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BOLIVIA – ett varmt 
återseende s 14

Björn  
går vidare  
till nya  
uppdrag  
s 6

Ulf lämnar 
Karlskrona



”Allt har sin tid”. Just nu är vi inne i en tid av förändring. I detta nummer möter 
du fyra personer som lämnar sina uppdrag av olika anledningar. Ulf som slutar 
som föreståndare och flyttar till Umeå. Björn som avslutar sin tjänst som 
verksamhetsledare på Second Hand. Samt Alva & Amanda som under läsåret 
varit Kamratstödjare på Sunnadalskolan. Samtidigt har vi precis startat ett 
långsiktigt projekt under namnet ”Framtidens mötesplats”, som syftar till att 
utreda vilka lokalbehov församlingen kan tänkas ha i framtiden.
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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.

När förändringens vind blåser

Ett kinesiskt ordspråk lyder: ”När föränd-
ringens vind blåser, bygger en del vindskydd 
medan andra bygger väderkvarnar”.  
Vi reagerar olika. Några gillar inte för-
ändring, utan söker skydd. Medan andra 
utmanas av förändringens vindar och drar 
nytta av dess kraft. 

Jag känner stor tacksamhet när jag ser 
alla volontärer i församlingen och deras 
engagemang. Brinnande hjärtan för barn 
& unga, andakter för äldre, Second Hand, 
LP-verksamheten, härbärge, mission, körer, 
gudstjänster... Listan kan göras lång där 
människor ger av sin tid och sitt engage-
mang. Brinnande hjärtan för Jesus och för 
församlingen. Ingen av oss vet hur framtiden 
ser ut. Men med Jesus i centrum och med 
brinnande hjärtan kommer vi gå en spän-
nande framtid tillmötes. Låt oss tillsammans 
dra nytta av förändringens vindar. Inte bygga 
vindskydd. Utan låt oss tillsammans söka 
Gud, för församlingens framtid. 

Vår viktigaste uppgift är inte att räkna hur 
många bibelverser vi läser eller hur många  
minuter vi tillbringar i bön. Vår främsta 
uppgift är att genom dessa aktiviteter skapa 
tillfällen för Gud att handla i våra liv. Sedan 
är det upp till honom vad som händer.  
Vi skall bara hissa seglen: ”Vinden blåser  
vart den vill…”  
– John Ortberg

Oavsett hur du reagerar när förändringens 
vind blåser, är du välkommen att följa med 
på Pingstkyrkans resa in i framtiden.  
”Allt har sin tid” Predikaren 3:1

Göran Olsson  
pastor och  
vice föreståndare



   
Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare (t.o.m. 31 juli) 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

Efter 14 år
lämnar Ulf
Karlskrona

Jag och Ulf har bestämt 
träff på Café 2 på Second 
Hand. Han kommer direkt 
från ett lunchmöte med en 
av de personer som varit 
hans mentor under tiden 
som pastor i Karlskrona. En 
person som tycker att det 
känns jobbigt att Ulf nu ska 
byta församling, och ort. 

>>
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– Så vad är det för församling du lämnar? Vilka 
är vi som kyrka? 
– Det är nog visionen om att vara en försam-
ling med Jesus i centrum som vill förmedla 
detta till hela människan, i hela världen, hela 
tiden. Vad vi gör säger ju en del om vilka vi är, 
menar Ulf.  
 – Det du tycker är viktigt, det som gör dig 
ledsen eller glad berättar vilka värderingar du 
har och visar med det också vem du är – på 
djupet. Vi som församling har gudstjänster 
samt många fler samlingar under veckan där 
möjlighet att få träffa varandra och Gud finns. 

Han berättar om det fina att få vara med i 
olika skeenden i människors liv. Från att ha 
varit med vid en barnvälsignelse av en nyfödd 
bebis till att se samma person växa i sin tro 
och fortsätta växa som tonåring är häftigt! 
– Det känns stort att få släppas in i olika 
familjer och möta generationer som växlas, 
möta sorgen tillsammans, finna tröst och få 
vägledning framåt. 
 – Något som också är vackert är när jag har 
fått följa med på en människas frälsningsresa. 
Från att jag har fått en fråga om Gud finns, 
vänt och vridit på frågor som dykt upp längs 
vägen, till att få be om förlåtelse tillsammans - 
det är som att få ett barn! 

