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Jag har sett hur befriande ord kan vara. Tänker till 
exempel på den kriminellt belastades fråga vid dop-
graven. ”Kan jag lämna allt här? Kommer allt att be-
gravas?” Minns hur han nitade fast mig med sin blick. 
Inget annat än ett uppriktigt svar skulle duga. Att då 
kunna luta sig mot ord, större än mina egna for-
mulerade åsikter, var en oerhörd tillgång. ”Du kan 
lämna allt, min vän. Det har vi Guds ord på.” Orden 
hängde liksom kvar i luften. Trängde in. Nådde fram. 
Gav hopp. Det blev ett dop jag sent skall glömma.
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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.

Ordets makt

Tacksamma, glada och  
FYLLDA AV NÖD

Men om orden skall befria måste de hänga samman med 
livet, med verkligheten. Ordet måste bli ”kött och blod” an-
nars gör de ingen skillnad. Det är därför den personliga och 
gemensamma läsningen av bibeln och förståelse av den i vår 
egen tid är så viktig. I detta nummer av Ankaret kommer 
du möta några olika röster som upptäckt kraften i Guds ord, 
i bibeln. Vår förhoppning är att det skall inspirera dig till 
egen läsning så att bibeln, Gud eget Ord också kan bli en del 
av ditt liv.

Varför inte satsa på någon av de olika utmaningarna till bibel-
läsning redan nu under sommaren? Skriv sedan en rad eller 
skicka ett mess och berätta vilka frågor det väckt eller  
vilken tröst du fått. Ser fram emot att höra ifrån dig.

Med förhoppning om en härlig sommar.

Ulf Sundkvist, Pastor och föreståndare
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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
Tomas Jönsson, LP-föreståndare 0709-56 65 67
LP-verksamheten Karlskrona  0455-69 49 79
Björn Mikmar, verksamhetsledare Second Hand  0721-87 30 56
Second Hand: Butiken  0455-200 41
Second Hand: Transporten 0768-85 86 55 
Louise Sundkvist, sjukhuspastor  0736-50 91 99

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

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

BANKGIRO:  Församlingens basverksamhet: 982-2032 
 Reparationsfonden Bg. 5032-3690
 Swish-nr: 123 060 99 17

>>

RAPPORT

Tacksamma, glada och  
FYLLDA AV NÖD

Några dagar har gått sedan vårt äventyr i Serbien och Rumänien. Eftersmaken är 
fylld av glädje och nöd.  Jag och ungdomsledarna Anders Jensen och Jessica Hanna 
och en av våra äldre ungdomar Andre Tedenvall samt Viorica & Bertil Persson, var 
från Karlskrona. Tillsammans med familjen Pitik och ungdomar från Hässleholm 
och Kaxholmen intog vi äventyret. 
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Veckan blev intensiv där vi bombarderades av
olika utmaningar och intryck, bl.a. sjöng vi en
sång i Rumäniens största Pingstkyrka, men 
4000 medlemmar. Det gick bra. André, tyckte 
att en av predikningarna som hölls, gav det 
starkaste intrycket på hela resan. ”Vi ska vara 
salt.” Resan överträffade våra förväntningar. 

Vi besökte ett barnhem, som varit stängt för 
”religiösa” grupper, pga. tidigare dåliga hän-
delser. Efter bön, blev vi gott mottagna och in-
såg att Gud verkade i samtalet. Det resulterade 
i att barnhemmet ville skicka sina barn på 
”våra” kommande barnläger och även vill göra 
ett utbyte med ungdomar från Sverige. Nöden 
man fick för dessa barn var mycket stor. Dom 
var kontaktsökande och ville gärna visa upp 
vad de kunde göra styrkemässigt. I slutet av 
vår resa mötte vi upp med alla ledare för barn-
lägret, som vi som kyrka, stöttar ekonomiskt, i 
regi av familjen Matilda Pitik med vänner. Ett 
gäng, med varma och stora hjärtan. Tillsam-
mans hade vi en bön och lovsångskväll, där vi 
fick be med och för varandra. Jessica kände att 
det var en av de saker som utmanade henne 
mest, att få be för någon annan som talar ett 
annat språk och att få uppleva att Gud använ-
der en. Den kvällen mötte våra egna ungdo-
mar Gud starkt och det berörde oss alla. 

