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De som känner mig vet att jag varje dag måste få ”ett  
ord från Gud”. Jag läser och lyssnar hela tiden. Varje dag.  
Det är brödet för min själ. Bibeln, Guds ord är också det 
som vägleder oss som kyrka.  Det är både enkelt och 
tryggt, men också enormt utmanande. 

P
A

S
T

O
R

D
:

   
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]
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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.

Ord från Gud
RAPPORT

Enkelt och tryggt för att vi inte hela tiden måste uppfinna nya tankar 
och idéer. Vi vilar inte i ”svenska värderingar”eller i den ”svenska  
modellen”.  Vi vilar i något mycket större. En tidlös tro som springer 
fram ur skapelsen, frälsningen och löftet om återupprättelsen. Skönt att 
veta det när alla vill ha nytt, nyare och nyast. Ofta nästan helt oprövat.

Men det klart, jag skall inte sticka under stol med att det är en utma-
ning att göra de gamla texterna levande. De flesta är mer än 2000 år 
gamla och framsprungna i en helt annan tid och kultur. Därför har vi 
antagit en vision i vår församling. Vi ska vandra igenom hela bibeln. 
Sakta men säkert har vi tänkt ta oss från början till slut, från skapelsen, 
syndafallet från Noa, Abraham, Isak, Jakob Josef, Mose, Josua, Debora, 
Simson och Samuel, från Kungatid till Jesus: Hela vägen fram till  
uppenbarelseboken och löftet om en ny himmel och en ny jord. Vi vet 
när vi börjar, men inte när vi kommer i mål. 

Vi kommer kalla det projektet; ”På väg genom bibeln”. I varje del  
kommer vi att fråga oss vad som hände då, vad som är tidlöst och hur 
Jesus skulle tolkat texten. Jesus måste alltid vara i centrum. Annars är 
vi inte oss själva. 18 september kör vi. Hoppas du hänger på.

Med förhoppning om god läsning

Ulf Sundkvist, Pastor och föreståndare

Tema: STÅ UPP!
SENORENDRAGET 2016 – UNGDOMSLÄGER
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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

Årets läger har varit fantastiskt på många sätt och 
vis! Vi var ett tjugotal från Karlskrona, och ännu 
fler om vi räknar med omnejd. Mysiga ungdomar 
som aktivt har hörts, varit hungriga på att möta 
Gud, delta i tävlingar och lära känna andra från 
andra städer. Kul! 

Årets bibelstudier handlade om att sätta sin tro 
i praktiken och att ”stå upp... för världen, dig 
själv, för andra och för Gud. Starkt, givande och 
utmanande. Eftersmaken av lägret är mycket god, 
vilka ungdomar, vilken Gud och vilka goa ledare.

Pernilla Bergström – Ungdomspastor 

Tema: STÅ UPP!
SENORENDRAGET 2016 – UNGDOMSLÄGER
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– Berätta lite kort om dig själv 
och vad du gjort tidigare?
– Jag är uppväxt på landet utanför Ödes-
hög och jag älskar att vara ute i naturen. 
Efter gymnasiet så var jag i Sydafrika på ett 
barnhem i ett halvår och förra året gick jag på 
bibelskola livskraft. Det har varit två år som 
betytt mycket för mig och där jag fått växa och 
lära känna Jesus lite mer.
 
– Varför väljer du att spendera 
året som kamratstödjare i 
Karlskrona?
– För mig har det inte varit ett självklart val 
att vara kamratstödjare utan jag har tänkt 
mycket fram och tillbaka. 
– Men jag vill få vara där för eleverna och 
att de genom oss ändå ska få känna på Guds 
kärlek även om de inte känner Gud. Så är det 
ju såklart att få göra det med Alva som drar 
mycket också. Jag bestämde mig efter att vi  
varit och hälsat på i Karlskrona, det lilla jag såg 
av församlingen och skolan gjorde mig säker 
på att det är en plats jag vill vara i och ge till. 

– Vad ser du mest fram emot 
under det kommande året?
– Jag ser fram emot att möta olika kulturer i 
skolan, få se vad Gud kommer göra och det 

känns extra spännande att jag på något sätt 
kommer få vara del i det. 
 
– Har du något lite oväntat/an-
norlunda intresse eller talang? 
– Ett intresse som jag själv tycker är oväntat 
att jag har är att sticka. Det går varken ihop 
med min pillighet eller tålamod men det kan 
vara rätt roligt ändå.