– Du har ju inte bara varit synlig i församling-
en utan även i lite mer offentliga sammanhang, 
har det funnits någon tanke med det? 
– Jag anser att de kristna värderingarna är all-
mängiltiga, de håller även om man inte tror på 

Gud. Den ”Gyllene regeln” till exempel är van-
lig på både förskolor, skolor och i samhället 
över huvud taget. Men det är kyrkan, vi, som 
har ett ansvar att berätta. Vi kan inte kräva el-
ler tro att det är samhället som ska berätta för 
andra om de kristna värderingarna. 
 – Jag har även märkt att om det inte är 
känsligt för mig att prata om Gud så blir det 
också mindre känsligt för den som vill ställa 
en fråga. Jag tänker också att om jag vågar 
föra samtalet i det offentliga så plogar jag även 
en väg för andra som kanske inte vågar ta det 
första steget. 

Ulf är väldigt tydlig med att han ÄR pastor, 
det är inte något han jobbar som. För honom 
är det en skillnad i det och att också hela 
tiden försöka leva det han förkunnar. Jag står 
inte och predikar om försoning om jag inte 
trodde att jag behöver det själv. För slitningar 
och konflikter har det blivit genom åren. Och 
konstigt vore det väl om det inte hade blivit 
det under fjorton år? 

– Varför Umeå?
Ulf skrattar lite och säger att han fortfarande 
försöker komma på ett bra svar på denna 
frågan, den har ju ställts några gånger nu. Han 
kommer fram till att det beror lite på vem som 
frågar och att svaren därför ibland kan se lite 
olika ut. Allt bottnar dock i att både han och 
Louise för längesedan gjorde ett aktivt val att 
säga ja till att leva deras liv för Gud. Det beslu-
tet har fört dem till många olika platser, innan 
Karlskrona var det Sundsvall i tretton år till 

>>

 – Jag anser 
att de kristna 
värderingarna är 
allmängiltiga, de 
håller även om 
man inte tror på 
Gud.
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exempel. Men den första anledningen säger 
han är att Gud har timing. Han vet precis när 
läget är rätt.  
 Han berättar också att han för två år sedan 
brottades med om han skulle arbeta som 
pastor över huvud taget. Han behövde komma 
ifrån och gå upp på berget med Gud. Där fick 
han återuppleva sin kallelse på nytt och fick 
bekräftat att han skulle fortsätta som pastor. 
Han bad där också Gud om ett nytt berg att 
bestiga, en utmaning. Louise uppmuntrade 
honom att se det stora i det lilla, i samtalen 
och mötena med människor men det var något 
annat som hade tänts inom honom. 

När telefonen ringer strax före jul 2015 och 
personen i andra änden presenterar sig – ”Hej, 
det är Lennart Holmner från Pingstförsam-
lingen i Umeå”, vet han redan att han vill 
svara ja. Processen till att säga ja har dock 
varit tuff och krävt sin tid. 
 Den tredje faktorn som spelar in är åldern. 
Nu går sista tåget säger han. Även fast han 
såklart vet att det inte behöver vara så. Men 
det var också en stor anledning till att det blir 
en flytt. 

I augusti tillträder han i Umeå och det blir en 
höst med pendling för både honom och Lou-
ise. Max tio dagar ska vi vara ifrån varandra, 
där går gränsen säger han. Men de har båda 
även valt att se denna period som på så mycket 
annat, vilka fördelar kan vi se? 
 Vi får möjlighet att bo i kyrkans lägenhet 
till en början vilket ger oss tid att bekanta oss 

med stan för att se vart vi sedan vill bo perma-
nent. Det blir mer tid för Louise i processen 
att flytta och då det kommer att vara mycket 
möten i början blir det lättare att närvara utan 
att känna att det finns en tid att passa. 
 Nackdelarna är självklart att inte kunna ses 
varje dag och dela vardagen men då de är vana 
att planera kommer tiodagarsgränsen inte att 
överskridas. Jag får boka flygbiljetter som inte 
är ombokningsbara säger han... 

– Jag undrar, vilken skillnad är det på den Ulf 
som flyttade till Karlskrona för fjorton år sedan 
och den Ulf som nu lämnar? 
– Jag är tryggare nu säger han och funderar, 
letar efter hur han ska formulera sig. Jag är 
inte lika hetlevrad, har lättare att nu skifta 
perspektiv samt att lita mer på andra och att 
processer måste ske, för de kommer att ske. 
Det gör mig heller inte lika mycket om jag gör 
fel. Livet berör ju på olika plan. 
 Ulf har varit med om över 100 begrav-
ningar och drygt 140 dop, sorg och glädje i 
livet, sånt sätter spår och har också gett honom 
en större kunskap om hans svagheter men att 
ändå alltid göra sitt allra bästa. 

Det är med stor tacksamhet som han lämnar 
Karlskrona, en tacksamhet för förtroendet 
som gavs när han började för fjorton år sedan 
och som getts kontinuerligt under resans gång. 
En stor tacksamhet som jag är säker på att för-
samlingen även ger direkt tillbaka till honom. 

