     www.pingstkyrkankarlskrona.se

Sommaryra!
Halva priset på allt  
lördagen den 6 juli. Välkommen! 

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

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

VÅRA  
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

Semester-
stängt på  

Second Hand
7 juli – 4 aug
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Glimtar 
från vår verksamhet

God mat från Bangladesh serverades 
på missionskvällen den 25 maj

Faizun & Faruk Nessa besökte vår guds-
tjänst och tolkades av Linnea Bergström. 

Faizun Nessa berättade om Paras-
projektet som församlingen stöder. 

Den 24 mars gästade Lars Hörnberg och en familje 
med ungdomar från Caminual Felix vår gudstjänst.

Ludvig, Emelie & Elin undersöker något 
spännande på CC-hajken.

Gustav & 
Ludvig kollade 
kapellet på 
Stenshamn un-
der CC-hajken.

Ungskär tog oss tillbaka till fastlandet 
efter ett dygn på Utlängan.

Daniel Alm predikade  
då många besökte vår  
getsemanegudstjänst  
under påskveckan.

16-17 mars hade vi körhelg med 
Louise Bjurling som avslutade med 
gospelgudstjänst där gospelkör och 
barnkören Joyful medverkade. 
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Glimtar 
från vår verksamhet

Helgen 1-2 juni fick försam-
lingen möjlighet att lyssna 
till Niclas Madestam.  

Helgen 18-19 gästade Ja-
cinto Solano & William Tocto 
från Peru vår församling. 

Second Voice medverkade när Rödeby-
gemenskapen hade sommarfest i ett 
fullsatt Filadelfia i Rödeby.

Mpho Ludidi och Amanda Abada var två 
av de medverkade i vårkonserten den 18 
maj som leddes av Stina Erserum. 

Den 13 mars 
fyllde försam-
lingens äldsta 
medlem, Maj 
Gullbing, 100 
år. Detta firades 
under flera da-
gar med många 
vänner och 
släktingar. 

Personaldag med personalen i försam-
lingens olika verksamheter i Karlskrona.

Grillning och olika 
tävlingar fyllde perso-
naldagen den 24 maj i 
Tjuraviken på Almö.

Jacinto, ledare för 
församlingen i Peru, pre-
dikade i gudstjänsten.

LPs loppis den 27 april drog som vanligt mycket folk 
som kunde fynda bland diverse varor. 

Missionsgudstjäns-
ten i slutet på mars 
gästades av Niclas & 
Anne Collén. Niclas 
berättade om IBRAs 
fantastiska arbete 
utöver vår värld. 
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PROGRAM JUNI-SEPT ’19

16 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson,
  15.00 Sommarmöte i Beseboda. Ingrid & Roland, Medtag kaffekorg! 

Rödeby Filadelfia. Vid regn, inställt.
 

22 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
23 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Anders Lovemo. Sång: Gitte Lovemo

 
27 To  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
30 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Rupert Lindén

 
4 To  14.30 Musikandakt Vitus Elena
  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
7 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Maria Ekroth

 
11 To  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
12 Fr 19.00 Bryggmöte med Missionsbåten Shalom vid Handelshamnen, 

Karlskrona.
14 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Rupert Lindén

 
18 To  18.00 Grillkväll i Filadelfia Rödeby, Strängmusiken. Rödeby Filadelfia
  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
21 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Anders & Ethel Bertling

 
25 To  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
28 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Rolf & Birgun Petersson

 
1 To  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
3 Lö 13.00 Live Pingst - Pingstkyrkans kulturscen under Skärgårdsfesten kl 

13-16, mer info, se annons >
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år
Torsdagar  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt
Fredagar  18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6 
 18.00 MP – Mission possible 
 18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8
 19.30 Station - Ungdomssamlingar, tonår och uppåt 
Söndagar  11.00 Gudstjänst m/ Knatteklubben/Bibelklubben eller Öppen Barnplanet

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering.

Internationella möten i Kungsmarken har  
sommaruppehåll - och återkommer till hösten! 

Barnverksamheten  har sommaruppehåll  fram till skolstart.Men kolla våra läger  på sidan 12
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4 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Annelie Lennartsson - IBRA, 
Göran Olsson

 
8 To  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
11 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Mikael Severinsson

 
15 To  10.30 Musikandakt Ekliden
  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
17 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
18 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, Glimtar från sommarens läger

 
21 On 13.15 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Röödeby
22 To  17.00 Samling med bön/samtal. Rödeby Filadelfia
  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
25 Sö 10.00 Sommargudstjänst,

 
29 To  18.00 Rödebygemenskap med Jesamine, fika. Rödeby Filadelfia
  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. 

