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– Jag bara kastade mig 
i Guds famn s. 3

Mat från Willys 
– till behövande s 16  

TOMMY OLSSON:

– Jag har mitt 
fundament i 
tron på Jesus s. 5
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Jesus - mer än en  
röd dag i almanackan 
– Jag älskar att jobba storhelger, de ger så mycket mer 
pengar. Så sa en av mina bekanta en gång. 
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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.

De flesta älskar röda dagar. För några 
innebär det en ledig dag eller ledig helg, 
för andra innebär det en extra inkomst. 
De flesta av årets röda dagar har vi att 
tacka Jesus för. Varje vecka innehåller 
minst en röd dag. Söndagen, Herrens 
dag, är den dag vi firar gudstjänst för 
att minnas att Jesus uppstod på den 
tredje dagen. Egentligen är varje sön-
dag en påskdag. Andra röda dagar är, 
Juldagen, Annandagen, Trettondagen, 
Långfredagen och Kristi himmelsfärds-
dagen. Röda dagar som vi har att tacka 
Jesus för. 

Troende, ateist eller något där emellan. 
De flesta älskar röda dagar. Men Jesus 
är så mycket mer än en röd dag i alma-
nackan, det handlar bland annat om 
en personlig relation. I detta nummer 
får du möta Tommy Olsson, Annika 
Hjälmberg  och Michaela Tersmeden. 
De berättar personligt och öppenhjär-
tigt om vad Jesus betyder för dem.  
– Tron för mig är ingen religion, det är 
en personlig relation, säger Tommy. 

Ett liv med Jesus i centrum, innebär 
ett liv med Jesus alla dagar i veckan, 
inte endast de röda dagarna. Ett liv 
med Jesus är mer än att fira gudstjänst 
på söndagarna. Det innebär även att 
dela ut mat från Willys till behövande 
i Karlskrona. Det innebär att stötta 
internatet för ungdomar som studerar i 
Bolivia, handikappcenter i Bangladesh, 
fängelsebesök i Thailand eller arbeta 
med barnläger i Serbien med pengar 
från vår Second Handbutik. 

I denna tidning försöker vi beskriva 
något av vad det kan innebära att leva 
med Jesus alla dagar i veckan, oavsett 
vilken färg dagen har. Och om du vill, 
är du välkommen att vara med. För 
Jesus är så mycket mer än  
en röd dag i almanackan. 

/Göran Olsson  
pastor och  
tf föreståndare



   
Göran Olsson, pastor och tf 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
Mattias Lundström, verksamhetsledare Second Hand 072-187 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

ANNIKA HJÄLMBERG:

Jag möter Annika i hennes mysiga hus 
i Lyckeby för att samtala om livet med 
Jesus. Här bor hon med maken Peter 
och barnen Erik och Alma medan den 
äldste sonen, Elias, studerar i Stock-
holm. Annika arbetar som lärare i 
vård & omsorg på vuxenutbildningen i 
Karlskrona.

− Hur kom det sig att du började tro på Jesus?
− Mamma och pappa var troende så kom till 
kyrkan gjorde man ju från födseln. Då kom-
mer man i kontakt med frågan om Gud finns 
mycket tidigare än barn som inte har föräldrar 
som tar dem till kyrkan tror jag. Jag vet ett 
tillfälle när jag var nio år, att jag bestämde mig 
för att följa Jesus. Jag trodde på Jesus, det kom 
så naturligt. Sen har tron utvecklats i takt med 
att jag har blivit vuxen med de erfarenheter 
man möter. >>

JESUS & JAG

– Har lärt känna 
Guds ton i mitt liv
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>> − Vad har gjort att tron på Jesus har hållit 
genom livet?
− Jag känner så starkt att han alltid finns nära. 
Det är en slags visshet om det. Jag har tänkt 
”Hur skulle det kännas om vi säger nu att Gud 
inte finns?”. Då blir frågan inte så mycket vem 
jag skulle gå till med mina problem utan vem 
skulle jag vända mig till med allt som jag har 
att tacka för? Jag har inte gjort mig förtjänt 
av det liv som jag lever. Det måste finnas 
något större, någon som har kontroll på hela 
universum. 

− Vad är Jesus i vardagen för dig? 
− En ständig kontakt, en ständig dialog. Jag 
ber mycket i bilen, delar mina tankar och fun-
deringar med Jesus och känner faktiskt att jag 
får svar. Plötsligt slår det mig, kan det vara så 
här, på detta viset? Man får svar på sina frågor.

− Finns det något som kan vara svårt när det 
gäller att tro på Jesus?
− Jag har alltid trott att Jesus finns. Sen i vissa 

stunder i livet kan man känna, bryr du dig 
om mig, hör du mig, måste jag igenom det här 
nu? För några år sedan när vår son blev sjuk, 
då vet jag inte om jag orkade be själv utan 
jag bara kastade mig i Guds famn. Då kunde 
man känna styrkan med församlingen för då 
visste jag att massa människor runtomkring 
bad för oss. Då kände jag mig buren, att andra 
bad och höll oss uppe som familj, det var en 
fantastisk erfarenhet. 

