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Svaret är JA!
Rubriken syftar på att församlingen enhälligt svarade JA 

på frågan att kalla Niclas Madestam som ny föreståndare 

och att Niclas meddelat att han svarar JA på kallelsen. 

Läs mer på sidan 17. 
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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
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 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
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Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbe-
tar med Bilda. Bilda 
stöder kulturarrang-
emang och kurser 
som församlingen 
själv önskar  
arrangera.

Rubriken kunde lika gärna syfta på 
den grupp unga människor som för 
snart 100 år sedan sa JA till Guds 
kallelse att starta Pingstförsamlingen 
i Karlskorna. De vilade på bibelordet 
från Uppenbarelseboken 3:8 Se, jag 
har ställt en dörr öppen för dig som 
ingen kan stänga. Ja till att sprida 
evangeliet i Karlskrona.

Svaret kunde även syfta på alla de 
som svarat JA på frågan om de vill ta 
emot Jesus som sin personliga fräl-
sare. I detta nummer möter du Josef, 
Anders och Pernilla som på olika sätt 
svarat JA på Guds kallelse.  

Jag är tacksam för alla som svarar 
JA på olika kallelser. Ja till att städa 
toaletter, ja till att laga mat på läger, 
ja till att ta ekonomiskt ansvar, ja till 
att ge av sin tid och sitt engagemang i 
församlingen. Ja till att skänka grejer 
till Second Hand, ja till att tjäna på 

missionsfältet, ja till att besöka sjuka, 
ja till att leda lovsång, ja till att ta ett 
ledande ansvar, ja till… 

Församlingen är fylld med JA-sägare, 
men vi behöver bli fler. 

Låt Niclas Madestam möta en för-
samling som säger JA till de utma-
ningar vi har framför oss. Kanske 
börjar det med att vi säger JA till den 
utmaning som ges på baksidan av 
detta nummer. 

/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
Göran Wohlin, verksamhetsledare Second Hand  072-187 30 56
Fredrik Åkesson, butiksledare Second Hand  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

>>

mensamma aktiviteter och lekar. Vi hade också 
lägrets första kvällsandakt som innehöll ett intro 
för lägret och hur det kommer gå till. 

Mellan alla aktiviteter och lekar som vi gjorde 
tillsammans under dagarna hade vi också bibel-
samlingar. Göran har hållit i bibelsamlingarna 
och temat för årets läger var ”Vilken vän vi har i 
Jesus”. Barnen har fått höra att Jesus är den bästa 
vän man kan ha och att han aldrig skulle få för 
sig att lämna dig eller svika dig. För många av 
barnen var detta viktigt att få höra och det blev 
samlingar med bra diskussioner. 

11 augusti startade Pingstkyrkans 
barnläger ”sommarlägret” och precis 
som de senaste åren befann vi oss 
på Kustgården, Senoren, under 
lägrets 5 dygn. 

I år var det 15 deltagare anmälda till lägret och 
barnen kom till Senoren på söndagseftermid-
dagen. De fick reda på vilka kompisar de skulle 
få sova med och hade tid på sig att bädda sina 
sängar och säga hejdå till sina föräldrar. Första 
kvällen lekte vi ute på lekplatsen och gjorde ge-

SOMMARLÄGER

”Vilken vän vi har i Jesus”
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>> Barnen och vi ledare håller igång mycket under 
lägret med både lekar, tävlingar, bad och en hel 
del annat. Därför är vi väldigt tacksamma till de 
personerna som stod i köket och lagade all mat 
vi åt under dessa fem dagarna. 

Självklart hade vi inte glömt barnens favorit 
under veckan, kiosken. Efter maten var kiosken 
öppen och barnen fick handla för 10kr/dag. 
Vi hade en del deltagare som sedan gick in på 
sina rum och spelade spel om godiset och bytte 
godis med varandra. Så de skapade sig en egen 
aktivitet under lägret som vi ledare inte fick vara 
med på ;)

Även det här året fick vi bra väder! Barnen fick 
chansen att bada under veckan och vi kunde 
leka mycket ute. Under de fem dygnen vi var 

tillsammans tävlar barnen i olika tävlingar varje 
dag. De blev indelade i olika lag och fick utmana 
sig själva i samarbete och även lära känna någon 
de inte kände när de kom dit på söndagsefter-
middagen. Tävlingarnas teman i år var: fem-
kamp, musikquiz, vatten, sport och äckel. Tack 
vare att vädret var så bra var det inga problem 
att kunna leka och köra tävlingarna utomhus. 