Tag med badkläder & något att grilla.”
31 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors
1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens höstupptakt - Göran Olsson m.fl.  

Servering, OBS! Ny gudstjänsttid!
 

3 Ti 17.00 Bönesamling. Rödeby Filadlefia
  18.30 Second Voice - första övningen efter sommaren
4 On 09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år. Startar
  18.00 Bön
5 To  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt startar
6 Fr 18.00 Joy, MP & CC startar för höstterminen
  19.30 Station – samling för ungdomar
8 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Björn Pettersson

 
11 On 18.00 Bön
12 To  17.00 Bibelstudium, fika. Rödeby Filadelfia
13 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, LP-60 år, Tomas Jönsson

SE
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E
R

Alpha startar upp igen 
under hösten 2019. 
Närmare datum 
kommer senare..

Pingstförsamlingen 
Karlskrona 100 år...

Boka redan nu in 22-24 
maj 2020.  Då kommer 

vi att fira!
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K O N S T  
& M U S I K !

Medverka i utställningen? 
Alla med en kreativ ådra och som har en 

liten koppling till församlingen, har möjlighet 
att ställa ut sina alster, vare sig det är tavlor, 

keramik eller konsthantverk. 

Kontakta Morten Ravnbö på 0708 708 999  
eller morten@ravnbo.com för mer info!

Hjälpa till? 
Musiken är i stort redan spikat – men anmäl dig till oss 

om du vill hjälpa till på något vis, praktiskt eller kreativt. 
Exempelvis en barnaktivitet? 

Kontakta då Ewa Bergvall på 0708 245 500 eller  
ewa.bergvall@gmail.com

pi
n

gs
t

PI N G ST K YR K A NS  KU LT U R SC E N
U N DE R  S K ÄRG ÅR DSF E ST E N 

•  SOMMARUTSTÄLLNING i Café Ankaret 
och kyrkans foajé. Utställningsöppning och  
vernissage kl 13.  (Verken kommer finnas 
kvar i ca en månad framåt)

•  MUSIK UNDER SEGLET – VÅR 
UTOMHUSSCEN från kl 13.30 till kl 
16: By Mercy, William Gullbing m 
vänner, Gospel Stompers, Anna 
Samuelsson m fl, Second Voice. 

•  CAFÉ ANKARET serverar 
våfflor och kaffe.

* Programmet kan få ändringar både i tider 
och innehåll! Mer info kommer efterhand 
på www.pingstkyrkankarlskrona.se  
och på facebook - sök på pingstkyrkan 
karlskrona och gå till eventsidan.

LÖRDAG  
4. AUG 

KL 13 - ca 16
FRI ENTRÉ!
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LÄGER I SOMMAR 
PÅ KUSTGÅRDEN/
SENOREN 2019
SOMMARLÄGER 11-16 AUGUSTI
För alla barn från 9 år
Lägret startar söndag eftermiddag och slutar fredag eftermiddag. 
Det blir bad, lekar, bibel, sång, bön, äventyr och annat skoj.
Pris: 500kr, syskon betalar 450kr
Anmälan via hemsidan pingstkyrkankarlskrona.se 

KNATTELÄGER 11-12 AUGUSTI 
För alla barn mellan 5 och 8 år
Söndag eftermiddag till måndag eftermiddag. 
Vi sjunger, ber, leker, badar, grillar 
och lyssnar på bibelberättelser
Pris: 200kr 
Anmälan via hemsidan pingstkyrkankarlskrona.se

Anmälan  
senast  
31 juli
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Från onsdagen den 8 maj till lörda-
gen den 11 maj var det tältkalas i 
Lyckeby som Karlskrona Pingstför-
samling hade hand om. 

Utanför tältet lektes det lekar och spelades 
mycket fotboll. Det ligger även en lekplats 
precis bredvid där tältet sätts upp, som många 
barn tyckte om att leka på. 

Från onsdagen till fredagen började aktivite-
terna i tältet klockan 18.00. I tältet bjöds det 
på rollspel av ledare från kyrkan och detta 
var knutet till årets tema, vilket var: ”Älskad, 
värdefull, dyrbar och allmänt bra” och detta 
med Jesus i centrum. 

Kyrkans barnkör ”Joyfull” sjöng även sånger 
som de övat in. Barnen fick chansen att visa 
upp akrobatiska konster, berätta gåtor och 
massa andra saker och det hölls också täv-
lingar och lekar varje kväll som barnen fick 
delta i om de ville. 