Praktiskt arbetade vi sida vid sida och förbe-
redde inför barnlägret. När dagen var kom-
men, sprang vi runt i gula tröjor och hälsade 
barnen välkomna. Dagen bjöd på barnmöte, 
bollsporter, god mat, skratt, tävlingar och Bi-
belutdelning. Att få se dessa barn få sin första 

>>

Bibel gjorde flera av oss berörda till tårar. Den 
glädjen som utspelade sig är nästan obeskriv-
lig. Detta var något som både Anders, m.fl. 
tryckte på, när vi samtalade om intryck. 120 
barn kom till detta läger, endast 2% är kyrk-
liga. Många av dessa har det mycket tufft och 
för många av dem är dessa läger räddningen 
till en ljusare framtid.  

Tacksamma, glada och fyllda av nöd, åkte vi 
på natten hem till Sverige igen. När jag frågade 
Jessica vad det roligaste på resan var, sa hon” 
att det var att se olika kulturer mötas och tala 
samma språk, givet av Gud, kärleken. Och att 
man på ett enkelt sätt kan göra barn glada, att 
barnen i Sverige har det många gånger mycket 
bättre än andra barn. Från och med nu, ska jag 
vara mer tacksam och sluta gnälla.” Detta blev 
en resa för livet och vi är alla tacksamma för 
stödet vi fick hemifrån, så att vi hade möjlig-
het att åka med. 

Pernilla Bergström, 
Ungdomspastor

Otroligt stolta och glada över 
att ha fått sin första bibel. 
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– Det är lite som att städa toaletter. 
Ingen gillar det, men alla är tacksamma 
efteråt. Så beskriver vår pastor Ulf 
Sundkvist hur det är att vara med på 
Rådslag för Pingströrelsen eller Pingst 
fria församlingar i samverkan som det 
egentligen heter numera. 

– Men i år var det annorlunda, säger han och 
ler. Det var som om himlen bestämt sig för att
öppna en springa och låta lite av välsignelsen 
strömma ner över det annars ganska torra 
Rådslaget.

På Rådslaget valdes en ny föreståndare, Daniel 
Alm som är pastor & föreståndare i Pingst 
Västerås. Han efterträder Pelle Hörnmark 
som lämnar efter 8 år. Det togs beslut om att 
formera det nätverk som bildats tillsammans 
med Evangeliska frikyrkan och Svenska Al-
liansmissions – ALT – Akademi för Ledarskap 
och Teologi – vars syfte är att utbilda och 
forma framtidens pastorer och missionärer. 
Sedan antogs ett antal verksamhetsplaner. 

Men det som berörde mest var talet av den 
gamla föreståndaren, Sten-Gunnar Hedin som 
föregick avgående Pelle Hörnmark. När han 
vände sig till Daniel Alm, efter att ha stapplat 
upp på estraden, djupt märkt av en hjärnblöd-
ning och börja tala stannade Rådslaget av.

– Håll ett öga på motivet, manade han. En 
ledare får ofta stort inflytande och med infly-
tande är det många som sväller. Det skall du 
inte göra Daniel. Istället skall du växa. Det gör 
goda ledare. Med ett bibelord om Guds om-
sorg önskade han så Daniel Guds välsignelse 
som föll ner på knä i bön.

Daniel Alm,  
ny föreståndare för Pingst-FFS

Samtal mellan före-
ståndare för Pingst-
FFS. Daniel Alm (ny), 
Sten-Gunnar Hedin 
(2005-2008) & Pelle 
Hörnmark (2008-
2016) 

Daniel Alm
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Människor bara försvann och kom ald-
rig tillbaka. Regeringen var jätteduktiga 
på att hitta personer som konverte-
rat från Islam och blivit kristna. Det 
berättar Sara Setayesh som pga sin 
tro på Jesus tvingades fly från Iran och 
kom till Sverige 2013 och döptes i vår 
församling i september samma år. 

– Finns det biblar i Iran?
– Ja, det finns biblar men de går inte att köpa 
i en vanlig affär, det är förbjudet. Du får inte 
köpa, du får inte läsa men många i Iran har 
ändå läst bibeln.

– När jag var 17 år mötte jag en person som, 
trots att det var förbjudet, berättade om Jesus 
och om bibeln. Jag blev lite rädd och sa nej 
tack. Men det hon sa fastnade i mig, jag kunde 
inte släppa det. 

– Några år senare blev det väldigt oroligt i 
Iran. Regeringen började döda ungdomar. 
Många började då ifrågasätta hur man kan 
vara Muslim och döda människor. Hur kan 
man döda för Guds skull? Folk började då läsa 
bibeln så också jag. Jag läste nya testamentet 
men förstod inte. Hur kan Gud vara så snäll? 
Det går inte. Gud är ju alltid arg och vill 
straffa oss. Det fanns ändå något i den som 
jag gillade, berättelser som var lätta att läsa. 
Men jag kunde inte tro att nya testamentet 
var Guds ord, för hela mitt uppväxt hade jag 

fått höra att Gud var krävande, dömande och 
straffande. 

