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Låt hjärtat va’ me’
Är du fattig eller rik som ett troll, i dur som i moll, glöm inte de, 
låt ditt hjärta va med. Så sjöng Sonya Hedenbratt.
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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: Göran Olsson
redAktör:   Göran Olsson Mobil: 0768-68 11 13  
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
design:  Morten Ravnbö [www.ravnbo.com]
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Ankaret
T I D N I N G  O M  P I N G S T F O R S A M L I N G E N  I  K A R L S K R O N A

Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbe-
tar med Bilda. Bilda 
stöder kulturarrang-
emang och kurser 
som församlingen 
själv önskar  
arrangera.

Hon var jazzsångerska och revyartist 
tillsammans med bl.a. Hasse & Tage, 
Beppe Wolgers  och Sten-Åke Ceder-
hök. Revyer och program som jag såg 
på TV under min uppväxt.  Hennes 
sång klingar fortfarande och texten är 
aktuell än idag, Låt hjärtat va’ me’.

Apati är den handske i vilken ondskan 
stoppar sin hand. — Bodie Thoene

Att älska, att låta hjärtat vara med, 
innebär en risk att bli sårad. Enklast 
och minst smärtsamt vore att koppla 
bort hjärtat, låta bli att engagera sig, 
låta bli att bry sig. Men om vi låter bli 
att ha med hjärtat i det vi gör, är vi 
inte en Guds församling, då vinner 
ondskan. 

Om du älskar djupt kommer du att bli 
illa sårad. Men det är fortfarande värt 
det.  — C.S. Lewis

Hjärtat, symbolen för kärlek. Vår kär-
lek och Guds kärlek. För det är kär-
leken till Gud och kärleken till andra 
människor som är drivkraften för oss 

som församling. För utan kärlek är vi 
en skrällande cymbal. (1 Kor. 13)

I detta nummer kan du läsa lite om 
vad kärleken i församlingen utmyn-
nat i. Bibelskolan CDC & handikapp-
projektet PARAS i Bangladesh, sport-
lovsläger i Trysil. Men också några 
tankar vart kärleken till Gud kan leda 
oss under kommande år, Framtidens 
mötesplats. 

I tidningen möter du även Carina 
Holmesson som berättar öppenhjärt-
ligt om sin tro på Jesus. Här möter du 
också de män och kvinnor som ingår 
i Församlingstjänarkåren, äldste och 
diakoner. En grupp som helhjärtat ger 
av sitt engagemang och sin tid för att 
leda församlingen. 

/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

>>

Lördagen den 17 februari samlades 28 st deltagare och 8 st 
ledare på Angöringen klockan 05.50 för att sedan ge sig av 
med mini-bussarna till Trysil. Med mat- och kisspauser tog 
resan ungefär 11 timmar och vi hann både skratta, prata 
och sjunga under tiden. 

TRYSIL 2018
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>> När vi kom fram på kvällen började vi packa 
upp våra väskor. Alla var ganska trötta den 
kvällen, så efter vi hade ätit kvällsmaten gjorde 
alla sig iordning och gick och la sig för att 
sova. 

Varje dag därefter blev vi deltagare väckta 
klockan 07.00 på morgonen för att hinna 
packa med oss allt som vi skulle ha med till 
backen och äta frukost. Innan vi åkte till 
backen var det alltid någon av ledarna eller 
deltagarna som höll i en morgonsamling. De 
pratade alla om varsitt ämne och bibelord, och 
gav oss saker att fundera på eller utmana oss i 
när vi sedan var i backen. 

Dagarna i backen har varit bra. Det var ingen 
som skadade sig allvarligt och det var mycket 
snö. De flesta av dagarna var det dimmigt men 
sista dagen bjöd på sol. 

Klockan 15.00 gick den första bussen hem och 
de sista bussarna som lämnade backen åkte 
hem klockan 16.30. När vi kom hem duschade 
vi och klädde på oss sköna kläder att gå runt i 
efter en hel dag i backen. När vi kommit hem 
och duschat, hade mattanterna fixat middag 
till oss.

När alla ätit sig mätta, hade vi deltagare lite 
fritid. Då kunde vi hänga med varandra, 
lyssna på musik, spela biljard och pingis eller 
lägga oss och vila.

På kvällarna höll Pernilla, Jessica och Anders 
i samlingarna. Temat för veckan var ”överlå-
telse” som predikningarna sedan utgick ifrån. 
Vi sjöng också lovsånger, bad för varandra, 
tittade på film och fick chans att skriva ned 
böner eller överlåtelser på lappar som vi sedan 
la i två olika vaser. I slutet av veckan bad vi för 
vad som stod på lapparna. 

Efter mötena kunde man umgås och äta 
kvällsmat innan det var dags att gå och lägga 
sig.

Vi deltagare var uppdelade i grupper som vi 
var i när vi skulle hjälpa mattanterna med 
frukosten och kvällsmaten under veckan. Det 
var också de här grupperna som blev våra lag 
när vi hade olika tävlingar. 

Under hela lägret var det en bra stämning och 
alla höll ett gått humör mot varandra. 

/Cornelia Bengtsson
/Cornelia Bengtsson
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Vi mötte några av våra ”nästa”  
under vår vistelse i Bangladesh. 
Dom som blir förbisedda, men  
som Gud ser. 

