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Släck inte Andens låga, 
utan vattna den
Det berättas att det var en inspirerad broder i en församling 
som sa: Släck inte Andens låga, utan vattna den. När vi blir  
engagerade och passionerade, är det lätt att vricka tungan  
och blanda ihop olika talesätt. 
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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]
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.

Vi vill vara en församling där den helige 
Andes låga får brinna. 

I detta nummer kommer du möta flera 
passionerade och engagerade personer 
som brinner för Jesus. Jan-Eric som 
nyligen fick ett stipendium för sitt 
engagerade arbete  i församlingens LP-
verksamhet. Du möter Hanna som brin-
ner för Jesus bland unga vuxna och du 
möter Louise som nu lämnar Karlskrona 
för tjänst som sjukhuspastor i Umeå. 

Vi vill också vara en församling som 
vattnar, inte elden utan alla de frön som 
planterats genom församlingens alla 
olika verksamheter. Precis som Paulus 
skriver i sitt första brev till Korinth. 
1 Kor. 3:6-9: Jag planterade, Apollos 
vattnade, men Gud gav växten. Varken 
den som planterar eller den som vattnar 
betyder något, bara Gud, han som ger 
växten. Den som planterar och den som 
vattnar är ett, men var och en skall få 

sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds 
medhjälpare, och ni är Guds åker, 
Guds bygge.

Tillsammans är vi många som plan-
terar och vattnar genom våra olika 
sommarläger och Tältkalas, genom 
vårt missionsarbete i bl.a. Peru, Boli-
via, Serbien och Bangladesh, genom 
vår LP-verksamhet och Second Hand 
butik, genom våra andakter på olika 
omvårdnadsboenden och genom 
församlingens olika körer etc. I all 
den verksamhet som församlingen 
bedriver är vi många, Guds medhjäl-
pare, som tillsammans  
planterar och vattnar,  
men det är bara Gud  
som kan ge växten.

/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 

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

FÖRSAMLINGENS BASVERKSAMHET: 

BANKGIRO:  982- 2032
SWISH-NR:  123 060 99 17

Jan-Eric Jarny fick ett 
”Ovanligt-bra-stipendium”
I slutet av april fick försam-
lingen ett ovanligt besök, det 
var Stadsbudskåren i Karls-
krona som kom. Anledningen 
var att de sedan några år delar 
ut stipendiet ”Ovanligt-bra-
stipendium” och i år 2018, gick 
stipendiet till Jan-Eric Jarny 
för hans mångåriga insats i 
församlingens LP-verksamhet. 

Jan-Eric blev väldigt överraskad men även tacksam och 
uppmuntrad av stipendiet.
 Det var åttonde gången som Stadsbudskåren i Karls-
krona delade ut stipendiet ”Ovanligt-bra-stipendium”.  
Enligt Conny Midenhag från Stadsbudskåren var det ett 
solklart val att ge det till Jan-Eric. Stipendiet var på 10 000 
kronor. Ulla & Jan-Eric bjöd Stadsbudskåren på smörgås-
tårta och en rundvandring i Pingstkyrkan. 
 Motiveringen till stipendiet löd:
”Med en vidunderlig entusiasm, har du fått de utslagna att 
lämna ett liv i det förgångna, för att träda in i det me-
ningsfulla. Med ditt sätt att ge en hjälpande hand, har du 
verkat så att de utsatta blivit insatta i ditt varmt mänskliga 
beteende.”
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Jag möter 24-åriga Hanna på stan 
och vi slår oss ner i kvällssolen som 
glittrar över Karlskrona skärgård. 
Jag har några nyfikna frågor jag 
hoppas på svar på.

– Låt oss börja med lite bakgrundsfakta om dig!
– Jag kommer från Örebro men har bott i 
Karlskrona sen 2,5 år tillbaka för att plugga 
industriell ekonomi på BTH. Mellan studi-
erna tränar jag gärna, umgås med vänner och 
familj och så jobbar jag extra på Stadium.