Text: Elin Mikmar 
Bild: Elin Mikmar & Göran Olsson
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Björn flyttar 
inte, han byter 
bara jobb
Jag smyger in via sidoingången in till 
ljusa och trevliga Café 2, en viktig del 
av Pingstkyrkans Second Hand- 
verksamhet på Bergåsa. Just nu pågår 
ingen försäljning men det är ändå en 
febril verksamhet. I centrum för alla 
aktiviteterna står verksamhetsledare 
Björn Mikmar. Björn har nyligen sagt 
upp sin anställning och det känns 
som ett bra tillfälle för ett samtal 
om verksamheten och dess fortsatta 
utveckling.   

Först lite fakta: Björn började sin anställning 
som verksamhetsledare för Pingstkyrkans 
Second Hand i april 2016 och slutar den sista 
juni för att gå in i en ny uppgift som verksam-
hetschef för Folkuniversitetets verksamhet i 
sydöstra Sverige, ett studieförbund som har 
Lunds universitet som huvudman.

Jag frågar Björn om arbetet med Second Hand 
blivit som han förväntat sig. Björn menar att 
själva den dagliga verksamheten nog blivit 
ungefär som han tänkt. Vad som däremot 
överträffat hans förväntningar är församling-
ens starka engagemang i verksamheten bl.a. 
genom de många volontärerna. 

Vi konstaterar att 2016 har varit ett intensivt 
år med många förändringar. Omsättning och 

biståndsinsats har ökat med drygt 10% vilket 
är en stor glädje. Samtidigt sker insatser för att 
anpassa lokalen till de växande behoven och 
utveckla verksamheten. Förändringen av myn-
digheternas regelverk har gjort att Second Hand 
inte längre har någon anställd på Fas-3 bidrag. 

Jag frågar Björn hur han ser på möjligheterna 
att kunna fortsätta den positiva trenden. 
Björn tror att den stora utmaningen blir att 
även i fortsättningen kunna växa med fler nya 
volontärer engagerade. Kanske kan vi hitta 
former för samverkan med andra med samma 
värdegrund som vi. Det gäller också att vi kan 
vidareutveckla arbetet så att volontärsarbetet 
även i fortsättningen blir lustfyllt och roligt. 
Att det också är viktigt råder inget tvivel om.

Jag avslutar med att fråga Björn om det är 
något särskilt minne han tar med sig från året 
som verksamhetsledare. Björn funderar och 
säger med övertygelse att han blivit överraskad 
av människors förmåga att utvecklas positivt 
i rätt miljö. Han tänker på alla de som har 
tillbringat en tid av arbetsträning och rehabi-
litering på Second Hand och som sedan i flera 
fall gått ut i det vanliga arbetslivet och fått 
göra en ny start. Likaså är han tacksam för de 
varma och djupa arbetsrelationer som skapats i 
den gemensamma uppgiften. Detta är erfaren-
heter han tar med till sitt nya jobb men också 
till sina uppdrag i församlingens ledning. För 
Björn flyttar ju inte, han byter bara jobb.

/Christer Hultgren
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 1/2  
pris

på ALLT i 
butiken
lördag 8/7

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

– Hjälp oss  
att röja, innan  
vi stänger för  

semestern!  
(9 juli - 11 augusti)

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  
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30
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Glimtar 
från vår verksamhet

Den 8 april fylldes kyrkan då det var Live på riktigt. Sjöng 
gjorde bl.a. gospelkören By Mercy och Madlene Lund-
ström. Ulf Hedberg vittnade om sitt möte med Jesus. 

CC, församlingens konfirmander hade en hajk i slu-
tet av april. 12 ungdomar har samtals under läsåret 
till samtal varje fredag. Avslutning var den 21 maj. 

Föräldrafrukost med samtal om framtiden.

Många bjöds på smörgåstårta den 8 maj då Second Hand hade 
träff för alla volontärer. 

Tältkalas för barnen, för 11:e gången. 
Årets tema var Jesus - min superhjälte.Ulf, Göran, Nabie, Pernilla, Stina, Stina och Carina.

Den 7 maj firade vi än en gång 
Internationell gudstjänst. Denna 
gång gästades vi av församlingen i 
Olofström. Gudstjänsten avslutades 
med måltidsgemenskap.  