Under alla kvällarna blev vi välkomnade av 
barn från kyrkan som var mycket duktiga på 
att förklara årets tema och introducera vad 
som kommer hända under kvällarna i tältet. 

Tältkalaset avslutades varje kväll med ”kram-
sången” och stora som små kramade varandra 
innan kvällens aktiviteter skulle ta slut.

På lördagen började tältkalaset redan klockan 
15.00 och efter samlingen i tältet fanns det en 
hoppborg att hoppa i och det grillades ham-
burgare för den som ville ha det. 

Under dessa fyra dagar som tältkalaset var 
blev det både regn och solsken men lite dåligt 
väder hindrade inte många från att ta sig dit 
ändå.

Meningen med tältkalaset är att förmedla den 
kristna tron och Jesus ord och handlingar till 
vuxna men främst barnen. Detta ger också 
de barnen som inte brukar ta sig till kyrkans 
barngrupper i 
stan, en chans 
att få smaka 
på hur det kan 
vara och lära 
sig mer om det 
vi tror på som 
församling. 

Text: Cornelia 
Bengtsson

Älskad, Värdefull,  
Dyrbar och allmänt bra.
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Faizun Nessa är mor till två flickor 
Korobi och Prokriti. Hon är gift 
med Abul Kashim som också kall-
las Faruk. Hon är äldst av sju systrar 
och har en bror. Hon blev gift när 
hon var 19 år med Faruk som då var 
militär. Han kom hem ca 2 ggr/år.

Hon bor med sin man i Gazipur, som är en 
förstad till Dhaka. Faizon har en grundutbild-
ning samt en sjuksköterskeutbildning som fick 
avbrytas när hon blev gravid. Efter att barnen 
hade fötts fortsatte hon sin utbildning, och ar-
betade borta från familjen i ett fiskeriprojekt. 
Projektet var på Bhola i 1,5 år, då mormor och 
övriga i familjen tog hand om barnen. 1995 
kunde hon söka en tjänst som samordnare i ett 
nystartat handikapprojekt inom Swedish free 
mission. Hon arbetade där i ca 12 år, till 2007 
då bidragen från SIDA drogs in och projekten 
skulle nationaliseras.

Under åren 1996–1999 arbetade Faizun och 
Linnea Bergström nära varandra i handi-

kapprojektet. När projektet lagts ner kunde 
inte de nationella fortsätta verksamheten, men 
omtanken för de fattiga och handikappade 
levde kvar i hennes och de övrigas hjärta. 

Faizun tillsammans med elva stycken av den 
tidigare personalen samt anhöriga till de 
handikappade kom tillsammans och började 
planera för ett nytt projekt. De tog kontakt 
med PMU, samt församlingar i Karlskrona, 
Linköping och Norrköping, som tidigare stöt-
tat projekten, och de fick ett positivt gensvar. 
 Olika administrativa problem gjorde att 
de fick vänta till 2011 innan det nya projektet 
PARAS kunde starta.

Faizun och hennes man hade samtidigt byggt 
ett hus med då två våningar där de inredde 
den nedre våningen till ett center för olika 
aktiviteter i projektet. De bodde i den övre 
våningen och verksamheten drevs i den nedre. 
Projektet kunde starta på ett smidigt sett 
eftersom personalen redan hade utbildning 
från gamla projektet och de var välkända och 
omtyckta. Man startade upp olika grupper 
med samma målsättning som tidigare. 

FAIZUN NESSA:
Ålder: 55 år
Yrke: Projektledare för 
PARAS
Familj: Gift med Faruk 
(Abul Kashim). Har 
två döttrar, Korobi 
och Prokriti, och ett 
barnbarn.
Bor: i Gazipur/Dhaka, 
Bangladesh

Faizun Nessa och PARAS-
projektet i Bangladesh

MIS SIO N
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Projektområden inom PARAS
• Att hjälpa och stötta personer med både  

fysiska och mentala handikapp. 
• Att hjälpa handikappade barn och vuxna 

med träning och integrering i samhället.
• Rehabilitering.
• Information och utbildning av kvinnor 

inom olika områden i kvinnogrupper.
o Där samtalas om att män o kvinnor 

har lika värde. 
o Utbildning och information så att man 

upptäcker handikapp tidigt.
o Stoppa utnyttjandet av barn i hemmet, 

speciellt flickor.
o Motverka våld i hemmet mot kvinnor 

och barn 
o Förhindra barnäktenskap m.m. 

• Medvetandegöra och försvara barns rät-
tigheter

• IGA – inkomstgenererande verksamhet så 
att mammor till handikappade barn och 
anhöriga kan få hjälp att kunna försörja 
sig och sin familj genom skrädderi, mat-
lagning, kvartersbutik etc.