Amanda & Alva 
– våra nya kamratstödjare 
på Sunnadalsskolan

Namn: Amanda Henrysson
Ålder: 21 år
Kommer från: Ödeshög 



5

– Berätta lite kort om dig själv 
och vad du gjort tidigare?
– Jag är född och uppvuxen i Tranås, har en 
mamma, pappa, storebror, lillebror och pojk-
vän. På gymnasiet gick jag Estet med inrikt-
ning Dans. Efter gymnasiet gick jag Danslin-
jen på Lunnevads Folkhögskola i Linköping 
i ett år. Nu senast har jag gått på Bibelskola 
Livskraft utanför Aneby.
 
– Varför väljer du att spendera 
året som kamratstödjare i 
Karlskrona?
– Jag började fundera på kamratstödjarkursen 
redan förra hösten, och blev väldigt inspire-
rad av vad tidigare elever berättade om sina 
år som kamratstödjare. Jag tror verkligen att 

vi behövs ute på skolorna, jag hade velat ha 
kamratstödjare under min högstadietid!
– När jag och Amanda fick erbjudandet om 
platsen i Karlskrona kändes det spännande, 
och efter att ha åkt ner på besök kändes det 
självklart!
 
– Vad ser du mest fram emot 
under det kommande året?
– Jag ser fram emot att bygga relationer med 
tonåringarna på skolan, få vara en förebild 
där. Jag ser även fram emot att se vad Gud vill 
göra mig, hur Han vill utveckla och använda 
mig. Att få dela livet med Amanda ska också 
bli riktigt roligt!
 
– Har du något lite oväntat/an-
norlunda intresse eller talang?
– Jag tycker om att äta kakor, älskar att gå på 
second-hand, och äger över 50 klänningar.

/Göran Olsson

Amanda & Alva 
– våra nya kamratstödjare 
på Sunnadalsskolan

Namn: Alva Nyström
Ålder: 21
Kommer från: Tranås

Kamratstödjarkursen har som 
mål är att utbilda unga vuxna till att 
se och stödja utsatta tonåringar i 
skolmiljö. Målet är också att Guds 
omsorg om människan ska komma 
till uttryck i ett socialt engagemang. 
Utbildningen drivs av Team Med 
Uppdrag (TMU) i samarbete med 
Vadstena Folkhögskola.

KAMRATSTÖDJARE

 Jag vill få vara 
där för eleverna och 
att de genom oss 
ändå ska få känna på 
Guds kärlek.

Amanda
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– Vad tänker ni på när vi säger 
”Bibeln”?
Karin: Det är Guds ord. När jag pratar med 
honom får jag svar i Bibeln, så det är en 
gemenskap. Det händer ofta att jag slår upp en 
slumpmässig sida och texten passar perfekt till 
situationen jag befinner mig i.

– Vad betyder Bibeln för er?
Ingvar: Texterna uppenbarar Gud i sin storhet 
och Jesus i sin kärlek. Bibeln är väldigt viktig 
då den är grundpelaren för tron.
Karin: Eftersom den talar om vilket sätt man 
ska leva som kristen påverkar det allt.
Karin började läsa Bibeln i söndagsskolan och 
nämner att hon längtade efter något speciellt i 
läsningen. När hon var 21 år läste hon om Den 

Bibeln. Hur förklarar man egentligen en bok som den? Hur sätter man ord på de 
hundratals texter som vittnar om allt det vi försöker hålla fast vid? Kanske går det 
inte. Men Karin och Ingvar Eriksson, medlemmar i församlingen sedan länge och  
veteraner i bibelläsning, ställde upp på att svara på ett par frågor som jag tillsam-
mans med Simon Vestman fick svar på över en kopp te i deras solfläckade trädgård.

”Bibeln är 
grundpelaren  
för tron”

Intervju med Karin och Ingvar Eriksson om bibelläsning
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Helige Ande och blev andedöpt, vilket hon 
berättar var den största upplevelsen i hennes 
liv, och att det inte går att beskrivas med ord.

– Hur ofta läser ni Bibeln?
Karin: Jag har en så kallad grötbibel som jag 
ofta läser vid frukosten!
Ingvar: Jag är en ”periodare”. Ibland läser jag 
jättelånga stycken, och ibland blir det långa 
pauser. Jag vet ju alltid var jag har den.

Simon frågar om de har någon bibelberättelse 
som ligger extra nära hjärtat. De båda håller 
med om när Abraham blev prövad av Gud är 
en mycket gripande och inspirerande berättel-
se. – Abraham älskade Gud så mycket att han 
var redo att offra sin egen son. Tårarna tränger 
på hos Karin när hon tänker på sina egna 
söner och hur det skulle vara att bli prövad till 
det yttersta på det sättet.