Konfirmander 2017



Möten på Kungsmarken på lördagar   
 17.00 ojämna veckor. Se aktuell annonsering
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PROGRAM JUNI-SEPTEMBER 

2 Fr 14.30 Musikandakt Adlersten

   Avskedshelg för Ulf Sundkvist
3 Lö 17.00 Församlingens festkväll för Ulf Sundkvist, Sång & musik, 

överraskningar, Lättare program, mingelmat & kaffe 
4 Sö 10.00 Gudstjänst, avskedsgudstjänst för Ulf Sundkvist, Göran Olsson, 

Pernilla Bergström, Orkestern, Mingelfika. OBS Tiden!
  12.30 Tacktal & Hälsningar från församlingsmedlemmar & externa gäster, 

Lättare lunch serveras efteråt
 

6 Ti 10.00 Nationaldagsbön i Korskyrkan, Lyckeby. 10-15
7 On 18.00 Bön
11 Sö 10.00 Sommargudstjänst med Nattvard, Pernilla Bergström,  

sång: Natasha Nilsson
 

14 On 18.00 Bön
15 To 10.30 Musikandakt Ekliden
18 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, Sång: Ruth Blomkvist & Bea 

Dolk, extra administrationsmöte efter gudstjänsten.  
Ärende: val av vice föreståndare och vice ordförande.

  15.00 Sommarmöte på Lillö! Hos Gun och LarsErik Andreasson. 
”Rödebykapellet” 

 
21 On 18.00 Bön
25 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson,

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

Tag med badkläder & något att grilla.”
2 Sö 10.00 Sommargudstjänst. Ethel & Anders Bertling 

 
6 To  14.00 Musikandakt Fregatten
  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.”
8 Lö 09.30 Sista försäljningsdagen på Second Hand, sedan sommarstängt.
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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

Barnverksamheten  har sommaruppehåll  fram till skolstart.Men kolla våra läger  på sidan 12
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9 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Folke Steen
 

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

15 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
  19.00 Bryggmöte med Missionsbåten Shalom vid Handelshamnen, 

Karlskrona.
16 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Maria Ekroth 
  18.00 Sommarmöte med korvgrillning vid Filadelfia Rödeby. 

Strängmusiken Karlskrona.
 

18 Ti 18.00 Bryggmöte med Missionsbåten Shalom vid Lökanabben, Aspö.
20 To  18.00 ”Sommarhäng för ungdomar”. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.”
23 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Rupert Lindén

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

Tag med badkläder & något att grilla.”
30 Sö 10.00 Sommargudstjänst

 
1 Ti Senorendraget 1-6 aug - Ungdomsläger, mer info på s 12 + hemsidan

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

6 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, Sång: Rupert Lindén
 

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

12 Lö 09.30 Första försäljningsdag på Second Hand, efter sommaruppehållet.
13 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Anders Lovemo 

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

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

20 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, Glimtar från sommarens läger
 

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

26 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors
27 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Mikael Severinsson
  17.00 ”A Tribute To Andrae Crouch” – Konsert med Samuel 

Ljungblahd och Bodekull Gospel & Jazz Orchestra, entré
 

3 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens höstupptakt - Göran Olsson, Pernilla 

Bergström m.fl. Servering, OBS! Ny gudstjänsttid. 
 

6  On  09.30  Spädbarnsmusik 0-1 år. startar
7  To  09.30  Musiklekis – 1 år och uppåt startar
10 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst
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27 aug 
 kl.17.00

Pingstkyrkan
karlskrona
www.pingstkyrkankarlskrona.se

www.bgjo.se

TRO HOPP KÄRLEK – PINGSTKYRKANS 

KULTURSCEN* 
UNDER KARLSKRONA SKÄRGÅRDSFEST!

LÖRDAG  5. AUGUSTI
kl 13 till ca 

kl 17

Medverka på  
Konstutställningen? 
Alla med en kreativ ådra och som 
har en liten koppling till försam-
lingen, har möjlighet att ställa ut 
sina alster. Ca 5 verk från varje 
konstnär. 

Kontakta Morten Ravnbö på 0708 
708 999 eller morten@ravnbo.
com för mer info!

Medverka på Scenen? 
Anmäl dig till oss om du vill bidra 
med en låt, en sång eller annat 
kreativt på scenen! 

Kontakta Ewa Bergvall på  
0708 245 500 eller  
ewa.bergvall@gmail.com

•  SOMMARUTSTÄLLNING i Café Ankaret 
och foajén. Vernissage kl 13.00. (Verken kommer 
finnas kvar i lokalerna i ca fyra veckor framåt)

•  På UTOMHUSSCENEN* får du serverat 
blandad musik och olika artister i två 
block 13.30-15.00 och 15.30-17.00

•  Anmäl dig till Öppen scen! (se nedan)

•  Det kommer finnas aktiviteter för barnen. 

•  Café Ankaret serverar våfflor och glass!

•  Fri entré!