− Hur möter du Jesus?
− Jag har lärt känna Guds ton i mitt liv. Mina 
Gudsmöten är oftast när jag är ensam, i na-
turen eller kanske sätter på en skiva hemma. 
Trösten kommer ofta när jag är ensam, att 
Gud tröstar mig om jag är ledsen. Då kom-
mer samma frid som när jag kände när jag var 
liten.

Text: Michaela Tersmeden
Foto: Göran Olsson 
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TOMMY OLSSON:

Efter 20 år som kommunpolitiker,  
lämnade Tommy Olsson politiken 
för att jobba heltid med Karlskrona 
Sjötaxi. Men något som Tommy aldrig 
lämnat, är sin tro på Jesus. 

– Hur kom tron på Jesus in i ditt liv?
– Den kristna tron och undervisningen kom 
med modersmjölken. Min familj har alltid haft 
Jesus i centrum, det har påverkat hela livet, 
inte bara vissa delar, att man går till kyrkan en 
gång i veckan, utan det har varit livet. 

– Under nästa hela min uppväxt bodde vi i 
Trollemåla. Pappa gjorde missionsinsatser, 
mamma var söndagsskollärare i Skrävle/Sälle-
ryd. Varje söndag tog hon den gamla Mercede-
sen till söndagsskolan, körde runt på grusiga 
skogsvägar i bygden, fyllde bilen med 6-7 barn. 
Ibland hann vi även åka in till Pingstkyrkan 
inne i stan. För att inte tala om alla stugmöten 
o bönemöten hemma i vardagsrummet. 

– Stugmöten, vad innebar det?
– Det fanns en grupp uppe i Kättilsmåla, som 
ofta samlades till möten i de egna hemmen. 
Ibland var det bönemöte, de var lite dryga men 
stugmötena var kul. Grannar och goda vänner 
inbjöds, det var mycket sång, vittnesbörd o 
fika. Roligast var när vi hade stugmöte hos 
Stig & Stina Ulvsgärd. Stig hade alltid med sig 
några kompisar som spelade dragspel.  

– När blev tron personlig för din del?
– När jag var 8 år. En kväll under ett sport-
lovsläger i Korsberga, sa jag till mamma:  
– Kan vi inte gå ner i kapellet, jag vill bli 
frälst. Vi gick ner i kapellet, knäppte händerna 
tillsammans och bad. Hade en tydlig fräls-
ningsupplevelse, som jag fortfarande bär med 
mig. Det var där och då jag fattade mitt beslut. 
Det har varit en väldig trygghet för mig, att 
falla tillbaka på. Jag fattade mitt beslut och där 
hände det. Beslutet gjorde det lättare att stå 
upp för min tro. 

– Jesus är det centrala, korset, försoningen, 

JESUS & JAG

– Jag klamrar mig  
fast vid Jesus

>>
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förlåtelsen och upprättelsen. Det har blivit en 
styrka i mitt liv, men också något jag mer än en 
gång klamrat mig fast vid när det blåst.

– Hur viktig var gemenskapen i församlingen 
under tonårstiden?
– Väldigt mycket! Jag minns första gången 
mamma o pappa kom hem från kyrkan, då jag 
inte hade varit med, och de hade frågat efter 
mig där. Det betydde väldigt mycket!
– Där fanns en varm gemenskap, folk som 
brydde sig. Där lärde jag mig uppskatta böne-
mötena. Om jag skulle göra det rätta, så gällde 
det att umgås med Jesus, och då var bönemö-
tena centrala. 

– Jag har mitt fundament i tron på Jesus, i tron 
på att Gud alltid lyssnar. Suckar ofta i bilen 
och i båten, hjälp mig, led mig. Sången har 
alltid varit en stor del i mitt liv. Helst de gamla 
berättande sångerna, de blir mina böner. 
Precis som folk sjunger ut på fotbollsmatcher 
får jag sjunga ut i kyrkan. Jag får ge luft åt det 
som bor längst inne. En deklaration för vad 
jag tror. Namnet Jesus himlens hälsning, det 
mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag 
frälsning, inget annat frälsa kan.

– Vad har gjort att du hållit dig kvar vid tron, 
när det stormat som mest? 
– När allting svajar klamrar jag mig fast vid 
Jesus, det finns inget annat som håller. Jag 
har intellektuellt prövat om det finns något 
alternativ. Men hur mycket jag än  ser på andra 
religioner och företeelser, så är tron på Jesus 
det enda som bär, både upplevelsemässigt 
och kunskapsmässigt. Tron för mig är ingen 
religion, det är en personlig relation.

– Jag kan inte tala om för dig hur du ska göra, 
men för mig finns inget annat alternativ. När 
det inte finns någon annan som svarar på 
mina frågor, kan jag inget annat än tro på 
Jesus. Du får göra som du vill, men min över-
tygelse är 100%, ju mer jag analyserar bibeln, 
ju starkare blir min tro. Vart jag än vänder 
mig i livet, var jag än står, så ger tron mig 
tryggheten, utan tron rämnar allt.

