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– Tron på Jesus har  
hjälpt mig genom  
mycket svåra tider.

DAVID HANSSON:



Vi hade egentligen inga relationer till Karlskrona. Ingen släkt. Inga vänner. 
Vi kände ingen när vi kom neddimpandes från Sundsvall för snart 14 år sidan.
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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.
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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.

Bokslut

Men det visste vi, att det fanns en för-
samling här, Pingstkyrkan i Karlskrona, 
som bar en vision om att göra skillnad i 
sin stad, som bar en vision om att ta med 
evangeliet ut i världen för att se hur det 
förändrar människor och liv. Och den 
församlingen frågade efter oss. Häftigt. Vi 
visste också att Karlskrona var en av Sveri-
ges vackraste och soligaste städer, men så 
mycket mer visste vi inte. Jo, U-137 förstås.

Denna vår har det blivit tid att göra ett 
slags bokslut, men också tid för att lämna 
över och dra vidare. En märklig upp-
levelse. Det är som ett varmt, utdraget 
farväl. Om vi inte kände någon när vi kom 
är situationen en helt annan nu. Nu är vi 
en del av en levande kyrka som är mycket 
större än Pingstkyrkan. Vi är en del av en 
levande stad som gett oss så många vänner 
och fina möten. Hur summerar man det? 
Jag vet inte riktigt. Vi får återkomma till 
det.

Ett annat bokslut som också är aktuellt är 
bokslutet avseende Pingstkyrkans verk-
samhet under 2016. Den 25 mars lägger 
församlingens ledning fram årsberättelsen 
tillsammans med det ekonomiska bokslu-

tet. Intressant läsning, sammanställd av 
Viktoria Eriksen, om en verksamhet som 
sträcker sig från Karlskrona ut över värl-
den, som omsätter närmare 11 miljoner, 
med 19 anställda och över 400 volontärer, 
som dessutom gör missions- och bistånds-
insatser på närmare 2 miljoner kronor. 

Men vi vill inte luta oss tillbaka. I detta 
nummer presenteras gruppen som fått 
i uppgift att utreda ”Framtidens mötes-
plats”. Pingstkyrkan vill fortsätta utreda 
framtida mötesplatser som svarar på 
samtidens och framtidens frågor.

Så det är med tro på det tidlösa evangeliet 
– på berättelsen om Jesus, hans död och 
uppståndelse, men också hans återkomst 
– som vi sträcker oss framåt. Jag tror att 
det bästa faktiskt ligger framför oss. Gud 
tillhör äran!

Ulf Sundkvist,  
Pastor & föreståndare



   
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 
 Swish-nr: 123 060 99 17

RAPPORT

TRYSIL 2017

Efter ca 11 timmar och 70 mil i fyra 
minibussar anländer vi till Østby. En 
liten ort i Trysils kommun, Norge, om-
kring 20 km från gränsen till Sverige. 
Där möts vi av ett vackert vinterland-
skap, snön ligger djup, ca 80 cm.

Lite trötta efter den långa resan kliver vi in i 
Betania kapellet. För några är det ett kärt åter-
seende medan andra är där för första gången. 
Tillsammans hjälps vi åt att bära in alla pack-

ning och mat. 
Sedan fördelas rummen. Deltagarna sover 

på madrasser i källaren. Killarna i två rum och 
tjejerna i ett. Ledarna har det lite bättre och får 
sova i sängar. Kapellet är anpassat för vinterlä-
ger, med ett stort torkrum och ett antal duschar. 
Betania ägs av en liten Pingstförsamling i Østby. 

Väckning skedde 07.00 varje morgon, frukost 
07.30, morgonsamling 08.00 och 08.30 var 
det avfärd till Norges största skidanläggning i 
Trysil, en resa på ca 2 mil. Det är en fantastisk 
skidanläggning. Trysil består av fyra sam-

– SPORTLOVSLÄGER MED FOKUS PÅ GUDS HELIGHET 
OCH TRON PÅ JESUS.

>>
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manhängande skidområden, alla med sin egen 
särprägel. Allt är uppbyggt runt Trysilfjäl-
let, där breda och långa backar slingrar sig 
nedför fjällsidorna och fortsätter ned under 
trädgränsen. Det finns utmaningar för den 
vane skidåkaren men också härliga backar för 
nybörjaren. Och vi hade hela bredden bland 
årets deltagare på lägret. 

Två av dagarna grillade vi korv tillsammans. 
Mycket uppskattat efter några energikrävande 
åk i de nypistade backarna.

Vid 17-tiden kom vi tillbaka till Østby. Efter 
en lång dag med frisk fjälluft väntade god 
mat som våra ”mattanter”, Annika Ekheimer-
Bengtsson & Stina Olsson, dukat fram. Ingen 
behövde lägga sig hungrig, det kan jag garan-
tera. Sedan följde dusch och rekreation. 