* vid kyrkans entré. 
Vid dåligt väder blir 
scenen flyttad inom-
hus, till caféet.

Mer info kommer efterhand på:  
www.pingstkyrkankarlskrona.se   
och www.karlskronaskargardsfest.se 
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SENORENDRAGET 
Ungdomsläger tillsammans med ungdo-
mar från södra Sverige. 1 - 6 AUGUSTI

Lägret är för dig som är född mellan 
1998-2008. Ytterligare info, kontakta 
Pernilla Bergström på: pernilla. 
bergstrom@pingstkyrkankarlskrona.se
eller på hemsidan:  
www.pingstkyrkankarlskrona.se

KNATTELÄGER 
– För alla barn mellan 5 och 8 år.

Vi hoppas kunna erbjuda Knatteläger 
även i år, men har brist på ansvariga  
ledare. Anmäl ditt intresse om du kan 
vara med och hjälpa till! 

Håll annars utkik på vår hemsida  
www.pingstkyrkankarlskrona.se 
för mer information.

SOMMARLÄGER 
13-18 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 450kr.

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

Sommarläger på Kustgården Senoren



Sommarläger på Kustgården Senoren

Jag och Isabelle blev bjudna på middag 
hos Alva och Amanda för att prata om 
deras tid här i Karlskrona. När dörren 
öppnades slog en ljuvlig doft emot oss 
och vi blev välkomnade med öppna ar-
mar. Vi satte oss ner kring grytor med 
ris och kikärtscurry och började prata 
om året som gått.

När de förra våren fick reda på att det var just 
Karlskrona de skulle spendera det kommande 
året i var Alvas reaktion “Jag tror jag varit där 
någon gång” och Amandas “Var är det?” Jag 
frågade vad de tycker om staden nu och då 
svarade de i kör “Det blåser!” Men också att det 
är en väldigt fin stad. Vi pratade om hur det 
varit att bara ha varandra i en främmande stad 
och båda kände att den andre har varit en stor 
trygghet. Därför är det kanske inte oväntat att 
när jag undrade vad de kommer sakna mest ut-
brast Alva “Amanda!” och Amanda instämde 
med ett skratt. 

Det har inte alltid varit lätt under tiden här, 

båda hade höga krav på sig själva inför upp-
giften som kamratstödjare och jämförde sig 
med andra. “Det kändes som jag behövde vara 
på ett visst sätt för att möta eleverna bäst.” sa 
Alva. Men efter ett tag fick de båda insikten att 
Gud använder en så som man är.

Tiden i församlingen och på Sunnadalskolan 
har utvecklat de båda som personer. Alva har 
innan varit osäker när hon träffat nya männ-
iskor men nu känner hon sig trygg och självsä-
ker i sådana situationer. Amanda upplever att 
hon nu är mycket bättre på att ta kontakt med 

Våra 
kamratstödjare 
säger hej då! 

>>
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I snålblåst och lätt snöfall lämnade vi 
Beseboda, med riktning mot Sydame-
rika och Bolivia som välkomnade oss 
med sommarhetta från första dagen. 

Vårt uppdrag var att besöka det arbete som 
församlingen stöttat under snart fyrtio års tid. 
I de områden vi arbetat kommer sällan några 
besökare, varför mottagandet blev så mycket 
varmare. Resan från S:ta Cruz till Charagua 
blev ett evigt skottande av lera. De väldiga 
svårigheterna att ta sig fram under regntiden 
gjorde sig påmint under hela vistelsen. Efter 
samtal och bön med pastor Oscar till långt in 
på natten, fick vi låna husrum där vi till-
bringade natten. På morgonen som följde, gick 
resan vidare till San Antonio.

Väl framme i San Antonio började kön att 
ordnas för alla som ville pussas och kramas 
samt gråta en glädjetår vid återseendet. Här 

Bolivia i våra hjärtan – igen!

människor, men också att ha tillit till Gud. 
Båda är även överens om att de lärt sig att se 
det stora i det lilla, att glädjas över små saker. 

Alva berättade ett exempel på detta: “Det var 
en tjej som knappt pratat med oss innan, hon 
var väldigt osäker. Men så en dag vände hon 
sig om mot mig i matkön och frågade hur jag 
mådde. Det betydde jättemycket och gjorde 
mig så lycklig.”

En av höjdpunkterna under året var på alla 
hjärtans dag. Då hade Alva och Amanda 
skrivit individuella lappar med uppmuntrande 
ord till skolans högstadieelever som de sedan 
delade ut i korridoren. De berättar att elev-
erna sken upp när de fick sina lappar och det 
förändrade stämningen den dagen, alla var lite 
snällare mot varandra.

