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Fylld av tacksamhet
I över 20 år har jag, på olika platser, varit ansvarig för 
barnläger på sommaren. Så även denna sommar. Läger är 
något fantastiskt, världen utanför är satt på paus. Att få 
tillbringa några dygn tillsammans, dela livet, leka, samtala 
och möta Gud tillsammans. 
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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.

Efter varje läger är jag oerhört trött. 
Blir tröttare för varje år, vilket 
troligen beror på åldern. Men jag är 
också oerhört tacksam över att ha 
förmånen att få vara med vid unga 
människors första möte med Gud. 
Att få vara med när unga tjejer och 
killar möter Gud för första gången 
är obeskrivligt fantastiskt. Att gråta 
tillsammans, att be tillsammans, 
att samtala om Jesus tillsammans, 
att brottas med livet tillsammans. 
Ett möte med Gud i unga år, har 
betydelse för hela livet. Du kan 
läsa om två av våra sommarläger i 
tidningen. 

Läs också om Samuel som predi-
kade för sina nallar, och mötte Jesus 
i unga år. Du möter även vår nya 
butiksledare Fredrik, som har Jesus 
som förebild. Läs om människor 
som möter Gud i Izmail, i södra 
Ukraina och i indianbyn Capiren-

dita vid Pilcomayofloden i Bolivia. 

Min önskan och bön är att du och 
många andra, oavsett ålder, ska få 
ett personligt möte med Gud under 
hösten. Gud kan möta dig var som 
helst. På ett läger, i en gudstjänst, 
i lovsång, i bön, tillammans med 
andra eller ensam i din kammare, 
på IKEA eller utanför Netto. Öppna 
ditt hjärtas dörr för Jesus, så har han 
lovat att möta dig där.

Uppenbarelseboken 3:20
Se, jag står vid dörren och bultar. 
Om någon hör min röst  
och öppnar dörren skall  
jag gå in till honom  
och äta med honom  
och han med mig.

/Göran Olsson  
pastor och  
tf föreståndare

Ko-leken

Färgleken, 
med 8 i knä

Otto passade 
på att tappa 
en tand



   
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

Sommarlägret
Den 12 augusti gav sig 23 
barn ut till Senoren då det 
var dags för sommarläger. 
Under första dygnet de-
lade vi gården med knatte-
lägret och kunde leka med 
dom ute på klätterställ-
ningen innan de åkte hem 
på måndagseftermiddagen. 

Under lägret har barnen deltagit på sam-
lingar där de fått lyssna på undervisning om 
tron och Gud. Bibelordet som varit temat  
för lägret i år var ”Som hjorten längtar till 
bäckens vatten, så längtar jag till dig, o 
Gud”. Göran, Pernilla och Carina har under 
lägret pratat utifrån det bibelordet på våra 
förmiddags- och eftermiddagssamlingar. 

Vi ledare har också ordnat med tävlingar 
som barnen varit med i under dagarna.  
De har fått tävla i musikquiz, femkamp,  >>

Linnea, Hilda och Amelia
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21 härliga barn mellan 5–8 år (och 
ett gott gäng föräldrar) fick vi till låns 
under ett dygn på Senoren. Temat 
för lägret var ”Du är aldrig ensam, var 
inte rädd”. Efter namnlekar för att lära 
känna varandra lite hade Martina 
bibelsamling. Med hjälp av legofigurer 
och teater berättade hon bibelberät-
telsen om när Jesus gick på vattnet. 
Barnen fick göra egna fina båtar som 
de sjösatte i en balja inomhus på 
grund av blåsigt väder. 

På kvällen var det dags för pyjamasmys. Alla 
hade handlat för sin guldpeng i kiosken av 
Edvin och pyjamasen var på och en del gosedjur 
var med. De som ville fick uppträda och vi fick 
njuta av dans, sång, hjulningar och viga konster 
av olika slag. Mitt i allt knackade det på dörren 

tävlingar inom knep och knop, tävling-
ar med vattentema och fotbollsturne-
ring. Barnen har varit i olika lag varje 
dag och på så sätt kunna lära känna 
någon ny. Eftersom de varit i olika lag 
varje dag har barnen fått tjäna ihop 
personliga poäng som Göran räknade
ihop under veckan. På sista dagen hade 
vi prisutdelning till barnen som kom 
på första-, andra-, och tredjeplats. 