• Motivera och integrera handikappade i 
samhället och skolor.

• Självhjälpsgrupper där handikappade 
och anhöriga uppmuntrar och motiverar 
varandra i mindre grupper.

• De jobbar på gräsrotsnivå men även på 
samhälls- och regeringsnivå för att föränd-
ra den negativa inställningen till situatio-
nen för de handikappade.

Idag är de sju anställda och man har ungefär 
500 klienter som man kontinuerligt jobbar 
tillsammans med.

Man låter ingen religiositet påverka arbetet. 
De fungerar som NGO, Non Guvernement Or-
ganisation, d.v.s. en ickepolitiskt eller religiös 
statlig organisation. Alla i området får hjälp, 
oavsett religionstillhörighet, muslim, hindu, 
kristen eller buddist. Personalen har olika 
religioner, men det görs ingen hemlighet av att 
det är kristna kyrkor och vänner i Sverige som 
är den hjälpande organisationen.

Faizun brinner för att kunna hjälpa så många 
som möjligt, samt kunna förändra de handi-
kappades situation i samhället.

Hon säger ett stort tack för möjligheten att få 
komma hit till Sverige och inspireras till att 
kunna fortsätta sitt arbete för de behövande i 
Bangladesh.

Text: Linnea Bergström
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Pingst Rådslag 2019

Rådslaget öppnades genom ett välkom-
men av föreståndare Daniel Alm. Se-
dan välkomnade även Niclas Piensoho 

föreståndare i Filadelfia Stockholm Rådslaget 
till just Filadelfia där rådslaget hölls. Han 
delade även bibelordet 4 Mos. 6:24-27 Välsig-
nelsen, och uppmanade oss att göra detta mot 
varandra med. Vi får välsignelsen oavsett var 
vi befinner oss i livet, vad vi går igenom, vilka 
omständigheter, vad vi gör. Gud vänder alltid 
sitt ansikte till oss och det kan vi även göra 
mot våra medmänniskor vi möter.

Rådslaget är Pingst ffs årsmöte kan man säga. 
Där redovisas de olika verksamheterna och 
vad som hänt med de pengar som använts. 
Pingst ffs Direktor Madelene Hansson gjorde 
en fantastisk genomgång av ekonomin och det 
som jag blev så fascinerad av var hennes enga-
gemang för siffrorna men även att hon brann 
för varje enhet i organisationen. Hade stenkoll 
på vad som hände. Ett stort hjärta för det som 
görs och händer i rörelsen.

Daniel Alm sa att vi ska vara som en trädgård 
inte en fabrik. Sättet som de presenterade det 
på gjorde att det kändes att vi är en trädgård 
med allehanda blommor och växter som kan 
växa och bli starkare. Han ville även att vi ska 
tänka framåt. Våga gå i tro, för den som går i 

tro kommer att få se saker hända. Han tog en 
sportliknelse: To dare is to do – vågar vi tro 
kommer vi göra. Det är Tottenhams fotbolls-
lags motto. Sedan finns ett konkurrerande lag, 
Liverpool, som har som sång på sina matcher 
You never walk alone. Detta kan man sam-
manfatta för Pingst ffs To dare is to do and we 
never walk alone. 

Lp-verksamheten fyller i år 60 år vilket upp-
märksammades med ballonger och minicup-
cakes. 11 nya församlingar välkomnades till 
rörelsen. Pingst internationell jobbar för – de 
mest utsatta, – minst nådda, – missionärer 
från Sverige och relationer i världen. Det har 
även kommit nytt material om psykisk ohälsa 
”Det finns hopp”. Olika grenar som jobbar för 
alla människor. För att vi ska kunna göra det 
så behövs resurser och ett sätt du kan påverka 
detta är att ge din kyrkoavgift till Pingst ffs 
där 70% av den går till församlingarna och 
30% till Pingst ffs. Det gör att vi även kan göra 
skillnad här i vår stad.

Härligt att få dela gemenskap från försam-
lingar i hela Sverige. Få sjunga lovsång, be för 
varandra och se att vi kan göra skillnad både i 
vår stad, vårt land men även över hela världen.

