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Få saker som berör oss så djupt som när 
barn far illa. Därför har denna höst varit  
jobbig. Gång på gång har vi sett det. Barn, burna av sina  
föräldrar. Barn, trötta och ledsna på flyktingvandringen 
genom Europa. Men värst av allt; Barn som drunknar  
och spolas iland på någon av kusterna där vi brukar bada. 
Det har verkligen gjort ont hela vägen in i hjärtat.

Vad gör vi med smärtan? Ignorerar vi den och shoppar vidare som aldrig 
förr – det är ju ändå Jul – eller låter vi smärtan och vreden över orättvi-
sorna föda något gott? Jag tror på det sistnämnda. Jag hoppas. Många är 
vi som vill göra skillnad. 

I detta nummer av Ankaret vill vi visa några olika möjligheter att vara 
med och förändra världen.  Att i en anda av Jul låta generositeten flöda. 
Kanske kan du bidra till skolgång för Syriska flyktingar eller anmäla ditt 
intresse att bli volontär i Pingstkyrkans secondhand eller helt enkelt bli 
månadsgivare i Pingstkyrkan? Möjligheterna är många.

Men vi vill inte bara ge dig möjlighet att göra något. Jul handlar också
om att ta emot Guds oerhörda kärlek, att öppna hjärtat för gåvan från
himlen; ett barn, en människoson och en gudason på en och samma gång.

God Jul och gott nytt år

Ulf Sundkvist, Pastor och föreståndare
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Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i  
Karlskrona. Ankaret distribueras fritt till alla medlemmar  
och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.

AnsvArig utgivAre: Ulf Sundkvist
redAktör:   Göran Olsson Mobil: 076-8681113  
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
design:  Morten Ravnbö Sätren [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.

En plats för barnen

Han spelar bas-

tuba i Marinens 

Musikkår och 

smider planer på 

ett nytt projekt i 

Pingstkyrkan.  

Men vem är han 

egentligen? Jag 

fick erbjudande 

om att intervjua 

Elias Gustafsson, 

och med penna 

och kamera  

i högsta hugg 

fick jag ett trev-

ligt samtal med 

honom.

I ALLTING”
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Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare  0706-99 74 40
Göran Olsson, pastor och vice föreståndare  0768-68 11 13
Pernilla Bergström, ungdomspastor  0703-93 97 98
Carina Holmesson, musik  0736-32 00 28
Stina Olsson, administratör  0455-555 40
LP-verksamheten Karlskrona  0455-69 49 79
LP-föreståndare, Tomas Jönsson  0709-56 65 67
Second Handbutiken: (Bilen: 0768-858655)  0455-200 41
Kjell-Göran Åkesson (Second Hand)  0721-87 30 56
Louise Sundkvist, sjukhuspastor  0736-50 91 99

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

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

BANKGIRONUMMER: 

Församlingens basverksamhet Bg. 982-2032 
Reparationsfonden Bg. 5032-3690

– Berätta lite om dig själv!
– Jag är 27 år och kommer ursprungligen 
från Vadstena. Efter jag pluggat bastuba på 
musikhögskola i Malmö fick jag heltidsjobb i 
Marinens Musikkår, vilket gjorde att jag för 
fyra år sen flyttade hit till Karlskrona. För två 

år sen träffade jag även min flickvän Beatrice. 
Utöver musiken är träning, kost och hälsa ett 
stort intresse.

Elias berättar att han under sommaren 2012 
började fundera mycket på de existentiella 
frågorna om livet och döden, och förklarar att >>

INTERVJU MED ELIAS GUSTAFSSON

”Gud finns för mig
I ALLTING”
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han upplevde en tomhet.
– Den sommaren tänkte jag mycket, och jag 

insåg snart att den där tomheten egentligen var 
en längtan efter Jesus. Den kristna tron hade 
alltid funnits hos mig, men nu kände jag att det 
var på tiden att verkligen ta tag i det och söka 
Jesus på riktigt. Elias påpekar att han kände ett 
extra starkt sökande efter just Jesus. – Så jag 
började be mycket och intensivt.

 
Upplevde Jesu kärlek  
i trädgården 
– En dag när jag stod i min trädgård upplevde 
jag plötsligt att jag fylldes av en oerhörd kraft 
och kärlek. En underbar frid sänkte sig över 
mig, och för mig var det glasklart; detta var 
friden bara Jesus kan ge. Efter denna händelse 
bestämde jag mig för att på Möllebackskyr-
kans Katekumenat som liknar Alpha, och sen 
dess är det Jesus som gäller!

– Hur kom du i kontakt med Pingstkyrkan?
– Det fanns en längtan inom mig efter en 
församlingsgemenskap. Långfredagen 2013 
besökte jag av nyfikenhet kyrkan och kom efter 

>> gudstjänsten i kontakt med Ulf Sundkvist. Jag 
tyckte om honom och det blev att vi tog en fika 
tillsammans. Vi samtalade mycket, och inte 
långt senare började jag i en cellgrupp. Sedan 
har min tro bara vuxit starkare. Gud finns för 
mig i allting.