Jämfört med förra året var vi ganska få deltagare 
detta året men det medförde att vi blev ett tight 
gäng som kom varandra nära. 

Dessa 5 dygnen har varit lika viktiga för oss le-
dare som för barnen och vi hoppas att vi träffas 
på sommarlägret nästa år!

Text: Cornelia Bengtsson
Foto: Göran Olsson
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Sätt er till rätta och se framför er…

…15 barn mellan 5 och 8 år som bygger 
fantastiska hus av toarullar, spikar spik tills en 
träbalk är helt full, lär sig vad en polygrip och 
syl är, får höra om att Gud inte vill bo granne 
med oss utan bo i oss (Sef. 3:17), att vi behöver 
komma ihåg att Gud alltid är med oss och 
bibeln kan vara vår komihåglista. Leker lekar, 
sjunger, skrattar, köper godis, har pyjamasmys 
med härliga uppträdanden, firar en kompis 
som fyller 8 år, äter tårta och en massa god 
mat. Ber popcornbön, får höra att Gud aldrig 
bryter sig in (tränger sig på) till oss, utan han 
knackar alltid på vår dörr och väntar på att 
vi ska öppna och släppa in honom. Får besök 
av en isbjörn med kompis, cyklar med kom-

pisarna innan läggdags i en mörk sommarkväll, 
sover i våningssängar (kanske utan mamma och 
pappa). Vaknar med kompisarna och klarat av 
att sova hela natten, hissar flaggan med de stora 
barnen på sommarlägret och lägger dagen i Guds 
händer. Sjunger sången ”Bygg inte hus på en 
sandig strand” och får höra vad den egentligen 
betyder, ser hur hårblåsen fick huset på stranden 
att blåsa bort medan huset på klippan stod kvar. 
Göra fantastiskt fina dörrmagneter med flera 
liter glitter, lim och färg, gå en skogsrunda och 
leta efter gömda dörrar. Leker på lekplatsen, står 
i kö till snurrgungan, badar, hittar nya kompisar 
och träffar kompisar man inte träffat sedan förra 
årets läger. Har vernissage med de fina husen 
och dörrmagneterna när alla föräldrar kommer, 
sjunger och kramas. 

Knattelägret bygger hus
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>> Hoppas ni kunde föreställa er lite av allt 
det fantastiska som vi fick uppleva. Allt 
detta och lite till hinner man på 24 timmar 
och det var ett helt fantastiskt dygn. 

Tack alla föräldrar för lånet av era barn!

Text: Matilda Hellberg   
Foto: Elin Mikmar

Jesus – större än 
fotboll 

JOSEF REDÉEN:

JOSEF REDÉEN:
Ålder: 31 år

Familj: Fru Emelie 29 år 
och dotter Liv 2 år

Bor: Lyckeby

Intressen: Friluftsliv, 
Skärgården
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Vi har något som är så mycket större 
än fotboll. Vi har Jesus.

En av de varmaste dagarna i slutet av augusti 
åkte jag till Lyckeby för att träffa Josef Redéen. 
Andra åkte på Flygdag i Ronneby. Välkomna-
des varmt av hela familjen när jag kom dit. Det 
bjöds på kaffe och bullar sedan samtalade jag 
och Josef.

– I början av året fick du frågan om du kunde 
tänka dig att gå in i församlingens styrelse, vad 
gjorde att du tackade ja?
– Efter att ha haft en paus av engagemang i 
församling av olika orsaker kände jag att jag 
ville vara involverad i kyrkans verksamhet 
och bistå med något. Så frågan kändes rätt 
på en gång men givetvis tog jag den till mig,  
begrundade det och bad för det.