– Hur hittade du Pingstkyrkan?
– Det var precis i samband som kyrkans 
”Unga vuxna”-grupp startades som jag flyt-
tade hit. Jag hade letat efter en kyrka och såg 
att det skulle hållas en ”ny i stan”-träff så jag 
tänkte ”varför inte?”. Sen dess har jag varit 
med nästan varje sammankomst med ”Unga 
vuxna”, och försöker komma på alla guds-
tjänster. I Örebro var jag med i en Baptistför-
samling så Pingst var nytt för mig.

– Var grundar sig din tro?
– Jag är uppväxt i en kristen familj så tron har 
alltid varit en naturlig och självklar del av li-
vet. Den har blivit starkare med åren, speciellt 
efter mina resor till Afrika, där den andra då 
jag gick bibelskola i Kongo, kom att betyda 
mycket för mig. Jag var där i tre månader och 

mellan bibelstudierna besökte vi byar och 
hjälpte folket så gott vi kunde. Då kände jag 
att där var det Gud och Bibeln jag hade att 
vända mig till.

– Vad håller din tro levande?
– Kyrkan! Gudstjänsterna och inte minst träf-
farna med ”Unga vuxna” som vi arrangerar 
varannan vecka. Den gruppen har kommit att 
betyda så mycket för mig. Att kunna dela livet 
och sin tro med sådana varma och välkom-
nande människor är så betydelsefullt.

– Hur lever du ut din tro?
– Jag vill ju i grunden kunna vara en bra män-
niska. Att behandla, respektera och bry sig om 
andra, så som Jesus gjorde. Och det viktigaste, 
att älska din nästa som dig själv. Sen kan man 
ju alltid bli bättre.

– Vad skulle du säga är det bästa med tron på 
Jesus?
– Att veta att man aldrig är ensam och alltid 
älskad!

– Har du några framtidsplaner?
– I sommar ska jag jobba lite, njuta av ledig-
heten från skolan och åka till Nyhem. Mer 
långsiktigt tar jag det lite som det kommer, 
målet just nu är att ta examen om två år. Sen 
får vi se!

Text & Bild: Vendela Holmesson

– Med Jesus  
är jag aldrig ensam  
och alltid älskad

>>

HANNA JOHANSSON:
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CARINA HOLMESSON:
– När du kom till Karlskrona hade du och 
familjen flyttat 86 mil från Sundsvall för att ni 
båda skulle arbeta i Pingstförsamlingen här. 
Nu är flytten 112 mil till Umeå där din man Ulf 
redan börjat sin tjänst som pastor i pingstför-
samlingen. Känns det annorlunda nu?
– Ja det gör det. Då var vi en hel familj. Nu är 
det bara Ulf och jag. Familjen är och har alltid 
varit väldigt viktig för mig! Nu lämnar vi två 
av barnen kvar här vilket känns tungt men 
också tryggt eftersom de har varandra och vi 
lämnar dem på en plats som är känd, som är 
hemma. Fast det är väldigt lååångt till Umeå.

– Vem är du idag om du jämför med då?
– Jag är en mycket tryggare person. Jag värde-
sätter mycket alla människor som jag har mött 
och arbetat tillsammans med i församlingen 
alltifrån MP till de äldre. Jag har känt mig så 
hemma här. Alla har på olika sätt påverkat mig 
och gjort mig till den jag är. De sista fyra åren 
när jag läst sjukhuskyrkans kompetensutbild-
ning har jag fått möjlighet att söka min egen 
identitet på djupet. Jag har fått landa i att inte 
lita på tryggheten runt omkring utan hitta den 
inom mig i hur Gud ser på mig. Att den jag 
är räcker, min erfarenhet och min kunskap 
räcker i mötet med människor.

– Sjukhuskyrkan ja, det är där du har arbetat 
de senaste åren. Berätta lite om hur du ham-
nade där?
– Det är ca 10 år sen jag var på en kurs i Ma-
riannelund för “Kvinnor i Guds tjänst”. Där 
var en kvinna som berättade om sitt arbete 
i en sjukhuskyrka. Då började mitt hjärta 
bulta, Gud talade och jag kände att det här 
vill jag arbeta med. Jag har 12 års erfarenhet 
som undersköterska i vården och det kändes 
spännande att få kombinera den erfarenheten 
med kyrkligt arbete. Ett par år senare sökte jag 
tjänsten som jag nu har men fick den inte, efter 
4  år blev jag uppringd och de frågade om jag 
fortfarande var intresserad. Jag tror nu att det 
var Guds tajming, han förberedde mig under 
de åren för att kunna gå vidare. Nu känner jag 
verkligen att jag hittat rätt.