Vid pennan Stina Olsson

I år fick jag möjlighet att åka på Pingst ffs 
Rådslag som är det beslutande inom Pingst ffs. 
Fick representera vår församling tillsammans 
med Göran. Pernilla var med och represente-
rade från vår region i LP ung. Pingströrelsen 
i Sverige består av 85 000 medlemmar i 450 
församlingar över hela landet.
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På grund av brist på ledare har jag 
den smärtsamma uppgiften att 
meddela att det inte blir någon 
Knatteklubb från och med höstter-
minen. Knatteklubben, för barn mel-
lan 3–8 år, är en av delarna i det som 
tidigare hette Söndagsskola. Den 
andra delen, Bibelklubben, för barn 
från 9 år (åk 3) och uppåt, kommer 
att finnas kvar under höstterminen. 

Vi har under flera år brottats med ledarbrist i 
våra grupper där barnen har fått sin undervis-
ning under gudstjänsterna på söndagar. Det är 
ingen nyhet, vi har åtskilliga gånger samtalat 
om det i Barnrådet, i församlingen, i För-
samlingstjänarkåren och bland barnfamiljer. 
Några få nya ledare har gjort punktinsatser. 
Vid avstämningen efter vårterminen och inför 
planeringen av höstterminen konstaterade 
Barnrådet att majoriteten av de som under 
årtionden burit ansvaret på söndagarna inte 
längre har möjlighet att vara med. Därför be-
slutade Barnrådet i samråd med Församlings-
tjänarkåren att det inte blir någon Knatteklubb 
från och med höstterminen. Bibelklubben 
kommer att finnas kvar. 

Söndagsskolan är ofta viktigare än själva guds-
tjänsten - där läggs grunden. Så sa Andreas 
Tärnvind, Sveriges främsta barnmötesfarbror. 
Håller du med honom? Hur viktig är egentli-
gen Knatteklubben/Söndagsskolan? Om det är 
viktigt, varför är det då så få som vill vara med 
som ledare? Vem vill ta ansvar för att barn i 

unga år ska få höra talas om Jesus? De flesta 
är överens om att huvudansvaret för barns 
andliga utveckling ligger hos föräldrarna, där 
församlingen skall vara med som stöd och 
ett komplement. Men om ingen längre vill 
berätta…

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall 
bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den 
som de inte har kommit till tro på? Hur skall 
de kunna tro på den som de inte har hört? Hur 
skall de kunna höra utan att någon förkunnar? 
Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? 
Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som 
bär bud om goda ting. Rom. 10:13-15

Vem berättade om Jesus för dig? Om det inte 
hade funnits några engagerade ledare i sön-
dagsskolan när du växte upp, hur hade då ditt 
liv sett ut idag? 

I dagens skola berättas inte om Jesus för 
barnen, det får inte finnas några religiösa 
inslag där. Förskolor och skolor ska vara icke-
konfessionella. Var ska då barnen få höra talas 
om Jesus? Vi har andra samlingar för barn. 
Spädbarnsmusik/Musiklekis för små barn, 
JOY för barn i årskurs 2-5, MP för de som går 
i 6: an eller 7: an, konfirmation för de som går 
i 8:an och STATION - samling för ungdomar. 
Men för barn 3–7 år har församlingen från 
och med hösten ingen undervisning om Jesus. 
Det är inte acceptabelt men det är en verklig-
het vi står inför som församling.  

Herrens ord ljuder ännu över vår stad; 
”Vem skall jag sända, vem vill vara vår bud-
bärare?” Jesaja 6:8
Vem vill svara? Herre, här är jag, sänd mig.

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Ingen Knatteklubb  
under höstterminen  
– en rubrik jag helst inte ville skriva

17



JESUS & JAG

Första gången jag hörde om 
Jesus var när jag var riktigt 
liten, det var mina föräldrar 
som först berättade om 
honom. Man kan säga att 
jag har vuxit upp med Je-
sus och att jag som barn 
såg Jesus som självklar. 
Det var nog först vid 
10-års ålder som jag fick 
det personliga mötet 
med Honom, på ett av 
Pingstkyrkans skidlä-
ger. 

Jag minns mötet med Jesus 
väl, och som mycket påtagligt 
och verkligt för mig. Jag fick 
då uppleva kärleken från Gud. 
Jag fick även bekräftat i mitt 
hjärta det jag sökte i Honom, 
att han finns vid min sida var 
jag än är och vad som än hän-
der. Jag minns att min oro och 

Jag fick 
uppleva 
kärleken  
från Gud.
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ångest inför livet, skolan och framtiden bara 
försvann den kvällen och jag övertygades om 
att Gud är med mig.