– När jag kom till Sverige läste jag bibeln igen. 
Började i gamla testamentet och förstod ing-
enting, mötte där en Gud som jag inte gillade. 
Läste istället nya testamentet och Matteuse-
vangeliet där Jesus säger: Ni har hört att det 
blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men 
jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om 
någon slår dig på högra kinden, så vänd också 
den andra mot honom.   

– Jag fick inte ihop det. Hur kan det vara Guds 
ord? Nya testamentet är ju en fortsättning på 
gamla testamentet. Men jag läste hela tiden om 
förlåtelse och kärlek. Att alla människor är lika 
mycket värda. Detta är ju den Gud jag längtat 
efter och letat efter sedan jag var barn. I bibeln 
fann jag en personlig Gud, en Gud som både är 
min far och samtidigt min bästa vän. Gud är 
allt jag har och som jag pratar med om allt. 

– Vad betyder bibeln för dig?
– Bibeln, Guds ord, är dels ett bevis på att 
Gud finns. Vi kan också hitta svar på våra 
frågor i bibelns olika berättelser. Om jag har 
ett problem läser jag bibeln. Det är nästan som 
lugnande medicin. Förstår inte alltid det jag 
läser, men jag blir lugnare. När jag fortsätter 
läsa så funderar jag på vad bibelordet vill säga 
mig, vad betyder det för mig. Och det kan 
vara olika varje gång även om jag läser samma 
bibelberättelse. 

– När jag upplever att Gud har gett mig nå-

I bibeln fann jag 
en personlig Gud 
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gonting, då vill jag läsa bibeln som tack. 
I början när jag läste bibeln och hade ett 
problem, så tänkte jag ofta: Hur skulle Jesus 
ha gjort? När jag ser Gud genom Jesus som 
människa, är Gud mycket enklare att förstå, 
det hjälper mig. 

– Har du något favoritbibelvers? 

– Ps. 23 Herren är min herde, ingenting skall fat-
tas mig. Det brukar jag säga till mig själv många 
gånger nästan varje dag, fast på persiska! Ord 
som jag tror på med hela hjärtat och sanningen 
som jag har alltid känt under mitt liv! 

Text & Bild: Göran Olsson/Pastor 



8

”Människan lever inte bara av bröd 
utan också av varje ord som utgår 
ur Gud mun”. (Jesus)

Under 2016 vill vi lyfta upp bibeln i för-
samlingen, ett bibellyft. Vi vill utmana 
dig att ta tag i ditt bibelläsande. Att ta 
till sig ett bibelord om dagen, kombi-
nerat med en rejäl portion bön om att 
Gud ska göra det levande, kan vara 
viktigare och mer omvälvande än varje 
annat nyårslöfte” (tidningen Dagen). 
Ordet är mat för själen. Det ger vägled-
ning och tröst, men det ger också hopp 
och kan faktiskt bli ett personligt tilltal 
från Gud. Goda ord som lyfter och bär. 
Därför vill vi utmana och uppmuntra 
till läsning av Bibeln.

Vi har olika erfarenheter av att läsa 
bibeln, därför har vi skapat några olika 
utmaningar. Att ta sig igenom hela 
Bibeln, vare sig det sker snabbt eller 
långsamt, har ett stort värde. Daglig 
bibelläsning är till välsignelse oavsett 
hur mycket eller hur länge vi läser. Det 
viktiga är att vi läser.

Det kommer inte alltid vara lätt och vi 
kommer inte heller förstå allt vi läser. Vi 
får då göra som Martin Luther, lyfta på 
hatten och gå vidare i förvissning om att 
vi människor varken kan eller ska förstå 
allt. I alla fall inte omedelbart.

Välj mellan
1. Ett ord om dagen
Du läser en vers eller stycke ber en kort bön och 
låter Guds ord vägleda

2. Ett kapitel om dagen
På detta sätt tar du dig igenom hela bibeln på tre år.

3. Evangelierna på ett år
Evangelierna är fyra. Du väljer ordningen själv 
men tar en bok per kvartal. Då har du i princip 
tagit dig igenom halva nya testamentet och läst det 
allra viktigaste.

4. Nya testamentet på ett år.
Allt böjar med Jesus, hans födelse och liv, fortsät-
ter sedan med apostlagärningarna, tiden direkt 
efter Jesus himmelsfärd. Sedan följer breven som 
kopplar till den berättelsen och avslutas med Up-
penbarelseboken.