– Du hade arbetat i Sjukhuskyrkan i 1,5 år när 
Ulf fick frågan om att komma till Umeå. Hur 
var det för dig?
– Jag kände mig inte alls färdig då. Jag hade 
blivit så underbart mottagen av personalen på 
sjukhuset och trivdes så gott med kollegorna 
på Sjukhuskyrkan. Alla dessa möten med pa-
tienter och närstående hade satt så djupa spår 
i mig att jag inte var redo att bryta upp. Jag 
frågade mig om detta verkligen var meningen? 

Jag träffar Louise en vacker försommarkväll i familjen Danielssons uterum där 
hon de sista månaderna haft sitt hem. Det att känna sig hemma är det som vårt 
samtal kommer att handla om till stor del. Louise inleder med att säga “ett hem 
är inte väggarna!”. Hon har nyligen kommit hem från en helg tillsammans med 
hela familjen i Umeå och konstaterar att när familjen är samlad är man hemma.

LOUISE SUNDKVIST:

– Tackför förtroendet

6



>>

 –  Men efter ett tag började jag ändå söka 
öppningar i Umeå och en möjlighet öppnade 
sig. Då började jag våga tro att det var denna 
vägen vi skulle gå. Jag var ändå tvungen att ta 
mig tid till att både sörja, släppa och lämna.  
Ulf och jag fattade ett gemensamt beslut när vi 
bestämde oss för att flytta, men vi var på olika 
känslomässiga platser till en början. Nu ser 
jag fram emot det som väntar och att få vara 
tillsammans med Ulf igen.

– När jag förberedde mig för att träffa dig Lou-
ise så bad jag en del vänner runt dig beskriva 
dig med tre ord. De ord som dominerade var 
helt klart, omtänksam, kärleksfull, du har 
alltid tid med andra och att du är förankrad i 
Gud. Hur gör du för att ta hand om dig själv, 
var hämtar du kraft?
– Jag tänker mycket på slussens betydelse, på 
väg in och ut ur rum. Det är ju en bild på att 
ladda om och förbereda sig på nya möten. För 
mig är detta bön, både verbal bön men också 
ordlös bön som Paulus skriver om, genom den 

helige ande, där kan jag prata hemligheter 
med Gud. Inte bara för att ge men också för 
att få. Bibelläsning är en källa till inspiration. 
Jag tänker ofta på vad Jesus skulle ha gjort, det 
kan låta som en klyscha men är ändå så viktigt 
för mig. 
 – Jag är så tacksam för det stora förtroendet 
olika församlingar som stått bakom min tjänst 
visat mig genom dessa år. Ibland har jag känt 
mig otillräcklig, då har det varit en styrka att 
inte behöva vara ensam. STORT TACK till alla 
som kompletterat mig och fått mig att växa 
som människa. All kärlek till er!

Text & foto:  Martina Ravnbö

Jag ser fram 
emot det som 

väntar”
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Glimtar 
från vår verksamhet

Live på riktigt gästades av 
Tribute Gospel Choir från 

Glimåkra folkhögskola

Den 20 maj var det Gudstjänst med konfirmationsavslutning 

Vårträff på Second Hand för volontärer

Olof Djurfeldt gästade 
församlingen och talade 
utifrån sin bok. 

Välfylld kyrka vid Vårkonserten med bl.a Second Voice.

Solig personaldag i maj

Den 27-29 april hade vi 
en inspirerande  

Missionshelg med 
Henry Ståhlgren,  

Tatta Lennartsson & 
Julia Karlsson

CC-hajk 
på Kust-
gården 
Senoren

Henry Nilsson 
- en av många i 
Tribute Gospel 

Choir

Det var lång kö utanför LP innan deras loppis öppnade.
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PROGRAM JUNI-SEPT ’18

17 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, sång: Magnus Taubert, 
Församlingsmöte efter gudstjänsten