Vid 19.30 tiden var det dags för kvällen 
bibelsamling. Pernilla och Göran delade på 
undervisningen, med fokus på Guds helighet 
och tron på Jesus. Kvällarna innehöll även 
lovsång, bön, samtal o förbön. Känner så stor 
tacksamhet över att få möta Gud tillsammans 
med dessa underbara ungdomar på sportlovs-
läger. 

Önskar att ni alla fått vara med och uppleva 
detta tillsammans med oss. Jag vill tacka alla 
förebedjare för era böner innan och under 
lägret. Vi kände oss verkligen oss burna på era 
förböner. Tack även till Jessica Hanna, Anders 
Jensen, Mattias Ekroth & Tommy Olsson som 
var med som ledare. 

Göran Olsson, Pastor & lägeransvarig 

Jessica Hanna ledde ett av gruppsamtalen under en av 
kvällssamlingarna. 

>>
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Jag träffar David Hansson på församlingens 
LP-verksamhet i Torskors. Han är född i Kal-
mar och hamnade tidigt snett i livet. För andra 
gången finns han nu på LP och vi samtalar lite 
om hans resa hit. 

– Du har suttit på olika anstalter i över 10 år, 
hur började det egentligen?
– Tänkte bara på mig själv. Var det något som 
jag ville ha i ett hus, gjorde jag inbrott. Åkte 
in första gången när jag var 18, andra gången 

För tredje gången har David, 36 år, klarat av att ta körkort. Första gången var 
han 22 år, andra gången 30 år. – Det tog 1,5 timme att köra till jobbet första 
gången. Jag körde lite extra, kan man säga. Det känns jättebra att ha körkort 
igen, nu vill jag vara ute och köra bil hela tiden.

DAVID HANSSON:

– Från den dagen har 
jag varit drogfri, det 
är snart 4 år sedan.
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var jag 21, hade då aldrig tagit droger. Testade 
droger första gången inne i fängelset.

– Vad gjorde att du hamnade snett?
– Jag har svårt att hitta någon eller något att 
skylla på. Kunde gjort så mycket annat med de 
förutsättningar jag hade. Jättemånga vägskäl 
& chanser där jag kunde valt något bra, men 
valde det dåliga, medvetet dåliga val.

– Hur kom du i kontakt med LP-verksamheten?
– Kände att jag ville lägga av med drogerna 
när jag muckade från fängelset 2010. Flyttade 
till Karlskrona för att byta miljö. Genom ar-
betsförmedlingen hamnade jag på LP, som då 
låg i Vedeby, visste ingenting om vad LP stod 
för. Att jag hamnade där var för att jag skulle 
få ordning på mig själv, tider och få struktur 
på livet. 

 – Var ganska omotiverad. Tänkte nog 
att detta leder ändå inte till något bra. Den 
kristna tron de pratade om, lät som en fantasi, 
något jag i början inte kunde ta till mig. 
 – Sista halvåret, under mina två år på LP,  
började jag fuska på helgerna. Började med lite 
lättare grejer, trodde jag skulle klara av det, 
men det triggade igång beroendet direkt, då 
var det kört. Hamnade i fängelse igen, denna 
gång i tre år. Nu fick det vara nog. Förlorade 
min flickvän o mitt liv. Hade de så bra på LP 
men hamnade ändå på häktet. Orkade inte 
mer.
 – Redan första dagen pratade jag med 
prästen på häktet. Vi bad tillsammans. Hade 
fått med mig mycket bra grejer från tiden på 
LP. Från den dagen har jag varit drogfri, det 
är snart 4 år sedan. Jag märkte då att tron 
hade börjat växa i mitt inre, den gjorde mig 
starkare. I mig själv är jag inte så stark, men 

>>
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tron gör mig stark. 
    – Efter fängelset hamnade jag på 
LP igen, lite med svansen mellan 
benen, skämdes för att ha svikit 
dem som hade hjälpt mig så mycket. 
Hade aldrig mött så mycket omsorg 
som på LP. I början tänkte jag att så 
här bra kan det inte vara, det måste 
finnas någon hake någonstans. Men 
det kom aldrig någon hake, och då 
blev det väldigt jobbigt för mig när 
jag strulade till det. Inte ens när jag 
hamnade på häktet, kom det någon 
hake. Hade aldrig tidigare mött nå-
gon som stod kvar när jag svek och 
livet kraschade, men det gjorde LP. 

– Vad är skillnaden denna gång på 
LP, jämfört med förra gången?

– Jag har inte missat en dag på LP, sköter 
tider etc. Nu fungerar allting mycket bättre, 
det vanliga livet. Vardagen fungerar och jag 
har fått tillbaka min flickvän och körkortet. 
Nu känner jag till och med att jag kan hjälpa 
andra. 

– Vad har tron på Jesus gjort med dig?
– Jättemycket. Döpte mig i november 2015. 
Tänkte så här; Döper jag mig nu, får jag inte 
göra bort mig. Dopet var en jättestark upp-
levelse, något fysiskt, något överväldigande, 
har aldrig känt något liknande. Kände att nu 
börjar något nytt. Inga droger mer, inget av 
det gamla. Tron på Jesus har hjälpt mig genom 
mycket svåra tider.
 – Genom tron och dopet har jag blivit 
mindre fördomsfull, ser på andra människor 
på ett annat sätt. Tron har förvandlat mig 
inifrån. När jag tog droger tänkte jag bara på 
mig själv, fanns ingen annan. Idag sätter jag 
andra människor före mig själv. Tror det är en 

av nycklarna till att bli drogfri, att kliva ur sin 
jagbubbla. Jag tycker om att vara drogfri.