– Vad tror du att du har för styrka, uppgift  
i styrelsen?
– I konstellationen som är nu, ett unikt 

Jesus – större än 
fotboll 

perspektiv som ganska ung och småbarnsförälder. 
Under detta år har jag fått förmånen att lyssna, ta 
in, begrunda och sedan säga vad jag tycker. Jag är 
en sån som inte tar så många förhastade beslut. 
Jag kände kallelsen till församlingsledare i och 
med mognad i mig själv och min relation till Gud 
2009-2010. 

– Vad brinner du för i församlingen?
– Vi kände med säkerhet att Gud hade en plan med 
att vi skulle flytta till Karlskrona. Jag är uppväxt 
här med vad det innebär av bagage av försam-
lingen. Barnfamiljer ligger varmt om hjärtat. 
Gemenskap överlag är viktigt. Små grupper, funka 
i det lilla för att kunna funka i det stora. Jag kan ta 
en liten liknelse. Jag är en MFF supporter (Malmö 
fotbollsförening). Även Liv fick bli det när hon 
föddes. Där är man med och hejar på när det är 
matcher, supportrar i med och motgång, många 
har ett engagemang där de sköter logistiken på 
matcher på olika sätt. Att göra det lilla men även 
vara med när det stora händer, ”matcher”. Laget 
skulle inte vara något utan föreningen. Drar man 
då parallellen med församlingen där man finns 
med i de små grupperna, fixar med olika saker i 
kyrkan och är med på det stora ”Gudstjänsten”. Att 
se det engagemang som finns på fotbollsarenan i 
kyrkan. Att man hejar på, hjälps åt och firar till-
sammans, är med i med och motgång. Vi har något 
som är så mycket större än fotboll. Vi har Jesus.

– Hur vill du utvecklas?
– Initialt lyssna in församlingen då vi är relativt 
nya här. Lära känna församlingen, kulturen, 
snacket. Hitta min plats. Vill göra så mycket mer 
och är öppen för allt. Vill få betala tillbaka för allt 
jag själv fått av församlingen. Vattna den. Vill även 
hitta och skapa förutsättningar för de som av olika 
orsaker är sårade av församlingen eller människor 
i den, de som lämnat församlingen eller bara slutat 
att gå till kyrkan så att de kan känna att de kan 
komma tillbaka. 

Vi hade kunnat samtala länge jag och Josef, så 
mycket det finns med att vara med i en församling.
Allt har sitt slut och jag lämnade Josef och familjen 
så att Josef skulle kunna förbereda sig för dagens 
match mellan Malmö mot Djurgården, som tyvärr 
blev förlust.

Vid pennan Stina Olsson
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Glimtar 
från vår verksamhet

Annelie Lennartsson 
gästade församlingen 
den 4 augusti och berät-
tade om sitt spännande 
arbete inom IBRA. 

Lovsången uppfyllde den välfyllda kyrkan när församlingen hade höstupptakt 
den 1 september. Avslutades med varm gemenskap och god mat.  

Många begagnade prylar, möbler, böcker, porslin och annan kuriosa fick nya ägare, 
då LP hade loppis den 31 augusti. 

Den 8 augusti var det Sommarfest i Pingstkyrkans Second Hand för alla volontärer och anställda. Det bjöds på  
hemgjorda snittar och Thailändsk mat. Peters Hjälmberg, Verksamhetsansvarig höll med varm hand ihop kvällen.

Konst, musik och fika serverades 
under LIVE Pingst den 4 augusti. 

Uno Gustafsson 
berättade om Bu-
rundihjälpens viktiga 
arbete som försam-
lingens stöttat genom 
Second hand.

By Mercy sjöng svängig 
gospel i vårt café. 

Anna Samuelsson med vänner fyllde 
vårt välfyllda café med skönsång. 

Många lät sig smaka av de 
nygräddade våfflorna.