– Säg något Bibeln lärt under 

livets gång!
Ingvar: Bland annat har den har givit mig en 
försonligare inställning till andra människor. 
Att visa respekt och komma ihåg allas lika 
värde är viktigt.

– Har ni någon favoritvers?
Karin: Psaltaren 23 – ”Herren är min her-
de…”! Den har alltid hjälpt mig när jag varit 
i nöd. Om det så handlar om sjukdom eller 
andra svårigheter får jag ro och lugn när jag 
tänker på orden i den versen. Den innehåller 
hela livet.

Hon avslutar med att påminna om att det 
aldrig är för sent att läsa Bibeln. Om man så är 
nybörjare eller veteran finns den alltid där och 
väntar på att bli öppnad!

Vendela Holmesson
Simon Vestman
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– Berätta lite kort om dig själv 
och vad du gjort tidigare?
– Jag är född i Stockholm men uppvuxen i 
Skanör, söder om Malmö. Efter studenten 
gick jag bibel- och träningsskolan Bjärka Säby 
utanför Linköping och därefter flyttade jag till 
Uppsala för att studera till lärare. De senaste 
sex åren har jag bott i Jämjö och jobbat på 
Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona som 
matematik- och kemilärare. 2011 gifte jag mig 
med min fantastiske man Johan Tersmeden. 
Vi är medlemmar i Frikyrkan Jämjö, som vi 
var med och startade för snart två år sedan. 
Mycket av vår tid och vårt engagemang lägger 
vi i församlingen. I övrigt tillbringas mycket 
tid med familj och vänner och vi delar gärna 
livet med människor runt omkring oss, i både 
glädje och sorg. Jag har en stor passion för 
böcker och försvinner gärna in i en bok om jag 
får tillfälle till det. Några ord för att beskriva 
mig skulle kunna vara omtänksam, social, 
nattuggla och grubblare.

– Varför väljer du att göra din 
praktik som ALT-student i 
Karlskrona?
– Jag har stort förtroende för pastorerna i 
Pingstkyrkan i Karlskrona som ledare och 
förebilder. De församlingsmedlemmar som 
jag har fått lära känna i olika sammanhang är 
varma och välkomnande människor. Dess-
utom har Pingstkyrkan många olika verksam-

heter som jag kan ta 
del av och ta med mig 
erfarenheter ifrån. Det 
känns helt enkelt som 
en god plats för mig 
att få växa i min tro 
och mitt ledarskap. 
Jag hoppas också att 
jag ska få tjäna och be-
rika er med de gåvor 
Gud har lagt ner i mitt liv. 

– Vad ser du mest fram emot 
under de kommande åren?
– Att tillsammans med studiekamrater och 
församlingsmedlemmar få djupdyka i Guds 
ord och att få utforska mer av Guds hjärta för 
oss människor och för församlingen. 

– Har du något lite oväntat/an-
norlunda intresse eller talang? 
– Jag spelar gärna strategibrädspel som tar 
flera timmar att spela.

/Göran Olsson

ALT - Akademi för Ledarskap och Teologi är 
en flerårig teologisk ledarutbildning som vill 
träna män och kvinnor för tjänst i Guds rike. 
Utbildningen bedrivs i ett nätverk för utbild-
ning som har formats av Svenska Alliansmis-
sionen (SAM), Evangeliska Frikyrkan (EFK), 
Pingst – fria församlingar i samverkan (PFFS) 
m.fl. (läs mer på: www.altutbildning.se) 

Michaela 
Tersmeden, 
ALT-student

Namn: Michaela 
Tersmeden
Ålder: 30 år
Kommer från: Skanör
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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 SEPT- NOV 2016

3 Lö 14.00 Musikandakt på af Klint serviceboende
4 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudtsjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström, nattvard
  18.00 Bön och lovsång

 
6 Ti 18.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
7 On 18.00 Bön 
8 To 14.30 Musikandakt VitusElena, serviceboende
  18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby

 9-11 sept. FÖRSAMLINGSLÄGER på Kustgården - Senoren
 11 Sö 11.00 Gudstjänst på Kustgården - Senoren. Dop.

 

14 On 18.00 Bön 
15 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
16 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
18 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, söndagsskolan startar, församlingsmöte.  

På väg genom bibeln – ”I begynnelsen”. Om skapelsen som gick sönder.
 