  15.00 Sommarmöte & Gemenskap hos Bertling, medtag fikakorg. Rödeby 
Filadelfia

 
20 On 18.00 Bön
24 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Maria Ekroth 

 
28 To  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
   
1 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Predikan & sång Rupert Lindén

 
5 To  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
6  Fr  14.00  Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
8 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Ethel & Anders Bertling, Strängmusiken

 
12 To  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
15 Sö 10.00 Sommargudstjänst, sång Stina Olsson
  18.00 Sommarmöte Korvgrillning, Filadelfia Rödeby, 

 
19 To  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
21  Fr  14.00  Musikandakt Af Klint
22 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Anders Lovemo, Sång: Gitte o Anders Lovemo

 
26 To  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
29 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Pernilla Bergström,  

sång: Roland o Ingrid Johansson
 

  31 Ti  SENORENDRAGET 31 juli - 5 aug - Ungdomsläger
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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
 19.30 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt 
Söndagar  11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe 

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering.

JU
N

I
JU

LI

Möten på Kungsmarken på lördagar 17.00, 
ojämna veckor. Se hemsida + annonsering.

Barnverksamheten  har sommaruppehåll  fram till skolstart.Men kolla våra läger  på sidan 12
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2  To  14.30  Musikandakt Vitus Elena
3 Fr 19.00 ”Bryggmöte med Missionsbåten Shalom vid Handelshamnen, 

Karlskrona.”

4 Lö 13.00 Live Pingst - Pingstkyrkans kulturscen under  
Skärgårdsfesten kl 13-16, mer info, se annons >

5 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson 
 

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

12 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Rupert Lindén

   SOMMARLÄGER 12 -17 AUG Kustgården Senoren, mer info på 
hemsidan och s 12

 
14 Ti 18.00 Bönegemenskap/samtal inför hösten. Rödeby Filadelfia
15  On  13.15  Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15  Musikandakt Elineberg Rödeby 
16 To  18.00 Rödebygemenskap med Barbro & Gullvi, fika. Rödeby Filadelfia
  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
19 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Göran Olsson, Glimtar från sommarens läger

 
23 To  18.00 Kring Ordet, Mark kap 10, fika. Rödeby Filadelfia
  18.00 Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan.  

Tag med badkläder & något att grilla.
26 Sö 10.00 Sommargudstjänst, Mikael Severinsson 

 
30 To  18.00 Kring Ordet, Mark kap 11, fika. Rödeby Filadelfia
   
1 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors

2 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens höstupptakt - Göran Olsson m.fl. Servering,  

OBS! Ny gudstjänsttid!  Söndagsskolan startar
 

4 Ti 18.00 Bönegemenskap. Rödeby Filadelfia
5 On 09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år. Startar
6 To  09.30 Musiklekis – 1 år och uppåt startar
  18.00 Kring Ordet, Mark kap 12, fika. Rödeby Filadelfia
7 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar startar
9 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Öppen barnplanet

 
12 On 13.00 RPG
  13.15  Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.15  Musikandakt Elineberg Rödeby 
13 To  18.00 Kring Ordet, Mark kap 13, fika. Rödeby Filadelfia
14 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar 
16 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, söndagsskola
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Medverka på Konstutställningen? 
Alla med en kreativ ådra och som har en 

liten koppling till församlingen, har möjlighet 
att ställa ut sina alster, vare sig det är tavlor, 

keramik eller konsthantverk. Ca 5 verk från 
varje konstnär. 

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

Bidra på scenen eller hjälpa till? 
Anmäl dig till oss om du vill bidra med en låt, en sång eller 

annat kreativt på scenen! Eller hjälpa med annat praktiskt. 

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

pi
n

gs
t

P ING S TK YR K ANS  
KULT UR SC EN 

KO NS T  
& MUSI K !

•  SOMMARUTSTÄLLNING i Café Ankaret 
och foajén. Utställningsöppning och  
vernissage kl 13.  (Verken kommer 
finnas kvar i ca fyra veckor framåt)

•  UTOMHUSSCEN med olika sorters 
musik från ca 13.30 till ca kl 16. 

•  CAFÉ ANKARET serverar fika.