En trio från Gospel Stompers jazzade loss på vår 
kulturscen under Skärgårdsfesten. 
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PROGRAM SEPT-DEC ’19

21 Lö 19.00 Live på Riktigt med Anna Samuelsson, Erik Bergvall och 
Tomas Jönsson - God mat o bra musik. Fri entré

22 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Musikgudstjänst med Gospel Stompers,  

Göran Olsson, Bibelklubben

25 On 18.00 Bön
26 To  18.00 Rödebygemenskap med önskesånger/dragspelsfest, fika. Rödeby 

Filadelfia
27 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
29 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, På väg genom bibeln  

- Ordspråksboken, Göran Olsson, Stina Olsson,  
sång: Marilyn Freemon - USA, Bibelklubben

1 Ti 17.00 Bönesamling. Rödeby Filadelfia
2 On 18.00 Bön
4 Fr 14.00 Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
  19.30 Station – samling för ungdomar
6 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln - Ordspråksboken, Göran Olsson, 

Pernilla Bergström, sång: Second Voice, Bibelklubben

9 On 18.00 Bön
10 To  13.30 Musikandakt Fregatten
  17.00 Bibelstudium, fika. Rödeby Filadelfia
11 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
13 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, På väg genom bibeln - Predikaren, Rupert 

Lindén, Bibelklubben, Församlingsmöte efter gudstjänsten

16 On 18.00 Bön
18 Fr 18.00 KYRKKALAS för barn i Pingstkyrkan, Glasscafé (se annons)
  19.30 Station – samling för ungdomar
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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 - Bibelklubben från 9 år varje söndag

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering.

Internationella möten i Kungsmarken på lör-
dagar 17.00, jämna veckor. Kungsmarksvägen 43.

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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19 Lö 16.00 KYRKKALAS för barn i Pingstkyrkan, Glasscafé (se annons)
20 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gospelgudstjänst, Pernilla Bergström, sång: By Mercy, 

Bibelklubben

23 On 13.00 Musikandakt Fridlevstads servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby  
  18.00 Bön
24 To  18.00 Rödebygemenskap med Ann & Calle Malmstedt, fika.  

Rödeby Filadelfia
25 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
27 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Tomas Wallengren - Ny föreståndare 

Frikyrkan Jämjö, Göran Olsson, sång: Second Voice, 
Bibelklubben, OBS! Vintertiden börjar.

30 On 18.00 Bön
1 Fr 19.30 Inget Station – Höstlov
3 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Göran Olsson, Stina Olsson, sång: Jenny 

Eriksen & Carina Holmesson, Tacksägelse för de som avlidit i tron på 
Jesus under året som gått, Bibelklubben

5 Ti 17.00 Bönesamling. Rödeby Filadelfia
6 On 18.00 Bön
7 To 14.30 Musikandakt Vitus Elena
  17.00 Bibelstudium, fika. Rödeby Filadelfia
8 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
9 Lö 19.00 Live på Riktigt med ”By Mercy” och gruppen ”Lars” 

– God mat o bra musik. Fri entré
10 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Rupert Lindén, Pernilla Bergström, sång: Tomas 

Jönsson m.fl. Bibelklubben

13 On 18.00 Bön
15 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
17 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell gudstjänst tillsammans med Holmsjö, Mikael 

Severinsson, Joachim Gustafsson, Bibelklubben

20 On 13.00 Musikandakt Fridlevstads servicecenter
  14.00 RPG Tomas Rosendahl talar över ämnet ”Fader Gunnar - min far”
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
21 To 18.00 Rödebygemenskap med Ulla-Britt & Rune med team, fika. Rödeby 

Filadelfia
22 Fr 19.30 Station till Karlshamn – samling för ungdomar - Tigleth Malkey
23 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
  17.00 Församlingskväll, samtal, gemenskap
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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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24 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Pernilla Bergström, Michael Nilsson m.fl.  

”Sånger vi inte borde glömt”, Bibelklubben

27 On 18.00 Bön
29 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
30 Lö 16.00 Julfest för Små och Stora, Bibelutdelning och annat skojigt, 

Barnrådet m.fl.
1 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, sång: Second Voice

3 Ti 17.00 Bönesamling. Rödeby Filadelfia
4 On 18.00 Bön
5 To 17.00 Bibelstudium, fika. Rödeby Filadelfia
6 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
7 Lö 16.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
  19.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
8 Sö 11.00 Adventsgudstjänst med nattvard
  17.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
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LÖRDAG 7 DEC kl 16 + kl 19
SÖNDAG 8 DEC kl 17

med Pingstkyrkans solister, körer och orkester

V ä l k o m m e n  t i l lV ä l k o m m e n  t i l l

V ä l k o m m e n  t i l lV ä l k o m m e n  t i l l
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för barn 

18 okt kl 18:00  &  19 okt kl16:00 
– i kyrkan

Glasscafé efter samlingarna

KyrkkalasKyrkkalas
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Min relation till Jesus skulle  
kunna beskrivas som ”misstänkt  
avvaktande”. Misstänkt därför att 
Han har alltid haft något på gång 
och jag har undrat vad som kommer 
härnäst. Vad ska det nu bli?  
Avvaktande för att Han har alltid 
haft något på gång. Jag har bara  
inte vetat vad, hur eller när.