21 On 18.00 Bön 
22 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30  Spädbarnsmusik 0-1 år. start 7/9
Torsdagar  09.30  Musiklekis – 1 år och uppåt. start 8/9
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6. start 16/9
 18.00  MP – Mission possible. start 16/9
 18.00  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8. Start 16/9
 20.01  Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt. Start 9/9 (se församlingshelgen) 
Söndagar  11.00  Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. Start 18/9
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23 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
24 Lö 19.00 Live på riktigt - God mat o bra musik.
25 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell Gudstjänst, söndagsskola

 
28 On 18.00 Bön 
29 To 18.00 Rödebygemenskap: Frälsningsarmén Stockholm. Fika! Filadelfia 

Rödeby
30 Fr 19.00 Ungdomsmöte för hela Blekinge. En kväll full av kärlek, hopp, glädje, 

gemenskap, värme och mycket mer...

   ”FÖRKLARA OCH FÖRSVARA KRISTEN TRO” 
   – temahelg med Stefan Gustavsson 
1 Lö 15.00 ”Varför tro på berättelserna om Jesus?” Om evangeliernas historiska 

trovärdighet. Stefan Gustavsson. Servering och samtal
  17.00 ”Är Gud ett moraliskt monster?” Om gudsbilden i Gamla 

testamentet. Stefan Gustavsson 
2 Sö 09.30 Ledarsamling: Varför tror vi att Bibeln är Guds Ord?  

Stefan Gustavsson, söndagsskola
  10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst ”Är Jesus unik? Kristen tro i en värld full  

av religioner” Stefan Gustavsson  
Kyrkkaffe med panelsamtal

 
4 Ti 18.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
5 On 18.00 Bön 
6 To 14.00 Musikandakt på Fregatten serviceboende
  18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Alpha – Introduktionskväll för Alpha 1.0 Grundkurs och 

Alpha 2.0 fortsättningskurs i kristen tro (se annons s 17)
7 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar, besök av Rodhe-Maria Karlsson 
9 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Rodhe-Maria Karlsson, nattvard, söndagsskola, Second 

Voice
  18.00 Sjukhuskyrkans höstmöte, Sjukhuspastor: Louise Sundkvist 

 
12 On 18.00 Bön 
13 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
14 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
16 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små och stora, Göran Olsson, Barnrådet
  18.00 Bön och lovsång

 
19 On 18.00 Bön 
20 To 10.30 Musikandakt Ekliden, serviceboende
  18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
21 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
23 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 En Gudstjänst - Tre spår, På väg genom bibeln – ”Arken, vattnet och 

bågen” Berättelsen om Noa, söndagsskola. Offergång. 
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26 On 18.00 Bön 
27 To 18.00 Rödebygemenskap: Naturbilder. Reine Jonsson. Fika! Filadelfia 

Rödeby
28 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
29 Lö 18.00 Höstkonsert. Församlingens sångare & musiker, Second Voice, 

Fri entré. Insamling
30 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – ”Tron är grunden för det vi 

hoppas på” Berättelsen om Abraham och Sara, Göran Olsson, 
söndagsskola. 

 
1 Ti 18.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
2 On 18.00 Bön 
4 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
6 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, söndagsskola, Tacksägelse för de som 

avlidit i tron på Jesus under året som gått.
  18.00 Bön och lovsång

 
9 On 18.00 Bön 
10 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
11 Fr 14.00 ”Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden”
  20.01 After8 - samling för ungdomar
12 Lö 14.00 Musikandakt på af Klint serviceboende
  17.00 Församlingskväll
13 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – ”Löftessonen som skulle offras?” 

Berättelsen om Isak. Besök av Consuelo del pilar, Camilla och Sören 
Reierstam och Barnmissionen. 

 
16 On 18.00 Bön 
17 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
18 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
20 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell Gudstjänst, söndagsskola

 
23 On 18.00 Bön 
24 To 18.00 Rödebygemenskap: Benny Julås. ”Rödebykapellet” Fika! Filadelfia 

Rödeby
25 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
27 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Adventsgudstjänst med söndagsskola. Second Voice.

 
1 To 18.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
2 Fr 14.30 Musikandakt på Adlersten serviceboende
  20.01 After8 - samling för ungdomar
3 Lö 16.00 Julfest för Små och Stora, Bibelutdelning och annat skojigt
4 Sö 11.00 Gudstjänst

10-11 december: JULKONSERTER
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Frågor och invändningar är inte farliga. Tvärtom; 
de ger oss anledning att fördjupa vår tro. I Nya 
testamentet är detta självklart: ”Var alltid beredda att 
svara var och en som kräver besked om ert hopp”, 
säger aposteln Petrus. Och Paulus säger: ”Ni måste 
veta hur ni ska svara var och en”.  