När Isabelle och jag lämnade lägenheten långt 
senare den kvällen var det med en självklar 
känsla av att detta inte var sista gången vi 
sågs, för Amanda och Alva har inte bara varit 
fantastiska kamratstödjare utan också blivit 
nära vänner till oss.

Text: Astrid Allert 
Foto: Isabelle Magnusson 
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fick vi möta både nåd och nöd. Det pågår en 
ständig kamp mot ondskan. Det var en enorm 
glädje att möta alla härliga internatelever samt 
deras ledare Gabriel och Yoseney (Blanca).
Ungdomarna var så artiga och trevliga. Dess-
utom har de bland de allra bästa betygen och 
vitsorden på de skolor där de går. 

Tyvärr drabbades Ethel ganska allvarligt av 
influensa och därefter av magsjuka. Då hon 
svimmat flera gånger fick vi ta henne till det 
lokala sjukhuset. En vecka blev det i sängen 
med dropp och diverse medikamenter och 
injektioner. Samtidigt regnade det något fruk-
tansvärt. Fukten och värmen hjälpte inte hu-
möret alls. Så småningom blev det allt bättre. 

Vi fick tillfälle att besöka Charagua och 
Station Charagua, där de bjöd på fest. Den 
nyfrälste borgmästaren med familj var med 
vid ett möte. Han sörjde sedan för att vi skulle 
komma tillbaka till San Antonio. Vidare 

besökte vi Taputá där de bygger en ny kyrka. 
Den gamla kyrkan skadades vid en jordbäv-
ning.  En av de unga vännerna i församlingen 
där är representant för alla etniska grupper i 
Bolivia. Han har talat i FN vid ett seminarium 
om ursprungsbefolkningar.

Resan omfattade även ett besök i Villa Montes 
och Capirendita, där vi började missionsarbe-
tet för trettiosju år sedan. Vilka möten och vil-
ken kärlek. Vi hade också dop i Pilcomayoflo-
dens bruna vatten. Då dopkandidaterna steg 
upp ur vattnet och böjt knä vid strandkanten, 
föll Anden över dem. Viken härlighet! 

Vi är så tacksamma för att denna resa blev 
möjlig. Vi tackar Gud för Hans beskydd.

Tack alla ni som bett och gjort allt detta 
möjligt

/Ethel & Anders Bertling

Bolivia i våra hjärtan – igen!
Förbön efter dopet i Capirendita. Pastor och ledarskap installerade i Pueblo Nuevo.
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Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com
0708 708 999

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

LP-loppis!
Varje tisdag & torsdag  
kl 10-14 på Nickelvägen 1.

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

Vi hjälper människor till ett  
nyktert och drogfritt liv.

Kontakta oss på 0455-69 49 79

TACK TILL VÅRA SPONSORER! Ta kontakt om du också vill stödja Pingstkyrkans verksamhet (innan skatt).

www.viktorstenlund.se



ETT STORT TACK till alla 114 som tog sig tid 
att besvara enkäten om Framtidens Mötes-
plats. Denna korta sammanfattning kommer 
att följas upp mer utförligt vid senare försam-
lingsmöte. Nästan var femte svarande är en 
”vän till församlingen” (alltså inte medlem) 
vilket pekar på ett stort engagemang. De flesta 
är nöjda med gudstjänstlokalen även om vi 
fått in många kommentarer och förslag till 
förbättringar, inte minst om tillgängligheten 
för personer med funktionshinder. Ungdoms-
lokalerna fungerar dåligt, säger 40 % av de 
svarande. Här finns stor förbättringspotential. 
Second Hands lokaler har fått många syn-
punkter på parkering och ventilation men i 
huvudsak får lokalerna godkänt.

På det stora hela tycker 75 % att församlingens 
verksamhet passar dem bra 
eller ganska bra idag. Framtida 
önskemål toppas av: Café, Idrott 
och motion, musiklokaler, 
samtalsgrupper, språkcafé, 
seniorboende och hemtjänst. 
Det viktigaste att tänka på om 
man ska leta efter ny mötesplats 
tyckte majoriteten var: ”Alla 
åldrar ska trivas”, ”goda kom-
munikationer”, ”ekonomin” 
samt möjligheten ”att samla all 
verksamhet”.

Arbetsgruppen fortsätter med studiebesök 
i sommar samt dialog med kommunen och 
andra församlingar. Låt Framtidens Mötes-
plats finnas i dina tankar, i dina böner, med 
förhoppning att vi så småningom tillsam-
mans ska komma fram till kloka beslut. Det 
är ju inte självklart att vi i framtiden kommer 
att samlas i Karlskronas centrum - men det 
viktiga är att vi har Jesus i centrum!