– Vad betyder Jesus för dig?
– Massor. Pratar alltid först med Jesus, innan 
jag pratar med någon annan. Mår jag dåligt 
så säger jag det, mår jag bra tackar jag för allt 
jag fått. Pratar ofta med Jesus när jag rastar 
hunden, pratar om vädret… Ett personligt 
inre samtal som betyder väldigt mycket för 
mig. Det är något fantastiskt att kunna prata 
med Jesus.

– Hur är din relation till församlingen?
– Har alltid känt mig välkommen till försam-
lingen, från dag ett. En väldigt varm miljö. 
Aldrig känt mig konstig eller utanför i försam-
lingen. Nu finns jag med i ett sammanhang 
och det hjälper mig. 

Text & Bild: Göran Olsson/Pastor

LP Karlskrona driver missbrukarvård sedan 
flera år, där många av kommunens missbrukare 
fått hjälp både medicinskt och socialt. Vi hjälper 
människor till ett nyktert och drogfritt liv.

KONTAKTA: LP-KARLSKRONA 0455 69 49 79

 Jag märkte då att tron hade börjat 
växa i mitt inre, den gjorde mig starkare.”  

David Hansson

LP-loppis!
Varje tisdag & torsdag kl 10-14

Tomas Jönsson 
Föreståndare

Nu på Nickelvägen 1Nickelvägen 1, Torskors   0455-69 49 79

VI GER VARJE 
MÄNNISKA 
RÄTT TILL ETT 
DROGFRITT 
OCH VÄRDIGT LIV. 

 EN
ANDRA
CHANS
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Glimtar 
från vår verksamhet

Rupert 
& Tomas 

sjöng 
julsånger 

på LPs 
Julloppis, 26 

nov.

Jessica Hanna döptes 
den 4 december. 

Second Voice sjöng adventssånger  
i Second handbutiken, 26 nov.

12 ungdomar möts varje fredag 
till CC (Konfirmation)  avslutning 
sker den 21 maj.

Fullt i Café Ankaret under ”Live på riktigt” den 28 januari

Michael Mag-
nusson & Alf 
Lax medver-
kade på ”Live 
på riktigt”

Julavslutning med Spädbarnsmusiken

Mäktigt när 
Tomas Jönsson 
sjöng ”O, Helga 

natt”

Douglas Nilsson  
inledde Julkonserten 

med trumpetsolo

Bandet ”On the road” bidrog med klassikern 
”Driving home for Christmas”

Niklas Collén inspirerade ungdomarna för mission den 10 februari 
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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 MARS - JUNI 

19 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Mose del 2 – Exodus, Ulf 

Sundkvist, Pernilla Bergström, Second Voice, söndagsskola, fika
 

21 Ti 18.00 Öppet hus på Härbärget i Lyckeby gamla skola
22 On 18.00 Bön
23 To 18.00 Rödebygemenskap. Barbro & Stanley Karlman från Karlshamn. Fika 

Filadelfia Rödeby
24 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar 
25 Lö 17.00 Administrationsmöte, Bokslut för 2016, Framtidens 

Mötesplats, Föreståndarfrågan m.m. 
26 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små & stora, På väg genom bibeln – Mose del 3 – 

Ökenvandringen, Göran Olsson, Barnrådet, fika
 

29 On 18.00 Bön
30  To  18.00  Kring Ordet. Bibelstudium med Thomas Svensson. Fika, Filadelfia Rödeby
1 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
2 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Musikgudstjänst. På väg genom bibeln – Josua del 1 – Över 

vattnet, Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Madlene Lundström sjunger 
tillsammans med orkester och kompgrupp. Öppen dialog med 
kommunalråd Patrik Hansson, Söndagsskola, fika.

 
4 Ti 18.00 Bön Filadelfia Rödeby
5 On 18.00 Bön omkring föreståndarfrågan
6 To 14.00 Musikandakt Fregatten
  18.00 Samtal – livsberättelser - frågor/svar. Fika. Filadelfia Rödeby
7 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar 
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30  Spädbarnsmusik 0-1 år
Torsdagar  09.30  Musiklekis – 1 år och uppåt. 
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6. 
 18.00  MP – Mission possible.
 18.00  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8. 
 20.01  Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt. 
Söndagar  11.00  Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.