Till vår hjälp kommer Stefan Gustavsson som är 
ledare för CKA – Centrum för Kristen Apologetik 
(tidigare Credoakademin) Stefan är en erkänd 
författare och teolog som under många år debatterat, 
skrivit, försvarat och förklarat den kristna tron i 
Sverige. Han är författare till ett antal böcker och har 
dessutom vunnit flera priser. Bland annat CS Lewis 
priset med motiveringen 

Stefan Gustavsson har i många år varit en av 
Sveriges ledande apologeter och en stor inspiration 
för många andra. Som ledare inom Credo, som 
förkunnare och lärare och inte minst som författare 
och debattör har han verkat i C S Lewis anda och med 
glädje och ödmjukhet förmedlat genomtänkta och 
välformulerade argument för kristen tro till lyssnare 
och läsare i alla åldrar.

Temahelgen vänder sig självklart till dig som redan har 
en kristen tro, men också till dig som söker eller till 
och med anser att den kristna tron är omodern.

PROGRAM

Lördag

15.00  Varför tro på berättelserna 
om Jesus? Om evangeliernas 
historiska trovärdighet.

 Servering och samtal.

17.00  Är Gud ett moraliskt 
monster? Om gudsbilden i 
Gamla testamentet.

Söndag 

09.30  Ledarsamling: Varför tror vi  
att Bibeln är Guds Ord?

11.00  Gudstjänst: ”Är Jesus unik? 
Kristen tro i en värld full av 
religioner”

 Kyrkkaffe med panelsamtal

Förklara och försvara 
KRISTEN TRO 
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Glimtar 
från vår verksamhet

Ett glatt gäng ungdomar på Senorendraget.

Vår missionär Anne Collén medverkade  
under ett panelsamtal på Nyhemsveckan. 

Förklara och försvara 
KRISTEN TRO 

14 barn och 
många ledare 
var med på årets 
Knatteläger på 
Senoren 14-15 
aug.

På Sommar-
lägret på 
Senoren 14-19 
aug. var det 
24 barn som 
deltog. 

Under Skärgårds-
festen i Karlskro-
na, arrangerade 
Pingstkyrkan en 
egen scen som 
kallades ”Tro, 
Hopp, Kärlek”. 

Under dagen öppnade 
också vår första Som-
marutställning med 
olika verk från kyrkans 
kreativa krafter.

Här presenteras konstnärerna.

Det serverades glass,  
kaffe och goda våfflor.

Olika band och 
musiker spelade 
under dagen. Här 
ser vi barnkören 
Joyful, en kvartett 
från bandet Gos-
pel Stompers, 
och Bandet Lars. 

Alla foto, om 
inte annat anges: 
Göran  Olsson
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Värmen slog mot mig som en örfil när 
jag steg ut ur flygplanskroppen. Luften  
stod nästan stilla på betongbanan. Min 
blick sökte efter Asta Carlsson och 
Christina Pettersson. De var på väg  
in i transferbussen. Jag ville för allt i 
världen inte komma bort från dem 
nu så jag trängde mig i ledet för att 
komma i kapp dem. 

Via rullband, smala som tarmar, marmorkläd-
da ankomsthallar och transferbussar får vi vår 
hyrbil. Försiktigt kör vi ut från parkeringen. 
Jag sitter vid ratten. Trafikrytmen är snabb, 
tät och utan pardon. Vi försöker orientera oss. 
Vägskyltningen är inte den jag är van vid. Min 
telefon ringer.

- Vem är det, frågar jag Christina. Hon tar 
min telefon och ser på skärmen. 
- Det är Daniela.
- Tryck svara är du snäll.
- Hi Martin, where are you?
- I’m in Bukarest on my way to Craiova.
Tystnad.
- Hur kommer du till Criaova, du skulle ha 
ringt oss så hämtar vi dig.

- Jag kör en hyrbil.
Tystnad igen. Jag inser att hyra en bil, finns 
inte i Danielas värld.
- Var ska ni sova i Craiova?
- På ett hotell, jag skickar ett SMS ikväll med 
adressen. Hämta oss imorgon klockan 10.

Vi har precis avslutat frukosten när Daniela 
ringer.
- Var är ni, frågar jag.
- Utanför hotellet.
Jag rusar ut genom hotellets entrédörr.
Mina ögon bländas av det starka solljuset. Så 
hör jag Danielas röst: – Martin.
Jag vänder mig om. Där kommer Alex, Daniela 
och Louis tillsammans med en liten pojke. 
Omfamningen varar i en evighet. Den som sist 
lämnar mina armar är Alex. – Papa, säger han 
och torkar några tårar sedan bryter ett leende 
ut över hela ansiktet. 
 Jag är inte medveten om Asta och Christina 
men jag hör deras röster bakom mig. Allt snur-
rar i mitt huvud. Vi sätter oss i bilarna för att 
köra mot våra vänners hemby, Cerat. 
 Jag kör vår silverpil till bil, Louis sitter 
bredvid och visar vägen. Allt efter som vi läm-
nar Craiova och kommer ut på landet så ser 
jag jordbruksmark i träda och de fälten som är 
i bruk är fyllda med ogräs. Vid flera tillfällen 
passerar vi övergivna fabriksbyggnader och 

Rapport från resa till Rumänien
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till sist måste jag fråga varför de är övergivna. 
Han rycker på axlarna och svarar att de har 
varit övergivna sedan kommunisttiden.

