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

Det var en gång en gammal 
kvinna som fann ett övergivet 
barn i skogen. Pojken kunde 
gå och tala, men visste inte var 
han hörde hemma. 

Samma kväll drog vintern in och lade 
sig vakande kring landets alla varma 
härdar. Frosten nafsade i allt som an-
dades, men pojken utan hem behövde 
inte frysa. I sin stuga tog den gamla 
kvinnan hand om honom ända tills 
den dag när våren kom. Då tog hon 
pojken i sin famn och flög med honom 
över land och vatten, så att han skulle 
kunna peka ut sitt hem för henne.

Pojken pekade på träd och fåglar, på 
moln och vind, men inte på en enda 
plats där människor tycktes bo. När 
solen sjönk och månen steg insåg kvin-
nan att den lille pojken inte visste vad 
ett hem var.
”Berätta för mig!” bad han.
Så det gjorde hon.
”Ett hem, det är en plats du hör ihop 
med. En plats där du är trygg och 
aldrig vilsen. En plats dit du vill åter-
vända, och där du vill stanna kvar.”

Pojken lyssnade och nickade allvarligt. 
Så höjde han sin hand, och lade sitt 
finger över kvinnans hjärta.
”Då förstår jag”, sade han. ”Du är 
mitt hem.”
 
Berättelsen grep tag i mitt hjärta. 
Tänkte på alla vilsna människor i vår 
värld, i vårt land och i Karlskrona 
som inte har ett hem. Som saknar en 
plats där man kan känna sig trygg, 
känna tillhörighet, en varm gemen-
skap, en plats där man vill stanna och 
återvända till. 

För mig är den platsen församlingen. 
Ett hem fyllt med en brokig skara 
människor i olika generationer, med 
olika bakgrund, social status och 
etnicitet. Ett hem, ett andligt hem 
med Jesus i centrum. Hit är också du 
välkommen. 

Välkommen hem!

/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

BANKGIRO:  982- 2032
SWISH-NR:  123 060 99 17
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också hända att de tar småvägarna runt öarna på 
varsin racercykel.

Det strålar värme från de två när de talar om sin 
längtan att tjäna tillsammans för att nå och lära 
känna nya människor. De talar entusiastiskt om 
att sträcka sig längre för att hitta nya tillväga-
gångssätt. De beskriver båda två en längtan 
efter att få tjäna och betjäna Karlskrona och de 
människor som finns här. – Att människor ska få 
lära känna Jesus är ju det viktigaste, säger Niclas. 
Lene instämmer med hur viktigt det är att se och 
dela tro med den som ännu inte tror på Jesus.

Det blir inget kallprat när jag sätter 
mig ned tillsammans med Niclas och 
Allene för att försöka lära känna 
dem lite närmare. 

Allene kallar sig gärna Lene för enkelhetens 
skull. De har välkomnat mig till sin fina lägen-
het i Nybro som de bott i sedan september 
2018, då de nygifta och förväntansfulla flyttade 
in. I månadsskiftet november/december går 
flytten till huset de köpt på Senoren. Ett hus 
de hoppas ska bli en oas där de kan vila och 
njuta av naturen och livet. Det kan kanske 
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– Att människor  
ska få lära känna Jesus  
är ju det viktigaste
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>> I början av januari kommer Niclas börja sin 
nya tjänst som föreståndare för Pingstförsam-
lingen i Karlskrona. Välkomstfest lördagen 
den 18 januari, kl. 16.00. 

Niclas är en blekingepojk som är uppväxt i 
klassisk pingstmiljö i Karlshamn. 2010 flyttade 
han till Nybro för att arbeta som ungdoms-
ledare/pastor? När han talar om sitt arbete 
i församlingen gör han det med inlevelse 
om att leva och vara församling. Han är en 
visionär och pekar gärna framåt. Under sin 
tid i Nybro har han också gått ALT, Akademi 
för Ledarskap och Teologi, och 2015 blev han 
föreståndare för Pingstförsamlingen. I augusti 
2016 flyttade Lene till Nybro från Chicago och 
genom vissa släktkopplingar lärde de känna 
varandra. Lene har växt upp i USA, i en mis-
sionskyrka med många svenska rötter. Hon 

brinner för sång, musik och lovsång i försam-
lingen. Åren i Nybro har hon arbetat med att 
komma in på den svenska arbetsmarknaden, 
vilket inte alltid är det lättaste. Hon har ar-
betat inom IT och har en utbildning som kom-
munikatör vilket hon kommer att söka jobb 
som i Karlskrona.