Lägret tog dock slut och känslan av utanför-
skap och att inte passa in tog snabbt över 
igen. Det blev några svåra år, framförallt i 
skolan, som jag lyckades ta mig igenom, 
lite tack vare mina samtal med dåva-
rande pastorsfrun, Karin Engström, 
i Filadelfia i Holmsjö. Karin såg mig 
och förstod att jag inte mådde vidare 
bra. Hon skrev ett brev till mig om att 
jag är välkommen med mina frågor 
till henne. Karin blev sedermera en 
viktig kontakt för mig under mina år 
på högstadiet. Karin vägledde mig 
både genom samtal och i brev. Karin 
lyssnade på mig och brydde sig om 
mig. Vi bad tillsammans, och det 
blev många böner om hjälp att orka 
gå till skolan och att orka härda ut.

Karin hjälpte mig även sätta ord på 
vad meningen med livet innebar och 
även vad syftet och meningen i det 
liv vi lever är och vad bibeln säger. 
Att ”meningen med livet” kan menas 
två saker. Antingen menar man me-
ning med livet, eller också menar man 

”mening i livet”. Enligt kristen tro finns 
en objektiv mening med livet som även 

ger livet en subjektiv mening. Det står 
”Du ska älska Herren din Gud av hela 

ditt hjärta och hela din själ och av hela ditt 
förstånd… Du skall älska din nästa som dig 

själv. På dessa två bud hänger hela lagen och 
profeterna.” (Matteus evangelium 22:37-40). 
Meningen med mitt liv baseras därför både 
på min hängivna relation till Gud och i min 

relation till mina medmänniskor. Kärleksfulla 
relationer – det är syftet med mitt liv som 
sträcker sig längre än de få år jag har kvar att 
leva på jorden.

När jag var ung kände jag mig ofta ensam med 
min oro. Idag vet jag att jag inte är ensam. Jag 
har Jesus, familjen och församlingen. När jag 
mår dåligt ber jag till Jesus, jag lyssnar även 
gärna på lovsånger. Karin Engström lärde mig 
vikten av att be konkret, att vara uthållig och 
att be om hjälp att hantera situationer. Inte i 
första hand lösa dem åt mig. Det har blivit en 
strategi som fungerar för mig.
Min bror, Jan Löfgren har skrivit en låt, om en 
väns längtan efter mål och mening.
Jag vill dela tre verser ur denna låt.

Jag ville få Herrens vindar att storma.
Och ingjuta den kraft som är otämjd, vild och 
stor. 
Där jag nu hamnat ekar tomheten stilla. 
Lys upp det mörka fort, följ upp dess ljus med 
åskans storslagna ton.

Jag ville få Herrens solljus att stråla.
In i min vrå, där det snart har gråtits klart.
Vill inte brinna upp i förhoppningarnas låga.
Nej, jag vill känna in dess rymd och avlägga 
mina löften och svar.

Jag ville få herrens stjärnklara himmel.
Att skänka mig sin ro så jag blir hel och sann 
igen.
Bli just så kraftfull som jag va tänkt en gång att 
vara.
Och om jag väl nå dit igen, då ska jag inte 
längre se mig om.

Marcus Gullbing 

– När jag var ung kände jag mig ofta 
ensam med min oro. Idag vet jag att 
jag inte är ensam.
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Den 25 maj 2018 började GDPR 
(General Data Protection Regula-
tion) gälla i hela Europa. Det är en 
lag som gäller hur företag och orga-
nisationer behandlar privatperso-
ners uppgifter. Vi har sett över våra 
rutiner i Pingstförsamlingen i Karls-
krona och har tagit fram denna text 
som informerar om hur vi handskas 
med våra medlemmars och deltaga-
res uppgifter.

Medlemmar i församlingen
Du blir medlem i församlingen genom bekän-
nelse och dop eller flyttningsbetyg från annan 
församling. I samband med medlemskapet 
registrerar vi dina kontaktuppgifter samt 
följande: datum för födelse, dop och medlem-

skap. Vi registrerar även om medlemskapet 
sker genom dop eller från vilken församling 
du kommer ifrån.

Vi använder dina uppgifter för att kunna 
informera och hålla kontakt med dig som 
medlem samt för att ha underlag att rappor-
tera statistik till Pingst - fria församlingar i 
samverkan (Pingst FFS) som församlingen är 
en del av.

Väljs eller avskiljs du till en ledande post/
styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är 
kontaktperson för en grupp kan dina kontakt-
uppgifter anges på församlingens webbsida 
och/eller i annan kanal för information.

Församlingen samverkar med Pingst FFS och 
ser det som viktigt att våra medlemmar håller 
sig informerad om det arbete som vi är med 
och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut 
dina kontaktuppgifter till Pingst FFS för att du 

Behandling av 
personuppgifter  
i Pingstförsamlingen i Karlskrona
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skall få information om dess arbete i Sverige 
och övriga världen. Vill du inte ha information 
från Pingst, kontakta församlingens expedi-
tion. 