Äventyret fylldes av givande möten med 
människor, nöd, magkramp (livsfarlig trafik), 
och visshet om Guds kärlek till lilla männis-
kan. På den internationella handikappdagen, 
deltog vi i en samling och parad bl.a. tillsam-
mans med politiker, funktionshindrade och 
”Paras”, ett av våra handikapps projekt, som 
vi stöttar. Det hölls flera starka tal, ett av Lin-
nea Bergström om ”Allas lika värde”. När vi 
promenerade, slog det mig att dessa är några 
av jordens mest utsatta människor. Om Jesus 
var människa idag, hade han nog gått här. Jag 

kände mig hedrad att tillhöra en församling 
som är med och hjälper. I Dhaka, bor det ca 15 
milj. invånare. En enorm fattigdom. Vem ser 
den enskilde individen? Jo, Jesus. 

Vi som församling stöttar en bibelskola, som 
utrustar personer att stå i Guds tjänst. Vi 
deltog vid en examination av bibelskolans 
elever. Gamla elever berättade glädjefyllt hur 
Gud använt dem på olika sätt. En hade startat 
89 församlingar, en annan 39 och en tredje 
används mycket i förbönstjänsten. Många 
vittnesbörd. Allvaret var påtaglig, det är tufft 
att vara kristen i detta starkt muslimska land. 
Men det är värt allt. Rupert Lindén höll en 
givande predikan, jag framförde en hälsning 
från församlingen i Karlskrona. Bengalerna 
vet att det är viktigt att ha kul! I en talangjakt 

Vem är vår nästa?  
RAPPORT FRÅN RESAN TILL BANGLADESH

”Älska din  
nästa, såsom  

dig själv” 
Mark 12:31.

>>
5



ställde vi gladeligen upp. Vi dansade och sjöng 
”små grodorna” och ”huvud axlar knä och tå”. 
Det blev succé! 

En bengalisk familj tog hand om oss, ledaren 
för ”Paras”. Fixade med alla våra turer, som 
blev ganska många. En klädfabrik på kristen 
grund, ett hälsocenter för de mest fattiga (dit 
insamlade medel vid Ingmar Bergströms be-
gravning gick), ett barninternat, med dansade 
och sjungande barn, samt en skola där ”Paras” 
hjälper funktionshindrade barn att komma 
in i klasser. Dessutom deltog vi i en träff om 
kvinnors rättigheter, besökte eldsjälar som 
jobbar med ”Hill Tract”, (stort område med 
stor fattigdom, där vi bidragit till uppbyggnad 
av skola m.m.). 

Vår församling kan inte göra allt, men san-
nerligen är vi med och gör skillnad för vår 
”nästa.” 

Som barn bodde jag i Bangladesh. Blev en  
resa i tiden. Dofterna, färgerna, kulturen och 

ljuden. ”Hem”. Besökte min gamla gata. Alla 
låga ”villor” var nu höghus. Sorgligt. Urba-
nisering. Dock, kände jag plötsligt igen en 
av portarna. Vårt gamla internathus. Efter 
rundvandring kändes det lustigt. Precis som 
språket som blev begripligt efter 4 dagar. 
Wow! Tack församling för att jag fick komma 
tillbaka! 

Tacksamma åkte vi hem efter 10 dagar utan 
dusch. 

Pernilla Bergström, Ungdomspastor

>>

Bibelskola CDC

Ung mamma som deltar i grupp 
om kvinnliga rättigheter.

Vi som åkte till Bangladesh: Linnea & Pernilla 
Bergström, Rupert & Elisabeth Lindén.

Tillsammans med barn från ett barninternat.
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CARINA HOLMESSON:

JESUS & JAG

– Jag har fått så många 
bevis och bönesvar på 
att Jesus finns med

>>

–Var grundar sig din tro?
– Jag är uppvuxen i ett kristet hem och var sju 
år när jag sa till mamma att jag ville bli frälst. 
Skolan var tuff för mig och det blev att jag ofta 
satt ensam vid pianot hemma och pratade med 
Jesus. Då fick jag en sådan stark upplevelse av 
att han var nära mig och gav mig tröst, och 
i samband med detta lärde han mig att spela 
piano och jag fick sådan glädje i detta. Då 
kunde jag aldrig ana att det var en förberedelse 
för framtiden.

– Vad stärker din tro?
– Jag har fått så många bevis och bönesvar på 
att Jesus finns med att ingen kan ta det ifrån 

mig. Det var extra tydligt när jag var hem-
mafru. Familjen levde på en lön, och vi visste 
att det inte skulle gå utan Guds hjälp. Vi hit-
tade pengar från ingenstans när vi som mest 
behövde det, mitt piano blev aldrig ostämt och 
på elva år köpte jag inte ett enda klädesplagg. 
Människor vi aldrig träffat kunde stå vid dör-
ren och skänka massor av kläder. Jag minns 
att vår frysbox gick sönder, och jag hann inte 
ens be Jesus om hjälp, så ringde en bekant som 
frågade om vi behövde en frysbox!

– Hur lever du ut din tro?
– Jag har förmånen att få arbeta med att ge ut 
Bibelns fantastiska budskap, i mina barngrup-
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per, i körer och allsång får jag dela med mig av 
min tro. I alla möten med människor ber jag 
att jag ska få spegla Jesu kärlek, att de ska få se 
en glimt av evigheten i mina ögon.