•  RITNING MED GATKRITOR 
och skulpturbygge för 
barnen

* Programmet kan få ändringar både i ti-
der och innehåll! Mer info kommer efter-
hand på www.pingstkyrkankarlskrona.
se och på facebook - sök på pingstkyrkan 
karlskrona och gå till eventsidan.

LÖRDAG  
4. AUG 

KL 13 - ca 16
FRI ENTRÉ!
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SOMMARLÄGER 12-17 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 450. 
Anmälan via hemsidan www.pingstkyrkankarlskrona.se

KNATTELÄGER 12-13 AUGUSTI
För alla mellan 5 och 8 år
Söndag eftermiddag till måndag eftermiddag. 
Vi sjunger, ber, leker, badar, grillar och lyssnar på bibelberättelser. 
Pris: 200 kr
Anmälan via hemsidan www.pingstkyrkankarlskrona.se

Läger i sommar
på Kustgården Senoren
2018 Anmälan senast 31. juli
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Församlingen kommer under sommaren att 
hyra ut lägenheten i kyrkan till sommargäster.

Lägenheten består av tre sovrum, badrum med 
dusch, vardagsrum och kök.

Mer information fås via Viktoria Eriksen på 
viktoria.eriksen@hotmail.com

SOMMAR-
LÄGENHET?

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

HALVA PRISET på allt 
i butiken lördag 7 juli

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

– Hjälp oss  
att röja, innan  
vi stänger för  

semestern!  
(8 juli - 6 augusti)

Sommaryra!
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MIS SIO NS R APP ORT

Missionsinsatsen fortsätter
Efter en intensiv vår med många  

möten både nära och långt borta, 

fysiska och via telefon, möten som 

har agenda och möten som inte haft 

agenda, missionskonferenser i såväl 

Uppsala som i Karlskrona så har det 

vardagliga slitet på fältet inte avtagit.

Matilda har planlagt vårens och sommarens 
läger i Serbien. Man räknar med att nå flera 
hundra barn. Tamas planerar pastorsretreat i 
Serbien. Niclas far land och riken kring för att 
uppmuntra och träna våra lokala medarbetare 
med fokus på onådda folk. (Med det menar 
vi i princip de som lever mellan 10:e och 40:e 
breddgraden. Det är där som de flesta språken 
finns som ännu inte har någon Bibel, kyrka 
eller ligger i planeringsstadiet att göra någon 

Undervisning i Bangladesh

RBC/Peru - En glad Karyn  
(PCI- cp-skada) badar i floden 

tillsammans med sina föräldrar. Dop i Bangladesh

Familjen Brolin i Thailand 
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Missionsinsatsen fortsätter
kyrklig insats.) Alla har inte fått samma möj-
lighet att lära känna Jesus som ju är försam-
lingens uppdrag, mission.

Denna mission kan se ut på många olika sätt 
därför att människan som individ är unik med 
unika behov. Att Guds rike är nära, som Jesus 
sa, är där Guds vilja sker. Det är i detta rike 
som sjukdomar försvinner, som människor 
blir befriade från andlig bundenhet, där törst 

släcks och hunger utplånas, där människans 
värde uppgraderas till det som det var tänkt. 
”En liten tid lät du henne vara ringare än 
änglarna men med ära och härlighet krönte du 
honom” ekar det från Psalm 8. Guds rike är 
platsen där människor får frid. Där är platsen 
för försoning och helande. Evangeliet till hela 
människan i hela världen.

• Annelie tränar och uppmuntrar likt Niclas 
men med ett lite mer begränsat område, 
norra Afrika.

• Paulina och Daniel rapporterar om att de 
äntligen fått missionärer från församling-
en i Bangkok att etablera arbete i Burma.

• Vijaya och Pintu leder arbetet på Bibelsko-
la som utbildar missionärer att gå ut med 
evangeliet.

• Faizun arbetar hårt inom projektet PARAS 
för alla människors lika värde.

• Oscar leder arbetet i San Antonio, Bolivia, 
där framför allt barnen får möjlighet att 
påverka sin framtid. 

• Mayra jobbar oförtrutet på i Chulucanas, 
Peru, för att hjälpa nödställda.

Alla dessa, våra medarbetare, klarar sig inte 
utan våra förböner. De behöver skydd, kraft 
och förnyelse i den Helige Ande hela tiden. 
Bedjaren i församlingen är bildligt talat en 
väktare på muren som spanar, rapporterar och 
påminner Herren att Han lovat vara med varje 
dag. 