5. Hela bibeln på ett år
Den mest ambitiösa utmaningen. Den förutsätter 
en läsning av cirka tre kapitel om dagen. Förslagvis 
två i gamla textamentet och ett i nya testamentet.

Dessutom utmanar vi alla att ta med sig bibeln 
varje söndag, till jobbet och på resan samt att läsa 
tillsammans med andra. Väcker läsningen frågor, 
dra dig då inte för att höra av dig så hjälps vi åt 
med tolkningen. Tillsammans hämtar vi kraft ur 
Guds ord.

Pastorsteamet

BIBEL- 
LYFTET 
2016
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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
 20.01 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt
Söndagar  11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering

PROGRAM JUNI-SEPT 2016
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12 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, Ulf Sundkvist,  
sång: Rode och Rebecca Eriksen, nattvard 

 
15 On 18.00 Bön
16 To 10.30 Muskandakt Ekliden
17 Fr  Ungdomarna åker till Nyhemsveckan 
19 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Daniel & Paulina Brolin från 

Thailand/Kambodja, Ulf Sundkvist. Församlingsmöte
  15.00 Sommargudstjänst. Gun och Lars Erik Andreasson. Lillö. 

Medtag fikakorg. (vid regn inställt)
 

22 On 18.00 Bön
24 Fr 18.00 Midsommarkonferens - Tältet Hasslö, Gemenskapskväll, 

Korvgrillning
25 Lö 15 & 18 Midsommarkonferens - Tältet Hasslö, Ingmar Helmner, 

Roland Johansson med dragspelare
  21.00 Midsommarkonferens - Tältet Hasslö, Ingmar Helmner,  

Paula & Pegga med ungdomar fr. Karlskrona
26 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Ulf Sundkvist, Pernilla Bergström 
  15 & 18 Midsommarkonferens - Tältet Hasslö, Ingmar Helmner,  

Stor kör under ledning av Carina Holmesson
 

29 On 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Lyckåparken med servering
30 To 18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
3 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Ulf Sundkvist

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

Tag med badkläder & något att grilla.
10 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Rolf & Birgun Petersson, sång: Victoria Roos
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Barnverksamheten  har sommaruppehåll  fram till skolstart.Men kolla våra läger  på sidan 17
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14 To 18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  
Tag med badkläder & något att grilla.

17 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Ethel o Anders Bertling, sång: Strängmusiken
 

21 To 18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  
Tag med badkläder & något att grilla.

24 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Johnny Månsson, Göran Redéen 
  18.00 Sommarmöte. Korvgrillning. Filadelfia Rödeby. 

 
26 Ti 18.00 Bryggmöte med Missionsbåten Shalom vid 

Lökanabben, Aspö. 
27 On 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Lyckåparken med servering
28 To 18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
31 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Nils Ulander (Umeå), Pernilla 

Bergström 
 

  Senorendraget 2-7 augusti - Ungdomsläger, mer info på hemsidan

6 Lö 13-19 Tro • Hopp • Kärlek - Pingstkyrkans scen på Skärgårdsfesten!

7 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Ulf Sundkvist, Göran 
Olsson

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

Tag med badkläder & något att grilla.
14 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Gumer Gonzales, Göran 

och Anita Olsson, Rupert Lindén, Pernilla 
Bergström

  Knatteläger 14-15 aug Kustgården Senoren, mer info på hemsidan
  Sommarläger 14-19 aug Kustgården Senoren, mer info på hemsidan

 
17 On 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Lyckåparken med servering. Ulf Sundkvist 

och Pingstkyrkan sjunger
18 To 18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
21 Sö 10.00 Sommargudstjänst Göran Olsson, glimtar från sommarens läger, 

sång: Sarah Thörnqvist 
 

25 To 18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  
Tag med badkläder & något att grilla.

27 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors 
28 Sö 10.00 Sommargudstjänst med predikan av Björn Petterson ”Molntjänster, 

gudstjänster och björntjänster”. Ulf Sundkvist, Sång: On the road.
 

31 On 18.00 Bön    
4 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Pernilla Bergström,  

OBS Tiden! 
 

7 On 18.00 Bön 
9-11  (Fr-Sö) FÖRSAMLINGSHELG på Kustgården - Senoren
   Se info på nästa sida! >>
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Gudsmöten

Fika

Skratt

Grillning

Gemenskap

Jesus

Förbön

Samtal

Undervisning

Aktivitet

Lovsång

FÖRSAMLINGSSHELG PÅ
KUSTGÅRDEN, SENOREN
9-11 SEPTEMBER

Tillsammans
  2016

Vi bygger upp en trevlig  
UTOMHUSSCEN*  
vid Pingstkyrkans entré!