I söndagsskolan lärde vi oss en sång som jag 
tycker täcker in mitt liv väldigt bra.  
 
Min båt är så liten och havet så stort
men Jesus har fattat min hand
när han står vid rodret då går det så bra
på resan till himmelens land.

Jag hissar mitt segel och hemåt det bär
min vimpel den sätter jag upp
och tron är mitt segel och frälsningen är
min vajande vimpel i topp.

Livet förefaller ofta oändligt stort, som ett hav. 
I detta stora befinner jag mig i min båt. Och 
känner mina begränsningar. Som tonåring 
hade även jag mina drömmar och planer sam-
tidigt som det fanns en viss rädsla över vad det 
skulle bli av framtiden. Skulle jag låta båten 
driva eller skulle jag sikta på något mål att 
navigera till? Jag bestämde mig för att överlåta 
rodret till Jesus! 

Periodvis har jag konstaterat att Han nog är 
bättre snickare än sjöman! För ett och annat 
grund har han satt mig på. Han har inte heller 
undvikit det dåliga vädret och stormarna. På 
något sätt har Han ändå förmedlat trygghet 
i situationer som uppstått. Vi är ju i samma 
båt! Därför har jag inte heller behövt att leta 
efter honom eller undra vart Han tagit vägen. 
Inte heller har jag behövt ropa till Honom. 
När man ibland talar om att ropa ut sin nöd 
har jag i min relation med Jesus bara vänt mig 
mot Honom och fört samtal. Ofta har jag inte 
ens blandat in Honom i mina bekymmer för 
vi är inte längre ifrån varandra än att Han 
uppfattar situationen och kan gripa in om Han 

som ett hav

    Livet förefaller  
ofta oändligt
 stort,

JE SUS  &  JAG
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tycker Han behöver. Ibland har jag 
tänkt att Han nog har viktigare saker 
att bry sig om än mina problem! En 
förkylning kan ju gå över utan ett 
Gudsingripande! Kan kanske låta 
som att jag inte bryr mig, men vi är ju 
i samma båt! 

En gång ringde han till mej! Han 
presenterade sig som Per. Just då 
hade jag två 50% tjänster och några 
timmar innan Per ringde hade jag fått 
besked om att den ena skulle upphöra 
inom en vecka. Knepig situation för 
att klara försörjningen. Men så ringde 
Han! Den andra 50% tjänsten skulle 
bli 100%. Ville jag ta den? 

En gång klev jag faktiskt ur båten! 
Inte för att jag tyckte seglatsen var 
besvärlig eller att Jesus var på väg åt 
fel håll. Nej, det var för att testa om 
det gick att gå på vattnet! Jesus hade 
berättat om att han kände en som 
hade gjort det och nu ville jag testa. 
Det fungerade!! Att lämna tryggheten 
i båten för att testa det ”omöjliga” 
och okända var en utmaning jag 
inte kunde motstå! Men jag gick inte 
längre från båten än att jag såg Jesus 
hela tiden. Och Han såg mej!

När trons segel är drivkraften i livet 
så drar det mot målet i både med- och 
motvind. Även i stiltje! Vimpeln i 
masttoppen talar om vart jag är på 
väg. Om resan blir lång eller kort 
har mindre betydelse men kursen är 
viktig för att nå målet. Och kursen är 
det rorsmans uppgift att hålla. Min 
rorsman heter Jesus!

Text: Anders Lovemo
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För några år sedan samtalade jag 
och en vän, om hur de kom sig att 
man bevarat tron genom allt. Jag 
har inte än kommit fram till ett full-
ständigt svar, men med lite efter-
tanke kanske ”genom allt ”är svaret 
på frågan.