– Vad betyder Jesus för dig?
– Jesus är lika naturligt som varje andetag jag 
tar, så nära är han, oavsett livets olika skeden. 
Jag tror och upplever att han finns överallt och 
upplever det allra mest när jag är i naturen. Jag 
är så tacksam över att ha den stora ynnesten av 
att vara en del av det hela.

– Jag känner att han ger mig kraft att kunna ge 
andra människor kärlek, värme och förstå-
else. Han hjälper mig med svåra beslut och i 
sjukdomar. Egentligen klarar jag ingenting 
själv, men med Guds hjälp finns inga hinder. 
Jag småpratar alltid med honom om allt och 
ingenting, han är min bästa kompis. Är det 
stormigt runtomkring får jag ändå lugn när 
jag håller fokus på honom. Då klarar jag allt 
mycket bättre.

Text & Bild: Vendela Holmesson

>>

Vår Second Hand butik på 
Bergåsa säljer mer saker än 
någonsin. Försäljningen under 
2017 uppgick till drygt 3,8 
miljoner. Totalt har vi kunnat 
skicka ut nästan 1.5 miljoner  
kronor i olika insatser. Vi 
har ett flertal trogna kunder 
och många nya kunder som 
gärna besöker vår butik för att 
handla men också för att fika 
på Café2 som blivit en välbe-
sökt mötesplats. 

Fler kunder och ökad försäljning gör 
att lagret sinar på Second Hand. Nu är 
det dags att skänka mer än en tanke, nu 
är det dags att skänka prylar. Mattias 
Lundström som är verksamhetsledare 
på Second Hand säger att det som  

Skänk mer  
än en tanke  
– lagret sinar!

– Jag satt ofta 
ensam vid pianot 
hemma och pratade 
med Jesus. 
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A l l t  öve r s ko t t  går  t i l l  b i s t ån d o c h s o c ia l t  a rb e t e                         www.pingstkyrkankarlskrona.se

Skänk dina saker till oss  
– och gör en insats för både 
miljö och medmänniskor

Vårröjning?
Vi tar också  
emot kläder! 

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

saknas mest är husgeråd, porslin och prydnads- 
saker. Även kläder och möbler är välkommet. 

Dags att röja i förråden? Där finns säkerligen 
massa prylar och annat som ni inte behöver. 
Skänk dem istället till vår Second Hand butik. 
Vi omvandlar era prylar till bistånd i kata-
strofområden i olika delar av världen, men 
också till socialt arbete i Karlskrona. Samtidigt 

Skänk mer  
än en tanke  
– lagret sinar!

som ni är med och bidrar till en mer hållbar 
värld.

Öppettiderna för inlämning är måndag-
torsdag kl 9-15 och tisdagar 17-20.  
Har ni problem med att transportera till oss 
det ni vill skänka? Ring då tel: 0455-200 41  
eller direkt till vår transporttjänst  
tel: 0768-85 86 55.
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Glimtar 
från vår verksamhet

Många glada miner vi seniorernas jullunch.

Niklas & Anne 
Collén besökte 
oss i början av 
februari. 

Anne Collén höll i 
en frukostsamling  
med temat ”Håll 
kärleken levande”

Mattias Lundström avslutade tillsammans med 
körerna o orkestern med ”I pray on Christmas”.

On the road framförde a capella sången ”That´s 
Christmas for me”.

Joyful:s luciatåg inledde förra årets julkonserter.  
Tre julkonserter med uppemot 900 besökare. 

Efter filmen följde ett panelsam-
tal som leddes av Ted Bergdahl. 

Den 19 februari hade Martin 
Rosengrens film ”Hemlöshet - 
den provocerande fattigdomen 
2.0” premiär. 

Göran Redeén & 
P-O Nilsson lät sig 
väl smaka vid  
seniorernas jullunch

Vendela & Melinda döptes  
den 4 mars.
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PROGRAM MARS- JUNI ’18

17 Lö 09.30 ”Föräldraträff med Hotellfrukost” – Collection Hotel Carlscrona. 
Anmälan senast onsdagen den 13 mars till Göran Olsson:  
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se

  19.00 Live på riktigt med Tribute Gospel 
Choir - God mat o bra musik. Fri entré

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

sång av LP, Barnplaneten öppen.
 

20 Ti 12.00 Sopplunch ”Andens vind i dag och arvet efter Lewi Petrus”.  
Olof Djurfeldt författare, F.d chefredaktör Tidningen Dagen

21 On 18.00 Bön
22 To  18.00 Bibelstudium, fika. Rödeby Filadelfia
23 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
24 Lö 17.00 Administrationsmöte, Bokslut för 2017, Framtidens Mötesplats, 

Föreståndarfrågan m.m.
25 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln: Salomo - Visheten miste sin kraft, 

Göran Olsson, sång: By Mercy, söndagsskola, fika  
OBS! Sommartiden startar!!

 
28 On 18.00 Bön
29 To  18.00 Rödebygemenskap. UllaBritt & Rune Karlsson, fika. Rödeby 

Filadelfia
  18.30 Getsemanegudstjänst med nattvard.  

Göran Olsson, Pernilla Bergström”
30 Fr 11.00 Långfredagsgudstjänst, Pernilla Bergström,  

Göran Olsson, sång: Second Voice 
1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Påskdagsgudstjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström,  

Lovsång med en smak av Hillsong, Barnplaneten öppen, kyrkfika
 

R
IV

 U
T

 O
C

H
 H

Ä
N

G
 U

P
P

!