När jag ber att de ska beskriva sin relation till 
Jesus är Niclas snabb och svarar – Stabil! – Jag 
har brottats med frågor så klart, mycket under 
min tid på ALT. Men jag återkommer alltid 
till frågan om vad som är viktigt och det är 
såklart den egna relationen till Jesus. – Där 
är relationen äkta om Gud är med i allt. Det 
måste vara ett liv, inte ett jobb. Lene funderar 
på den svenska översättningen på det hennes 
hjärta känner… och vi enas om översätt-
ningen “min intimaste reskamrat”. – Det är 

Två brinnande hjärtan för Guds rike.
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Glimtar 
från vår verksamhet

Jesus för mig, säger hon. – En bön jag ofta ber 
är: Du vet ju Gud mitt innersta hjärta. Jag är 
byggd för att jobba praktiskt för Gud och tjäna 
honom.

När vi börjar prata om framtiden betonar Nic-
las vikten av att Pingstförsamlingen ska vara 
en kyrka för staden. En kyrka där människor 
känner sig hemma och välkomna. Där viktiga 
frågor som berör på djupet kan ställas. Där 
människor arbetar tillsammans, där relatio-
ner skapas och byggs. En kyrka som skapar 
möjligheter för människor att ladda batterier-
na, lära känna Jesus men också att hitta och 
använda sina gåvor. 
I detta finns ju så klart en del utmaningar och 
Niclas nämner behovet av ledare som skapar 
starka team i de olika verksamheterna. Hur 
når vi Karlskronabon idag? Hur bevarar vi 
budskapet och samtidigt hitta de nya metoder 
som behövs? Varför, är också en viktig fråga. 
Det handlar om att utvärdera det som finns, 
lyfta det som fungerar och gå framåt.

Några av de ord som upprepas ofta under vårt 
korta samtal är: team, tillsammans, DNA-frå-
gor, kultur, församling, relationer, ledarskap, 
stämning och välkomnande. Som ni förstår är 
dessa två brinnande och eniga om att de till-
sammans vill arbeta för Guds rike. Ännu ett 
par månader är de kvar i Nybro för att avsluta 
och ordna med flytten men i både hjärta och 
tanke är de redan på väg till Karlskrona.

Niclas och Lene, vi önskar er hjärtligt väl-
komna hem! Till tjänst, till liv, till gemenskap, 
till framtiden, till Karlskrona.

Text: Martina Ravnbö
Foto: Carl Nilsson & Martina Ravnbö

– Relationen är äkta 
om Gud är med i allt. 
Det måste vara ett liv, 
inte ett jobb.

Jazzbandet Gospel Stompers fyllde gudstjänsten 
den 22 september med glädjefyllda jazztoner. 

I gudstjänsten den 21 oktober döptes Edvard 
Jaegtnes.

Än en gång fylldes kyrkan av massa glada barn då 
församlingen för andra året arrangerade Kyrkkalas. 
Det var bl.a. sång, dans, tävlingar, bibeldrama och 
massor med glass. 5



“Jesus är ett äventyr, 
och jag älskar att få 
vandra med honom.”

Jag hade depressiva tankar och mycket rädsla. Jag visste 
vem Jesus var, men jag hade ändå inte fått lära känna 
honom personligen. Därför blev min tonårstid en mö-
dosam kamp, där det blev mycket trassel och problem. 
Jag visste inte vem jag var och jag visste inte vad syftet 
med mitt liv var.
Men det krävs bara ett ögonblick för Gud att förändra 

en situation helt och hållet, och det fick jag vara med 
om. När jag var 17 år så fick jag lära känna Jesus på 

riktigt. Jag fick känna äkta glädje, lycka, fridfull-
het, styrka, värdighet, och en längtan. Jag mötte 

Guds otroliga kärlek, när jag förstod att Gud 
älskar det ofullkomliga i mig. Det är den 

kärleken som förvandlade mitt liv. Hans 
kärlek och nåd är så otroligt stark. 

När jag lärde känna Jesus så fick jag 
lära känna mig själv genom det. För-
stod att Gud har kallat mig i tjänst 
för ungdomar. Mitt hjärta brinner 
för ungdomar. Att ha gemenskap, 
att undervisa, att leda dem fram 
i den kallelse Gud har för dem, 
att få vara en vän, att få vara 
en hjälpande hand för de som 
är trasiga. Jag känner en stor 
längtan att få hjälpa dem att se 
det hopp som jag inte kunde 
se när jag var i deras ålder. 

JE S US  &  JAG

När jag var tonåring så visste jag vem Jesus var genom att jag fick lära mig 
om honom i söndagsskolan. Jag växte upp i ett hem där min familj var väl-
digt engagerad i kyrkan och var brinnande för Jesus. Men jag var en tonår-
ing som levde med ångerfulla tankar om att jag var ovärdig kärlek, och var 
så frustrerad för att allt kändes hopplöst. 

6



Hoppet som kallas Jesus.