– Du driver Karlskrona Sjötaxi. Syns din 
kristna tro där?
– Jag står inte och predikar min tro ombord, 
men i loggan har jag fisken*, inne i båtarna 
finns fisken, jag sätter inte upp ett kors, men 
jag gör min deklaration. Jag vill fortfarande 
att det ska synas att jag tror men på ett mindre 
radikalt sätt nu än när jag var ung. Min öns-
kan är att förmedla min tro i allt vad jag gör. 
Jag vill vara samma Tommy, i entrén i kyrkan 
som nere i kölsvinet ombord på båten. För att 
det ska fungera måste jag ha samma värde-
ringar oavsett var jag befinner mig. Jag hoppas 
min tro på Jesus syns i mina handlingar, mitt 
sätt att möta människor, mitt sätt att agera i 
vardagslivet. Att Jesus lyser igenom på något 
sätt.

Text & Bild Göran Olsson/Pastor

* = Fisken, tecknet de första kristna använde.
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Ibland har jag svårt att på riktigt 
förstå Jesus kärlek till mig. Visst har 
jag hört det sägas så många gånger 
att Jesus älskar alla människor och 
att han har gett sitt liv för var och 
en personligen. Och visst har jag sett 
Guds kärlek så tydligt i mitt liv. Men 
ändå vill det inte riktigt landa i hjärtat. 
Så när jag inte lyckas leva upp till de 
förväntningar som jag har på mitt eget 
liv så blir jag besviken på mig själv och 
så är steget så kort till att tänka att 
Jesus också är det.

Men så i början av terminen är jag på en guds-
tjänst och i slutet är det en stund med lovsång. 
Det finns tillfälle att gå till någon som ber 
för en om man önskar det. Men jag sitter på 
min plats och brottas med tankarna, försöker 
liksom intala mig att jag är älskad. Så plötsligt 
kommer en vän fram och lägger handen på 
min axel, trots att jag inte har önskat någon 
förbön. Hennes bön handlar om Jesu kärlek, 
att jag ska få känna hur mycket han älskar 
mig, hur värdefull jag är i hans ögon. Orden 
träffar mig rakt i hjärtat. Jag känner att det är 
som att Jesus har skickat henne för att tala om 
hur mycket han älskar mig. 

Någon vecka senare är jag på träff med några 
pastorer i en kyrka i Malmö. Vid lunchen så 
frågar en av dem jag nyss träffat vad jag heter. 
Så säger han: ”Michaela, jag tror att jag har ett 
budskap från Gud till dig”. Så talar han rakt 
in i mitt liv om ett område som jag ständigt 
bär med mig. Återigen träffar orden mig rakt 

i hjärtat. Jag får ett budskap från Gud att han 
ser min längtan och att han har mitt liv i sin 
hand och leder mig på sina vägar. 

Under samma dag är det en annan pastor som 
är med på träffen som har hört ett budskap 
från Gud som han tror är till någon av dem 
som lyssnar. Även detta träffar mitt i prick i 
mitt liv. Det blir en uppmuntran in i en speci-
fik svår situation där jag får se att Jesus har allt 
i sin hand även där.

Dessa tre händelser fyller mig med en sådan 
djup tacksamhet. Tacksamhet över att jag är 
älskad av Jesus mitt i all min brustenhet. Tack-
samhet över att han är så tydlig och möter mig 
personligen. Men också en tacksamhet över de 
människor som både lyssnade till honom och 
förmedlade det de trodde sig uppfatta. Jag frå-
gar mig om jag har mod att stilla mitt inre och 
lyssna till Jesu röst. 

För sådär är Jesus. Han vill tala till mig och 
med mig. Påminna mig om att jag är oänd-
ligt älskad. Att han, som är den allsmäktige 
Guden, också har kommit till jorden och dött 
för mig på ett kors. Han är personligt intresse-
rad av mig och har mitt liv i sin hand och leder 
mina steg. Han är den som sakta men säkert 
förvandlar mitt trasiga inre och gör det helt. 
Jag behöver inte gömma mig när jag misslyck-
as utan kan springa rakt in i Jesu öppna armar. 

Detsamma gäller dig. Universums skapare är 
personligt engagerad och intresserad av ditt 
liv. Och han älskar dig av hela sitt hjärta. 

Michaela Tersmeden
ALT-student *

* ALT- Akademi för Ledarskap och Teologi

Jesu kärlek  
 gäller dig

JESUS & JAG
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Glimtar 
från vår verksamhet

Kyrksalen var fylld till bredden under ”Live på riktigt” 
den 14 oktober. Det bjöds på bra musik o god mat. 

Maja sjöng tillsammans med  
Henry på ”Live på riktigt”.Gospelkören By Mercy medverkade också.

Årets CC-gäng. 12 st ungdomar som går vår konfirmation. Familjen Terés & Carl Gustafsson sjöng under 
Sjukhuskyrkans höstmöte.

Ingegerd Jonas-
son föreläste 
på RPG under 
rubriken ”Den 
dystra ålderdo-
men?”

Sjukhuspator 
Louise Sundkvist 
predikade under 
Sjukhuskyrkans 
höstmöte den  
15 oktober.