Efter 45 minuters bilfärd möts vi av en skylt 
med texten,”Bine ati venit la Cerat”. På svenska 
blir det ”Välkommen till Cerat”. Trots att det 
är mitt på blanka förmiddagen så känns byn 
folktom och övergiven. Det går några hundar 
här och där och några barn leker längs väg-
kanten men i övrigt ser jag inte en människa.
 Sinistra, säger min vägvisare och pekar 
vänster. 
 Jag svänger och se där. En, fem, sex. Det var 
säkert 12 personer utanför en liten butik. 
 Sinistra en gång till och jag svänger in på 
en liten bygata. Efter 20 meter upphör asfalten 
och nu kör jag den glänsande silverpilen på 
en dammig grusväg. Jag parkerar utanför ett 
grönt plank. Plötsligt öppnas en dörr i det grö-
na planket och ut kommer Louigy, Roxanna 
och Flori. Proceduren från Craiova upprepas. 
 Kram. 
 Glädje. 
 Tårar. 
Så plötsligt står jag framför en kvinna i 40-års-
åldern. 
 Mia madre, säger Louigy och ler. Kvinnan 
som står framför mig har en liten flicka på 
armen, e Betty, fortsätter han. Jag förstår att 

barnet som hans mamma bär på är hans och 
Floris dotter. 
 Betty ser med bruna stora ögon på mig. Så 
tar en hand i mig och drar in mig bakom det 
gröna planket. Jag står i en trädgård omgiven 
av vänner, pärlhöns och mullbärsträd. Jag 
försöker ta in dofterna, ljudet, ljuset. 
Men det går inte. 

Så kommer jag att tänka på min kamera. Jag 
ska ju filma, det ska ju bli en film av detta. 
Jag förs ner i trädgården av Louigy. Han talar 
italienska med mig. Snabbt. Snabbt. Jag hinner 
inte med. Så tar en ny hand tag i mig. 
Vi ska vidare...

I bilen på väg till hotellet försökte vi sam-
manfatta dagens upplevelser. Situationen för 
våra vänner är värre än vi hade befarat. Det 
saknades vatten och avlopp i byn. Skolan hade 
en datorsal men ingen toalett. Arbetslösheten 
var slående. De i arbetsför ålder var inte kvar i 
byn. Antingen arbetade de utomlands eller så 
gör de som våra vänner. De tigger utomlands. 
Kvar i byn är barn och äldre.

Martin Rosengren 

Detta är ett utdrag, hela rapporten finns att läsa 
på vår hemsida, www.pingstkyrkankarlskrona.se

Rapport från resa till Rumänien
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Sommarläger 
I tretton år har LP-verksamheten i 
Sverige anordnat en konferens för hela 
södra Sverige och för fjärde året i rad 
samlades man på Gullbrannagården 
utanför Halmstad. 

Det är ca 500 personer som deltar under 
fem dagar. På konferensen har man i år fått 
undervisning av bland annat Pelle Hörnmark, 
Daniel Berge och Börje Dalkvist och fått höra 
livsberättelser av människor som berättar om 
vad Jesus gör och har gjort i deras liv.

Gullbrannagården är en konferensanläggning 
och camping. Det finns 300 bäddar i olika lo-
gement och stugor. För att få plats till alla som 
kommer så får gården också hyra in husvagnar 

som deltagarna får bo i. Boendet, maten den 
övriga servicen och bemötandet från de som 
arbetar där är fantastiskt bra.

Från LP i Karlskrona deltog femton personer. 
Det samlade intrycket från deltagarna är att 
konferensen var mycket lyckad.

Att få komma och möta människor år efter år 
och se att de växer i sin tro är en välsignelse. 
Att få se människor bli frälsta och börja sin 
vandring med Jesus är lika fantastisk varje 
gång. Hela konferensen avslutades med dop 
och det var tjugo personer som valde att följa 
Jesus i dopet.

Tomas Jönsson/Föreståndare  
för LP-verksamheten Karlskrona 

LP-konferens  
på Gullbrannagården
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”Vad jagar  
jag efter  

egentligen?”