När jag visste vad Gud hade kallat mig till 
så ville jag bara börja gå in i den kallelsen 
direkt. Nästa steget för mig var då att gå
en bibelskola där jag fick träna mig praktiskt 
i ledarskap i församling i ett år. Det var ett 
tufft år där jag fick kämpa, men det blev 
även det året jag fick utvecklas som mest. 
Det var det jag behövde. Jag behövde lära 
känna mig själv i Jesus.

Att gå bibelskola var en av de saker som Gud 
verkligen har fått leda mig i, och där jag 
verkligen känner att Han har haft sin hand 
över det. Att jag flyttade till Karlskrona har 
varit en av de mest oplanerade saker jag har 
gjort i mitt liv, men där Gud har haft sin 
favör och fått verka som mest. Allt började 
med en längtan hit. Det är konstigt hur man 
kunde längta till en stad man bara varit två 
gånger i sitt liv. Och allt skedde i precis rätt 
tid. Så här är jag idag. Redo att få tjäna i 
församlingen på de olika sätt och områden 
som Gud har i tanke för mig. 

Jag tycker att det är svårt att sätta ord på 
min relation med Jesus. Jag skulle inte vilja 
göra något utan Honom. I varje situation, 
stor som liten, så vill jag inkludera honom. 
Varje dag så vill jag prata med Honom. 
Skulle jag bäst beskriva relationen med en 
mening, så är det: “Jesus är ett äventyr, och 
jag älskar att få vandra med honom.”

Text: Clara Dukai 
Foto: Melinda Sandell 

Gospelkören By Mercy och bandet Lars fyllde kyrkan 
med härlig sång och musik under Live på riktigt 9 nov.

Marilyn Freemon 
fyllde kyrkan med 
härlig gospelsång när 
hon gästade guds-
tjänsten den 29 sept.

Mayra Valladolid - före-
ståndare för RBC i Peru, 
berättade om arbetet 
bland handikappade barn 
som vi är med och stöder. 

Live på Riktigt den 21 sept. bjöd på sång av Anna 
Samuelsson, Erik Bergwall och Tomas Jönsson. 

Glimtar 
från vår verksamhet
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JU LKO N S ERTEN S  IN SA M LIN G

Du är hoppet  
för barnen i Nepal!
PMU har ett arbete i en by som heter 
Mangri i västra delen av Nepal. Att 
ta sig dit tar flera dagar. Det innebär 
flera flyg varav ett litet propellerplan 
sista biten, sedan bil på snirkliga vä-
gar längs bergskanter, men det inne-
bär inte att man är framme i byn utan 
man får även vandra en dag innan 
man når fram. Så otillgängligt ligger 
byn Mangri.

PMU arbetar där med hälsoundersökningar på 
skolan. De kollar syn, hörsel, ger avmasknings-
medel till de barn som behöver det. Många av 
barnen i byn är sjuka och har inte möjlighet att 
gå i skolan. Levnadsförhållandena och möjlig-
heterna är totalt olika i våra länder. Det är stor 
skillnad mellan hur barn har det i Sverige mot 
hur fattigt och svårt barnen i Mangri har det. 

PMU har arbetat i distriktet i åtta år tillsam-
mans med Smyrnakyrkan i Göteborg och part-
nern UMN, United Mission to Nepal. 

– Projektet som vi stödjer syftar till att förbättra 
barns utbildning och hälsa i en av de fattigaste 
och mest svårtillgängliga regionerna i Nepal, 
säger Anna Maria Drew, regionledare för Asien 
på PMU.

Nu har du möjligheten att göra skillnad. Genom 
att du är med och skänker av dina pengar så kan 
PMU hjälpa ännu fler i Nepal. Genom Pingst-
kyrkans Second Handverksamhet på Bergåsa 
gör att vi tillsammans kan göra stor skillnad. 
För varje krona du lägger så lägger Pingst-
kyrkans Second Hand till 2 kr. Låt det bli din 
julklapp till barnen i Nepal.

Swish: 123 060 99 17 - Märk din gåva 
med NEPAL
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PROGRAM DEC ’19–MARS

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, Anders & Ethel Bertling
  17.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré

 
11 On 18.00 Bön
12 To 18.00 Rödebygemenskap/Julfest med Göran Olsson & hemlig gäst. 

Rödeby Filadelfia
13 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
15 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, sång: Strängmusiken, 

Seniorernas jullunch
 

18 On 13.00 Musikandakt Fridlevstads servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
19 To 10.30 Musikandakt Ekliden
22 Sö 11.00 Julgudstjänst, Rupert Lindén , Magnus Taubert