När du flyttar till annan församling kan du 
begära och få ett flyttningsbetyg skickat till 
den församling som du flyttar till. När du 
lämnar församlingen tar vi direkt bort dig 
som medlem. Vi sparar dina uppgifter för att 
kunna bjuda in dig till jubileer och liknande 
arrangemang.

Deltagare i församlingens verksam-
heter
Du är alltid välkommen att delta i församling-
ens aktiviteter, även om du inte är medlem. 
Det gäller för såväl barn och ungdomar som 
för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi regist-
rera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller 
i vissa fall personnummer samt din närvaro. 
För deltagare yngre än 18 år kan vi även be om 
att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren 
för att kunna informera direkt till denne.

Vi gör denna registrering för att ha underlag 
att rapportera statistik till studieförbundet 
Bilda och Pingst. Ditt namn och person-
nummer kan i vissa fall lämnas till samfund, 
studieförbund, kommun eller motsvarande i 
samband med ansökan av bidrag eller kontroll 
av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger 
också möjlighet att bjuda in till kommande 

verksamheter. Statistikuppgifterna är värde-
fulla för såväl församlingens som samfundets 
gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs 
för att finnas tillgängliga för kontroll från 
bidragsgivare. Därefter tas alla uppgifter bort. 
När församlingen ordnar aktiviteter tillsam-
mans med andra församlingar/föreningar, 
kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den 
församlingen/föreningen för de som närvarar 
i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang
Församlingen kan ordna församlingsläger och 
andra arrangemang som kräver anmälan. An-
mälningslistor för dessa samlingar sparas tills 
det bjuds in till nästa liknande samling men 
sparas inte längre än två år. När församlingen 
bjuder in till andras arrangemang gäller deras 
regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt
Har du frågor eller vill ha information om 
uppgifter som församlingen har registrerade 
om dig vänder du dig till:
Pingstförsamlingen i Karlskrona – Org nr: 
835000-0553
Västra Köpmansgatan 5 
371 34  Karlskrona
0455-555 40
info@pingstkyrkankarlskrona.se
www.pingstkyrkankarlskrona.se 
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Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com

0708 708 999

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

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

LP-verksamheten  
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.

tomas.jonsson.lp@ 
pingstkyrkankarlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu

LP-LOPPIS! 
Varje tisdag &  
torsdag, kl 10-14 
Semesterstängt vecka 27-31

LP utför även flyttningar. 

Mer info: Ring 0455 694979
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FÖRSAMLINGSINFORMATION

MED LEMS N Y T T

Födelsedagar
40 år
24 Aug Caroline Heideman

50 år
3 Juli Helen Alfzon
23 Aug Marie Petersson
19 Sep Martin Wallin
25 Sep Annika Hjälmberg

60 år
1 Juli Inga-Carin Hjortsbeg
19 Juli Inga-Lill Hjelm
20 Juli Åse Bergvall
21 Juli Paul Bergström
10 Aug Ulf Hedberg
17 Aug Abdul Malik Haidari
19 Aug Marie-Helen Redeén

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

65 år 
16 Juli Per-Gunnar Nilsson
16 Sep Irene Persson

70 år
2 Aug Ann-Magret Svensson

75 år
16 Aug Daniel Ohlsson
21 Sep Per-Lennart Gullbing 

85 år

21 Aug Lars Gustavsson

90 år & äldre
12 Juli Ruth Johnsson 96 år
9 Aug Maj-Britt Garheden 99 år
3 Sep Britta Svensson 99 år
16 Sep Stig Ulvsgärd 90 år

Personal
Jag har glädjen att meddela att vi 
anställt Göran Wohlin som ny 
verksamhetsledare för Second 
Hand. Han tillträder tjänsten i 
mitten av augusti. 

Arbetet med ny  
föreståndare
Jag hoppas att du tog möjlighet 
att möta Niclas Madestam och 

hans fru Allene, när de besökte 
församlingen den 1-2 juni. För-
samlingen har fått möjligheten 
att möta Niclas och Allene, 
samt de har fått möjligheten att 
möta oss som församling. Inga 
beslut är tagna än, inga löften 
varken från oss eller från Niclas. 
Tillsammans söker vi nu Guds 
ledning om framtiden. Det är 
viktigt att du ger din respons på 

deras besök till någon i försam-
lingstjänarkåren.