V
Å

R
E

N
 

2
0

1
8

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
 19.30 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt 
Söndagar  11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe 

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering.
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Möten på Kungsmarken på lördagar 17.00, 
ojämna veckor. Se hemsida + annonsering.

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 !  

D
es

ig
n:

 M
or

te
n 

R
av

nb
ö 

Sä
tr

en
 [

w
w

w
.r

av
nb

o.
co

m
]

PÅSK

11



12

V
Å

R
E

N
 

2
0

1
8

BÖNEVECKA 
2 Må 18.00 Bön
3 Ti 18.00 Bönegemenskap, Rödeby Filadelfia
  18.00 Bön
4 On 18.00 Bön
5 To  18:00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
  18.00 Bön
6 Fr 18.00 Bön
  19.30 Station – samling för ungdomar 
7 Lö 18.00 Bön
8 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Göran Olsson,  

sång: Göran Wohlin, söndagsskola, kyrkfika
 

11 On 13.15 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  18.00 Bön
12 To  18.00 Samtal-Frågor/Svar, Rödeby Filadelfia
13 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Unga Vuxna ansvar för gudstjänsten, Barnplaneten 

öppen, kyrkfika
 

18 On 18.00 Bön
19 To  18:00 Rödebygemenskap, Nils Dahlgren, fika. Rödeby Filadelfia
20 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
21 Lö 18.00 Kvällsmöte med sångkören 

Korsdraget från Västra 
Frölunda

  18.00 Sjukhuskyrkans vårmöte i 
Mariedalskyrkan med Blekinge 
gospel och Louise Sundkvist

22 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Anders Lovemo, ”Min bild av Gud”, sång: Anna 

Stolpestad, söndagsskola, kyrkfika
 

25 On 18.00 Bön
26 To  18.00 Bibelstudium, fika. Rödeby Filadelfia

   MISSIONSHELG:  MISSION – FÖRR - NU - FRAMÅT 
27 Fr 19.30 Station - Ungdomssamling om Mission  

- Julia Karlsson/Testa Mission
28 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors
  13.00 Missionen förr:  Seminarium & Panelsamtal, Henry Ståhlgren, m.fl. 
  15.00 Mission Nu och framåt – Seminarium & Panelsamtal – Tatta 

Lennartsson, IBRA (bilden) & Testa Mission m.fl.
  18.00 Vårkonsert, Second Voice m.fl. Insamling: Hjälp till  

skolavgifter för ungdomar i Same, Tanzania. Fri entré
29 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Missionsgudstjänst, Tatta Lennartsson, Barnplaneten öppen, 

kyrkfika  
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Tatta Lennartsson

Korsdraget från Västra Frölunda
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T ä l t m ö t e n  f ö r  b a r n

9-12 maj 2018
9–11 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 12 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
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2 On 18.00 Bön
3 To  18.00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
4 Fr  Inget Station - samling för ungdomar - HOPE18 i Nybro
6 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard. 

 
8 Ti 18.00 Bönegemenskap, Rödeby Filadelfia
9 On 13.15 Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15 Musikandakt Elineberg Rödeby
  17.00 Tältkalas i Lyckeby
  18.00 Bön
10 To  17.00 Tältkalas i Lyckeby
11 Fr 17.00 Tältkalas i Lyckeby
  19.30 Station – samling för ungdomar 
12 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
  15.00 Sommarfest och Tältkalas i Lyckeby
13 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Göran Olsson, sång: Second Voice,  

Församlingsmöte efter gudstjänsten,  kyrkkaffe
 

16 On 18.00 Bön
17 To  10.30 Musikandakt Ekliden
  18.00 Kring Ordet, fika. Rödeby Filadelfia
18 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
20 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med konfirmationsavslutning,  

Göran Olsson, Markus Lundström, ungdomar, kyrkkaffe
 

23 On 18.00 Bön
24 To  18.00 Rödebygemenskap, Avslutning, Senorenteamet, fika.  

Rödeby Filadelfia
25 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
27 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Missionsgudstjänst - Rapport från Bangladesh, Rupert Lindén, 

Pernilla Bergström, kyrkfika
 

30 On 18.00 Bön
3 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Pernilla Bergström OBS! Ny gudstjänsttid!

 
6 On 18.00 Bön
10 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Louise Sundkvist

 
13 On 18.00 Bön
14 To  13.30 Musikandakt Fregatten
17 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, 

Församlingsmöte efter gudstjänsten
  15.00 Sommarmöte & Gemenskap hos Andreasson el Bertling, Rödeby 

Filadelfia

M
A

J

Louise Sundkvist
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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

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

LP-loppis!
Varje tisdag & torsdag kl 10-14
LP bedriver missbrukarvård på kristen grund. Den kristna människosy-
nen om allas lika värde är grundläggande i arbetet.  Vår personal arbetar 
som verkliga frontarbetare och står på de svagas sida.

www.lp-verksamheten.nu

Vår- 
konsert 

LÖRDAG  
28 APRIL  
KL. 18.00

Second Voice m.fl. 

Insamling till  
Hjälp till skolavgifter 
för ungdomar i Same, 

Tanzania. 