 
24 Ti 15.00 Julafton ”Jul i gemenskap på Café TreG” - tillsammans med kyrkorna 

i Karlskrona
25 On 08.00 Juldagen, Julotta, Göran Olsson
29 Sö 11.00 Gudstjänst  
   UNITE20 – Nyårskonferens/Ungdomsfestival, Malmö, 29 dec-1 jan

2020   
 

1 On 15.00 Gemensam Gudstjänst med Svenska Kyrkan Rödeby, Rödeby 
Filadelfia

2 To 13.30 Musikandakt Fregatten
5 Sö 11.00 Gudstjänst, Mikael Severinsson

 
8 On 09.30 Spädbarnmusiken 0-1 år startar
9 To 09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt startar
12 Sö 11.00 Bönegudstjänst med nattvard. Pernilla Bergström 

 
14 Ti 18.30 Kören Second Voice startar
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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.

Barnverk- samheten tar jullov och startar upp igen en bit in i januari, se startdatum i pro-grammet
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15 On 13.00 Musikandakt Träffpunkten Fridlevstad
  14.00 Musikandakt Träffpunkten Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
16 To 18.00 Bibel & bön, fika. Rödeby Filadelfia
  18.30  Start för Alpha & Våga stanna, anmälan
18 Lö 16.00 Välkomstfest för församlingens nya föreståndare Niclas 

Madestam, Pingstförsamlingen 100 år
19 Sö 11.00 Församlingens årshögtid 2020, Niclas Madestam, Göran Olsson

 
22 On 18.00 Bön
23 To 18.00 Rödebygemenskap, Önskesånger, fika. Rödeby Filadelfia
24 Fr 18.00 Joy, MP & CC startar
  19.30 Station – samling för ungdomar
25 Lö 19.00 Live på riktigt – WERA med band - God mat o bra 

musik. Fri entré
26 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Niclas Madestam, Bibelklubben startar

 
29 On 18.00 Bön
31 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
2 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Göran Olsson, Bibelklubben

 
3 Må 18.00 Bön & lovsång
4 Ti 18.00 Bön & lovsång
  18.00 Bönesamling. Rödeby Filadelfia
5 On 18.00 Bön & lovsång
6 To 18.00 Bön & lovsång
  18.00 Bibel & bön, fika. Rödeby Filadelfia
7 Fr 14.00 Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
  18.00 Bön & lovsång
  19.30 Station – samling för ungdomar
8 Lö 18.00 Bön & lovsång
9 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Visionssöndag med lunch och seminarier,  

Niklas Madestam, Göran Olsson, Bibelklubben
 

12 On 13.00 Musikandakt Träffpunkten Fridlevstad
  14.00 RPG Psykolog Marie Person
  14.00 Musikandakt Träffpunkten Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
14 Fr  Inget Station – Sportlov
16 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Göran Olsson, Bibelklubben

 
19 On 18.00 Bön
20 To 18.00 Rödebyggemenskap, fika. Rödeby Filadelfia
21 Fr  Inget Station – Sportlov
23 Sö 10.00 Bönemorgon
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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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BÖN & LOVSÅNGSVECKA
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  11.00 Gudstjänst, Niclas Madestam, Bibelklubben
 

26 On 18.00 Bön
28 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
29 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Pernilla Bergström, Bibelklubben

 
3 Ti 18.00 Bönegemenskap. Rödeby Filadelfia
4 On 18.00 Bön
5 To 14.30 Musikandakt Vitus Elena
  18.00 Bibel & bön, fika. Rödeby Filadelfia
6 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
8 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Niclas Madestam, Bibelklubben

 
11 On 13.00 Musikandakt Träffpunkten Fridlevstad
  14.00 Musikandakt Träffpunkten Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
13 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Göran Olsson, Bibelklubben

 
18 On 18.00 Bön
20 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
22 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Missionsgudstjänst, Niclas & Anne Collén, Bibelklubben

 
25 On 18.00 Bön
26 To 18.00 Rödebygemenskap, Ethel Gustavsson med vänner, fika. Rödeby 

Filadelfia
27 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
28 Lö 17.00 Administrationsmöte, Bokslut för 2019 m.m.
29 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Niclas Madestam, Bibelklubben
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Alpha  
& Våga stanna
START 16 JANUARI

Vi träffas och äter tillsammans, sedan är det 
föreläsning med efterföljande intressanta 
samtal i grupper.
Anmälan till info@pingstkyrkankarlskrona.se
Mer info om Alpha & Våga stanna kursen på 
hemsidan: www.pingstkyrkankarlskrona.se

Utforskning

N
yfi

ke
n – Vad är 

meningen  
med allt?
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TRYSIL 
SPORTLOVSLÄGER 2020
Mer info på hemsidan: www.pingstkyrkankarlskrona.se 

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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WERA är en duo bestående av Emelie Näslund och Jonathan Knutsson. Deras musik 
kan beskrivas som svängig, soulig och ärlig med livet, relationer och Jesus i centrum.