”Vad är 
det för 
mening 

med 
allt?”

”Vad vill 
jag med 
mitt liv?”

”Hur fylls  
tomheten?”

Om Gud &  
meningen  
med livet
– kvällar med mat, 
seminarier och samtal
Alpha 1.0 Grundkurs i kristen tro som 
vänder sig till dig som vill få tag i den 
kristna trons grunder. 

Alpha 2.0 Vänder sig till dig som redan 
gått grundkursen Alpha 1.0 och vill växa 
vidare i din tro.

Sista anmälningsdag 30 sept.
Introduktionskväll 6 okt kl 18.30
Självkostnadspris för mat och material.

Alpha 1.0 och 2.0 

Om Alpha ger grunderna i den kristna tron ger denna kurs en möjlighet till fördjupning och 
reflektion. Vi dröjer inför temat ”Att våga stanna”. Vi utgår från en bibeltext med Jesus i fokus 
och följer honom i det han vill säga oss och göra med och i oss. Samlingarna kommer att 
präglas av öppenhet och sökande. På ett personligt plan och tillsammans. Vi samtalar om att 
våga stanna upp, att våga stanna kvar och tänka till helt enkelt.

Max antal deltagare: 12 
Kursstart i höst

Kursledare: Björn Petterson
bjorn_petterson@yahoo.se / 0766-209206

För mer information: info@pingstkyrkankarlskrona.se / 0455-55540

För anmälan eller mer info: 
info@pingstkyrkankarlskrona.se eller 
ring Ulf Sundkvist 070-699 74 40

Att våga stanna
– samtal om livet för dig som behöver stanna.
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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

- och gör en insats för både  
miljö och medmänniskor

Skänk dina   
  saker! 

Nu är  
vi i gång  
igen efter  

sommaren! 
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MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år  
21 Sep Hamed Naser 
30 Nov Andreas Hellberg

50 år  
18 Okt Tomas Olsson
24 Okt Ingrid Olsson
6 Nov Carina Holmesson

60 år  
29 Okt Ros-Marie Månsson

65 år  
14 Sep Birgun Petersson
 6 Okt Bengt Askevik 
16 Nov Rolf Petersson

70 år  
24 Sep Göran Pettersson
27 Okt Lars-Erik Pettersson

Vi söker redaktör 
och skribenter!
Skulle du kunna tänka dig att 
vara redaktör för Ankaret? Eller 
skriva eller fota till tidningen? 
Kontakta: Ulf Sundkvist eller 
Göran Olsson.

75 år  
3 Nov Inge Arvidsson

90 år
6 Okt Sven Lindsjö 

90 år & äldre  
18 Okt Olle Bergström (93)

Dop  
5 Juni Simon Vestman

Utflyttade  
22 Maj Åsa Eriksson Klug
22 Maj Simon Johansson

Inflyttade 
22 Maj Emanuel Åkerström

Har du flyttat eller vill du inte stå med under födelsedagar? Kontakt expeditionen.

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 bank-
giro: 982-2032)

Under Nyhemsveckan hade några av oss för-
månen att återigen möta Anne och Niclas Col-
lén. En ny hjälpsänding planeras som beräknas 
komma iväg i september. Flera församlingar 
vill vara med och vi har sagt vi ska se till att 
fraktkostnaderna täcks. Anne utmanar oss 
till att göra lite mer långsiktiga insatser inom 
sjukvård och skola. Det handlar främst om 
mödravård och skolinredning med särskilt 
fokus på flickor. Detta bereds nu i Missions-
rådet. Bed att vi tar rätt beslut.

Izmail har drabbats av översvämningar pga 
av ihållande regn vilket medfört en kolera-
epedemi. Staden stängdes för in- och utpas-
sage. Så klart drabbade detta många och som 
alltid drabbar det hårdast dem som annars har 
det svårast. Bed för församlingen att de kan 
bidra i denna svåra situation. Bed också för allt 
som är sått. De är så beroende av att skörden 
blir god.

Paulina och Daniel Brolins besök under juni 

månad gav oss en inblick i arbetet i Kambodja 
dit de flyttat för att under ett år starta en 
församling som i sin tur kan gå vidare med 
evangeliet, hela evangeliet. Berättelsen om 
pojkarna som sniffar lim och ibland hellre 
stannar i limruset än tar emot grep oss.  
Besöket utmanar oss till bön och hur vi  
konkret kan hjälpa till i detta arbete.