V ä l k o m m e n  t i l lV ä l k o m m e n  t i l l
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T ä l t m ö t e n  f ö r  b a r n

9-12 maj 2018
9–11 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 12 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

+ LP-loppis
Lördagen den 28 april kl. 10-14

Nickelvägen 1, Torskors. 
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Rupert Lindén
1. Äldste
2. Gift med Elisabeth, 

Två barn, Richard 
och Emelie (gift 
Hallman)

3. Utvecklar system 
för mobilappar 

4. Ps 139:5 
5. Pentecostal Theo-

logy: A Theology of Encounter av Keith 
Warrington

6. 
7. Choklad i största allmänhet. Numera svårt 

att få tag i rätt sort.

Markus  
Lundström

1. Diakon
2. Madlene 43år, 

Amanda 24år, 
Alice 21år, Albert 
17år

3. Byggare/Egen-företagare 
4. Matt 7:4
5. Käraste Herman, om rasbiologen Herman 

Lundborg
6. Nyckeln till frihet
7. Bassets vingummi

Louise Sundkvist
1. Diakon
2. Make: Ulf och tre 

barn: Hanna 32 
år, Linn 30 år och 
Magda snart 22 år. 
Hunden Nicko 10 
år

3. Sjukhuspastor
4. Fil 4:6-7 
5. Att höra till - Peter Sträng. Om ensamhet 

och gemenskap.
6. Vet inte riktigt. Gillar filmer med lyckliga 

slut 
7. Choklad i alla dess former 

Presentation av 
församlingstjänarkåren
I samband med församlingens 
årshögtid den 21 januari fick vi två 
frågor: 
– Vilka finns med i  
församlingstjänarkåren? 
– Vilka av dessa är äldste  
respektive diakoner? 
Därför kommer här en kort presen-
tation av de som finns med i försam-
lingstjänarkåren. Vi ställde några 
korta personliga frågor till dem: 

1. Diakon eller Äldste?

2. Familj?

3. Jobbar med? 

4. Favoritbibelord? 

5. Vilken var den senaste bok du 
läste? (förutom bibeln)?

6. Bästa filmen du någonsin har sett? 

7. Favoritgodis?

15



Björn Mikmar
1. Diakon
2. Min fru Elin, Vera 

6 år och Signe 3 år
3. Verksamhetschef 

på Folkuniversitetet
4. Filip. 4:13
5. Motivationskoden
6. Schindler’s list
7. Skumskallar Hal-

lon/Lakrits 

Viktoria Eriksen 
1. Diakon
2. Min man Mi-

kael och min dotter 
Ebba

3. Anestesisjukskö-
terska 

4. Jes 41:10
5. Toner i natten av 

Jojo Moyes
6. Dirty dancing 
7. Choklad

Maria Ekroth 
1. Diakon
2. Man o 3 vuxna 

barn
3. Förskollärare 
4. Psalm 23 
5. Undervisning i 

förskolan
6. Boktjuven
7. Choklad 

Mattias Ekroth
1. Diakon
2. Fru o 3 vuxna barn
3. Tillverka elektriker
4. 1 Kor. 13:1-4
5. Jag är Zlatan
6. Har jag inte sett 

ännu. 
7. M-nöt

Magnus Taubert 
1. Äldste
2. Gift m Kerstin. Två 

vuxna barn båda 
gifta, Sandra o 
Sofia. 

3. SAAB KOCKUMS 
4. Fil. 4:19
5. Res upp ett bö-

nealtare av Kjell 
Sjöberg

6. Jesus från Nasaret  
7. Choklad till kaffet

Per Allert 
1. Äldste
2. Gift med Camilla, 

fem barn i åldrarna 
11-22 år. 

3. Underhållstekni-
ker på Quant

4. Matt 6:33
5. Jag vill bara vinna 

av Ljubomir Vran-
jes

6. Sällskapsresan II – Snowroller 
7. Daim/salt lakrits, funkar även ihop

Göran Olsson
1. Äldste
2. Gift med Stina, 2 

barn, 3 barnbarn
3. Pastor/tf förestån-

dare
4. Jos. 1:9
5. Jag skulle gilla dig 

mer om du var 
mer som jag -John 
Ortberg

6. Rädda menige Ryan
7. Cloetta sockerbitar  

FÖRSAMLINGSTJÄNARKÅREN
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Mikael 
Severinsson
1. Äldste
2. Gift med Yvonne, 

barnen Pierre, Na-
thalie, Louise och 
André

3. Arbetssökande
4. Jes 55:8-9, Fil 4:13
5. Bönens makt av 

Ronald Dunn
6. Schindler’s list
7. Lakrits

Kerstin 
Lundström
1. Diakon
2. Gift med Olof, 3 

vuxna döttrar m. 
fam.

3. Pensionär, extra 
som ledsagare

4. Matt 7:12
5. Gustavs grabb av Leif GW Persson
6. Gillar dokumentärer 
7. Chokladkaka med frukt o mandel

Pernilla 
Bergström
1. Äldste
2. Mamma, 3 bröder
3. Pastor 
4. Heb 4:15
5. Kallad Bekräftad 

Överlåten
6. In time 
7. Choklad och kryp-

toniter

Anna Stolpestad
1. Diakon
2. Maken Peter och 

tre söner, 19, 17 och 
13 år.

3. Lärare i engelska 
och franska

4. Ps. 23
5. Nocturnes av Kazuo Ishiguro
6. Sound of Music 
7. Riktigt god choklad och kola 
 
Christina 
Pettersson
1. Diakon
2. Gift med Sven-Olof 

Pettersson och vi 
har vuxna barn o 
barnbarn.