Jag växte upp i en varm kristen familj, där 
Jesus och tron var en naturlig del i vardagen. 
Min personliga tro har alltid på något vis varit 
barnslig, men också självklar, genom allt. En 
stor Gud som alltid bryr sig, finns där och som 
är starkare än Bamse. 

När jag var 14 år förändrades min Gudsbild 
drastiskt. Gud var inte bara omsorgsfull och 
stark, han var också personlig. Befann mig i 

Utan Jesus 
känner jag mig 
desorienterad

JE SUS  &  JAG
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en gudstjänst på konferensen Nyhemsveckan 
och gick fram till en kvinna, för jag ville att 
hon skulle be för min framtid. Jag var bland 
annat orolig för att börja skolan, efter ha bott i 
Bangladesh i två år. Utan att berätta detta för 
kvinnan, bad hon som om att hon visste om 
det. Gud hade talat till henne om mig. Jag blev 
där och då drabbad av Guds kärlek, och insik-
ten att han faktiskt ser mig. Ingenting verkade 
vara omöjligt för Gud.

Detta har präglat mitt synsätt på hur jag 
bemöter svårigheter, utmaningar, kaos och 
människor. Förstår jag inte något i Bibeln, eller 
varför något händer, har min reflex naturligt 
varit, att vända mig till Gud, och inte från 
Gud. Och min fråga har ofta varit, Hur Gud? 
Istället för, finns du Gud?

Trots allt, började jag tvivla på gymnasiet, när 
jag tyckte vissa stycken i Bibeln sa emot var-
andra. När jag under den perioden vände mig 
till Gud, var han åter igen där och bekräftade 
mig, som han fortsatt göra genom hela mitt liv. 
Så tacksamt!
Därefter har min resa i tron på sätt och vis 
varit ett äventyr. Både genom vägskäl, skiften, 
sorg, utmaningar, har han bekräftat att han 
finns där, att det finns mer att upptäcka och att 
han står för sina löften.

Med det i bakhuvudet och med barnslighetens 

nyfikenhet i ryggen, har utforskandet och 
prövandet i trons löften, blivit en vardag. Elia 
och Elisa i Bibeln, har blivit lite halvgalna före-
bilder, som sporrat mig som person, speciellt i 
tänket att naturlagarna och världens logiskhet, 
inte är ett hinder för Gud.  
Om det står i Bibeln ”be så skall du få”, då är 
det ju så…eller? I alla fall när det är en bön 
efter Guds hjärta, då borde ju han svara när det 
gäller allt. 

Det har resulterat till att jag ibland genom 
bön, har fått vara med om ganska tokiga saker 
bl.a. att bensinen och hudkrämen inte tagit 
slut under en viss period, att spindel- och 
fästingsrädslor försvunnit, att någon otippad 
har kommit och hjälpt mig, och att oväntade 
relationer dykt upp, samt att Gud talat och gett 
mig direktiv och lösningar i svårigheter etc.
Jesus är spännande och Han gör och älskar oss 
mycket. Utan vardagslunken, samtalen och
stunderna tillsammans med Jesus, känner jag 
mig desorienterad, som att något eller någon 
fattas mig. 

Skulle jag beskriva min relation till Gud idag, 
så skulle det nog bäst kunna beskrivas, som 
Emil i Lönneberga gör, när han säger till 
Alfred ” Du och jag Alfred, ” men istället ” Du 
och jag Jesus” 

Text: Pernilla Bergström
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Under flera år har vi varit med och bidragit 
med ekonomiskt stöd till Burundihjälpen. 
Burundihjälpen startade med föresatsen att 
hjälpa de flyktingar som tvingades tillbaka av 
den tanzaniska staten. De skulle tillbaka till 
sitt hemland sades det men faktum är att ett 
stort antal av dessa ”burundier” var födda i 
flyktinglägret i Tanzania. När de nu tvingades 
tillbaka var den stora bristen rent vatten. 
I Mugara, dit de flyttade, finns en del berg 
med högt belägna vattenkällor. Om man 
kunde få tag på detta vatten och sedan leda 
det ner till sluttningen och byarna skulle stora 
vattenbehov avhjälpas.