Second Voice sjöng adventssånger  
i Second handbutiken, 26 nov. 9
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8 Lö 19.00 Live på riktigt tillsammans med 
Gospelkören, God mat och bra musik, fri entré 

9 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Göran Olsson, Pernilla 

Bergström, Barnplaneten öppen, fika
 

12 On 18.00 Bön
13 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Anders Bertling. Fika. Filadelfia 

Rödeby
  18.30 Getsemanegudstjänst med nattvard, Göran Olsson, Pernilla 

Bergström
14 Fr 11.00 Långfredagsgudstjänst, Pernilla Bergström, Ulf Sundkvist, sång: 

Malin & Markus Gullbing med familj 
16 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Påskdagsgudstjänst, Predikan Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Second 

Voice, söndagsskola, fika
 

19 On 13.00 Musikandakt Träffpunkten Fridlevstad
  14.15 Musikandakt Elineberg
  18.00 Bön
20 To 18.00 Rödebygemenskap. Ulf & Louise Sundkvist tar farväl. 

”Rödebykapellet” Fika, Filadelfia Rödeby
21 Fr  19.00  FESTKVÄLL - ALL IN! - för något större. Ny Generation.
22  Lö  19.00  UNGDOMSMÖTE - ALL IN! - för något större. Ny Generation.
  18.00 Sjukhusskyrkans vårmöte i Mariedalskyrkan, Louise Sundkvist och 

Blekinge gospel
23 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00  Gudstjänst, Emma Bergkvist - Ny generation, Pernilla Bergström, 

sång: Ruth Blomkvist & Bea Dolk, Barnplaneten öppen, fika 
 

26 On 18.00 Bön
27 To 18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Thomas Svensson. Fika Filadelfia 

Rödeby
28 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar 
29 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors
  18.00 Vårkonsert. Second Voice & Gullabo Gospel, Insamling till 

förmån för våldsutsatta kvinnor och barn i Lemera/Kongo. Fri entré  
30 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Predikan Göran Olsson, Ulf Sundkvist, söndagsskola, 

fika   
 

2 Ti 12.00 Bibel, soppa och samtal med Ulf Sundkvist och daglediga. Tema: Jesu 
återkomst

  18.00 Bön Filadelfia Rödeby
3 On 18.00 Bön omkring föreståndarfrågan
4 To 18.00 Samtal – livsberättelser – frågor/svar. Fika Filadelfia Rödeby
5 Fr 20.01 Inget After8 - samling för ungdomar - HOPE17 i Nybro
7 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell Gudstjänst, Ulf Sundkvist, Barnplaneten öppen, fika

 
10 On 18.00 Bön
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EN ROCKIG KVÄLL I CAFÉET!Kom till en kväll med bra musik och god mat. Den 11 februari, kl 2000

LIVE p å  r i k t i g t !  
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– en kväll med riktig bra LIVE musik - och gott att äta.
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11 To 14.30 Musikandakt Vitus Elena 
  18.00 Kring Ordet. Bibelstudium med Anders Bertling. Fika Filadelfia 

Rödeby
12 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar 
14 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, På väg genom bibeln – Josua del 2 – Murarna 

faller. Pernilla Bergström, Besök av Matilda Pitik, sång: Mikaela 
Tersmeden m.fl. Söndagsskola, fika, församlingsmöte efter gudstjänsten

 
17 On 13.00 Musikandakt Träffpunkten Fridlevstad
  14.15 Musikandakt Elineberg
  18.00 Bön
  17.00 Tältkalas i Lyckeby
18 To 17.00 Tältkalas i Lyckeby
19 Fr 17.00 Tältkalas i Lyckeby
  19.00 Konsert - ”Tre barytoner” från Malmö. 

Rödebyskolans matsal. Insamling till Barnmissionen, 
Rödebygemenskap. Fika i kapellet Filadelfia Rödeby

  20.01 After8 - samling för ungdomar 
20 Lö 15.00 Sommarfest och Tältkalas i Lyckeby
21 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Göran Olsson, Markus 

Lundström, Pernilla Bergström, sång: Michael Nilsson, kyrkkaffe
 

24 On 18.00 Bön
28 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst – Återkomsten - Hoppet om Jesus i framtiden, Ulf Sundkvist

 
31 On 18.00 Bön
2 Fr 14.30 Musikandakt Adlersten
3 Lö  Avskedhelg för Ulf 

Sundkvist
4 Sö 10.00 Avskedsgudstjänst 

för Ulf Sundkvist. Göran 
Olsson, Pernilla Bergström
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T ä l t m ö t e n  f ö r  b a r n

17–20 maj 2017
17–19 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 20 maj är det sommarfest kl. 15
Ansiktsmålning! försäljning av grillade  

hamburgare, pris: 10 kr.

PLATS: Biblioteksparken i lyckeby

Studieforbundet Bilda
för kyrka och samhälle

A r r a n g ö r :

www.pingstkyrkankarlskrona.se

I Sjukhuskyrkan firar 
vi gudstjänst varje fredag 
kl 14.30-15.00 i kapellet 
vid entrén. Efteråt fikar vi 
tillsammans. Välkommen att 
dela gemenskapen. 

Vill du komma i kontakt med 
någon av Sjukhuskyrkans 
medarbetare kan du ringa 
Sjukhusets växel 0455-
731000. 
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Jag lämnade gästlägenheten en stund 
i eftermiddags för att köpa batterier, 
pennor och inte minst lite uppiggande 
choklad till TV produktionen vi är mitt 
uppe i. Det blir långa dagar när mycket 
ska hinnas med på kort tid.