LIVE PÅ RIKTIGT 

WERA  
m/ band
25 januari kl 19.00.
God mat o bra musik. Fri entré.

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 år
Pingstförsamlingen i Karlskrona fyller 100 år, det vill vi fira tillsammans 
med dig. Vi blickar tillbaka och minns med musik och bilder. Självklart blir 
det även tid för mat och mingel. Mer information om program, biljetter och 
priser kommer senare, var god se www.pingstkyrkankarlskrona.se 
Sprid gärna detta till släkt och vänner!

Boka redan nu in Kristi himmelsfärdshelgen den 22-24 Maj 2020
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Från bilens högtalare hörs det 
”Genom allt är jag din, du finns här 
hos mig, jag är helt i din hand. Du 
som ville mitt liv, alltid finns du här. 
Jag får vila i dig.” En låt som jag inte 
har i min spellista men som Spotify 
har föreslagit utifrån vad jag 
lyssnat på innan. Texten 
är precis hur jag skulle 
beskriva min rela-
tion till Jesus.

Jag är uppvuxen i en 
kristen familj och 
i församlingen i 
Karlskrona. Tidigt 
var det söndags-
skolan varje söndag 
där söndagsskol-
lärarna berättade 
inlevelsefullt om alla 
bibelns berättelser. 
När jag blev äldre blev 
det Bibelklassen. Det 
var en variant av dagens 
konfirmationsundervisning 
“Confirmation Challenge”. Som 
tonåring var kyrkan en naturlig 
plats att komma till och ”hänga”. Det var 
där de flesta kompisarna fanns. Och vi 
var många. Körresor, ungdomshelger 
och skidresor avlöste varandra. 
Jag är tacksam att jag fick växa 
upp i en församling som hade så 
stor verksamhet kring barn och 
ungdomar. Det var lika självklart 
att bjuda med sina kompisar till 

JE SUS  &  JAG

Du finns alltid här!
Café Lördá som att stå och fixa Bananasplit på 
löpande band.

Något som alltid varit ett intresse är sången 
och musiken. Jag tror musiken kan få oss att 
öppna upp vårt innersta. Just nu får jag äran att 
leda gospelkören By Mercy tillsammans med 
Anna Strågefors. Det är mycket verkstad för att 

få kören att snurra. Ibland lite 
väl mycket administra-

tion... men den glädje 
och energiboost 

som det ger att 
sjunga gospel 

är fantastisk. >>
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Har du som läser inte testat att sjunga gospel, 
så är du hjärtligt välkommen!

Jesus har alltid funnits med mig, det har 
egentligen aldrig varit någon tvekan. Som 
ung så var det inte helt korrekt att ifrågasätta 
undervisningen och det finns många frågor 
som jag som vuxen har fått bearbeta och får 
fortsätta bearbeta och kanske omvärdera en 
del. Ibland får jag fundera på vad Bibeln säger 
och vad som var grundtanken med texten 
jämfört med den historia jag är uppväxt med 
och den kontext vi lever i idag. Men helt säker 
är jag ändå på att Jesus lever och att jag aldrig 
skulle vilja gå utan honom.

Jag har också kommit till insikt att jag behöver 
underhålla min relation till Jesus på samma 
sätt som till nära och kära. För det har guds-
tjänsterna blivit viktiga för mig. Där hämtar jag 
kraft och styrka. Att också få dela livet och sin 
tro med andra människor är så betydelsefullt. 

I By Mercy har vi en ny låt som heter Be 
Bright! 
“This is the day of new beginning. Belive it’s a 
change, that God is on your side. Be a light in 
the darkness, a lamp in the night so bright! Be 
bright! ”
”Det här är dagen för en nystart. Tro på att allt 
kan hända och att Gud är på din sida. Va ett 
ljus i mörkret, en lampa i natten, så klar. Be 
bright! ”

Text: Bearnice Nilsson 
Foto: Göran Olsson 

>>

I det dagliga 
ständiga 
umgänget 
med Jesus 
formas vi
Christer Hultgren är en välkänd 
profil i församlingen, inte minst 
genom sina sånger. En av de mest 
älskade är ”Herre till Dig får jag 
komma, komma precis som jag 
är”. Det en sång som vittnar om 
en djup personlig relation till 
Jesus som täcker in hela livet. 
”Herre, till Dig får jag komma när 
mina dagar är slut --- Men bäst är 
ändå att jag vet det är så: Under 
allt är jag älskad av dig!”