Under den fria tiden har deltagarna 
kunnat spela fotboll, leka på lekplat-
sen, handla i kiosken och umgås med 
varandra på sina rum. 

Vi har under hela lägret fått mycket 
god mat och fika. I år blev det ingen 
grillning men det hindrade oss inte 
från att äta både hamburgare och korv. 

Även i år bestod sista kvällen av mycket 
lekar, uppträdanden och sketcher. Den 
här kvällen var det extra fint uppdukat 
på borden när vi skulle äta och en del 
hade satt på sig sina finkläder. I år var 
det många deltagare som uppträdde 
med sketcher som de övat in. Även vi 
ledare bjöd på oss själva med en sketch 
och tävlingar som barnen deltog i. 

Det här året har många av barnen 
blivit berörda av Gud. Han har visat sig 
på olika sätt och visat att han finns här 
för oss alla. Det var deltagare som blev 
helade från smärtor och en del som 
känt att de aldrig känt av Gud fick göra 
det på lägret. Många av barnen beskrev 
hur de kände sig inombords när vi bad 
eller lyssnade på vad Gud hade att säga. 
En del fick också bilder eller ord till sig 
som de vågade dela med varandra. 

 Vi ledare hoppas att alla haft ett bra 
läger och att de längtar till nästa år!

Text: Cornelia Bengtsson
Foto: Carina Holmesson 

Knattelägret
Sjösättning av fina båtar
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och in kom B2 från Bananer i pyjamas. Han 
skulle utföra ett trolleritrick men kände sig 
ensam och orolig utan B1. Som tur var kom 
det brev från B1 med lite pepp och som avslut-
ning i brevet stod det ”Du är inte ensam, Gud 
är med Dig”. B2 tog mod till sig och trollade 
fram skumbananer från en riktig banan och 
gjorde succé!! Kökspersonalen hade dukat så 
fint med ljus, servetter och blommor och bjöd 
på kladdkaka. Den lyckade myskvällen avslu-
tades med kvällsbön. 

Elin höll dagen efter en bibelsamling som 
inleddes med en hinderbana. Med förbundna 
ögon skulle de ta sig genom en bana med 
vägledning från en kompis. En del kröp med 
bredvid, andra höll fram en hjälpande hand 
och beskrev vad som var framför. Barnen 
var så modiga och litade helt på sin ”seende” 
kompis. Elin pratade om när man känner sig  
rädd, nervös eller ensam så ska vi inte glömma 
bort att vi har Gud. Barnen målade och de-
korerade jättefina stenar som de skulle kunna >>

ha i fickan som en påminnelse om att Gud är 
med dom. 

Kreativiteten var stor och då regnet kom och 
gick under dagen hann ett gäng producera fina 
fiskar, armband och hårband av piprensare, 
pärlor och papper. Ett annat gäng trotsade 
regnet och lekte för fullt i lekparken och spe-
lade fotboll. Mellan regnskurarna badade en 
del tuffingar i blåsten och några sjösatte sina 
egentillverkade båtar även i havet. 

Tänk vad mycket man hinner på ett dygn. Det 
var underbart att se hur snabbt de finner nya 
vänner och blir mer och mer trygga med var-
andra. Vi lärde oss en sång som vi sjöng under 
lägret och även på lägerekot på gudstjänsten. 
Att se barnen sträcka upp armarna och peka 
upp mot Gud och från tårna sjunga ”Jag älskar 
Dig” var lika rörande varje gång.

Text: Matilda Hellberg
Foto: Elin Mikmar 

Knattelägret
Hinderbana med för-

bundna ögon. Modiga 
barn som litade fullt 

på sina ledsagare

Emma gungar 
på den mycket 

populära gungan. 

B2 kom som hemlig gäst
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En äkta vandrare

6



Pingstkyrkans Second hand-butik 
på Bergåsa har under våren sökt 
efter en person till tjänsten som 
butiksansvarig. Tjänsten som är på 
50% är ny och innebär att stötta 
verksamhetsledaren Mattias Lund-
ström, de anställda och volontärer-
na i utformandet av butiken. Fredrik 
Åkesson kommer att tillträda den 
10:e september.