Johnny Gylling
Projektledare

Övriga i arbetsgruppen är Anette Lundsgård, 
Christer Hultgren, Erik Hjälmberg, Karin  
Gustafsson samt Kjell-Göran Åkesson.

Enkäten om  
Framtidens Mötesplats
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EKONOMIINFORMATION

Guds kärlek till oss visar sig genom att 
han offrade sin egen son, Jesus Kristus. 
Det är själva grunden för vår glädje 
och tacksamhet. Vårt uppdrag är att 
leva i detta och att ge det vidare så 
att fler får uppleva de vi upplevt. Guds 
närvaro i våra liv är en källa till glädje 
och tacksamhet.

När vi ger vår gåva, ger till församlingen, så är 
det ett sätt för oss att visa vår tacksamhet och 
ett uttryck för vår glädje. Samtidigt gör vår 
gåva det möjligt för församlingen att nå ut till 
ännu fler med evangeliet om Jesus Kristus.

Hittills i år har vi inte fått in de gåvor som 
församlingen budgeterat. Vi behöver hjälpas åt 
att komma ikapp så att inte hösten blir en allt 
för tuff uppförsbacke. Kanske har du möjlig-
het att ge en extra gåva till församlingen eller 

öka ditt månatliga givande. Och som med allt 
givande så ger var och en efter sin förmåga.

Exempel på hur du kan vara med 
och ge en gåva till församlingen:

Kontant: I kollektboxen i samband med 
våra gudstjänster. 

Bankgiro: Via församlingen Bg 982-2032 

Kollektomaten: Med ditt bankkort i  
vår kollektomat som finns i kyrkans entré.

Swish: Swisha din gåva med mobilen. 
Swish.nr: 123 060 99 17

Gud välsigne dig och tack för dina gåvor.

Markus Lundström  Göran Olsson
Styrelsens ordförande Vice föreståndare  

Gud älskar en glad givare 
– och alla andra också!

”Vi uppmanar alla som kan, 
att ge fast varje månad via 

sin nätbank. Enkelt och 
smidigt - och det skulle ge 

församlingen en mycket mer 
förutsägbar ekonomi.
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MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år  
6 Juli Karin Lundström
  
50 år  
4 Juli Roger Törnqvist
7 Juli Johan Humle
26 Juli Patrik Skog
6 Sep Maria Cantillo
  
65 år  
15 Sep Rune Lindqvist

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

  

70 år  
4 Aug Conny Pettersson
14 Sep Ros-Marie Gullbing
  
75 år  
7 Aug Arne Andersson 
  
90 år & äldre  
12 Juli Ruth Johnsson 94 år
9 Aug Maj-Britt Garheden 97 år

Som ni säkert vet avslutar Ulf sin tjänst och flyttar till 
Umeå.

Under hösten valde församlingens ledning att be och läsa bibeln 
tillsammans för att söka Gud hur vi som församling skall formera oss 
för framtiden. Vi behöver en ersättare till Ulf. Det är en viktig process 
som måste få ta tid. Det är viktigare att det blir rätt och enligt Guds 
vilja än att vi hittar en snabb lösning. 

I början av året intensifierades arbetet kring föreståndarfrågan. En 
rekryteringsgrupp tillsattes bestående av Markus Lundström, Göran 
Olsson, Maria Ekroth och Tomas Jönsson. Församlingen inbjöds till 
fyra bönesamlingar omkring föreståndarfrågan. 

Under våren har det i församlingens ledning mejslats fram en möjlig 
profil utifrån de behov vi ser att vi som församling har. Till exempel 
handlar det om ledarutveckling. Där vi ser ett behov av fler brinnande 
ledare i alla våra verksamheter. 

Jag hoppas att ni har förtroende och förståelse för att denna process 
måste få ta tid. Är tacksam för alla er som ber för församlingsled-
ningen och den process vi är i kring föreståndarfrågan. Vi behöver era 
förböner också i fortsättningen. 

Från och med 1 augusti tillträder jag som tillförordnad föreståndare. 

Göran Olsson, Pastor och vice föreståndare 

Information i 
föreståndarfrågan

Servicegrupper 
– ett gemen-
samt ansvar 
Vissa funktioner i en försam-
ling är extra viktiga för att 
allt annat skall fungera. Att 
det är rent och snyggt. Att 
någon öppnar dörren, hälsar 
och visar besökare tillrätta 
och att det finns en kopp 
kaffe efter gudstjänsten. Ofta 
behövs bara gott humör och 
lite god vilja för att göra stor 
skillnad i dessa uppgifter. 
Dessa servicefunktioner sköts 
av våra tio servicegrupper.