– Du smider visst planer på ett nytt projekt i 
kyrkan. Berätta!
– Det är fortfarande väldigt färskt, men jag och 
Pernilla Bergström snackade om att kanske 
ordna en slags träffpunkt för unga vuxna runt 
20-30 års ålder. Meningen är att man ska kunna 
ha en trevlig stund tillsammans, ett ”kristet 
häng” med samtal, aktiviteter och bön. Jag blev 
initiativtagare och nu är vi flera som har träffats 
några gånger och diskuterat detta. 

Elias dröm är att i framtiden kunna studera 
tuba utomlands. Hans råd till andra är att 
genom livets alla skeden aldrig släppa fokus på 
Jesus. Vad det än är kommer det att gå, för Jesus 
bär genom allt!

Vendela Holmesson

– En dag när jag stod i min trädgård 
upplevde jag plötsligt att jag fylldes av en 
oerhörd kraft och kärlek.
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för mig själv, ”detta kommer bli kul”. Någon 
timme senare var vi i Israel. 
 Under veckan som gick, bodde vi strax 
utanför Jerusalem och vid flera tillfällen var 
vi inne i stan och fick göra studiebesök på mu-
seum; fick guidning, undervisning i historia 
och i arkeologi.  Intressant. 
 Vissa dagar hade vi föreläsningar hela 
dagen av rabbiner, pastorer, som öppnade 
ögonen för landet Israel, det judiska folket 
och dess traditioner och vissa bibelstycken. 
Mycket att ta in och många ahaupplevelser. 
Vissa kvällar firade vi gudstjänst, där vi bad 
för varann och hade gästande predikanter. 
Starkt. 
 Jag har varit i Israel förut, så förstagångs-
intrycken var inte så många, men däremot 
var det andra saker som jag tänkte på tex; 

Natten mellan den 6 oktober och den 
7 oktober vaknade ca 120 pastorer 
i vårt land. Alla, för att ta sig till olika 
flygplatser. Själv vaknade jag i Stock-
holm och fick skjuts av några kära 
kollegor. Nu var äventyret igång. 

På Arlanda möttes vi upp av andra glada och 
småtrötta kollegor. När vi alla satt på flyg-
planet var glädjen i topp och dessa ledare var 
plötsligt som barn på nytt. Jag har aldrig sett 
denna sorts iver hos mina kollegor förut. 
 Jag satt själv i gott samtal men stannade 
upp och lyssnade. Oavsett hur många gånger 
jag åkt flygplan förut, har jag aldrig suttit i 
ett plan, där det tjattrats så mycket. Jag log 

ISRAEL
From 

with love

>>

Göran Olsson, Pernilla Bergström och  
Ulf Sundkvist besökte bl.a. Olivberget.
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Saligprisningarnas bergs vy och runtomkring 
Genesarets sjö var fantastiska. Tänk att av alla 
jordens ställen, valde Jesus att ha dessa vyer 
som sin frukostutsikt. Starkt. Fick Jesus också 
ont i fötterna när han badade i Genesarets 
sjö? I stekande hetta var Galileens kullar en 
utmaning. Jesus måste haft god kondis. Många 
tankar. 
 Vi firade Sabbat en kväll hos en familj. 
Gripande. Glädje inför Gud, medryckande 
sånger, avstängda mobiler, fokus på det som 
var viktigt, tron och familj. Härligt. 
 När man besöker alla historiska plaster 
som, klagomuren, Golgata, Födelsekyrkan och 

gamla stan i Jerusalem, går man inte oberörd 
förbi. Vid ett tillfälle greps mitt inre extra 
mycket. Det var när vi satt i gräset och Göran 
Lennartsson berättade för oss, att vi
troligtvis var på platsen där Jesus blev dömd 
att korsfästas. Det var en analys som hade 
gjorts noggrant i arkeologin. Detta var inte 
känt, men troligtvis sant. Resulterade i reflek-
tion och bön.

Tacksam, trött och fylld av ny inspiration for 
vi alla hem till vårt älskade Sverige igen. 

/ Pernilla bergström, ungdomspastor

En bit utanför 
stadsmurarna, 
i ett lummigt 
område, ligger 
Trädgårdsgra-
ven. En av två 
gravar som 
förknippas med 
Jesu död och 
uppståndelse. 

Gamla delen av Jerusalem är fylld av vackra 
smala gränder och slingrande gator. 

>>

Pernilla vid Genesarets sjö
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år, start 13/1
Torsdagar  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt, start 14/1
Fredagar  18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6, start 22/1
 18.00 MP – Mission possible, start 22/1
 18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8, start 22/1
 20.01 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt, start 15/1
Söndagar  11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. Start 24/1 

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

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

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

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering

PROGRAM DEC’15–MARS’16
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5 Lö 16.00 Julfest för Små och Stora, Bibelutdelning och annat skojigt
6 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Pernilla Bergström, Göran Olsson, 

Lovsångsteam
 

8 Ti 19.00 Aspö Missionshus Julens budskap i sång och tal Ulf Sundkvist och 
Karlssons kapell

9 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  18.00 Bön
10 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
11 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
12 Lö 16.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
  19.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
13 Sö 11.00 Adventsgudstjänst med nattvard i Café Ankaret, Ulf 

Sundkvist, Pernilla Bergström, Göran Olsson
   17.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré

 
16 On 18.00 Bön
17 To 18.00 Rödebygemenskap: Syskonbandet. Julfest & Julfika. Filadelfia 

Rödeby
18 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar - Julfest
20 Sö 11.00 Adventsgudstjänst Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla 

Bergström, Seniorernas Jullunch efter gudstjänsten. Anmälan 
till exp. 0455-555 40

 
25 Fr 08.00 Julotta Vi läser, sjunger och samlar oss inför Julens mirakel. Ulf 

Sundkvist. Sång: Stina och Tomas Jönsson m.fl.
27 Sö 11.00 Julgudstjänst Rupert Lindén, sång: Jarn-Allan Josefson 
31 To 20.00 Nyårsfest i Rödeby (Anmälan 0455-9213 senast  28/12 ) Filadelfia 

Rödeby
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3 Sö 11.00 Nyårsgudstjänst, Göran Olsson, 
Godfrey Mhando - rektor och pastor 
från Pare i Tanzania medverkar

10 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Förbönsgudstjänst med nattvard inför 

2016, Pernilla Bergström
 

13 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 Musikandakt på Elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
15 To 20.01 After8 - samling för ungdomar - startar
17 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens årshögtid 2016, Ordet i fokus ”Från början  

till slut”, Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla Bergström, 
 

20 On 18.00 Bön
21 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
22 Fr 18.00 Joy, MP och CC startar
24 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 En Gudstjänst - Tre spår. Den personliga andakten 1. I familjen 2. 

Unga vuxna 3. Mitt i livet. Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla 
Bergström, Söndagsskolan startar, fika

 
27 On 18.00 Bön
28 To 18.00 Rödebygemenskap: ”Hela Filadelfia sjunger och spelar.” Fika! Filadelfia 

Rödeby
29 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
30 Lö  Alf Lax på Secondhand 
  17.00 Live på riktigt - en go musikkväll i Pingstkyrkan med Alf Lax - 

sing and songwriter, gruppen ”On the road” m.fl.
31 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små och stora, Göran Olsson, Barnrådet, fika Alf 

Lax

2 Ti 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
3 On 18.00 Bön
4 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
5 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar, besök av Anne 

och Niclas Collén 
6 Lö  ”Våga visa vägen till en tro som bär.” 

Samling för föräldrar. Anne Collén - Projektledare 
för ”Tillsammans” inom Pingst.

7 Sö 10.00 Bönemorgon 
  11.00 Gudstjänst, Anne och Niclas Collén, Göran 

Olsson, söndagsskola, fika. 
 

10 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 Musikandakt på Elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
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11 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
12 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar 
14 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Pernilla Bergström, Nattvard. Församlingsmöte
  18.00 Bön och lovsång

 
17 On 18.00 Bön
18 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
19 Fr 20.01 Inget After8 – Sportlov
21 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist

 
24 On 18.00 Bön
25 To 18.00 Rödebygemenskap: Barbro och Stanley Karlman, Fika! Filadelfia 

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

Bergström, ingen söndagsskola
 

1 Ti 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
2 On 18.00 Bön
3 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
4 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
5 Lö 15.00 K-G Larsson – ”Israel, Jesus, församlingen och Guds löften” del 1
  17.00 K-G Larsson – ”Israel, Jesus, församlingen och Guds löften” del 2
6 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst  ”Israel, Jesus, församlingen och Guds löften”, K-G 

Larsson, Ulf Sundkvist, nattvard
 

9 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 Musikandakt på Elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
10 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
11 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
13 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 En Gudstjänst - Tre spår: Andens gåvor, Redskap för att tolka bibeln, 

Vad säger bibeln om pengar? Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla 
Bergström, Söndagsskola, fika

  18.00 Bön och lovsång
 

16 On 18.00 Bön
17 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
18 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
19 Lö 17.00 Administrationsmöte
20 Sö 10.00  Bönemorgon
  11.00  Gudstjänst, LP-fokus, Tomas Jönsson, söndagsskola, fika
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Glimtar 
från vår verksamhet

Välbesökt LP-loppis med 
fynd för både gammal 
och ung. 

Håkan Axéll inspirerade många ung-
domar på After8 den 2 oktober. 

David Gullbing har stafett-
pinnen på After8 och delar 
därför kvällens bibelord.

Pernilla ställer utmanande 
frågor till Håkan.

Pelle Hånberg höll en 
utmanande predikan på 
församlingens höstupptakt. 

Gunn Hånberg intervjuas av 
Ulf Sundkvist. 

Fika på After8

Håkan Axéll 
intervjuvas av 
Ulf Sundkvist 

Martin Lund 
sålde bl.a. 

leksaker på 
LP-loppis. 

En nästintill 
fullsatt 
kyrkan 

kunde den 
24 oktober 

njuta av 
årets höst-

konsert 
”Kör-

glädje”. 

Sveriges gospelkung 
Samuel Ljungblahd 
bjöd tillsammans med 
Bodekull Gospel & 
Jazz Orchestra på en 
bejublad konsert den 
26 sept. 