Vi samtalar efter söndagens gudstjänst där 
predikan handlat om vad Jesus betyder för 
oss, vilken plats han har i våra liv. Christer 
har växt upp i ett varmt troende hem med 
kärleksfulla föräldrar, mor- och farföräld-
rar som hade en stark tro på en älskande 
Gud som finns med i hela skapelsen och 
en tro på Jesus, Guds son som blev män-
niska och delar våra liv - han finns i oss. 
Detta kom att prägla honom och ledde till 
en egen personlig tro, som han har burit 
med sig och aldrig riktigt ifrågasatt. Det 
har gett en trygghet och mening i livet och 

JE SUS  &  JAG
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I det dagliga 
ständiga 
umgänget 
med Jesus 
formas vi

vid olika vägskäl har han känt sig trygg och 
förvissad att Jesus varit med. Jag frågar om han 
fått några direkta tilltal eller uppenbarelser, 
men han kan inte påminna sig något sådant, 
däremot en visshet att Gud är med i allt! 

Christer citerar Paulus där han säger i Aten i sitt 
försvarstal på Areopagen; ”Gud har skapat värl-
den och allt den rymmer, --- I honom är det vi 
lever, rör oss och är till… Vi har vårt ursprung i 
Gud”. Ett annat citat från Göte Strandsjö: ”Bön 
är ett tillstånd”- I det dagliga ständiga umgäng-
et med Jesus formas vi och att leva med Kristus 
är livsluften vi andas.

Christer blev tidigt ledare för ungdomskören i 
församlingen, senare för strängmusiken och har 
senare varit en inspiratör och ledare av musik-
livet i församlingen. Han blev tidigt medlem av 
äldstekåren och ekonomiansvarig i styrelsen då 
han i sitt arbete sysslat med administrativa frå-
gor. I alla uppgifter har han varit trygg och viss 
om att där och då var han på rätt plats i rätt tid.

En tillgång har varit en bönegrupp som bildades 
redan på 60-talet bland dåvarande ungdoms-
körens medlemmar. Christer var då ledare för 
kören. Gruppen är fortfarande aktiv och man 
samlas regelbundet till bön och för att dela livet 
med varandra. Där kan man också få samtala 

om svårigheter, tvivel, tolkningsproblem men 
också ge stöd och uppmuntran. 

Förutom föräldrar, mor och farföräldrar fanns 
i släkten en faster, Dagny Hultgren. Hon var en 
av församlingens grundare och hade en stark 
gudstro. Hon arbetade lång tid i Stockholm 
innan hon senare återvände till Karlskrona. 
Tidigt introducerade hon musik och litteratur 
för Christer och tog honom med på konserter 
vilket inte var så vanligt i pingstkretsar på 
50–60-talet. Detta väckte hans intresse för 
musik och dess uttrycksmedel och för olika 
typer av litteratur som berikat livet. Förmågan 
att genom musiken uttrycka sin tro har han 
behållit vilket avspeglar sig i alla de sånger han 
skrivit som handlar om tillit och tillbedjan. En 
övertygelse om att musik och konst är en Guds 
gåva till oss. 

Vilket avtryck ger Din tro på Jesus i ditt liv? 
Christer uttrycker en förhoppning att vårt inre 
liv skall avspegla sig i våra värderingar, våra 
vägval, våra relationer till andra och leda till 
fördjupade samtal om trons betydelse. Detta pa-
rallellt med att vara ärlig mot sig själv och vara 
den Gud skapat oss till och avsåg med våra liv.

Text: Asta Carlsson  Foto: Göran Olsson
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STORT tack!
Till alla er som har skänkt saker, eller handlat hos oss under dom 

sista 18 månaderna: NI ÄR GULD VÄRDA! Tack vara er, har Pingst-

församlingen i Karlskrona, genom vår Second handbutik på Bergåsa 

kunnat dela ut 2,5 miljoner kronor till olika hjälpverksamheter! 

HÄR KOMMER NÅGRA EXEMPEL:

SERBIEN    Läger, skolhjälp mm.

UKRAINA bistånd bla Ambulans och elverk till sjukhus.

BANGLADESH Handikappcenter, slumskolor, kvinnoarbete.

THAILAND OCH KAMBODJA   Bistånd, bla gatubarn och socialt arbete

BOLIVIA Stöd av internat för 48 flickor och pojkar som  
möjliggör skolgång. Ris till avlägsna byar uppe i  
bergen där torkan slagit till. 

PERU Stöd till handikappcenter, ledarutbildning.

COLOMBIA Stöd till skolbygge och microlån i samarbete med Ankarstiftelsen

KONGO Panzisjukhuset, hjälp till misshandlade och våldtagna kvinnor.

BURUNDI  Vattenprojekt. Utbildning och sjukvård.

AFRIKA   bistånd vid katastrofinsatser och drift av biståndsprojekt,  
via PMU, Pingstmissionens utvecklingsarbete 

ASIEN & NORDAFRIKA  Div bistånd via IBRA (missions- och bistånds- 
organisation inom Pingst).