Staten och regionråden ansåg att det var 
alldeles för dyrt att dra vattenledningsrör från 
bergen. Man tänkte höga arbetskostnader 
likväl höga materialkostnader. Bland de högre 
utbildade flyktingarna fanns en idé om att 
hjälpas åt. Man fick då även tillgång till källor 
som gränsade till sitt eget område. Med peng-
ar från bl a Burundihjälpen har material köpts 
in och så har man hjälpts åt att dra ledningar. 
Med stor iver och mycken glädje har man lagt 
det ena röret till det andra. Kanske inte alltid 
den kortaste vägen nerför berget men med rätt 
lutning för att vattnet ska rinna i rätt hastig-

het. Det krävs någon som kan beräkna och dra 
slutsatser i ledandet av ett sådant projekt. En 
sådan har Burundihjälpen lyckats hitta. Detta 
gör att de pengar som skickas ut får en väldigt 
hög utväxling. Man får mycket för pengarna 
helt enkelt.
 
Uno Gustafsson som är organisationens 
ordförande berättar att man nu vill dra igång 
ytterligare ett vattenprojekt till en kostnad av 
900 000 svenska kronor. Det känns angeläget 
för oss att vara med det överskott som vår 
Second Handbutik genererar. 

Tack till allas insats, stor som liten. Det är när 
vi kommer tillsammans och hjälps åt som vi 
åstadkommer förändring. 

Bed för Uno och Burundihjälpen. Bed för 
arbetarna att inga olyckor sker och be om 
välsignelse över det vatten som leds ner så att 
det släcker törst och ger skördar och god hälsa. 
Bed också att Jesus får framstå som den störste 
bland flyktingarna. Vatten och utbildning i all 
ära men avgörande för evigheten är hur vi har 
det med vår relation med Jesus

För missionsrådet,  Rupert Lindén 

MIS SIO NS R APP ORT

Pålitliga medarbetare  
är nog det viktigaste för 
en framgångsrik mission 
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Det är med stor glädje jag i och med 
detta brev tackar JA till er kallelse 
om att bli Pingstförsamlingen i 
Karlskronas nya föreståndare och 
pastor. 

Så inleder Niclas Madestam det brev som han 
överräckte nyligen, som svar på församlingens 
beslut att kalla honom som föreståndare. 

En tre år lång rekryteringsprocess är nu över. 
Framförallt är vi tacksamma till Gud som väg-
lett oss genom processen. Vi vill också tacka 
alla som på olika sätt bidragit i rekryterings-
processen. Genom bön, samtal, bibelläsning, 
hälsningar, uppmuntrande ord, ännu mera 
bön etc. Tack för ert engagemang, er tid, ert 
stöd och era böner. 

Var med i fortsatt bön för Niclas och Allene 
Madestam. Be för bostadsfrågan. De söker i 
första hand hus i Lyckeby. Kanske funderar 
du själv på att flytta eller har tips om möjliga 
hus, hör av dig till församlingens expedi-
tion. Be också för Allene som söker arbete i 
Karlskorna.

Niclas avslutar sin tjänst i Nybro vid årsskiftet 
och välkomstmöte här i Karlskrona blir troli-
gen i mitten av januari 2020.  

En längre intervju med Niclas och Allene Ma-
destam kommer i nästa nummer av Ankaret. 

Niclas Madestam sa JA!
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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 
LP utför även flyttningar. 

Mer info: Ring 0455 694979
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100 år
P I N G S T F Ö R S A M L I N G E N  K A R L S K R O N A

100 årmed Jesus i centrum 

MED LEMS N Y T T Har du flyttat eller vill du inte stå med under  
födelsedagar? Kontakta expeditionen!