Den lilla bokshopen på gatan där jag hoppa-
des hitta de pennor jag sökte var stängd så jag 
bestämde mig för att fortsätta mot ett större 
supermarket några kvarter bort.
 När jag promenerade tillbaka under citrus-
träden mot den tillfälligt uppbyggda studion 
slog det mig att det är skönt att hitta det man 
söker, det gör det lättare att känna sig hemma. 
Efter en månad på plats i Limassol känns inte 
vänstertrafiken lika skrämmande och jag börjar 
ana hur min vardag kommer formas de närmsta 
åren. Och så infann sig en stor tacksamhet över 
att få vara med och tjäna Gud i ett så viktigt 
arbete, just här och just nu.
 Den svenska vintern känns avlägsen, trots att 
sociala media svämmar över av gnistrande
snö och skidbackar. Det är märkligt vad fort 
man ställer om.
 På tal om sociala media, det är ett väldigt 
viktigt arbetsredskap för oss i Mellanöstern 
och Nordafrika regionen som vi arbetar med 

härifrån Cypernkontoret. Själv skaffade jag 
Facebook för 10 år sedan när jag var praktikant 
i Egypten hos en av IBRAs partners som arbetar 
med lärjungaskapande genom TV-produktion 
och olika sociala media kanaler. Visionen om 
att nå nästa generation på deras eget språk tog 
sig väldigt konkreta uttryck i teamets liv och har 
format mig och min tjänst mycket sedan dess. 
Idag är det både med mycket glädje och med stor 
ödmjukhet jag är tillbaka i regionen och får möj-
lighet att arbeta tillsammans med dessa vänner 
och våra många andra partners runt om i de 20 
länder som utgör vårt arbetsfält. 
 Redan 2007 var Egyptierna snabbare än mina 
svenska kompisar att fånga upp detta nya sätt 
att umgås och nå nya människor, och fortfa-
rande skulle jag vilja säga att man är i framkant 
med att kreativt utforska och använda dagens 
redskap för att nå dagens unga. Just unga männ-
iskor är en enorm målgrupp.
 Arabvärlden är full av miljontals barn och 
ungdomar. Jag hör siffror som talar om att så 
många som 50 % av befolkningen är under 25 år.  
 Med det i bakhuvudet känns TV produktio-
nen som vi just nu är mitt uppe i extra relevant, 
barnprogram för Arabiska Halvön.

Tack för att du ber för nästa generation!

Annelie Lennartsson
biträdande regionledare IBRA-Media - Cypern

En hälsning från vår nyaste 
missionär – Annelie Lennartsson
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Glöm inte att boka in avskedshelgen 
för Ulf Sundkvist.  Pingsthelgen, första 
helgen i juni 2017.

Mer information kommer under våren.

KONSERT

”Tre barytoner”
från Malmö

Bo Wallenberg, Mikael Joumé & 
Mikael Järlestrand

Fredagen den 19 maj kl. 19.00
Plats: Rödebyskolans matsal.
Insamling till Barnmissionen.

FIKA I KAPELLET - FILADELFIA 
RÖDEBY

En hälsning från vår nyaste 
missionär – Annelie Lennartsson

Några snabba frågor  
till Annelie:

1. Hur gammal är du? – 34

2. Hur gammal känner du dig? – 24 :-)

3. Var växte du upp? – Mina första 7 år 
i Torsås, inte så långt från Karlskrona! 
Sedan Kumla.

4. Vad ville du bli när du var liten?  
– Bonde och missionär.

5. Vilken färg är dominerande i din 
garderob? – Svart eller jeans, eller 
kanske vitt!?

6. Vilka fem saker vill du inte vara 
utan i ditt skafferi/kyl?  
– Kaffe, mjölk att ha i kaffet, just nu 
knäckebröd, ägg och kaviar.

7. Är du morgon- eller kvälls- 
människa? – Kväll!

8. Vad är det konstigaste du ätit?  
– Krokodil?

9. Bästa årstid enligt dig? – Sommar!!

10. Senaste bok du läste?  
– ”I brand för själar” av Oswald J. 
Smith

AVSKEDS- 
HELGEN
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Ulf Månsson, volontär:

– Vad fick dig att vilja bli volontär?
– Jag sökte något meningsfullt i livet och att få bidra på 
något sätt. Det stora intresset för böcker och att få göra 
nytta kändes bra. Genom samtal med en av volontä-
rerna fick jag reda på att hjälp behövdes och att jag 
behövdes.

– Var det som du trodde?
– Nej, det var en stor omställning med tanke på omfatt-
ningen. Jag förstod inte att det var så stort arbete och så 
många personer involverade. Att vara volontär har gett 
mig nya insikter och nya relationer. Att dagverksamhe-
ten startar med en morgonsamling med meningsfulla 
samtal tycker jag är ett positivt inslag och något fler 
verksamheter borde ta efter.