•  Från rock och gospel till jazz och visa

•  Medverkar gör Gospelkören Second Voice, 
bandet Lars, gruppen Joy, en kvartett från 
Gospel Stompers, barnkören Joyful, med flera

•  Kl 14.15 är det vernissage för vår första 
Sommarutställning, med konstverk från 
Pingstkyrkans kreativa krafter (i tre veckor) 

•  Hoppborg och roligheter för barnen!

•  Kafé Ankaret är öppet hela dagen

•  Fri entré!
 

Mer info efterhand på: www.pingstkyrkankarlskrona.se   
och www.karlskronaskargardsfest.se 

LÖRDAG  6. AUGUSTI
KL 13-19

* vid dåligt 
väder blir 
scenen flyttad 
inomhus, till 
kyrktorget

Medverka på Konstutställningen? Alla med en kreativ ådra som har en koppling till församlingen, 
har möjlighet att ställa ut några av sina alster.  Kontakta Morten Ravnbö på 0708 708 999 för mer info!

”Jag har länge längtat efter att dra på 
mig raggsockarna, vakna tidigt och få 
tid med familjen; församlingen. Längtat 
efter att dela livet med varandra och 
att få tid att möta Gud, helt avslapp-
nat, tillsammans”, säger Pernilla 
Bergström, ledare för gruppen som 
samordnar församlingshelgen, årets 
höstupptakt i september.

Församlingshelgen blir en möjlighet 
att samlas över generationsgrän-
serna, på annan plats och i en annan 

miljö än i kyrkan. Alla är välkomna. 
Medlemmar, men också du som 
tänker att du skulle vilja vara med i 
Pingstkyrkan. Det blir tid till gemen-
skap, go mat, samtal och samlingar 
som berör både hjärna och hjärta. 
Allt med Jesus i centrum. 

Helgen startar för ungdomar på 
fredagen, fortsätter för alla på lör-
dagen och avslutas med en stor och 
levande Gudstjänst söndagen. 
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Glimtar 
från vår verksamhet

12

Vendela, Agnes, Wilma & Oskar tar en fika 
innan vi tar båten tillbaka till fastlandet. 

Här sitter Ellen, Albert & Oskar å myser  
vid brasan, medan solen saktar sänker sig. 

Traditions-
enligt hade 
konfa-grup-
pen (CC) en 
övernattning 
på Flaggskär 
i Sturkö 
Åboar. 

Ullataes alique cor mi, ad estorest 
officidem inullatum quas sitatibus as 
estionectum in eost ipsae. Voluptio. 

Den 2 april fylldes kyrkan med svängig soul & gospel då  
”Live på riktigt” gästades av Soulgruppen ”B-tolv” från Lund. 

Många fyndade under LP:s loppis. Totalt fick vi in 
hela 53,000 kr under lördagen

Helhjärtat medverkade 
Maria Ekroth & Stina  
Erserum i gudstjänsten  
för små & stora i april. Den 15 maj var det fest i kyrkan då Joel Holmesson, Vendela Holmesson & 

Ulf Hedberg döptes. 
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Många volontärer bjöds på smörgås-
tårta o gofika när Second Hand hade 
vårfest. 

Kjell-Göran Åkesson 
avtackades, då han av-
slutade sin tjänst som 
verksamhetsledare på 
Second Hand. 

Agneta Strandsjö 
sjöng & läste dikter 
av bl.a. Ivar Karl-
strand 

Teologen & 
läraren Ulrik 
Josefsson pre-
dikade och höll 
seminarium 
under rubriken 
”Guds kärlek 
och vår - Gud, 
människan och 
sexualiteten”.  

Björn Mikmar ny verksamhetsledare 
och Kjell-Göran Åkesson, avgående 
verksamhetsledare, Second Hand. 

Jörgen Gustavsson & Ola Erserum skötte grillningen 
av de 200 hamburgarna under lördagens Tältkalas. 

Många hamburgare serverades under sommar-
festen som avslutade årets Tältkalas.   

I år hade vi lånat ett större tält  
av Tvistens Frikyrkoförsamling. 

Sten Blomgrens blomsterbutik stod i 
centrum under Tältkalaset, 11-14 maj.  

Dan-Inge Olsson & 
Agneta Strandsjö 
gästade RPG:s april-
samling i kyrkan. 
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– Min mamma har format mig att 
läsa bibeln. Det säger Jessica Hanna 
som är född och uppvuxen i Syriansk 
Ortodox miljö i Stockholm. Hon läser 
Fysisk Planering på BTH och är en av 
ungdomsledarna i vår församling.