Födelsedagar
40 år
8 Okt Zanna Tollow
13 Okt Amanda Håkansson
24 Okt Britt-Inger Olofsson
11 Nov Elisabeth Andersson- 
  Agbonavbare
30 Nov John Josefsson
  

50 år 
28 okt Fredrik Ohlsson
4 Dec Anna Magnusson
  

60 år  
16 Okt Michael Verngren
26 Okt Björn Eriksson

  

65 år 
6 Nov Lena Gylling
10 Nov Agneta Strömberg
2 Dec Yvonne Nilsson
9 Dec Marie-Louise Pettersson
  

80 år  
30 Okt Ulla-Britt Svensson
  

90 år & äldre
13 Nov Birgit Holgersson 92 år
9 Dec Maiken Carlsson 93 år
10 Dec Lars Ahlström 99 år

  

Utflyttade
6 Juni Karin Söderblom
4 Aug Khosrow  
  Mohammaditkabi
4 Aug Claes Jogréus

Inflyttade
8 Sept Stefan Nilsson

Avlidna
22 Maj Ann Dehlin
23 Aug Jarn-Allan Josefson

BOKA REDAN NU IN KRISTI HIMMELSFÄRDSHELGEN DEN 22 - 24 MAJ 2020 
Sprid detta till släkt och vänner som tidigare varit medlemmar i församlingen.  

Mer information om programmet för jubileumshelgen kommer senare.

Hittills har  
det kommit in  
?? ???kr!

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

Välkommen att… 
* Fynda * Skänka * Fika!

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

Höstfint?
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På samma sätt som en köl i det fördolda, under 
ytan, påverkar hur en segelbåt beter sig i det 
offentliga, ovanför ytan. Så påverkar det vi gör 
när ingen annan ser, vårt liv i det offentliga. En 
del säger att det speglar vår karaktär, jag påstår 
att det också handlar om vår tro, vår personliga 
nära relation till Gud. Därför att ingen männis-
ka kan på egen hand skapa en så bra karaktär, 
så bra köl på livets segelbåt, att de inte till slut 
går under. Vi behöver alla Gud.

En bra köl på vårt livs segelbåt, skapas i ensam-
het, i det fördolda tillsammans med Gud. 
Endast då kommer vi att växa i vår tro, annars 
förblir vi enbart bryggseglare. 

Jesus säger i Matteus 6:6 
När du ber, gå då in i din kammare, stäng dör-
ren och be sedan till din fader som är i det för-
dolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, 
belöna dig.

Jesus säger att det är viktigt att tillbringa tid 
med Gud i ensamhet, när ingen annan ser. Vi 
kan läsa att Jesus själv tog tid i ensamhet med 
Gud. Men han drog sig ofta undan ut i ödemar-
ken och bad. Lukas 5:16. 

Har verkligen den tid jag tillbringar med Gud 
när ingen annan ser så stor betydelse i mitt liv? 
Fråga dig själv; Hur bra seglar en segelbåt utan 

köl? Inget vidare. Det sägs att en köl i en normal 
familjebåt brukar ha en kölvikt som motsvarar 
c:a 60% av båtens totalvikt. Om den procentsat-
sen kan relatera till vår personliga tid med Gud, 
vet jag inte, men det är en tankeställare. 

Kölen på en modern segelbåt har minst två 
uppgifter. Dels att genom sin vikt/storlek mot-
verka den sidoriktade kraft som uppstår när 
vinden pressar i seglet och på så sätt vill välta 
båten. Kölen minskar också båtens avdrift, det 
vill säga benägenheten att driva ur kurs.

På samma sätt behöver vi en rejäl köl på vår livs 
segelbåt för att vi inte slå runt när vinden tar 
tag i våra segel. Samt att kölen gör det lättare att 
hålla rätt kurs i våra liv och inte gå på grund.

En segelbåten består av tre viktiga delar. 
Det synliga - Själva båtkroppen, skrovet, ditt 
liv som du lagt i Jesu händer, Jesu Kristi kropp, 
församlingen. - Seglet, den helige Ande som ger 
oss kraft och för oss framåt. Och så kölen - det 
fördolda, det som inte syns, vår personliga rela-
tion till Gud. Det som sker när ingen annan ser.

Jag skulle vilja utmana oss alla, att under 
hösten 2019, bygga en bättre och tyngre köl på 
vår livs segelbåt. Vi behöver alla en rejäl köl.

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Jag tror att det vi gör när ingen annan ser, påverkar hur vi beter  
oss när andra ser. Oavsett om det är bra eller dåliga saker vi gör i det  
fördolda, så får det konsekvenser på vårt beteende i det offentliga. 
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Vad gör du när  
ingen annan ser?