RPG-kören sjöng under RPG-samlingen den 11 oktober.



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

9

PROGRAM DEC’17-MARS’18

1 Fr 14.30 Musikandakt Adlersten 
  19.30 Station – samling för ungdomar 
2 Lö 10.00 Julmarknad på LP, 10-14
  16.00 Julfest för Små och Stora, Julevangeliet enligt ”Johanna 

Larsson”, Bibelutdelning och annat skojigt
3 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, Second Voice

 
5 Ti 18:00 Bönegemenskap Rödeby Filadelfia
6 On 13.00 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
7 To  18.00 Rödebygemenskap, Julfest med Ingela och Strängmusiken 

Karlskrona, julfika
9 Lö 16:00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
  19:00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
10 Sö 11.00 Adventsgudstjänst med nattvard, Anders Bertling,  

sång: Calle Malmstedt

  17:00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
 

13 On 18.00 Bön
15 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar – Julfest
17 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström, sång: 

Strängmusiken, Därefter Seniorernas Jullunch, anmälan 
 

20 On 18.00 Bön
25 Må 08.00 Juldagen, Julotta, Ulf Sundkvist, Tomas & Stina Jönsson
31 Sö 11.00 Nyårsgudstjänst, Göran Olsson

2018
7 Sö 11.00 Gudstjänst, Göran Olsson

 
10 On 09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år. startar
  13.15 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
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BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka
Onsdagar  09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år - start 10/1
Torsdagar  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt - start 11/1
Fredagar  18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6 - start 19/1
 18.00 MP – Mission possible - start 19/1
 18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8 - start 19/1
 19.30 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt - start 19/1
Söndagar  11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe - start 28/1

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering
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11 To  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt startar
  14.00 Musikandakt Fregatten
  18.00 Bön/Samtal inför vårens samlingar Rödeby. Filadelfia
14 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Bönegudstjänst med nattvard. Pernilla Bergström. Start för 

böneveckan.
 

15  Må  18.00  Bön  BÖNEVECKA FÖR 2018
16  Ti  18.00  Bön
17  On  18.00  Bön
18 To  18.00  Bön 
  18.00 Rödebygemenskap med Kjell Ogenblad och Folke Steen. Fika. 

Filadelfia Rödeby
19 Fr 18.00 Bön 
  18.00 Joy, MP & CC startar
  19.30 Station – samling för ungdomar startar
20 Lö  18.00  Bön
21 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens årshögtid 2018,  

Göran Olsson, Pernilla Bergström, Lovsångsteam, servering
 

24 On 18.00 Bön
25 To  18.00 Kring Ordet, fika. Filadelfia Rödeby
26 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
28 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Söndagsskolans startar, fika

 
31 On 18.00 Bön
1 To  18.00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
2 Fr 14.00 Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
  19.30 Station – samling för ungdomar 
3 Lö 10.00 Samling för föräldrar. Anne Collén - 

projektledare för Tillsammans.
4 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Missionsgudstjänst, besök av Niclas & Anne 

Collén, Barnplaneten öppen,
 

6 Ti 18.00 Bönegemenskap. Rödeby Filadelfia
7 On 13.15 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
8 To  18.00 Rödebygemenskap, Lennart Lindstedt, Noomi Hedström, fika. 

Rödeby Filadelfia
9 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
11 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, På väg genom bibeln – Saul - Israels förste 

kung, Göran Olsson, söndagsskola, fika
 

14 On 14.00  RPG ”Vackra Karlskrona” Bildvisning med Lasse Larsson 
  18.00 Bön
  19.00 Sjukhuskyrkans offentliga Årsmöte i Pingstkyrkan
15 To  18.00 Samtal-Livsberättelser-frågor/Svar, fika. Rödeby Filadelfia
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16 Fr 19.30 Inget Station – Sportlov
18 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – David - att besegra jättarna, 

Göran Olsson, Barnplaneten öppen,
 

21 On 18.00 Bön
22 To  18.00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
23 Fr 19.30 Inget Station – Sportlov
25 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Glimtar från vinterlägret, Pernilla Bergström m.fl. 

söndagsskola, fika
 

28 On 18.00 Bön
1 To  14.30 Musikandakt Vitus Elena
  18.00 Rödebygemenskap. Second Voice. Fika
2 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
3 Lö 10.00 Världsböndagen ekumenisk frukost i Pingstkyrkan
  14.00 Musikandakt Af Klint
4 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – David - ett renat hjärta, Göran 

Olsson, Barnplaneten öppen,
 

6 Ti 18.00 Bönegemeskap. Rödeby Filadelfia
7 On 13.15 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
8 To  18.00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
9 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
11 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell gudstjänst med nattvard, söndagsskola, lunch

 
14 On 14.00  RPG Amiralitetspastor Daniel Breimert, Korskyrkan Lyckeby 
  18.00 Bön
15 To  18.00 Samtal-Livsberättelder-frågor/svar. Rödeby Filadelfia
16 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
17 Lö 09.30 Föräldraträff med Hotellfrukost – Collection Hotel Carlscrona. 