10
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– VI VILL HA EN SKOLA, ropar Rihab 
och hennes kompis Jasmin och springer mot 
oss. Vi är på besök i det flyktingläger i Bekaa-
dalen i Libanon där flickorna bor. Rihab är nio 
år, hon och Jasmin träffades i lägret där de bor 
tillsammans med tusentals andra syriska barn 
och familjer. 
 – Vårt liv i Syrien var så mycket bättre. Där 
fick jag gå i skolan och där kunde vi leka, säger 
Rihab. 

DET HAR VARIT KRIG i Syrien i mer än 
fyra år. Tusentals människor har dött i hem-
ska attacker. Nästan fyra miljoner har flytt 
från Syrien till ett annat land. Hälften av dem 
är barn. Libanon är grannland till Syrien och 
därför har många flytt dit. En och en halv mil-
jon människor från Syrien bor idag i Libanon. 

Det är en fjärdedel av Libanons befolkning. 
De har flytt undan strider, från soldater och 
bomber och annat som händer i krig. En del 
tvingades fly utan att kunna ta med sig några 
saker. Några var tvungna att lämna kvar sina 
syskon och föräldrar. 
 Tältet som Rihab bor i är gjort av en 
träställning som är täckt av en sorts presen-
ning. Tältet är 15 kvadratmeter stort. I det 
bor Rihab, hennes föräldrar och fyra syskon 
tillsammans med hennes farbror och kusiner. 
I vintras rasade Rihabs familjs tält när det blev 
för mycket snö på taket. Familjen fick ett nytt 
tält men har inte hunnit sätta upp det än. 

NÄR RIHABS MAMMA Sanaa ska 
berätta om hemmet i Syrien börjar hon gråta. 
Hon är så ledsen över allt de har förlorat och 

RIHAB 
DRÖMMER OM ATT 

GÅ I SKOLAN

SYRIEN

11



12

varit tvungna att lämna. Familjen har bott 
i olika flyktingläger i Libanon i tre år. Detta 
är det andra tältlägret de bor i. I det förra 
lägret stal han som ägde marken deras pass. 
De har fortfarande inte fått tillbaka passen. 

RIHAB ÄR ETT AV DE 733 syriska 
flyktingbarn som har fått hjälp genom 
PMU. På dagarna får hon komma till fritids 
där hon kan leka och glömma allt det hem-
ska hon har sett. Tidigare gav PMU pengar 
så att barnen i lägret skulle få gå i skolan, men 
för en tid sedan bestämde myndigheterna att 
alla barn i lägret skulle börja gå i kommunens 
skolor. Därför är Rihabs skola nu stängd. 
Närmaste skola ligger tre mil bort och Rihabs 
föräldrar har inte råd att betala för resan till 
skolan. Därför går hon inte i skolan nu utan 
hänger med kompisarna i lägret hela dagarna 
istället. Det tycker Rihab kan bli långtråkigt 
ibland. Hon tyckte om att gå i skolan och spe-
ciellt att räkna matte och leka tysta leken. 

 – Det var jättebra förut när vi fick gå i sko-
lan i lägret. Lärarna älskade oss, nästan som i 
Syrien, säger Rihab. Rihabs föräldrar berättar 
att hon och hennes syskon är så ledsna över 
att de inte får gå i skolan längre och har sagt 
att de inte kan förlåta dem för att de inte fick 
gå ut skolan innan de var tvungna att fly från 
Syrien. Rihabs syster Hanaa som är 15 år är 
extra ledsen. 
 – För mig är det för sent att drömma. Jag 
fick inte gå ut skolan, säger hon.

BARN
KONVENTIONEN

Dina rättigheter!

JJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJ

Länge  leve
barnkonventionen!

I barnkonventionen 
står det vilka rättigheter 

barn har och hur 
länder ska jobba 

för barnens bästa.

✔ Är man barn tills man är 18 år.
✔ Ska barn få säga vad de tycker.

✔ Har barn rätt att få tänka  
och tro vad de vill.

✔ Har barn rätt att gå i skolan.
✔ Har barn rätt till ett bra hem, 

kläder, mat och rent vatten. 
✔ Har barn rätt att få träffa sin 

familj igen om de har kommit 
ifrån varandra.

✔ Ska barn skyddas mot krig, 
och inget barn får användas 

som soldat.
✔ Ska politiker som bestämmer 

se till så att alla barn får det 
som de har rätt till.

Enligt 
barnkonventionen

ALLA
flyktingbarn har 

rätt till skydd 
och hjälp

I artikel 22 står det att län-
derna som har skrivit under 
lovar att ge flyktingbarn som 
kommer till deras land skydd 
och hjälp. Det gäller både 
barn som kommer ensamma 
och barn som kommer med 
sina föräldrar. Ett ensamt 
barn ska få hjälp att hitta sina 
föräldrar. Om man inte kan 
hitta föräldrarna eller andra 
släktingar ska barnet få sam-
ma skydd och hjälp som an-
dra barn får när de inte kan 
bo hos sina föräldrar. 