Då flera har lämnat grup-
perna, behöver vi bli fler i 
våra servicegrupper. Vi ett 
gemensamt ansvar för att 
dessa servicefunktioner skall 
fungera. 

Du som har möjlighet och 
vilja att tillsammans med 
andra göra skillnad i en 
servicegrupp. Ta kontakt med 
Asta Carlsson 070-594 06 12 
eller Kerstin Lundström 070-
822 88 72. 

  

Utträde  
14 Maj Stefan Jönsson
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Nu ska det sägas att det inte var självklart. Våra 
barn, två tonåringar och den yngsta som precis 
skulle börja första klass, var inte särskilt förtjusta. 
”Det finns ju inga affärer där! Var är IKEA?” Jag 
kan skratta åt det nu, men det var en process att 
vinna ett gemensamt beslut. Den avgörande fak-
torn var faktiskt att församlingen inte bara frågade 
efter mig, utan också efter Louise. Ni såg oss båda. 
Det gjorde skillnad.
 I en bemärkelse började resan med en väldig 
fart. ”Future dreams” fyllde kyrkan. Berättelsen 
om ”Den förlorade sonen” som till slut hittade hem 
berörde inte bara församlingen den berörde också 
långt utanför kyrkan. Min gode vän, Hans Bülow 
på Sydöstran, rosade arrangemanget. Han såg det 
som viktig kritik mot det ”kortsiktiga vinstintres-
set”. Musikalskaparna Hultgren och Bergvall var 
nog förvånade, men Bülows inlägg öppnade upp 
det offentliga samtalet. Av det har det sedan blivit 
riktigt mycket.
 Församlingens sociala engagemang har genom 
åren vuxit och vunnit respekt. Det har handlat om 
allt från handikapprojekt i Peru till tiggerihjälp i 
Karlskrona, från stöd av våldtagna kvinnor i  

Kongo till kamratstödjare på Sunnadalskolan. 
Flytten från Pantarholmen till Bergåsa lyfte 
secondhandverksamheten till ett biståndscenter. 
Samtidigt har Lp-verksamheten utvecklats och är 
idag inte bara en accepterad aktör i Karlskrona, 
utan också erkänd långt utanför kommunen. Det 
sociala engagemanget har gett församlingen nya 
vänner och ett gott rykte. Jag märker att ”vanligt 
folk” vet vad Pingstkyrkan står för och gillar det. 
 Samtidigt har vi aldrig stuckit under stol med 
vårt centrum. Att allt handlar om Jesus. Utan 
Jesus hade vi inte funnits. Det är omkring honom 
vi möts. Det är hans liv och värderingar som inspi-
rerar, som ger kraft och vägledning.
 Under hela resan har ni gett mig och Louise 
stort förtroende som vi försökt förvalta med re-
spekt. Över hundra personer har lämnat oss för en 
bättre värld. Alla dessa begravningar har fört mig 
in i enskilda och familjers liv på ett sätt som alltid 
kommer följa mig. Sårade och sjuka har delat sin 
berättelse. Jag har lyssnat, bett och hoppats på det 
bästa. Nu och då har miraklet inträffat, men lika 
ofta har vi stått där tillsammans, i tårar med vårt 
”varför”, som bara kan famnas av frälsaren som 
själv vet hur det är att lida och dö. Resan har också 
fört mig till människor som längtar efter Gud, 
efter mening och svar på de djupa existentiella 
frågorna. Att se hur det andliga livet föds, växer 
och blommar ut i en offentlig bekännelse är så 
vackert. Minnet av alla dopförrättningar kommer 
jag bevara i mitt hjärta.
 Jag är övertygad om evangeliet storhet. Det är 
inget att skämmas för. Tvärtom. Evangeliet om 
Jesus är frälsningen för individen, för familjen 
och för hela vårt samhälle. Därför tror jag faktiskt 
att det bästa ligger framför oss. Jag ser fram emot 
Jesus återkomst; till Sverige och till världen! Det är 
egentligen vårt enda hopp! 
 Så från hela mitt hjärta: Tack Karlskrona! Tack 
Pingstkyrkan! Tack för förtroendet! Gud välsigne 
er alla!

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

Solen sken den där dagen då vi landade 
i Karlskrona för första gången våren 
2002. Göran Redeen visste vad han 
gjorde när han körde in mot ”staun”. 
Han tog den långsamma vägen, nära 
havet. Vattnet gnistrade och vitsipporna 
lyste. Bedårande vackert. Ändå var 
det inte landskapet, havet eller solen 
som drog i oss. Det var människorna 
och mötet med Pingstförsamlingen 
som fick oss att våga uppbrottet från 
Sundsvall. 

Tack för förtroendet!