Anmälan senast onsdag 13 mars till: 
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se

  19.00 Live på riktigt med Tribute Gospel 
Choir från Glimåkra folkhögskola

18 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst. LP-dag, Tomas Jönsson,  

sång av LP, Barnplaneten öppen.
 

21 On 18.00 Bön
22 To  18.00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
23 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
24 Lö 17.00 Administrationsmöte, Bokslut för 2017 m.m. 
25 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Salomo - Visheten miste sin kraft, 

Göran Olsson, söndagsskola, fika  
OBS! Sommartiden startar!!

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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- God mat o bra musik. Fri entré
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Vi var nio personer som fredagen den 
27:e oktober gav oss av på en lång 
resa till den lilla staden Paks i centrala 
Ungern. Där väntade ett stort även-
tyr med möten med nya människor, 
fantastiska platser och sevärdheter, 
oförglömliga upplevelser, mat utan 
dess like och nya erfarenheter.

Efter en övernattning i den tyska staden 
Schwerin kom vi på kvällen fram till Paks där 
vi blev mycket varmt välkomnade av pas-
torn Tamás och hans fru med äkta hemlagad 
ungersk gulaschsoppa. Tamás skulle bli lite 
av vår personliga guide och hjälpa oss med att 
komma till rätta, tolka med mera. Han blev 
förstås också en god vän.

Dagen efter var det söndag och gudstjänst i 
Paks fina lilla kyrka. Där fick vi förmånen att 
få leda i några lovsånger som vi hade haft gott 
om tid att öva på under vår bilfärd. Därefter 
vittnade två av oss och Pernilla predikade. Det 
blev en berikande gudstjänst för oss alla och 
efteråt vankades underbar mat, tillfälle att pra-
ta och lära känna nya människor samt en fan-
tastisk överraskningstårta med den ungerska 
och svenska flaggan för att fira vår ankomst. 
Stämningen var på topp. Efter gudstjänsten 
for vi tillsammans med kyrkans ungdomar till 
staden Pécs för sightseeing och tillfälle att lära 
känna varandra bättre. Det blev promenader, 
restaurang, samtal och sevärdheter; en top-
penkväll.

Måndagen därpå fick vi förmånen att besöka 
Ungerns enda kärnkraftverk, strax utanför 

Paks. Efter en guidning på hur kraftverket 
fungerade, dess historia med mera skulle vi 
få gå in i självaste kraftverket för en guidad 
tur. Vi omyndiga fick dock inte gå in då man 
måste vara minst arton år, istället fick vi en 
mysig guidetur i Paks med några av försam-
lingsmedlemmarna medan de myndiga i vårt 
sällskap fick sig en häftig rundtur i kraftverket. 
På kvällen samma dag firades femhundraårs-
dagen av reformationen i Paks där de protes-
tantiska kyrkorna samlats i centrum och bjöd 
på musik, mat och undervisning. Detta var 
vår sista heldag i Paks, dagen efter fick vi med 
en tår i ögat säga adjö till våra nyfunna vän-
ner i församlingen förutom Tamás och hans 
fru då vi elva tillsammans skulle bege oss till 
Budapest. 

I Budapest var vi under två dagar och fick vara 
med om många fantastiska upplevelser, vi fick 
bada i exklusiva varmbadhus, äta på feno-
menala restauranger, se mängder av otroliga 
byggnader, statyer och konstruktioner. Under 
alla dessa intryck fick vi dessutom ha en 
underbar, välsignad gemenskap. Efter dessa 
intensiva men berikande dagar återstod resan 
hem, en övernattning i Lützen, ett stort antal 
roliga timmar i bilen och en hel del McDo-
nalds, så var denna underbara resa till ända.

Något som jag är övertygad om att vi resenärer 
kommer överens om är att denna resa har varit 
en lyckad, berikande, rolig, utmanande och 
välsignad resa samt att vi är glada till att vi tog 
beslutet att följa med. Framförallt är vi evigt 
tacksamma till alla som har gjort resan möjlig, 
både de här hemma och våra nya gästvänliga 
vänner i Ungern!

Joel Holmesson

Resan till Ungern
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Ett gäng ungdomar 
med ledare besökte 
Ungern under höst-
lovet. 

Några fick möjligheten till ett studiebesök på Ungerns enda kärnkraftverk. 

Vy över Budapest at night. 13



SWISHA till 90 00 506, märk gåvan ”Barnens rätt”
SMS:a BARNENSRÄTT till 729 80 för att skänka 100 kr.
PLUSGIRO: 90 00 50-6, märk gåvan ”Barnens rätt” WWW.PMU.SE

Var med i kampen för alla 
barns rätt att gå i skolan 
på sitt eget modersmål, få 
vaccin mot dödliga sjuk-
domar och näringsrik mat 
för överlevnad.

DIN GÅVA BEHÖVS  
FÖR ATT GÖRA DET MÖJLIGT!