3. Har under min 
aktiva yrkeskar-
riär varit socialarbetare. I huvudsak med 
flyktingfrågor och integrationsfrågor. 
Idag arbetar jag fortfarande som diakon i 
församlingen men också på ett hemtjänst-
företag med administrativa frågor o stöd 
till ansvariga chefer.

4. Matt. 11:28, Joh. 8:12
5. Going down to the river – självbiografi av 

Doug Seegers
6. Kan jag inte svara på. Det är flera som jag 

tycker om, väljer att inte namnge någon.
7. Mjölkchoklad med mandel o russin och 

mjölkchoklad med schweizernöt.

Tomas Jönsson
1. Äldste
2. Fru Stina, Söner 

Gustav och Johan
3. Med missbrukare 

på LP-verksamhe-
ten i Pingstförsam-
lingen Karlskrona

4. Rom 10:9-10
5. Våga vara förälder 

av Alf B Svensson
6. La vita è bella (Livet är underbart) av Ro-

berto Benigni
7. Lakrits

FÖRSAMLINGSTJÄNARKÅREN
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Hur ser framtidens 
verksamhet ut?
Hur skapar vi framtidens mötesplats? Genom 
dialog med församlingens olika verksamhets-
råd, andra församlingar samt en enkät har vi 
skapat oss en bild av hur behoven kan komma 
att se ut.  Denna rapport beskriver i kom-
primerad form vad vi kommit fram till. Mer 
detaljer finns i slutrapporten.

Gudstjänster och 
samlingar
Vi tror att visionen för Pingstförsamlingens 
verksamhet även om tio år är att med Jesus i 
centrum förmedla och gestalta hela evangeliet 
– till hela människan – i hela världen – hela 
tiden. För att förverkliga detta behöver vi 
ändamålsenliga lokaler. Gudstjänstlokaler 
och samtalsrum för Alpha och liknande måste 
givetvis finnas. För övrig verksamhet har vi 
med hjälp av fler resurspersoner tagit fram 
delrapporter som kort sammanfattas här:

Rapport från arbetsgruppen för 

”Framtidens mötesplats”
Jesus är densamme men samhället förändras över tiden. Då ändras också 
förutsättningarna för församlingens verksamhet och vi behöver fundera över 
hur ändamålsenliga och tillgängliga våra lokaler egentligen är. Skulle våra 
stora sociala verksamheter Second Hand och LP vinna på att samlokaliseras? 
Bör vi kanske samla all verksamhet till samma plats?

Vårt uppdrag
”Framtidens mötesplats” - är ett uppdrag som 
syftar till ett konkret inriktningsförslag om 
vad framtidens lokaler bör omfatta samt olika 
alternativ till lösningar (nybygge, köp av fast-
ighet, hyra av fastighet, avyttring). Förslagen 
ska sikta på långsiktigt hållbara lokaler både 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Arbets-
gruppen redovisar mer detaljer på administra-
tionsmötet den 24 mars.
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1. LP och Second Hand  
– samlokalisering
Genom samlokalisering kan vi uppnå fördelar 
som ett mera samlat socialt arbete, en mer 
hållbar ekonomi och minskad sårbarhet. Det 
finns dock risker, som exempelvis en möjlig 
intressekonflikt mellan rehabilitering och för-
säljning, men vi tror att detta går att hantera.
  
2. Barn- och ungdomsverksamhet
Ledarna för barn- och ungdomsverksamhe-
terna vill framför allt ha mer ändamålsenliga 
lokaler. Man tänker sig samlingssalar av olika 
storlek, en gympasal, myslokal med soffor, 
lekland för de yngre och replokal för musiker. 
Kanske även lokal för att meka med bilar. Till-
gänglighet och flexibilitet är nyckelord. 

3. Café och konferens
I den enkät som nyligen besvarats av drygt 
hundra personer framgår det att man sätter 
tillgång till en trevlig cafeteria högt. På samma 
sätt som i dagens Café2 så skapas gemenskap 
och en öppen mötesplats. Dessutom kan en 
cafeteria tillsammans med de olika samlings-
salarna skapa möjligheter till en utvecklad 
konferens- och uthyrningsverksamhet.

4. Idrott, motion och hälsa
Vi tror att en ökad satsning på idrott, motion 
och hälsa kan bidra till bättre integration över 
åldersgränserna, nya perspektiv på kropp, själ 
och ande. Nya mötesplatser skapas liksom 
en ökad möjlighet till samverkan med andra 
församlingar och föreningar. Vi pekar också 
på möjligheten att hyra kommunens idrotts-
lokaler. 

5. Seniorverksamhet,  
Trygghetsboende och Hemtjänst  
på kristen grund
Vi tror att det finns goda möjligheter att be-
vara och vidareutveckla den seniorverksam-
het som bedrivs idag, ibland i samverkan med 
eller som en del av RPG-s verksamhet. Gärna 
en flexibel lokallösning som kan stödja en 
ökad integration mellan åldrarna. Vi önskar 
skapa mötesplatser som stöder gemenskap och 
minskar ensamheten hos äldre.
 Vi har studerat exempel på trygghetsboen-
de som genom statsbidrag kan ge möjlighet till 
utökad service och gemensamma utrymmen. 
Vi bedömer att det finns behov av hemtjänst 
med hög kvalitet och med en kristen grund. Vi 
föreslår ytterligare dialog om dessa tre områ-
den under våren.
 