– Skulle du rekommendera någon annan att bli volontär?
– Absolut, utan tvekan. Jag har själv pratat med några 
om att bli volontärer. Jag vill att fler ska få uppleva gläd-
jen av att bidra till den här verksamheten. 

– Under åren har visionen utvecklats 
så att Secondhand också blivit en 
mötesplats där människor kan växa 
och utvecklas, säger Björn Mikmar 
verksamhetsledare.
 För närvarande deltar omkring 10 
personer i olika utvecklingsprojekt. 
Man kan komma från en period av ar-
betslöshet, vara asylsökande eller bara 
vara i behov av en meningsfull praktik. 
 – Att se alla dessa möten och 
enskilda som får nytt hopp och mod är 
oerhört meningsfullt.
 I verksamheten är det idag ca 100 
ideella volontärer som bidrar med sin 
tid i olika arbetsgrupper eller som dag-
tids volontär under vardagarna. Det 
sker fantastiskt många fina insatser i 
butiken men vi behöver bli fler, kanske 
är du en av dem? En av våra volontärer 
heter Ulf Månsson och som investerar 
många timmar bland alla våra böcker.

Pingstkyrkans secondhand startades 
1994 i syfte att frigöra medel till bistånd.  
Verksamheten omsätter numera cirka 
4,7 miljoner kr/år och möjliggör omfat-
tande biståndsinsatser, både långsiktiga 
projekt och katastrofinsatser samt lokala 
satsningar bland annat i̊ församlingens 
ungdomsverksamhet och sjukhuskyrkan. 
Det finns också ett samarbetsavtal med 
PMU – Pingstmissionens Utvecklings-
samarbete, där en viss del av överskottet 
förmedlas ut i olika insatser. 

Är du vår nästa 
volontär?

PINGSTKYRKANS SECOND HAND
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Vill du bli en volontär 
så ta kontakt med oss: 

Björn Mikmar,  
verksamhetsledare
0721 87 30 56 eller  
bjorn.mikmar@ 
pingstkyrkankarlskrona.se

Josef Askevik,  
bemanning
070-554 71 09 eller  
josefaskevik@gmail.com

www.pingstkyrkankarlskrona.se/ 
secondhand

Ett maxat tvådagarsevent för Gud, för 
skolan, för andra - för något större!

www.nygeneration.se

Ett maxat tvådagarsevent för Gud, för Ett maxat tvådagarsevent för Gud, för 
skolan, för andra - för något större!

BLEKINGEBLEKINGEBLEKINGEBLEKINGEBLEKINGEBLEKINGE
21-22 APR21-22 APR21-22 APR21-22 APR21-22 APR

KARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONAKARLSKRONA
PINGSTKYRKAN

HEMGRUPP?
Vill du vara med i en Hemgrupp, som är en grupp för att 
dela livet och tron tillsammans? Framförallt där bönen är 
viktig (Apg. 2:46-47).

Eller du kanske vill starta en ny sådan grupp?

Vi planerar att ha ytterligare en hemgruppsträff i maj 
månad för ledare och de som är intresserade att starta 
en ny grupp.

KONTAKTA DÅ:

Birgun tfn 0708 338884 / 
mail: birgun.petersson@gmail.com

Rolf tfn 0709 433555 / 
mail: rolfapetersson@gmail.com
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Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com
0708 708 999

DRIVER DU  
FÖRETAG? 
Vill du stödja Pingstkyrkans 
verksamhet (innan skatt)?  
Annonsera i Ankaret! 
För mer information, mejla
 info@pingstkyrkankarlskrona.se 

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

STORT TACK TILL 
VÅRA SPONSORER TILL 

TIDNINGEN:



Församlingens behov av ny mötesplats 
i framtiden har under 2016 börjat 
utredas och diskuteras.

Som en fortsättning på Christer Hultgrens 
första utredning och presentation startar nu 
ett långsiktigt projekt under namnet ”Fram-
tidens mötesplats” för Pingstkyrkan Karls-
krona. Församlingstjänarkåren är projektets 
uppdragsgivare och församlingstjänarkårens 
arbetsutskott är styrgrupp. En mindre pro-
jektarbetsgrupp bildas med Johnny Gylling 
som projektledare, Kjell-Göran Åkesson som 
projektsekreterare samt Christer Hultgren. 
Gruppen ska kompletteras med medlemmar 
under mars månad och projektet kommer att 
löpande redovisas i Ankaret, på församlings-
möten och gudstjänster. 

– Det är med stor ödmjukhet jag har tackat ja 
till projektledarrollen, säger Johnny Gylling, 
numera egen företagare i Karlskrona med 
inriktning på hållbarhetsrådgivning. Detta är 
en av de största frågorna för församlingen på 
många år och kräver både tålamod, förank-
ring och ett långsiktigt tänkande. Under våren 
kommer vi att fördjupa oss i vilka lokalbehov 
församlingen kan tänkas ha i framtiden. Vi 
kommer att gå ut med en enkät till försam-
lingen och vi önskar att många ska engagera 
sig i framtidens mötesplats.