I BANGLADESH LIDER BARN av under-
näring, svåra sjukdomar och psykisk ohälsa. 
Minoritetsgrupperna är diskriminerade och 
blir ofta utnyttjade. Föräldrarna jobbar långa 
dagar ute på fälten och flickorna är ofta de som 
tar hand om småsyskonen och sköter matlag-
ningen. Många blir bortgifta när de bara är 
12,13 år. Vägen till skolorna är ofta lång och 
farlig. Undervisningen är på bengali, vilket 
även gör att många barn hoppar av skolan när 
de inte förstår lärarna. 

Bangladesh är en av världens mest folkrika 
nationer. Invånarantalet kommer inom ett par 
årtionden att passera 200-miljonerstrecket. 
40% av befolkningen är analfabeter. Bland 
minoritetsgrupperna är det upp emot 80 % 
som är analfabeter.

Genom att stötta PMU:s arbete för barns 
rättigheter inom minoritetsgrupperna i norra 
Bangladesh, skapar vi förutsättningar som 
kommer ge ringar på vattnet för generationer.

Din gåva gör det möjligt att starta upp barn-
rättsprogram med påverkansgrupper i byarna 
där föräldrar och myndigheter ska upplysas 
om barns rättigheter. Barnen ska få närings-
riktig mat och vaccin mot svåra sjukdomar. 
Även förskolor där barn får undervisning på 
sitt eget modersmål ska startas i byarna, där 
barnen även får lära sig bengali så att det blir 
lättare att förstå lärarna när de blir äldre och 
kommer till andra skolor, så att fler barn stan-
nar kvar i skolan.

För varje krona du ger adderar vi, genom 
Pingstkyrkans se-
condhand, två kro-
nor till. Tillsam-
mans blir vi tre! 
Swisha 123 060 99 
17 eller sätt in på 
Pingstkyrkans BG 
982-2032. Märk 
gåvan med ”Om 
jag blir stor…” 
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Vart tog 
pengarna 
vägen?
Som församling har vi genom åren kunnat bidra 
därför att vi varit frikostiga med det som vi själva 
fått. Gud är alla goda gåvors givare. Att som  
människa få vara med och fördela dessa är den 
största äran i livet.

Vi har stora tillgångar i hur Gud skapat oss, olika 
sorters begåvningar. Vi har också olika ekonomis-
ka förutsättningar. Som Missionsråd har det varit 
viktigt att i allt det vi gör för våra medmänniskor 
så ska var och en kunna vara med och bidra med 
det man har från sin plånbok. När vi därför lägger 
budget så vill vi i varje projekt bidra både från vår 
egen plånbok och från våra Second Hand-medel.

Av Second Hand-genererade pengar bidrar vi med 
112 000 kr till Sjukhuskyrkan. Till Bolivia där 
internatet för ungdomar som studerar är 104 000 
kr från SH.

Bangladesh med handikappcenter, skola, Bibelsko-
la, alfabetseringsprobjekt, hjälp till behövande så 
skickar vi 140 000 kr. Liknande verksamhet finns 
i Peru dit vi skickar 56 000 kr. Vi stöder arbete för 
fängelsebesök i Thailand, vi har skickat hjälpsänd-
ning till Ukraina och arbetat med barnläger i 
Serbien för tillsammans 135 000 kr. Med små och 
stora poster har vi från Second Hand-genererade 
pengar skickat ut mer än 660 000 kronor. Till detta 
kommer lite mer akuta insatser för ca 300 000 kr 
till Sydsudan, Lemerasjukhuset, Bangladesh, Peru 
och internat i Capriendita. Tillsammans med allt 
insamlat blir det miljonbelopp till uppdraget Jesus 
skickat oss på. 

Vi tackar Gud för att vi får vara med och bidra när 
människor drabbas.

Rupert Lindén
Ordförande i Missionsrådet

SWISHA till 90 00 506, märk gåvan ”Barnens rätt”
SMS:a BARNENSRÄTT till 729 80 för att skänka 100 kr.
PLUSGIRO: 90 00 50-6, märk gåvan ”Barnens rätt” WWW.PMU.SE

Var med i kampen för alla 
barns rätt att gå i skolan 
på sitt eget modersmål, få 
vaccin mot dödliga sjuk-
domar och näringsrik mat 
för överlevnad.

Skola - Bangladesh

Bibelskola - Bangladesh

Arbete med handicappade barn i Peru

Sjukhuskyrkan

Sydsudan

Serbien
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Vad händer med maten 
som inte säljs i butiken?
Willys butiker i Sverige har valt att 
skänka mat med kort datum till olika 
hjälporganisationer i landet.

De försöker arbeta strukturerat och målmed-
vetet med att minimera svinnet av mat och 
detta är något som kommer de olika kyrkorna 
i Karlskrona till del.

Willys butiker i Karlskrona och Pingstför-
samlingen i Karlskrona inledde under våren 
2017 ett samarbete för att minska matsvinnet 
från deras butiker. Det började med ett försök 
på tre månader och med bröd, frukt o grönt. 
Vilka volymer var det att ta hand om och 
kunde vi använda och avyttra detta? 