Du kan läsa mer om mänskliga 
rättigheter och barnkonventionen på:
www.unicef.se/barnkonventionen
www.raddabarnen.se/ung-och-skola 
www.manskligarattigheter.gov.se 
www.larareforfred.se
www.globalis.se
www.millenniemalen.nu

Källor: Konventionen om barns rättigheter, Unicef.
Information om filmen om syriska flyktingbarn i Libanon hittar du på www.pmu.se

KONFLIKTEN I SYRIEN är inne på sitt 
femte år. Våldet har tvingat 4 miljoner männ-
iskor att lämna sina hem i Syrien för att söka 
skydd. Hälften av alla flyktingar är barn. I 
Syriens grannland Libanon finns idag över 1,1 
miljoner registrerade syriska flyktingar, men 
lokala myndigheter menar att den faktiska 
siffran är närmare 2 miljoner. Under dessa 
förhållanden är barnen mycket utsatta särskilt 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD FÖR SYRIENS BARN
för köld, undernäring och sjukdomar. I ett 
längre perspektiv är även utebliven skolgång 
ett allvarligt bekymmer. 

Vad kan vi göra?
Tillsammans med Pingströrelsens biståndsor-
ganisation PMU-Inter Life gör vi två saker nu. 
Det handlar om tält och skola
1. Vi förbereder tälten inför vintern för att 

12
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Med ca 50 000 kr från er kära försam-
ling på fickan drog jag, tillsammans med 
11 andra, till Jordanien för att stötta de 
syriska flyktingarna i Zataari by. 

Matpaket (á  15 kg) till 80 familjer, 125 
blöjpaket, paket med skrivhäfte, 6 pennor, 2 
suddgummin och 1 pennvässare till 75 barn, 6 
kartonger med tandkräm plus 12 batterier till 
en ung flickas hörapparat. Förutom detta hade 
vi med oss stickade plagg från ert stickcafé. Det 
går inte att beskriva glädjen hos de barn som 
fick presenterna. Vi fick tid att leka med barnen 
och det var både roligt och ledsamt. En del barn 
hade roligt, men en del barn var bara så ut-
tryckslösa och svårflörtade. Säkert har det både 
sett och upplevt en massa hemskheter. Däremot 
fick vi inte på grund av säkerhetsskäl kliva 
ur våra bilar när vi delade ut matpaketen. Av 
1000 familjer var det bara 80 som fick mat den 
här veckan. Nästa vecka skulle det vara några 
andra familjers tur, men bara om det kommit in 
pengar från omvärlden. Det kunde lätt bli bråk, 
så det var säkrast för oss att sitta i bilarna med 
låsta dörrar, medan våra lokala medarbetare 
sprang från tält till tält med ett matpaket och ett 
blöjpaket. Jag fick se leenden, ta emot tacksam-
het och önskningar om Guds välsignelser. Nu 
för jag vidare dem till er! Tack för förtroendet!

Anne Collén, Missionär 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD FÖR SYRIENS BARN
hålla den extrema kylan ute.

2. Vi satsar på att så många syriska flykting-
barn som möjligt ska få gå i skolan. På 
grund av kriget har många syriska barn 
förlorat viktiga år av sin skolgång. Skolan 
ger dem inte bara möjlighet att tänka på 
någonting annat och glömma kriget för en 
stund. I skolan blir de också bättre rustade 
för framtiden - hur den än kommer att se ut. 

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

Rupert Lindén Missionsledare i Pingstkyrkan

Matpaket, blöjor, 
stickade bäbiskläder 
och hygienpaket delas 
ut i Zataari by.

Utdelning av mössor, skrivhäften, pennor och 
suddgummin i en skola i Zataari by.

VART TOG PENGARNA VÄGEN?
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Vem är kungen i Peru? Jesus, så klart, 
men Göran ”Carlos” Olsson ligger 
inte långt efter. Texten på porten till en 
skola lyder; ”Carlos Olsson, en gåva 
från Gud”.

När man reser till Chulucanas i Peru och får 
vara där några dagar imponeras man av det 
som hänt där de senaste 40 åren. Det Anita 
och Göran planterat, organiserat, strukturerat, 
inspirerat medarbetare till att göra är riktigt 
stort. Anita är i Sverige ganska tystlåten med 
ett leende på läpparna mest hela tiden. När hon 
är hemma i Peru har hon förvandlats från en 
katt till en tiger. Hon är där i sitt rätta element 
ungefär som fisken i vattnet. När hon talar är 
det med en stämma med pondus som inger re-

spekt. Folk lyssnar. Det ser man inte minst när 
det gäller alla medarbetare som hon undervi-
sat i allt vad administration heter.

Vi fick vara med och se PRONAR, ett arbete 
som handlar om att ge barn skydd och visa 
på deras rättigheter. Först var det siffror och 
tabeller som visade vilka områden som det 
arbetas i, hur många barn och vuxna som 
hört. Det var inte ca hundra utan 101. Varenda 
en är räknad och bokförd, en noggrannhet 
som kommer från Anita. PRONAR har ett 
program som heter PARE, vilket är ett verkligt 
ord på spanska, stopp, men också en förkort-
ning där varje bokstav ger kurage att just sätta 
stopp när någon rör vid mig på ett otillbörligt 
sätt. I Peru blir, enligt beräkningar, vart femte 
barn och var tredje flicka sexuellt trakasse-

Vem är kungen i Peru?

MISSION
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rade. Lektionen vi fick vara med på visade med 
all tydlighet att gränsen är all beröring. 