 Kontaktuppgifter till Johnny Gylling:  
 tel. 0702751999,  
 e-post johnny.gylling@gmail.com 

FRAMTIDENS 
MÖTESPLATS
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I samband med församlingens års-
möte den 22 januari antogs både en 
verksamhetsplan och en budget, som innefat-
tar hela församlingens arbete. Läsningen av 
verksamhetsplanen visar att vi med Jesus i 
centrum vill förmedla och gestalta hela evang-
eliet i hela världen hela tiden. Det handlar 
om barn och unga, om socialt arbete med 
huvudfokus på församlingens vänner det vill 
säga de som är intresserade av det vi gör både 
här i Karlskrona och utöver hela världen; från 
Thailand i öster till Peru i väster. Från Holm-
sjö i norr till Bolivia i söder. Jo, Mellanöstern 
och Afrika är också med på ett hörn.

Det är ett omfattande arbete som inte 
skulle vara möjligt utan ett stort engagemang 
i kärlek, tro, bön och uppoffringar av både 
tid och pengar. Men det är egentligen inte så 
konstigt. Det handlar ju om vår övertygelse att 
evangeliet verkligen gör skillnad. Dessutom 
har vi ett bra och konstruktivt samarbete med 
våra myndigheter och institutioner. 

Detta skulle dock aldrig vara möjligt 
om inte vi som medlemmar tog ett kontinu-
erligt och tydligt ansvar. I år siktar vi på att 
samla in 215 tkr i månaden. Det är 15 tkr mer 

per månad än insamlingarna under 2016. 
Vi har dock klarat den nivån tidigare. Så vi 
tänkte att i år, 2017 så satsar vi på det igen!  
Eller vad säger du? Kolla gärna lite hur du 
bidrog förra året och öka något, 7-8 %, i ditt 
kontinuerliga givande. Inspirera gärna andra 
att vara med så klarar vi det.

Gud välsigne dig!

Markus Lundström Ulf Sundkvist
Styrelsens ordförande Föreståndare

EKONOMI

Länder:
•  Bangladesh: Utbildningscentret CDC 

i Dacca, Handikappsprojektet PARAS, 
Hjälporganisationen Talitha Koumi

•  Bolivia: Oskar Garzon och församling-
arna samt internatet i San Antonio

•  Peru: RBC, Casa De Oracion
•  Ukraina: Från församlingen i Ismail
•  Thailand: Missionärerna  

Paulina och Daniel Brolin

Jul- och nyårshälsningar Organisationerna:
Burundihjälpen, PMU, PMU Second 
Hand, IBRA, Open Doors, Pingst 
utbildning, Karlskrona Kommun, 
Ny Generation, SFM, Child Friend, 
Sjukhuskyrkan, Affärsverken.

Församlingar och  
enskilda:
Filadelfiaförsamlingen i Nyköping. 
Samt flera enskilda hälsningar från 
medlemmar och andra som känner 
församlingen.

Till Pingstkyrkan kom 
en mängd hälsningar 
vid Jul och nyår från 
hela världen. Alla 
dessa hälsningar ger 
en bild av försam-
lingens omfattande 
verksamhet.

Visionär budget antagen

ADMINISTRATIONS- 
MÖTE 25 MARS KL. 17.00

På administrationsmötet går vi igenom 
ekonomin och verksamheten avseende 
2016. Vi ser vad som gick bra och vad 
som behöver utvecklas. Glädjande 
nog kan vi redan nu informera om ett 
plusresultat. På mötet blir det också 
en lägesrapport i föreståndarfrågan 
och ”Framtidens mötesplats”.
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MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år  
2 Apr Malin Persson
24 Apr Zahra Bahrampour
4 Juni Ida Nilsson  

50 år  
22 Juni Helen Olsson
22 Juni Eva Svensson  

60 år  
9 Juni Wenke Koponen
12 Juni Bodil Askevik
17 Juni Pa Adilalie Nabie Musa 
Kamara  

65 år  
25 Apr  Solveig Emme 

70 år  
18 Apr Monica Alphed
10 Maj Kerstin Josefson-Vass

75 år  
15 Maj Ingrid Bengtsson

80 år  
18 Juni Blanca Luz Abrego
19 Juni Birgitta Olofsson

85 år  
15 Maj Göran Redeén
25 Juni Inga-Lisa Lindsjö 

90 år  
7 Apr Doris Mårtensson

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.

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)

Vem ska bli för-
samlingens nya 
föreståndare?
Om du har input, idéer eller 
frågor är du välkommen att 
kontakta rekryteringsgruppen: 
Markus Lundström, Göran 
Olsson, Tomas Jönsson & Maria 
Ekroth. 