Under försöksperioden upparbetades även ett 
samarbete med övriga kyrkor i Karlskrona. Ef-
ter ett kort sommaruppehåll så blev vi en liten 
grupp från flera kyrkor som var intresserade 
av ett samarbete för att se hur vi i framtiden 
kan utveckla och dela på arbetet. Idag hämtar 
vi mat 3 ggr/vecka och det är Lyckå försam-

ling, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan som 
just nu delar på arbetet. 

Vad gör vi med det vi får?
Vad vi får och mängden vi får varierar. Vi 
har vissa riktlinjer att följa både vad gäller 
mathanteringen och hur vi använder den mat 
som vi får.

Idag delas maten ut till behövande i Karlskro-
na, privatpersoner som söker upp oss och/eller 
som vi har kontakt med, i barn o ungdoms-
verksamheter. Vi kan även använda det i vår 
verksamhet som i sin tur kan generera pengar 
till vårt sociala arbete nationellt eller interna-
tionellt.

I slutet av september åkte Helena Liljekvist, 
Asta Carlsson och Christina Pettersson på 
studieresa till Jönköping för att se hur de 
arbetar och utvecklar liknande verksamhet. 
Ett intressant möte som väckte många tankar 
och idéer…

Christina Pettersson
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www.pingstkyrkankarlskrona.seVälkommen att lämna saker, även kläder!  Allt överskott går till bistånd och socialt arbete.

Adr Sunnav. 99A 
Gilla oss på 
Fika i Cafe2!

Inlämning:  
Mån – Tor kl 9 – 15  
Tis kl 17 – 20 

Öppettider:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

  Butiken: 0455-20041     Transporten: 0768-858 655

Miljövänligt  
presentkort?

Att handla på Second 
Hand är miljövänligt  

och omtänksamt. 

Köp vårt presentkort  
med valfri summa! 

JULENS 
ÖPPETTIDER:

Vi har stängt 23/12,
26/12, 2/1 och 6/1. 
Annars öppet som 

vanligt!

SPORTLOVSLÄGER
Trysil 2018, 17-23 februari 

Mer info på hemsidan inom kort:
www.pingstkyrkankarlskrona.se

BLI EN FAST GIVARE!
Internet erbjuder flera tjänster som underlättar givandet. Man kan t ex beställa en  
stående månatlig överföring av en summa till församlingens konton. På detta sätt får  
församlingen en mer förutsägbar ekonomi. De olika bankgironumren finns angivna på s 3! 
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Branding, trycksaker och webb 
för organisationer och företag.

www.ravnbo.com

0708 708 999

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

TACK TILL VÅRA SPONSORER! Ta kontakt om du också vill stödja Pingstkyrkans verksamhet.

www.viktorstenlund.se
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Har du flyttat eller vill du inte stå med 
under födelsedagar? Kontakt expeditionen!

MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år  
28 Dec Onyema Umegboro
20 Jan Roberto Rihamn

50 år  
3 Dec Maria Ekroth
11 Dec Åke Mattissson
25 Dec Liselott Mc Ateer 

60 år  
22 Dec Martin Rosengren
1 Feb Christer Holgersson

65 år  
4 Dec Mona Fredriksson
30 Dec Gull-Britt Josefsson
4 Jan Berit Roos-Liljegren

70 år  
1 Dec Sonny Olofsson
22 Dec Ingrid Rosenlund
25 Dec Ingrid Pettersson
31 Jan Bertil Andersson
17 Feb Siv Lundström
27 Mar Christer Olsson

75 år  
1 Jan  Sami Ragnarsson

85 år  
1 Dec Inez Persson
30 Jan Yngve Nilsson

95 år  
24 Jan Ingrid Alfzon 95 år
29 Jan Nore Olsson 95 år

90 år & äldre  
9 Dec Maiken Carlsson 91 år
10 Dec Lars Ahlström 97 år
11 Feb Karin Rydén 91 år
12 Feb Åke Hansson 91 år
13 Mar May Gullbing 99 år
17 Mar Gunborg Malmstedt 93 år

Avlidna  
31 Maj Olle Bergström
17 Sept Maj-Britt Pettersson
18 Sept Rune Lindqvist 

Arbetet med ny föreståndare
Rekryteringsgruppen har bearbetat ett antal namn-
förslag. Två av dessa, kontaktades av rekryterings-
gruppen och är efter samtal inte längre aktuella. 
 Eftersom några av de kvarvarande namnen var 
relativt okända för oss, beslöt vi att ta reda på mer 
omkring dessa namn. Det skedde bland annat genom 
att vi lyssnade på deras predikningar via nätet. Samti-
digt bad vi att Gud skulle leda oss i den processen. 

Vi upplevde inte att några av dessa namn ”lyste” extra 
starkt men det fanns två namn, som vi gav i uppdrag 
till Kåren att lyssna på och skaffa sig en uppfattning 
om, samtidigt som de bad om Guds ledning. Av hän-
syn till personerna och vår process offentliggör vi inte 
deras namn. 
 Processen och samtalen fortsätter i rekryterings-
gruppen och kåren. 

FÖRSAMLINGSINFORMATION:

Samtal förs också omkring hur kommande 
organisation skall se ut omkring de anställda. 
Vi försöker tänka utanför boxen. 