6. Musikverksamhet
Församlingens musikverksamhet spänner över 
ett stort fält från musiklekis till strängmusik. 
Vi behöver lokaler med förbättrad utrustning 
för ljud och ljus dels för församlingens eget 
behov men också för en utökad konferensverk-
samhet. Förutom en stor samlingssal med 
stort estradutrymme behövs också fler mindre 
övningsrum, en mindre replokal samt gärna 
en inspelningsstudio.

Med denna kunskap om församlingens öns-
kade verksamhet och kommande lokalbehov, 
har arbetsgruppen funderat på hur vi kan 
möta behov och önskemål.
 

Rapport från arbetsgruppen för 

”Framtidens mötesplats”

>>
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Samtal med experter 
och församlingar 
Karlskrona befinner sig idag i stark föränd-
ring. Aldrig tidigare har nybyggnadsprojekten 
varit så många, både i centrum men också en 
bit utanför stadskärnan. Detta gör att tomt-
mark blivit en bristvara, parkeringsproblemen 
i centrum har ökat och ny infrastruktur i form 
av vägar och allmänna kommunikationer 
måste skapas.

För att få en bättre uppfattning om vad som 
planeras inom kommunen när det gäller bygg-
nation under de närmaste fem till tio åren har 
arbetsgruppen haft en rad positiva och intres-
santa möten. Vi har bl.a. träffat stadsarkitekt 
Hans Juhlin och planchefen Kristina Stark 
men också chefer för flera av de stora fastig-
hetsbolagen som verkar i kommunen. Vi har 
mött ett genuint intresse för församlingens 
verksamhet och har fått värdefull information 
för vårt fortsatta arbete. 

Vi har även samtalat med andra församlingar 
inom vår kommun. Dels för att informera om 
att vi börjat titta på vår församlings framtida 
lokalbehov men också för att höra om det hos 
andra församlingar finns tankar om lokalför-
ändringar eller kanske nya områden för ökad 
samverkan.  

Tre spår – tre 
studiebesök 
Arbetsgruppen har också gjort studiebesök 
hos några församlingar som är ungefär lika 
stora som vår församling och som har valt 
olika vägar att lösa sitt lokalbehov. 

Spår 1 – Att köpa fastighet och 
bygga om
Kungsportskyrkan i Huskvarna köpte för ca 
tio år sedan en fabriksfastighet som byggdes 
om och nu rymmer en mängd olika verk-
samheter, bl.a. en second hand-butik, gym 
och friskvårdscenter, konferensanläggning 
med restaurang förutom en stor kyrksal med 
biutrymmen. Man har också nyligen invigt ett 
församlingsägt trygghetsboende.
 Arbetsgruppen har konstaterat att det 
finns flera möjliga lokaler i Karlskrona som 
efter ombyggnad skulle kunna fungera som 
samlingspunkt för hela vår verksamhet.

Spår 2 – Att bygga nytt
Lorensbergskyrkan i Kalmar invigdes för fem 
år sedan efter en planeringsperiod på åtskil-
liga år. Kyrkan innehåller en stor kyrksal och 
en mindre samlingsal samt en stor kafédel. 
Eftersom församlingen inte har någon second 
handverksamhet eller något som motsvarar 
vår LP-verksamhet så är inte förhållandena 
helt jämförbara men vårt besök gav ändå 

>>
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en positiv bild av Kalmarförsamlingens fina 
kyrka.
 Att bygga nytt förutsätter en tomt att bygga 
på. I vårt möte med stadsarkitekten fick vi 
spontant några tomtförslag, bl.a. i Gullberna-
området. Vill vi gå vidare med det här alterna-
tivet finns det säkert flera möjliga tomtalterna-
tiv.  

Spår 3 – Behålla och utveckla
Pingstkyrkan i Lund har sin kyrkolokal mitt i 
stadens centrum. Församlingen har också en 
väl utvecklad second hand-verksamhet. Efter 
att ha undersökt alternativen valde man att 
bygga om och utveckla sin befintliga lokal och 
församlingen är nöjd med sitt beslut.
 I vårt fall skulle detta alternativ antagligen 
innebära att vi skulle renovera centrumkyr-
kan, kanske genom att skapa ökat utrymme 
genom att använda vindsvåning och skapa en 
utbyggd entré. Interiört kan det handla om nya 
stolar i stället för bänkar för ökad flexibilitet. 
En ny ljud- och ljusanläggning skulle också 
vara en välkommen förbättring. 
 I ett sådant alternativ måste vi släppa 
tanken på att samla även LP och Second Hand 
på samma ställe som kyrkodelen. Kanske man 
ändå kunde samlokalisera LP och Second 
Hand.  

Vad händer nu?
Vid församlingens administrationsmöte den 
24 mars kommer arbetsgruppen att lägga fram 
en slutrapport som innehåller en fördjupning 
av alla områden som berörs ovan. Då kommer 
det också att finnas möjligheter till att samtala 
om framtiden. 

I och med överlämnandet av slutrapporten 
till församlingstjänarkåren så är arbetsgrup-
pens uppgift avslutad. Församlingstjänarkåren 
kommer bearbeta rapporten, för att sedan 
föreslå församlingen om och hur projektet 
Framtidens mötesplats ska drivas vidare och 
fördjupas.

Vi i arbetsgruppen har haft god hjälp av ett 
antal personer i delprojekten som vi vill rikta 
ett tack till. Vår önskan är att församlingen 
ska finna ett bra spår framåt och jobba vidare 
mot Framtidens mötesplats.