Och från Olssons kommer det hela tiden nya 
idéer och tankar för arbetet i Peru och då 
främst Chulucanas. En utresa planeras där 
medverkan i landets ”Nyhemsveckan” står 
med på programmet. En ortopedtekniker från 
Lund följer med för att hjälpa till på RBC. 
Säkert kommer han hem med nya förslag till 
förbättringar för arbetet bland de handi- 
kappade. I allt detta arbete står oförtröttligt 
våra vänner Anita och Göran Olsson. Bed för 
dem. Tänk goda tankar om dem och på så sätt 
var med och välsigna dem i deras tjänst.

Rupert Lindén – Ordf. Missionsrådet 

KORT OM MISSIONSARBETET:
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Kan du se det framför dig. Jesus i en båt. Massor 
med människor som ville veta mer om undergö-
raren och hans rike. Vanliga människor som ville 
ha svar på frågorna om livet och hur man får det 
att funka när livet är besvärligt. Att han sitter i en 
båt är kanske inte den stora grejen utom möjligen 
att han faktisk på det sättet stiger in i en fiskares 
vardag. Och stiger han in i en fiskares vardag då 
kan han stiga in i din och min vardag också. Ditt 
liv kan alltså bli en plattform med Herren själv när 
han vill tala. Det är ju egentligen inte så lite häftigt 
det!

Väl i båten talar han med utgångpunkt från något 
som alla känner igen; jorden. Vi lever av jorden. 
Utan jord inga ax, utan ax ingen skörd, utan skörd 
inget bröd. Det visste man då och det vet vi nu. 
Framför sig hade han alltså inte bara människor 
utan sädesfält. Så började han tala om sånings-
mannen som sår sitt utsäde och om jorden. En 
helt underbar liknelse med i huvudsak tre aktörer. 
Såningsmannen. Den generöse som sår över allt. 
Utsädet, ordet som tydligen bär en helt enastående 
kraft inom sig. Ett enda litet ord från Gud kan ju 
frälsa människan för hela evigheten. Men också 
om jorden, om människohjärtat i vilket ordet 
måste myllas ner för att överhuvudtaget kunna 
utveckla någon skörd.

Såningsmannen först. Att han sår överallt säger 
oss något om Guds nåd. Han ger bara sitt ord till 
oss när våra hjärtan är tillredda, när vi är villiga 
att ta emot. Det har med hans natur att göra. Gud 
är inte snål direkt. Men det säger oss också vari-
från livet kommer. Jorden kan vara bördig, finnas 
på rätt sluttning och vara enorm, men det blir 
ingenting om inte såningsmannen välkomnas.

Så har vi utsädet, Ordet. Synoptikerna – Matteus, 

Markus och Lukas brukar kallas så – tar alla tre 
upp denna liknelse. De är helt överens om att det 
alltid blir en skörd om ordet myllas ner i ett öppet 
hjärta. Minst 30 gånger insatsen men till och med 
upp till 100 gånger. Ordet har alltså en enorm 
inneboende kraft. Vi tänker inte alltid så. Vi 
tänker lätt att tillväxten hänger på oss, men det är 
Gud som både ger ordet och växten. 

Så har vi jorden, människohjärtat. Det är nu det 
blir spännande. För nu kommer vi till den delen vi 
kan påverka. Den goda jorden är det öppna hjärtat, 
det som tar emot, tar till sig ordet, förstår det och 
gör något av det. Där blir det rik skörd och stor 
välsignelse i mötet mellan ord och jord. 

Men det finns tre andra typer av människohjär-
tan. Det hårda hjärtat är jorden som trampats till 
av människor, så att utsädet inte tränger ner på 
djupet. Det ger djävulen en chans. Han kan då 
enkelt plocka fröet till frälsning ifrån oss. Så det 
är farligt att bli hård. Det steniga hjärtat är jorden 
med tunn mylla. Visst utsädet når jorden, men det 
blir aldrig något djup, vilket gör att människan 
inte vinner någon uthållighet. Av det förstår vi att 
reflektion och fördjupning, att rota sig i Herren är 
betydelsefullt. Slutligen har vi jorden full av ogräs. 
Det behöver inte handla om synd utan mer om 
vardagligheter, som livets bekymmer, pengar och 
annat som hör livet till. Men när det ges för stor 
plats kan allt gå förlorat.

En enastående liknelse alltså som ger vägledning 
för vår vandring med Gud och hans ord. När jag 
läser växer en bön fram: ”Herre gör mitt hjärta 
till god jord för ditt ord och förbarma dig över min 
hårdhet!”

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

Jesus var en enastående pedagog. En didaktiker av 
Guds nåd i dess rätta bemärkelse. Lärare alltså. 

Matt 13:1-23,  Mark 4:1-20,  
Luk 8:1-15

Vad sår du 
i hjärtats åker?