På RBC, det handikappcenter som vi är med 
och finansierar, växer arbetet. Där finns 
massörer, logopeder, tekniker som bygger 
hjälpmedel, administratörer samt dietister. I 
den uppsökande verksamheten hittas nu också 
barn som är undernärda. Med RBC-medel kan 
man även dela ut näringsrik mat. Vi fick också 
höra att arbetslösheten i spåren av El Niño, 
stormen som väntas komma i december, växer. 
Det gör att föräldrar inte längre kan komma. 
Det handlar om att de inte kan betala. Vad gör 
man som en gripen 25-årig chef på RBC då? 
Man säger att betalning ordnar sig. Ungefär 
hälften av alla inkomster till RBC kommer 
från betalning av tjänst. Vi står för drygt 20% 

av alla inkomster, där det mesta kommer från 
vår Second Hand. Det är stort att få sitta där 
och förstå att det vi arbetar med hemma i Sve-
rige blir till överlevnad för dessa människor.

Församlingen växer. I helgen före vår ankomst 
döptes 50 stycken. Här eller där så bekymrar 
man sig över att nå den unga generationen. 
Nya arbetare behöver komma ut för att vinna 
ännu fler. Fler missionärer behöver uppleva 
kallelse och få Andens kraft. Därför hölls 
under denna vecka även en missionskonferens 
där vi var flera som talade. Det talades även 
om att skicka missionärer från Peru till Sve-
rige. När detta blir en verklighet får vi se.

Markus Lundström och Rupert Lindén

SPORTLOVSLÄGER
Trysil 2016, 20-26 februari

Mer info på hemsidan inom kort:
www.pingstkyrkankarlskrona.se
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Nyligen hade jag förmånen att tillsam-
mans med Asta Carlsson & Linnea 
Bergström, besöka några av de projekt 
vi som församling stöder i Bangladesh 
och i Thailand. Det blev en omtumlande 
resa, fylld av möten med fantastiska 
människor och spännande kulturer.  

Den mesta tiden tillbringade vi i Bangladesh 
huvudstad Dhaka med ca 15 miljoner invånare. 
Det innebär att det är människor överallt! 
Trafikmiljön i Dhaka är utan tvekan en av 
världens farligaste. De har vänstertrafik, oftast!! 
Vilket innebär att om det är närmare eller mer 
praktiskt så väljer de att köra högertrafik. Är im-
ponerad av de chaufförer som körde oss genom 
Dhakas kaotiska gator. En verklig upplevelse var 
att åka inne i Dhaka i fel körriktning i mörker. 

Vi bodde på CDC (Christian Discipleship 
Center) som vi stöttat under många år. CDC 
erbjuder bl.a en ettårig bibelskola med Jesus & 
bibeln i centrum. Det var verkligen inspirerande 
att möta årets elever. Några kom från det om-
rådet som jag planerat att besöka, Hilltracks på 
gränsen till Burma. P.g.a. säkerhetsläget i landet 
just då fick jag tyvärr inte åka dit. Mötte även 
pastor Andrew Halder som bor i Dhaka men 
jobbar med församlingsbygge i Hilltracksområ-
det. Inspirerande att höra berättelserna om hur 

Jesus berör människor i dessa mycket avlägsna 
och otillgängliga områden. Tänk att vi som 
församling finns med där!

I Dhaka mötte jag även Kamrun Naher och 
hennes mamma Mafuza Begum. En nyfödd liten 
tjej som behövde operera sin mun för att få en 
bättre framtid. Familjen var fattig och saknade 
pengar till operationen. Vi beslutade på plats att 
betala operationen (2500 kr), genom pengar från 
Second Hand i Karlskorna. Kändes fantastiskt 
att kunna hjälpa familjen. 

I Bangkok, Thailand träffade jag pastor Tim. En 
ung kille från Bhutan som mötte Jesus i Bangkok. 
Han hade träffat Daniel Brolin som berättat för 
honom om Jesus, ett möte och en berättelse som 
kom att förvandla Tims liv för alltid. Nyligen gifte 
sig Tim med Paula som väntar deras första barn 
i februari. Han berättade inspirerande om deras 
församling och den bibelskola de nyligen startat. 
Tänk att vi som församling också finns med där, 
genom vårt stöd till Daniel & Paulina Brolin. De 
bor just nu i Kambodja men besöker församlingen 
i Bangkok minst 2 ggr/mån. 

Detta var bara några få glimtar från vår resa i 
Asien, där vi fick vara med och förmedla Guds 
kärlek till människor som lever under helt andra 
omständigheter än vi här i Karlskrona. 

/Göran Olsson, pastor 

Med Jesus i Asien

MISSION
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Julen är  
gåvornas tid
Det är nog ingen högtid som får oss att  
bli så generösa som just Julen. Bara i Sverige  
väntas vi spendera över 70 miljarder på julklappar. 

Man kan förfasa sig, men man kan också se det som ett uttryck för gene-
rositet. Det mesta ger vi ju till varandra. Men hallå? Är det inte just där vi 
behöver se en förändring. Hur skulle det se ut om vi åtminstone satsade  
10 % eller tiondet som vi brukar säga i kyrkan, till välgörenhet, till något  
som är viktigare än vår egen välfärd.