13 Juni Anton Gustavsson 

90 år & äldre  
1 Juni Karin Petersson (91)
30 Juni Set Olofsson (91)
14 Maj Maj-Britt Pettersson (93)
24 Apr Ruth Hultgren (95)

Hembud  
30 Nov Tommy Stenström
22 Dec Sven Lindsjö
12 Feb Ingegärd Olsson
13 Feb Emanuel Åkerström
19 Feb Mervash Rahdar 

Dop  
20 Nov Madhi Husseiny
20 Nov Alijan Safari
4 Dec Jessica Hanna
5 Feb Nasim Askari
5 Feb Jamal Sahid
27 Feb Stephanie Lazo

Inflyttade  
5  Mar Nina Pettersson 

Utflyttade  
29 Nov Gunnie Ankarstierna
15 Feb Charlotte Åksson
15 Feb Fredrik Åkesson
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Marta mötte honom i full av sorg och förtvivlan. 
Hopplös. Den enda trösten nu var att Jesus ändå 
kom till familjen, att han inte stannade på avstånd 
eller skickade en medarbetare. Jesus kom själv till 
sorgens hus. Det är så det är med Jesus. Mörker 
och sorg har aldrig varit ett hinder för honom. 
Tvärtom. Om det är någon som vågar sig in i vårt 
mörker, om det är någon som vågar beröra det all-
ra svåraste, det vi fruktar mest av allt – döden – är 
det just Jesus. Han blir inte hotad av det svåra eller 
rädd för vår ångest. Istället är det som om sorgen 
och våra förluster – till och med våra misstag och 
synder – gör något med honom som vi inte ser hos 
andra. Vår nöd berör Guds hjärta.

Berättelsen om Jesus är en berättelse om en Gud 
som stiger ner och in. Redan när vi läser om Mose 
och exodus ser vi det. En Gud som hör och ser, en 
Gud som låter sig beröras. Exodus är en världshis-
torisk händelse om ett folk som befriades från sla-
veri, motvarande 1900-talets apartheid i Sydafrika 
där den svarta delen av befolkningen förtycktes 
och förslavades bara på grund av sin etnicitet. Gud 
griper in genom att stiga ner och in i mörkret för 
att befria. (Se 2 Mos 1-3)

Det är också Davids erfarenhet efter de stora egna 
misstagen. Döden som drabbade honom hindrade 
inte Gud från att stiga in i hans liv. Eftersom David 
befann sig längst ner eller som han utrycker det 
i den” djupa dyn” kan inte David förklara det på 
annat sätt än att Gud böjer sig ner i dyn och drar 
upp honom. (Ps 40)

Detta är mycket vackert och viktigt. Den Gud 
Jesus berättar om går inte förbi sorgen hus. Han 
stiger in där och berörs av förlusten. I berättelsen 

läser vi om Jesus tårar. En Gud som gråter med 
oss. När sorgen vill slita hjärtat ur bröstet är inte 
Gud likgiltig. Tårarna säger något om Gud som 
jag inte skulle kunna vara utan. Nu slutar inte 
berättelsen där i mötet med Martas och Marias 
tårar över sin för tidigt, döda bror Lasarus. Jesus 
följer familjen hela vägen ut till graven. Väl där ber 
han dem rulla undan stenen. Det är som om Jesus 
vill visa att det inte finns något mörker som är så 
mörkt och så kallt att han inte kan se in i det. Om 
det varit berättelsens slut hade det varit vackert 
nog för att leda mig till tro, men Jesus går ett steg 
till. Han lyfter blicken mot himlen och ber. Sedan 
talar han rakt in i mörkret, rakt in i döden. Då 
händer det som bara kan hända när Gud talar. La-
sarus får liv igen. Döden kan inte behålla honom. 
Sakta reser han sig upp och går ut med nytt liv, 
med nytt hopp och med ny kraft. 

Berättelsen om Lasarus är enastående. Den visar 
oss vilket engagemang Gud har för oss människor. 
Vi kan tycka att han kommer för sent. Vi kan 
känna oss övergivna, men Gud kommer alltid i 
rätt tid. Dessutom visar berättelsen att vår sorg 
och våra svårigheter berör Gud. När ingen annan 
lyssnar, lyssnar Gud. När ingen annan kommer 
nära, går han hela vägen till platsen för vår sorg. 
Han följer oss till graven där alltihop tycks ta slut. 
Berättelsen visar också att den fiende människan 
fruktar mest av allt besegras av Jesus. Han kallade 
inte bara Lasarus ut ur graven till ett nytt liv. Han 
går själv in i döden och ut på andra sidan. Följer 
vi Jesus vinner vi en tro som inte bara befriar oss 
från synden och betalar skulden, den segrar också 
över döden. Därför blir berättelsen om Lasarus 
och betättelsen  om Jesu död och uppståndelse en 
berättelse som ger hopp i sorgens hus, hur mörkt 
och svårt det än tycks vara. Jesus lever och en dag 
kommer han tillbaka. Och, han kommer aldrig 
försent! 

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

Länge väntade jag på Herren, och han böjde 

sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog 

mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. 

Han ställde mig på fast mark, mina steg 

gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min 

mun, en lovsång till vår Gud.

Psalm 40:2-4

”Om du hade varit här hade min bror 
inte dött.” Till synes försent kom Jesus 
till sorgens hus. 

Hopp i sorgens hus