– När fick du din första bibel?
– Som nyfödd fick jag min första bibel av 
mamma. När jag blev äldre och kunde läsa 
själv så körde mamma frågesport med mig om 
det jag läst i bibeln. Jag är väldigt tacksam nu 
för att mamma var så noga med att jag skulle 
kunna bibelberättelserna. 

– Mamma kunde fråga mig jättekonstiga 
frågor: – Varför gick Maria in själv och bad i 
ett rum? Det fick mig att tänka till redan som 
liten. Jag har inte så mycket koll på var olika 
bibelberättelser utspelar sig, utan mer varför 
de skedde. Tror det beror på min mammas sätt 
att ställa frågorna till mig som liten.

– När jag konfirmerade mig i Syrianska 
kyrkan fick jag ytterligare en bibel av mamma, 
en vanlig bibel utan bilder. Ville börja från 
början med gamla testamentet. Mamma var 
dock tydlig med att jag skulle börja i nya 
testamentet. Försökte memorera bibelställen. 

Inom den Syrianska kyrkan ska man kunna 
många bibelverser utantill, kyrkofädernas 
förklaringar, samt massa om helgon, speciellt 
om Maria. Men jag bara inte kände för det. Jag 
var förälskad i Jesus, ingen annan. 

– Jag lämnade de religösa ramarna som fanns 
inom den Syrianska kyrkan. Började istället be 
ärliga böner till Gud. Då förändrades mycket. 
Började se och läsa bibeln på ett annat sätt. Såg 
saker å ting utifrån att Gud ville det bästa för 
oss. Inte för att jag skulle följa någonting eller 
förtjäna hans nåd eller hans kärlek. Gud älskar 
mig oavsett. 

– Min mamma visste att det inte räckte med 
att jag kunde bibelberättelserna, jag behövde 
själv vilja förstå dem. Allt föll på plats och jag 
insåg hur mycket Gud älskar mig. Det är sådan 
befrielse att veta att Guds kärlek inte beror på 
mina prestationer, utan för att Gud valt att 
älska mig.

– Vad inspirerade dig att fortsätta läsa bibeln?
– Jag började drömma om Jesus på liknande 
sätt som bibelberättelserna utspelade sig. 
Blev så glad av drömmarna att det skapade 
en hunger att läsa bibeln. Började visualisera 
bibeltexterna och Guds ord blev verkligen le-
vande. Sakta förstod jag att Jesus fanns bakom 
varje historia. Bakom Abraham, Moses, ja i 

Jag har letat på andra 
ställen, men jag 
har bara funnit den 
kärleken i bibeln
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allt det som hände i gamla testamentet fanns 
Jesus.

– Den kärleken som bibeln berättar om, den 
finns ingen annanstans. Vem dör på ett kors 
för hela mänsklighetens skull, verkligen lider, 
gråter blod, för mig. Det är ”mind blowing” för 
mig. Jag har letat på andra ställen, men jag har 
bara funnit den kärleken i bibeln. Jag vet inte 
allt, jag kan inte allt och jag kan absolut inte 
allt om bibeln. Men jag väljer att tro för att jag 

har en Gud som älskar mig. 

– Finns det bibelverser som betytt mycket för 
dig?
– Matt. 6:33 & Rom. 8:28. De har hjälpt mig 
mycket. Men jag vill inte älska Gud för att jag 
ska få någonting tillbaka, utan för att det är 
naturligt att älska Gud och för att Gud älskar 
mig. 

Text & Bild: Göran Olsson/Pastor 
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MISSION

En kornbod, ett välsignat land, ett land som 
flödar av mjölk och honung, ett land där 
ingen skulle behöva svälta. Man skulle kunna 
tro att vi talar om Israel med det är Ukraina vi 
har varit och besökt. Med på resan var Viorica 
och Bertil Persson, som också stod för trans-
port från Bukarest till Izmail, Rupert Lindén 
och så klart Anette Lundström. Anette ja, 
”min Anette” sa Pjotr när vi hälsade på.

Efter att Pjotr lämnat över ledartröjan har 
Gena Ivaneko tagit vid. Idag är det en för-
samling med två kyrkor. Den gamla kyrkan, 
bönehuset byggs ut och den nya invigdes förra 
hösten. Det tog lika lång tid att bygga den 

som för Salomo att bygga templet. Kostnaden 
var ca 350 tusen dollar och ¾ lyckades man 
samla in själva. Detta då landet genomlider 
en ekonomiskt mycket svår tid. Priserna på 
allt man måste köpa går upp flera gånger om 
och det man säljer som exempelvis grönsaker 
minskar. Allt fungerar därför att man håller 
uppe modet.