Tre möjligheter:
1. Syriens barn behöver vår hjälp. Miljoner är på flykt och just nu 

ropar man efter vårt stöd inte bara här i Sverige utan också i grannländerna 
till Syrien. För varje krona du ger adderar vi, genom Pingstkyrkans second-
hand, två kronor till. Tillsammans blir det tre kronor! Swisha 123 060 99 17 
eller sätt in på Pingstkyrkans BG 982-2032 Märk gåvan med Syriens barn

2. Julgåva till Pingstkyrkans basverksamhet. Vi kallar den så, 
den som utgör kärna för att allt annat ska bli möjligt. 

3. Bli månadsgivare och stöd Pingstkyrkans verksamhet 

Pingstkyrkan i Karlskrona, som bildades 1920 har cirka 650 medlemmar och 
betjänar cirka 1200 personer varje vecka.  Verksamheten sträcker sig från 
de yngsta till de allra äldsta, från Karlskrona ut i olika delar av världen och 
bildar genom sitt liv ett nätverk av goda relationer baserat på tro, hopp och 
kärlek. Allt med Jesus i centrum, som frälsare och inspirationskälla.  

I församlingen finns ett levande musikliv, barn- och ungdomsarbete, diakoni 
och ett omfattande socialt arbete. Det här tar sig flera olika uttryck bland an-
nat genom LP-verksamheten, Pingstkyrkans Secondhand, kamratstödjarpro-
jekt och Sjukhuskyrkan, men också genom barn- och ungdomsverksamhet, 
besökstjänst och själavård. Församlingen har cirka 15 anställda.

Tron är grunden för allt vi gör och är. Med goda relationer skapas kraft och 
trygghet för varje enskild att växa i tro och liv. Genom samarbete kan vi 
erbjuda flera olika möjligheter samt ett stort nätverk av relationer till andra 
människor, till en kristen församling och till samhället i stort. Det övergri-
pande målet är att med Jesus i centrum förmedla och gestalta, hela evangeliet, 
till hela människan, i hela världen, hela tiden. 

Stort tack för att du engagerar dig!

Ulf Sundkvist  Markus Lundström
Pastor och föreståndare Ordförande i Pingstkyrkans styrelse

Kamrun Naher  
behöver operera sin 
mun. Här tillsammans 
med sin mamma 
Mafuza Begum.

Andrew Halder, 
pastor bl.a. i en för-
samling i ett slum- 
område i Dhaka. 

Tim, pastor i för-
samlingen i Bangkok. 
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LP-loppis!
 
Varje tisdag & torsdag kl 10-14
Nickelvägen 1, Torskors

tel. 0455-69 49 79  /  lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu

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

Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com

DRIVER DU  
FÖRETAG? 

Vill du stödja Pingstkyrkans 
verksamhet (innan skatt)?  

Annonsera i Ankaret! 
För mer information, mejla

 info@pingstkyrkankarlskrona.se 

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

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

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

VÅRA NYA  
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

TACK TILL VÅRA SPONSORER!:

Miljövänlig  
julklapp?
Köp vårt presentkort  
med valfri summa! 

JULENS 
ÖPPETTIDER:

Vi har stängt 26 dec.
och 5 jan. Annars öppet 

som vanligt!
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FAST ÖVERFÖRING  
= TRYGG EKONOMI
Kom i gång med fast givande:
Beställ en fast månatlig överföring 
på din internetbank. Då får
församlingen en mer förutsägbar
ekonomi. Bankgiro finns på s 3!
Nu finns även möjlighet att  
ge en gåva via Swish.
Numret är: 123 060 99 17. 

MEDLEMSNYTT

75 år  
21 Feb Birgitta Alfzon
31 Mars Ulla Jarny

80 år  
12 Mars Siv Pettersson

85 år  
6 Feb Gudrun Askeroth

90 år och däröver 
10 Dec Lars Ahlström, 95 år
24 Jan Ingrid Alfzon , 93 år
29 Jan Nore Olsson,  93 år
13 Mars May Gullbing, 97 år
17 Mars Gunborg Malmstedt,91 år

Avlidna 
15 sept. Kurt Lija

Dop  
13 sept. Zahrasadat Hosseinin 
13 sept. Seyedsepehr Taherpour
22 nov. David Hansson

Inflyttad  
14 nov Caj Eriksson

Utflyttade  
14 nov Ann Malmstedt
14 nov Carl-Axel Malmstedt
14 nov Julia Pramwall

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

Än bättre är att lägga 
upp en fast månatlig 
överföring till kyrkans 
bankgiro: 982-2032

Födelsedagar
40 år 
3 Dec Dafe Roy Egeregor
4 Dec Anna-Karin Bilén
26 Dec Marie-Louise Green
24 Jan Alexander Tiger
2 Mars Erika Karlsson
6 Mars Anton Parsmo

50 år  
9 Dec Peter Hjälmberg
1 Jan Sophia Tabu
26 Feb Cecilia Karlsson
6 Mars Magdalena Ahlström

60 år  
8 Dec Anneli Saager
14 Feb Kjell-Göran Åkesson
8 Mars Eric Lundgren
14 Mars Inger Åkesson
25 Mars Johnny Gylling

65 år  
25 Dec Kent Lundberg
29 Dec Ann-Christine Olofsson
13 Mars Birgitta Gustavsson
18 Mars Christer Olofsson

70 år   
5 Dec Sven-Olof Pettersson
25 Dec Christer Hultgren
30 Jan Clasåke Alfzon
13 Mars Ulvie Ulvsgärd

Vi söker redaktör!
Skulle du kunna tänka dig att 
vara redaktör för Ankaret? 
Att utveckla församlingens tid-
ning tillsammans med ett team. 