KARLSKRONA Sjukhuskyrkan (vid lasarettet i Karlskrona), Socialt arbete
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Det råder kaos i landet. Presidenten 
har avbrutit valdeltagandet genom 
att stänga vallokalerna. Folket 
protesterar och presidenten går till 
attack, eller åtminstone vill det.

Militär och polis uttalar sig om att inte 
beskjuta sitt eget folk även om presidenten 
beordrar detta. Valfusk säger man och enligt 
säkra källor verkar det faktiskt vara så. Vi 
hör vittnesbörd från våra vänner om att deras 
döda anhöriga måste ha återuppstått och givit 
sin röst på president Morales. Det kanske låter 
som ett skämt men detta är den berättelse vi 
får höra från våra vänner i Bolivia.

Det politiska kaoset gör att del efter del av 
landet stänger ner. Det innebär att det inte går 
att resa eller att få tag på kontanter vilket får 
konsekvenser att matbutikerna stängs igen. 
Skolor och myndigheter stängs ner och landets 
administration lamslås. Arbetsplatser står 
tomma och folk börjar röra sig på gator.

Mitt i detta kaos när landsdel efter landsdel 
håller på att stänga ner, får vi en signal om att 
maten är slut för internatet i Capriendita. Om-
rådet kring Villa Montes är väl omskrivet i vår 
missionshistoria då vännerna Ethel & Anders 
Bertling var där under sin tidiga missionsgär-
ning. De som nu leder arbetet var bara barn 
när det kom till tro och döptes av Anders. Sig-
nalen är att det behövs 6000 kronor för att de 
ska kunna klara sig igenom krisen. Än så länge 
har oron inte kommit till området. Vi inser ju 
att dessa människor, denna indian-stam som 

kanske är 4-5000 individer är i ett svårt läge. 
Att de är så få gör att de har svårt att hävda 
sig gentemot andra stammar som är betydligt 
större i mängd. De blir lätt bortglömda så när 
vi hör om behovet tar vi ett snabbt beslut om 
att skicka USD1000:- via Western Union. Det 
är enda sättet att få ut pengarna då även banker 
håller på att stänga ner.

När vi får en sådan här akut fråga på vårt bord 
så använder vi email som kommunikation och 
tar ett beslut som kallas per capsulam. Vi får 
på detta sätt dokumenterat hur beslutet fattats. 
Pengarna kommer fram och kan hämtas ut 
bara några timmar efter det att vi tagit beslut. 
Mat och förnödenheter kan inhandlas bara 
några minuter innan butikerna stänger ner 
också här. Vi har lyckats hjälpa ett 40-tal elever 
och dess lärare med det mest nödvändiga.

Vad var det då som skedde? Var det ett under? 
Kanske inte som vi skulle beskriva ett under. 
Var det ett tecken? Kanske. Vad människor  
ser och hur de upplever situationen kan vid  
tillfället vara ett tecken på Guds omsorg. Det 
vi inte behöver tveka om är att detta var Guds 
armar som sträckte sig ut till människor i 
nöd. Som Guds armar i en sargad värld är vi 
bönesvar på bönen i Apostlagärningarna 4, 
”Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt 
ord,  genom att du räcker ut din hand och låter 
helande, tecken och under ske genom din helige 
tjänare Jesu namn.”

Som Guds församling är vi Kristi kropp.  
I detta fall fick vi agera armar genom att ge
det vi kunde i en annars hopplös situation. 
Gläd dig över att du får vara med som en
liten pusselbit i ett mycket stort sammanhang.

/Rupert Lindén - ordf. missionsrådet

Några avgörande 
minuter

MIS SIO NS R APP ORT
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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

Driver du eget företag? 
Vill du vara med och stödja 
Pingstkyrkans verksamhet  

– innan skatt? 
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BLI EN FAST GIVARE! 

Internet erbjuder flera tjänster som under-
lättar givandet. Man kan t ex beställa en  
stående månatlig överföring av en summa till 
församlingens konton. På detta sätt får  
församlingen en mer förutsägbar ekonomi. 