Fortsätt att be för dessa båda processer. 

Regionledare Pingst-Ung Skåne/
Blekinge
Från och med 1 januari kommer Pernilla Berg-
ström att gå in som regionledare för Pingst-Ung 
i Skåne/Blekinge. Tjänsten är på 20% och inne-
bär bl.a. att uppmuntra och stötta de anställda 
barn- och ungdomspastorer som finns i vår 
region. 20% är ungefär den tid som tidigare gick 
till att stödja och coacha våra kamratstödjare. 

Göran Olsson
Pastor och tf föreståndare 

Döpta  
12 Nov Yas Asadi
12 Nov Mohammad Nasin Nouri
12 Nov Majid Foroughi

Utflyttad  
17 Sept Ulf Sundkvist

Utträde  
17 Sept Emma Lindahl

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
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Som Guds utvalda, he-
liga och älskade skall 
ni alltså klä er i innerlig 
medkänsla, vänlighet, 
ödmjukhet, mildhet och 
tålamod. Ha fördrag 
med varandra och var 
överseende om ni har 
något att förebrå nå-
gon. Liksom Herren har 
förlåtit er skall också ni 
förlåta. Kolosserbre-
vet 3:12-13
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Napalmbomberna gör att hela byn börjar 
brinna, allt brinner! Kim Phuc, som då 
var 9 år, sliter av sina brinnande kläder 

och springer gråtande och skrikande ut från 
byn, hon möts av amerikanska soldater och 
fotografen Nick Ut som tar den världsberömda 
bilden som han sedan vinner Pulitzerpriset för. 
Efter 14 månader på sjukhuset, med 17 kirur-
giska operationer, återvände hon hem.

– Ilskan inuti mig var som ett högt berg, fyllt av 
hat. Jag hatade mitt liv. Jag hatade alla männ-
iskor som var normala eftersom jag inte var 
normal. Jag ville verkligen dö många gånger. 
Kim Phuc tillbringade mycket tid på biblioteket 
och läste många religiösa böcker för att hitta en 
mening med sitt liv. En av de böcker hon läste 
var Bibeln. Där fann hon meningen med livet. 

Julen 1982 lämnade hon den vietnamesiska 
religionen Cao Dai och blev kristen. Hon accep-
terade Jesus Kristus som sin personliga frälsare.  
– Det var en fantastisk vändpunkt i mitt liv. Gud 
hjälpte mig att lära mig att förlåta, den svåraste 
av alla lektioner. Det hände inte på en dag och 
det var inte lätt. Men tillslut förstod jag. 

– Förlåtelse gjorde mig fri från hat. Jag har 
fortfarande många ärr på min kropp och svår 
smärta de flesta dagar men mitt hjärta är helat. 
Napalm är mycket kraftfullt, men tro, förlåtelse 
och kärlek är mycket kraftfullare. Vi skulle inte 
ha krig alls om alla kunde lära sig att leva med 
sann kärlek, hopp och förlåtelse.

Kim Phuc har mött flera av de som var med 
och gjorde henne illa. I samband med ett tal på 

USA:s Vietnam Memorial 
Day 1996 mötte hon Viet-
namveteranen och pastorn 
John Plummer, som hade 

varit med och planerat räden  som ledde till att 
de felaktigt bombade civilbefolkningen. Han 
mötte henne, då 24 år senare, och hon förlät 
honom offentligt. En försoning som senare blev 
en dokumentärfilm. 

Hon har rest över hela världen och talat om 
behovet av försoning och förlåtelse. – Jag vill 
uppmana alla att praktisera förlåtelse, att leva 
med kärlek och hopp och att minnas att vi inte 
är perfekta. Att gå vidare när tragedier händer 
och att hitta vägar så att vi kan hjälpa varandra. 

Vad gjorde att Kim Phuc kunde förlåta dem 
som orsakat henne så stor skada? Det var Guds 
kärlek som gjorde det möjligt. Hon säger själv: 
– Det var elden på bomberna som brände min 
kropp; skickligheten hos läkare som modifierade 
min hud. Men det var Guds kärleks kraft som 
helade mitt hjärta.

Kanske även du brottas med liknande frågor. 
Svårigheter med att förlåta, ilska, hat, oförso-
ning, bitterhet, besvikelser och frustration. Livet 
kanske till och med känns meningslöst. Om 
Gud kunde hela Kim Phucs hjärta, varför skulle 
Gud inte också kunna hela ditt hjärta? Om 
Kim kunde förlåta, varför skulle inte du kunna 
förlåta? Gör som Kim, släpp in Guds kärlek i 
ditt liv. Endast Guds kärleks kraft kan läka ditt 
hjärta och befria dig från den börda du bär på. 

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Endast Guds kärleks kraft 
kan läka ditt hjärta

Den 8 juni 1972 beordrades amerikanskt flyg att fälla 
napalmbomber över byn Trang Bang i Sydvietnam. Enligt 
uppgifter som amerikanarna hade fått, skulle inga civila 
finnas kvar i byn. Uppgifterna var felaktiga. I byn fanns 
många civila, både vuxna och barn.
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