Mitt i detta växer arbetet genom tro och bön. 
De är så tacksamma att de har vänner utanför 
sitt eget land och sänder sina varmaste häls-
ningar till oss som församling och särskilt till 
er som varit där.

Rupert Lindén, ordf. missionsrådet

Ukraina – ett land i kris
Mitt i detta växer arbetet genom tro och bön Sommarläger på Kustgården Senoren

Välkommen till höstens

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

Anmälan till info@pingstkyrkankarlskrona.se

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

”Mamma, 
vad händer 

när man 
dör?”

”Var  
kommer  

jag ifrån?”

”Vem är 
Gud?”
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SENORENDRAGET 
Ungdomsläger tillsammans med ungdo-
mar från södra Sverige. 2-7 AUGUSTI 

Lägret är för dig som är född mellan
1997-2003. Ytterligare info, kontakta
Pernilla Bergström på: 
pernilla.bergstrom@ 
pingstkyrkankarlskrona.se 
eller på hemsidan: 
www.pingstkyrkankarlskrona. se

KNATTELÄGER 
14-15 AUGUSTI 

För alla barn mellan 5 och 8 år.  
Start söndag eftermiddag, slut måndag 
eftermiddag. Vi sjunger, ber, leker, badar, 
grillar och lyssnar på bibelberättelser. 
Pris: 200 kr.

Information & anmälan på hemsidan: 
www.pingstkyrkankarlskrona.se 
Anmälan senast 31 juli

SOMMARLÄGER 
14-19 AUGUSTI 

För alla barn från 9 år. Lägret startar 
söndag eftermiddag och slutar fredag 
eftermiddag. Det blir bad, lekar, bibel, 
sång, bön, äventyr och annat skoj.  
Pris: 500 kr, syskon betalar 450 kr.

Information & anmälan på hemsidan: 
www.pingstkyrkankarlskrona.se 
Anmälan senast 31 juli

Sommarläger på Kustgården Senoren
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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 

TACK TILL VÅRA SPONSORER!:

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

Sista  
öppetdag  

 9 juli, första 

öppningsdag 
13 augusti. 

Fynda före
sommaren!
Vi rear ut innan semestern



19

MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år  
15 Sep Ann-Sofie Severenius

50 år  
1 Sep Sven-Erik Andreasson

65 år  
6 Juni Lis-Marie Lindqvist
11 Aug Inga-Maj Zetterqvist

70 år  
6 Sep Rolf Appelgren

75 år  
24 Juni Ing-Britt Persson
14 Juli Birgitta Wernersson
17 Juli Leif Steen

80 år  
5 Juni Vivi-Ann Fredriksson
13 Juli Alf Svensson
14 Juli Anita Vastamäki
28 Aug Kurt Andersson

85 år  
25 Juni Börje Mattisson
9 Aug Maj-Lise Johansson

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 arti-
kel, göra en intervju, fotografera 
någon eller något av det som sker 
i församlingen etc. Kontakta: Ulf 
Sundkvist eller Göran Olsson.

31 Aug Marianne Lundberg
2 Sep Bengt Bremgård
12 Sep Alfhild Johansson 

90 år & äldre  
30 Juni Set Olofsson, 90 år
12 Juli Ruth Johnsson, 93 år
9 Aug Maj-Britt Garheden, 96 år
3 Sep Britta Svensson, 96 år

Avlidna  
15 mars  Bengt Olausson 
7 maj Yngve Balsonius

Dop  
1 Maj Seyyed Hussein Musavi
15 Maj Joel Holmesson
15 Maj Vendela Holmesson
15 Maj Ulf Hedberg 

Utflyttade  
22 maj Åsa Barck 
22 maj Simon Johansson

Anmäl adressändring till  
expeditionen: 0455-555 40 eller 
info@pingstkyrkankarlskrona.se  

Om du inte vill stå med under 
födelsedagar i Ankaret, meddela 
det i god tid: 0455-555 40 eller 
info@pingstkyrkankarlskrona.se

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)

Berg-  
och dal- 
bana eller 
kontinuitet?
En del gillar att åka berg- och 
dalbana. Du vet den där hiss-
nande känslan när man är som 
allra högst bara för att inse att 
nu går det ner, betydligt fortare 
än man egentligen önskar. 

Berg- och dalbana. Så 
skulle man också kunna beskriva 
församlingens insamlingar just 
nu. Det började ner i januari, 
men for snabbt upp i februari. 
Mars var om möjligt ännu bättre. 
Då ”slog” vi insamlingsmålet 
med 35 tusen kronor! Det var 
riktigt bra. Men så kom april då 
insamlingarna dök ordentligt. 
Totalt sett är det inte kris, men 
det är ojämnt. 