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

Födelsedagar
40 år
22 Jan Mattias Månsson
16 Mars David Hansson

50 år 
13 Dec Anna Stolpestad

60 år 
18 Dec Isabel Gavilanez
26 Jan Eva Molin
5 Mars Ronny Fritzell
22 Mars Peter Karlsson
31 Mars Tomas Simonsson

65 år 
14 Dec Emilia Fransson
18 Jan Kent Gustavsson
28 Jan Linnea Bergström
3 Mars Caj Eriksson
12 Mars Lisbeth Appelberg

70 år 
26 Dec Kristina Hansen
5 Jan Torgny Josefsson
7 Jan Olof Lundström

5 Feb Elisabet Nilsson
28 Feb Pia Arvidsson
13 Mars Kerstin Lundström

75 år 
30 Dec Rune Nilsson
9 Feb Bertil Nilsson
24 Feb Britt-Marie Andersson

80 år 
28 Mars Britt-Louise Nydahl

85 år 
18 Jan Stina Mattisson
4 Mars Irene Nygren

90 år & äldre
24 Jan Ingrid Alfzon 97 år
29 Jan Nore Olsson 97 år
11 Feb Karin Rydén 93 år
12 Feb Åke Hansson 93 år
1 Mars Rut Sandberg 90 år
8 Mars Karin Eriksson 90 år
13 Mars May Gullbing 101 år
17 Mars Gunborg Malmstedt 95 år
  

Döpta
21 Okt Edvard Jaegtnes

Utflyttade
13 Okt Jessica Hanna
23  Nov  Patrik Skog

Utträde
13 Okt Christina Asterstedt
13 Okt Maria Olsson Söder-
kvist
13 Okt Annika Stranne

Avlidna
2015  Sonny Olofsson
19 Okt Stefan Nilsson

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

Tips för en miljövänlig jul: Köp ett  
presentkort, med valfri summa.

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

Julklapp?

INGA BANKGIRO- 
BLANKETTER!
Då allt fler gör inbetalningar via nätet, så medföl-
jer inte längre Bankgiro blanketter i Ankaret. Om 
du önskar, skickar vi gärna Bankgiro blanketter 
till dig. Kontakta då expedition 0455-555 40. 
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Jämförelse är glädjens tjuv – sa Theodore  
Roosevelt, amerikansk president 1901-1909. 
Han insåg att när vi håller på och jämför oss 
med andra hela tiden, så försvinner glädjen 
från våra liv. Redan då, för över 100 år sedan, 
jämförde vi oss med varandra. Men allt började 
långt tidigare.

Bibeln berättar att när Adam och Eva ätit av 
den förbjudna frukten, började de jämföra sig 
med varandra. Det första som skadades när 
synden kom in i Adam och Eva, var deras själv-
bild, hur de såg på sig själva och hur de såg på 
varandra. De ser på sig själva där de står nakna, 
ser brister, olikheter och väljer att skyla sig med 
fikonlöv. När de jämför sig med Gud, räcker det 
inte att dölja sina brister med fikonlöv, nej, de 
gömmer sig helt bland träden, så Gud inte skall 
se dem. 

1 Mos. 3:7-8
Då öppnades deras ögon, och de såg att de var 
nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem 
kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i 
trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde 
sig mannen och kvinnan bland träden för Her-
ren Gud.

När synden kom in i människorna skadades  
självbilden, de började jämföra sig med 
varandra. Så har det fortsatt genom historien 
och kanske mer än någonsin i våra dagar. Vi 
behöver inte längre befinna oss geografiskt nära 
någon. Genom sociala medier jämför vi oss 
ständigt med andras retuscherade vardag över 
hela världen under dygnets alla timmar. Vilket 
leder till självkritiska tankar, dålig självkänsla, 

psykisk ohälsa och glädjen försvinner ur våra 
liv. Du jämför ditt sämsta med någon annans 
bästa. Vi behöver alla lära oss att förhålla oss 
till ett överflöd av information om hur andra 
lever sina liv.

Hur gör vi då för att få god självkänsla och få 
behålla glädjen i våra liv?
 Din egen självkänsla växer när du slutar 
jämföra dig med andra. Den som har en god 
självkänsla ser inte andra människor som ett 
hot, behöver inte jämföra sig med andra. God 
självkänsla får vi av en personlig relation till 
Gud. Gud älskar varje människa, även dig! 
Endast Gud kan ge en glädje som består. Hos 
Guds son Jesus Kristus finns glädjen, glädje för 
alla människor. 

Lukas 2:10
Men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag 
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för 
hela folket.

Matt. 6:33-34
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så 
skall ni få allt det andra också. Gör er därför 
inga bekymmer för morgondagen. Den får själv 
bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin 
egen plåga.

Berätta för Gud vad du känner, rikta alla dina 
känslor mot Gud, han tål det. Då blir du tryg-
gare i dig själv. Hos Gud finns psykisk hälsa 
att få. Jämför dig inte med andra, då växer din 
självkänsla och då kommer glädjen från Gud 
överflöda på ett fantastiskt sätt i ditt liv. 

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Känner du att glädjen fyller ditt liv, din vardag? Inte? 
Du är inte ensam. Den psykiska ohälsan har ökat 
under de senaste decennierna. Vad kan det bero på? 

F
 o

to
: P

xH
er

e

Jämförelse är 
glädjens tjuv