Arbetsgruppen för Framtidens mötesplats: 
Christer Hultgren, Kjell-Göran Åkesson, Karin 
Gustafsson, Johnny Gylling, Anette Lundsgård 
och Erik Hjälmberg.  
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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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Vi söker redaktör och 
skribenter!
Skulle du kunna tänka dig att vara redaktör för 
Ankaret, skriva eller fota till tidningen?  
Kontakta Göran Olsson.

MED LEMS N Y T T

Födelsedagar
40 år  
4 Maj Jacob Sanjiva
26 Maj Charlotta Eriksson
11 Jun Maria Olsson Söderkvist
16  Jun  Stina Jönsson

50 år  
13  Apr  Gunilla Karlsson
22  Maj  Cecilia Rundlöf Yassaaraati
18  Jun  Michael Nilsson
20  Jun  Patrik Gullbing 

60 år  
27 Jun  Mario Lopez

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

88 194 kr!
TACK alla som var med 
och bidrog till insamlingen ”Om 
jag blir stor…” i samband med 
julkonserterna 2017. Insamlingen 
stöttar PMU:s arbetet för barns 
rättigheter i minoritetsgrupperna i 
norra Bangladesh. 

70 år  
16 Apr Ewy Olofsson
18 Apr Peter Svensson
4 Maj Solveig Olsson
7 Maj Kerstin Nilsson
28 Juni Per-Åke Zetterkvist

75 år  
17 Jun Gun Ottosson

85 år  
27 Jun Karin Bergström

90 år & äldre  
7 Apr Doris Mårtensson (91 år)
18 Apr Ruth Hultgren (96 år)
1 Jun Karin Pettersson (92 år)
13 Jun Anton Gustavsson (91 år)

Avlidna
18 Jan Mildred Månsson
21 Jan Alf Svensson

Döpta   
17 Dec Tayyebeh Valizadeh
4  Mar Vendela Sandell
4  Mar Melinda Sandell

Utflyttade
21 Jan Per Hultgren
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Hjärtat gör att vi upplever kärlek, känner 
oss älskade, upplever glädje, hopp, frid 
o lycka. Men hjärtat gör också att vi 

blir sårade, känner smärta, saknad, sorg, hat 
och ensamhet. 

Hjärtat har också med Gud att göra. Gud är 
kärlek. Gud älskar. Så älskade Gud världen… 
(Joh. 3:16). En nyvunnen kärlek, både mänsklig 
kärlek och Gudomlig kärlek, präglar hela livet, 
allt som sker, vardag som helg, familj, arbete 
och fritid. Kanske är det inte så konstigt att det 
viktigaste budet i bibeln enligt Jesus handlar 
om hjärtat, om att älska Gud. 

Mark. 12:28-31: ”En av de skriftlärda frågade 
Jesus: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” 
Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, 
Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du 
skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, 
av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela 
din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska 
din nästa som dig själv. Något större bud än 
dessa finns inte.”

Jag tror att detta är en av nycklarna i det kristna 
livet, att överlåta hela sitt hjärta till Gud. 
Så var det när en grupp på sjutton personer 
älskade Gud med hela sitt hjärta. Kärleken 
till Gud drev dem att bilda Pingstförsamling i 
Karlskrona den 17 januari 1920.

Under krigsåren finansiera församlingens 
medlemmar ett stort kyrkbygge, med invigning 
i juni 1942. Ett kyrkbygge som krävde stora 
uppoffringar av medlemmarna. Det var möjligt 
för de hade överlåtit hela sitt hjärta till Gud.  

Genom att överlåta sina hjärtan helt till Gud, 
har församlingen kunnat vara en levande Guds 
församling i Karlskrona, hjälpt människor över 
hela vår jord, bildat församlingar på avlägsna 
platser, byggt skolor, borrat brunnar… 
 I Karlskrona har evangeliet predikats i 
gudstjänster, väckelsemöten, söndagsskolor, 
ungdomssamlingar, bibelstudier, andakter, Lp-
verksamhet & Secondhand butik …  
 Allt detta har varit möjligt för att män och 
kvinnor, unga som gamla, har älskat Gud med 
hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt för-
stånd och av hela sin kraft.

Om församlingen ska kunna fortsätta vara en 
levande Guds församling, behövs överlåtna 
hjärtan till Gud. Människor som älskar Jesus, 
som troget finns med i församlingen, som 
tjänar och arbetar i alla våra verksamheter, som 
troget offrar till församlingens verksamhet, 
som troget förmedlar hela evangeliet.

Om vi som församling skall kunna möta de 
utmaningar som ligger framför, behöver vi alla 
överlåta våra hjärtan på nytt till Gud. Om vi gör 
det kommer vi nå vårt insamlingsmål för 2018, 
vi kommer få fler ledare till t.ex. söndagsskolan, 
fler volontärer till servicegrupper & Second 
Hand och vi kommer bli fler i våra gudstjänster 
o bönesamlingar. 

Så gör som Sonya Hedenbratt sjöng, Låt hjärtat 
va’ med. 
Älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av 
hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela 
din kraft.

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Låt hjärtat va’ med
Glöm inte bort, glöm inte bort, att Låt hjärtat va 
med, glöm för all del inte de, är du fattig eller rik 
som ett troll, i dur som i moll glöm inte de, låt ditt 
hjärta va med, Låt hjärtat va med…
Så sjöng Sonya Hedenbratt för  
många, många år sedan. 