Skriva? Fota? Vara 
vårt nyhetsAnkare?
Vi söker också medarbetare 
som kan tänka sig att skriva en 
artikel, göra en intervju, fota nå-
gon eller något av det som sker i 
församlingen etc.
Kontakta: Ulf Sundkvist eller 
Göran Olsson

Ge av din tid, för en mänskligare 
värld – Bli volontär!
Vi söker volontärer som kan hjälpa till praktiskt i vår Second 
Hand butik i Bergåsa. Du får meningsfulla uppgifter, nya bekanta 
och möjligheter till meningsfull fritid.

Kontakta: Verksamhetsansvarig Kjell-Göran Åkesson på  
072-187 30 56/ kg.akesson@pingstkyrkankarlskrona.se, eller  
Peter Hjälmberg på 070-392 67 42 / peter.hjalmberg@hotmail.com
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”I BEGYNNELSEN  
FANNS ORDET”

Men ord kan också lyfta. Ord kan flytta berg. Ord 
kan förändra förutsättningarna så att det som 
inte var möjligt blir möjligt igen. Ord kan skapa. 
Det är också bibelns geniala och enkla förklaring 
till hela vår existens. ”I begynnelsen fanns ordet 
och ordet var hos Gud. Det fanns i begynnelsen 
hos Gud. Allt blev till genom det och utan det 
blev ingeting till av allt som finns till. I Ordet var 
liv, och livet var, människornas ljus. Och Ljuset 
lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit 
det.” (Johannes evangelium kapitel 1 vers 1-5)

Det är så enkelt beskrivet att vi moderna männ-
iskor frestas tänka att förklaringen är för enkel. 
Vi vill ha något mer invecklat, som håller sig 
inom rationalismens ramar. Det måste kunna 
förklaras, vägas och mätas. Helst ska det få plats 
under vårt ”mikroskåp”. Ändå går vi bet. Skapa, 
att göra något ur ingenting – som ju från början 
ändå måste ha inträffat – låter sig inte förklaras. 
Det är större än vår värld och vår verklighet. Or-
det – the Big Word – som fanns där och gav oss 
liv, ryms liksom inte i vårt medvetande.

Det är också därför berättelsen om Jesus födelse 
spränger våra gränser. Det utmanar intellektet, 
att det verkar som om den enda vägen att begripa 
det, är vara med om det. Ordet blir ju människa. 
Tillgängligt. Det som en gång skapade förutsätt-
ningarna för vår existens, för kosmos i univer-
sum och liv på jorden, för människan och hela 
vår verklighet, stiger in i ett stall. Egentligen mer 
än så. Maria blir bärare av Guds eget Ord. Jesus 
är därför inte bara människosonen, utan också 

Guds egen son. Ordet blir kött och blod.  
Synligt för var och en som tror och tar emot.

När de som insåg detta i Jesus närhet skulle  
beskriva vad de varit med om, är det som om 
orden inte räcker till.  ”Vi såg hans härlighet”, 
säger Johannes, en av lärjungarna. Hela hans 
evangelium präglas av en slags farsination som 
bara den kan ha som varit med om det. ”Och”, 
säger han låter närmast lyrisk; ”han är fylld av 
nåd och sanning”. 

Ordet från Gud kom inte för att döma oss med 
våra synder, våra krig, våra onda tankar och 
gärningar. Ordet från Gud är visserligen upp- 
riktigt, det beskriver verkligheten som verklig-
heten är, men det andas ändå nåd. Ordet, Jesus 
Kristus är världens enda hopp. I Ordet finns nåd. 
I Ordet finns försoning. I Ordet finns liv. Där 
inget annat funkar, funkar Guds Ord. Och det 
bästa av allt. Ordet är ett ljus som övervinner det 
svartaste hålet i hela universum, det obotfärdiga 
hjärtats mörker.

Därför, tänker jag, att jag inte bara ska vara  
rädd om vilka ord jag använder. Jag skall också  
ta vara på det Ord som ger mig och hela världen 
liv; Jesus Kristus.

”I begynnelsen fanns ordet. I Ordet var liv, och 
livet var, människornas ljus. Och Ljuset lyser i 
mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

”Jag vill inte leva längre. Jag orkar inte mer”, skrev hon i brevet. Orden tog 
hennes liv.  Att ord kan göra illa vet vi. Ett förfluget ord kan passera hela vårt 
försvar. Däckad. Eller ännu värre. Ett menat ord som tränger in och sårar 
hjärtat, ett frö som i värsta fall kan blomma ut i bitterhet eller ond bråd död. 
Därför det är så viktigt att vara rädd om orden.  Att tänka först och tala sedan.