Kontinuitet: Vad säger du om 
vi skulle göra en överenskom-
melse om lite bättre kontinuitet? 
Det skulle göra livet lite enklare 
för församlingens ledning. Det 
skulle dessutom skapa förutsätt-
ningar för expansion.

I Secondhand och i Lp-verk-
samheten går det riktigt bra. 
Försäljningen är god. Insatserna 
som blivit möjliga är också goda.

Med förhoppning om en riktigt 
fin sommar både ur ekono-
misk och relationella synvinkel. 
Men också med bön om Gud 
välsignelser.

Markus Lundström 
Styrelsens ordförande 
 
Ulf Sundkvist
Föreståndare

EKONOMI
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Men jag har två stora bekymmer med 
själva läsningen. Dels har jag någon form av 
handikapp som tar sig ganska märkliga uttryck. 
När jag läser något jag läst förut eller om jag i 
inledningen av en sida förstår vart författaren är 
på väg, hoppar jag över ord, ibland hela rader och 
i värsta fall stora avsnitt. ”Läs- och skrivsvårighe-
ter” hette det när jag gick i mellanstadiet för, typ 
100 år sedan. Det kunde visst ”botas” med hårt 
arbete. Men tyvärr, riktig ”botad” blev jag inte. 
Ögonen bara flyger fram, vilket medför att texten 
liksom passerar förbi mig. Den når inte riktigt in 
i hjärtat och berör inte som förut. Det är inte bra. 
Särskilt inte om man är pastor som jag. Sedan är 
det ju bibeln vi talar om, Guds eget ord. Borde 
egentligen gilla själva läsningen som jag gillar 
livet. Men så är det inte riktigt.

Det andra problemet har med repetitionen 
att göra. Om det är en last eller en gåva vet jag inte 
säkert, men jag tycker bättre om nya vägar än om 
gamla. Jag vill nästan alltid komma vidare, framåt 
och djupare. Jag vill gå där jag inte gått förut 
känna det jag inte känt förut och så vidare. Men 
bibeln har jag läst så många gånger nu att jag till 
och med kommer ihåg vilken sida vissa texter ska 
finnas på. Orden har blivit slitna.

Ändå kommer jag inte ifrån den. Bibeln 
har en slags dragningskraft i sig som gör att jag 
lägger mig hungrig om jag inte ”fått ett ord”, fått 

något att leva på just den dagen. Visst, jag kan 
fasta några dagar, men hungern kommer jag inte 
undan. Till slut är jag besegrad. Jag måste äta an-
nars dör jag. 

Men bibeln är inte bara som maten på 
bordet, den är också lite som en gud för mig. Det 
är måhända den andra bekännelsen. Det är väl 
Gud bibeln vittnar om och det är väl honom vi ska 
tillbe, inte det han säger? Visst; men för mig är or-
den viktiga. Helt avgörande faktiskt. Orden lyfter 
och ger mig tro, men lika ofta bjuder de motstånd 
och tvingar till eftertanke. Det är då miraklet sker 
ibland. Hjärtat vidgas, växer, läker. Orden om 
sanning och nåd, kärlek och rättfärdighet är helt 
omöjliga att leva utan.

Så hur har jag då löst det för att inte 
gå förlorad? Enkelt. Jag läser inte, jag lyssnar 
istället. Har hittat en app. med en massa olika 
översättningar. Använder oftast en engelsk version 
som tar mig igenom hela bibeln i kronologisk 
ordning. Gamla ord på ett, för mig, nytt språk. 
Varje morgon på min morgonpromenad lyssnar 
jag mig fram. Så stillar jag min hunger, utmanar 
mitt intellekt och öppnar mitt hjärta. Orden är 
som musik för mig. Jag lyssnar och tänker; jag har 
fått en ny bibel, med Guds levande ord. Tack gode 
Gud för det! 

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

Jag skulle vilja bekänna en sak. Jag är beroende! Beroende av bibeln. Kan 
inte vara utan den. Har med den överallt. Får jag en tanke och vill pröva 
den, då läser jag bibeln. Behöver jag ett råd, ja då läser jag igen. I nästan 
varje berättelse kan jag se mig själv, mina känslor, mina frågor och mitt liv. 
Hela tiden, i varje sammanhang, ger bibeln vägledning. Den är som maten på bordet, 
som vinden i seglet och som solen för jorden. Jag vore förlorad utan Ordet.

Läs  
Matteus 

 4:4

Kan inte vara utan orden