Att vi som olika individer sluter upp till en en-
het har en oerhörd kraft. Gud välsigne dig att 
använda dina gåvor i Herrens tjänst.

Rupert Lindén – Ordf. Missionsrådet 

Chulucanas/Peru: 
bibelprojektet 

“Genom bibeln”. 
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Mellan datumen 9-12 Maj var det 
tältkalas i Lyckebys Bibliotekspark 
som vi i Pingstkyrkan har hand om. 
Vi reser upp ett stort tält dagen 
innan och ordnar inför att barnen 
ska komma dagarna därefter. I år 
var det 13:e gången vi anordnade 
tältkalaset och varje år har vi gjort 
det med Jesus i centrum! 

Från onsdagen till fredagen började det med 
lekar utanför tältet vid klockan 17.00 innan 
allt drog igång inne i tältet klockan 18.00. 
Barnen har fått dansa och sjunga till sånger 
om Jesus och lyssna på berättelser från Bibeln. 
Roliga gäster har kommit och hälsat på genom 
att spela drama och barnen har fått vara med i 
tävlingar. Temat för årets Tältkalas var hjältar 
och att Jesus är en hjälte!

Alla samlingar har avslutats med ”kram-
sången” då man kramar varandra innan det 
är dags för fika utanför tältet. Gemenskapen 

”Jesus är vår superhjälte”
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LP-loppis
Varje tisdag & torsdag kl 10-14 

+ extra  
storloppis!
1 september kl 10-14

Nickelvägen 1. 

Kontakta oss på 0455-69 49 79

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

fortsätter utanför vid fikat mellan både de 
vuxna och barnen. 

På lördagen började samlingen redan 
klockan 15.00 utan några lekar utanför tältet. 
Den här dagen fanns det ansiktsmålning att 
få och efteråt grillades det hamburgare. 

Tack vare det fina vädret blev det ett mycket 
lyckat tältkalas med fin gemenskap mellan 
alla åldrarna, stora som små.

Text: Cornelia Bengtsson Foto: Stina Olsson

”Jesus är vår superhjälte”
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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.

LP- 
verksamheten
 
bedriver missbrukarvård på kristen 
grund. Den kristna människosynen 
om allas lika värde är grundläggande 
i arbetet. Vår personal arbetar som 
verkliga frontarbetare och står på de 
svagas sida.

tel. 0455-69 49 79 
tomas.jonsson.lp@ 
pingstkyrkankarlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu
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EKO N O MI

MED LEMS N Y T T

Födelsedagar
40 år  
12 Juli Kristoffer Hjälmberg
25 Juli Doppalapudi Desabandhu

50 år  
6 Juli Rode Eriksen
13 Juli Mattias Ekroth
23 Juli Mohsen Sadeghi

60 år  
3 Aug Elisabeth Ogenblad
7 Sep Lars-Åke Redeén 

75 år  
18 Sep Monica Rosberg-Pettersson

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

80 år  
18 Aug Martin Nilsson
8 Sep Berit Claesson  

85 år  
9 Sep Gunnel Wahlberg 

95 år  
12 Juli Ruth Johnsson

90 år & äldre  
9 Aug Maj-Britt Garheden (98 år)
3 Sep Britta Svensson (98 år)

Inflyttad  
24 Mars Mattias Månsson

Utflyttad  
24 Mars Magnus Brotén

Utträde  
13 Maj Amanda Holst-Larsen

Avlidna  
25 Mars Anton Gustafsson
4 April Amir Kamrani
20 Maj Anita Vastamäki
24 Maj Peter Stolpestad

Vi är en församling där många är engagerade, 
flera har olika uppdrag. Ibland hörs resonemang 
omkring att några väljer att arbeta av delar av sitt 
tionde. Vi är oerhört tacksamma för alla volontä-
rer i församlingen som lägger ner väldigt många 
arbetstimmar i många av våra olika verksamhe-
ter. Men när månaden närmar sig sitt slut och 
församlingen ska betala sina räkningar, behövs det 
pengar på kontot. Då räcker det inte att många gett 
av sin tid till församlingen. Tid är också pengar, 
men den betalar inga räkningar. Arbeta inte av det 
ditt tionde utan arbeta på det istället.