Ekonomi
Som församling beslutade vi 
att samla in 225 000 kr/månad 
under 2019. Vi har hittills inte 
nått upp till vårt insamlingsmål. 
Trots detta är det inte ebb i kas-
sa. Det beror på att vi inte haft de 
kostnader som vi budgeterat för, 
vilket främst beror på att vi ännu 
inte anställt någon föreståndare. 

Kom ihåg församlingen även 
under sommaren! Din gåva gör 
det möjligt för församlingen att 
förverkliga vår vision. Du kan ge 
en gåva till församlingen i kol-
lektboxen i samband med våra 
gudstjänster, via församlingen 
Bankgiro: 982-2032 eller via 
Swish.nr: 123 060 99 17

Göran Olsson
Pastor och tf föreståndare

Inflyttade
20 Jan Emilie Redéen
23 Mars David Ghasemi

Utflyttade
23 MarsAsta Bergqvist

Döpta
10 Mars  Zhila Ahmadi
10 Mars  Mahammad Kazem Matin

Avlidna
2018 Fatima Lundberg 
22 maj  Anne Dehlin 

Hittills har  
det kommit in  
19 650 kr!
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Min tro handlar om en personlig relation till 
en levande Gud. En relationen som vårdas 
och utvecklas inom familjen/församlingen. 
Församlingen skapas inte av människor, utan 
av Gud, där tron på Jesus som personlig frälsare 
är den gemensamma nämnaren. En förening 
däremot, skapas av människor som har något 
annat gemensamt, t.ex. fotboll, dans, segling, 
politik eller pelargoner. 

Utmaningen som vi möter som församling 
är att många idag ser församlingen just som 
en förening, vilket påverkar medlemmarnas 
prioriteringar och engagemang. Precis som tron 
på Jesus grundar sig i ett personligt frivilligt 
beslut, så bygger församlingens struktur på fri-
villighet. Ingen medlem i församlingen tvingas 
att gå på gudstjänst, betala medlemsavgift, sälja 
bingolotter, koka kaffe eller skjutsa sina barn 
till olika samlingar. Allt engagemang i försam-
lingen bygger på frivillighet. Jag är tacksam 
för alla som frivilligt väljer att engagera sig i 
församlingen, väljer att bidra och ta ansvar. 
Men de blir allt färre.

Jag tror inte på tvångsäktenskap. Nej ett riktigt 
äktenskap bygger på frivillighet, där två per-
soner säger ja till varandra och lovar varandra 
trohet, i medgång och motgång, i glädje och 
i sorg. Men med ett äktenskap följer också 
en överlåtelse och ett gemensamt ömsesidigt 
ansvar. Ett äktenskap byggt enbart på känslor 
håller inte särskilt länge. Samma sak anser jag 
gäller församlingen. Frivillighet, överlåtelse och 
ett gemensamt ömsesidigt ansvar. Ett försam-
lingsengagemang byggt enbart på känslor, 
förvandlas snart till ett ett projekt eller ett 
föreningsengagemang.

Församlingen är inte heller en förening som 
producerar andliga upplevelser, främjar 
medlemmarnas existentiella välmående eller 
tillhandahåller kyrkliga tjänster. Församlingens 
uppdrag är inte att underhålla och serva dess 
medlemmar. En församling är något mycket 
större, något mycket djupare. Vi är Guds för-
samling, Kristi kropp här på jorden.

Rom. 12:4-5:
Ty liksom vi har en enda kropp men många lem-
mar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast 
många, en enda kropp i Kristus, men var för sig 
är vi lemmar som är till för varandra.  
 
Guds församling är den enda gemenskap värl-
den som kan erbjuda Guds nåd till vår värld. 
Det är i församlingen, ordet blir kött. Vi som 
medlemmar, du och jag, vi är Jesu händer och 
fötter, Kristi kropp här på jorden. Vi är inte en 
förening där Gud är ordförande. Nej, försam-
lingen är en familj, där Gud är vår far och vi 
alla är bröder och systrar. En familj som präglas 
av överlåtelse och ett gemensamt ömsesidigt 
ansvar. Pingstförsamlingen i Karlskrona är inte 
perfekt, det finns brister och brustenhet. Men 
det är i brustenheten Guds nåd och kärlek har 
möjlighet att lysa igenom. 

2 Kor. 4:7:
Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den 
väldiga kraften skall vara Guds och inte komma 
från mig. 

Var finns ditt engagemang, ditt hjärta, i Pingst-
församlingen eller i Pingstföreningen?

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

För mig är det en klar skillnad på församling och förening. Om försam-
lingen vore en förening för religiöst intresserade personer, då skulle 
jag säga upp mitt medlemskap direkt. 
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