Tillsammans beslutade vi som församling att 
samla in 215 000 kr/månad under 2018. Vi har inte 
hittills nått upp till vårt insamlingsmål, utan sam-
lat in ca 190 000/månad. Trots detta är det inte ebb 
i kassan. Det beror på att vi inte haft de kostnader 
som vi budgeterat för, vilket främst beror på att vi 
ännu inte anställt någon föreståndare. 

Kom ihåg församlingen även under somma-
ren. Tillsammans gör vi det möjligt! Tillsam-
mans kan vi nå upp till vårt insamlingsmål 
under resterande månader under 2018. 

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 

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

Gud välsigne dig och tack för dina gåvor!

Tid är också pengar, men 
den betalar inga räkningar

Göran Olsson Markus Lundström
tf föreståndare   Styrelsens ordförande
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T.ex. Du bestämmer dig för att klippa grä-
set när du kommer hem efter jobbet, ser 
till och med fram emot att klippa gräset. 

Väl hemma så möter du din man/hustru som 
säger: – Jag såg att gräset är långt, kan du klippa 
gräset? Plötsligt försvinner lusten att klippa 
gräset. Visst är det konstigt, att det ofta är så 
att det som känns tvunget per automatik blir 
tråkigt. Motivationen försvinner när uppgiften 
blir en punkt på min måste-lista. 

Tror detta även gäller engagemang i för-
samlingen. Jag är tacksam för alla de som 
är motiverade, engagerade och brinnande i 
församlingen. De är passionerade och känner 
glädje i sina olika uppgifter. Allt från styrelse, 
barnråd, musiker, servicegrupper, bön, omsorg 
och många, många andra uppdrag. 
 Men jag möter också de som verkar ha fått 
pyspunka på motivationen. De har någonstans 
på vägen tappat glädjen och passionen i att 
finnas i en församling, där alla tjänar tillsam-
mans. Där engagemanget i församlingen flyttat 
från passion och istället blivit en punkt på deras 
måste-lista.

Komikern Bob Nelson sa: ”Du får de bästa an-
strängningarna från andra inte genom att tända 
en eld under dem, utan genom att bygga en eld 
inom dem.”
 Jag tror att han har rätt. Därför att alla mås-
ten, elden under oss, gör oss inte mer motivera-
de eller mer passionerade, utan snarare brända, 
omotiverade och oengagerade. Det gör att vi 
kommer allt längre från källan till vår passion 

och vår glädje. Elden behöver finnas inom oss. 
Källan är Jesus Kristus och elden är den helige 
Ande.

”Nyckeln till stor framgång är passion för det 
man gör”, säger  ledarskapsforskaren Ingrid 
Tollgerdt-Andersson. 

Även detta gäller för församlingen. Nyckeln till 
en levande och växande församling, är med-
lemmar som har en passion för Jesus, passion 
för Gud, brinnande för församlingen. Paulus 
säger i Romarbrevet 12:9-11: Er kärlek skall vara 
uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, 
överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna 
inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna 
Herren. 

Anden möjliggör en levande kristen tro.  
I möten med Jesus Kristus, tänds en eld i oss. 
En eld som gör att du inte behöver kämpa i egen 
kraft. Guds Ande verkar i dig och genom dig. 
En Ande som ger kraft, som hjälper, som stöder 
och vägleder. 

Min längtan och bön är att många fler skulle 
få bli brinnande i Anden. Att vi blir fler som är 
motiverade, engagerade och brinnande i för-
samlingen. Att vi blir fler som är passionerade 
och känner glädje i våra olika uppgifter och 
uppdrag. Låt elden brinna!

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Låt elden brinna!
Varför slocknar lågan? Det vi tidigare brann för, det 
vi gladdes åt, det som gav energi, har plötsligt blivit 
tråkigt och energislukande. Hur kunde det bli så?  
Kan det vara så att när vi själva får välja att göra  
något så gläds vi åt uppgiften, men om någon  
annan ber oss att göra samma uppgift,  
då försvinner glädjen och motivationen?