Jag åker hem till Fredrik i Beseboda där han 
och hans fru Charlotte hyr ett hus. När jag 
rullar in bilen på gårdsplanen möts jag av 
glada barnskrik och nyfikna blickar. Lätt-
klädda sommarbarn springer slalom mellan 
häckar och tomatplantor i trädgården. Fredrik 
bjuder på kaffe och hemmagjord glass och jag 
är nyfiken på vad han tänker om sitt nya jobb 
och om livet.

– Varför sökte du jobbet i Second hand butiken?
– Jag har jobbat som pedagogisk resurs på en 
skola innan och hade bestämt mig redan i fe-
bruari att jag ville säga upp mig och gå vidare. 
Jag gillar verkligen tanken med Second hand. 
Det är positivt ur så många synvinklar. Miljö-
mässigt att vi tar vara på jordens resurser, att 
vi tänker på vad vi konsumerar och återvinner 
istället för att kanske köpa nya saker som vi 
inte vet under vilka förhållanden de produ-
cerats. Butikens sociala engagemang och det 
bistånd som vinsten ger.

– Vad ville du bli när du var liten?
Fredrik skrattar lite och säger: – Kommer du 
ihåg den där sången ‘vandraren har ingenstans 

att gå…’ (Nordman)? Jag sa alltid att jag ville 
bli vandrare när jag blev stor. Nu försöker 
jag att tänka att allt har sin tid. Jag gillar att 
springa och gör det gärna länge. Det blir lik-
som både en inre och yttre resa.

– Hur skulle du vilja beskriva dig själv Fredrik?
– Det är väl en process hela tiden… att vara 
mänsklig. Jag vill gärna vara äkta utan att 
försöka visa upp någon fasad.

Jag märker att Fredrik väljer sina ord noga och 
eftertänksamt letar efter svar. Han fortsätter:
– Familjen är väldigt viktig för mig och nu är 
det tid att prioritera den. Barnen är små nu en 
tid och det är därför jag gärna jobbar 50% just 
nu. Livet är inte alltid enkelt eller roligt men 
det är så det är.

– Vad med äventyrslusten?
– Den finns helt klart. Charlotte och jag för-
söker att göra lite galna upptåg när det passar. 
Förra helgen övernattade hela familjen i bilen.

– Oj, hur gick det?
Han skrattar och svarar: – Det gick.

– När blev du kristen?
– Det blir man väl hela tiden? Jag har växt in i 
det och aldrig lämnat tron. Jag var 11 när jag 
döptes, det var naturligt på något vis. Jag har 
däremot kämpat och tagit paus i från kyrkan 
i 20-årsåldern, då jag upplevde att undervis-
ningen var motstridig.

När jag frågar om han har någon förebild, 
svarar han snabbt:
– Jesus så klart!

– Vad skulle du vilja att dina barn ser som 
förebild i dig?
– Att min tro på Jesus är levande, en relation 
och inte en religion. Jag vill gärna vara FRI, 
det rymmer så oerhört mycket, då behöver 
jag inte vara självisk. Guds frihet, enkelt och 
verkligt.

Text & foto: Martina Ravnbö

En äkta vandrare
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Glimtar 
från vår verksamhet

Ewa Bergvall & Morten 
Ravnbø ledde Live Pingst  
- Pingstkyrkans kulturscen 
under Skärgårdsfesten.

By Mercy sjöng svängig gospel.

Träsnidare Ingvar 
Eriksson var en av 
många utställare. 

Många våfflor 
serverades 
till hungriga 
besökare. 

Mpho Ludidi 
blev mycket 
uppskattad 
för sin musik 
o sång

Kören Second Voice avslutade en välbesökt dag med härlig sång. 

Massa begag-
nade prylar, 
möbler, böcker, 
porslin och an-
nan kuriosa fick 
nya ägare på 
LPs höstloppis 
den 1 sept. 

Madlene Lundström m.fl. ledde härlig 
lovsång under församlingens höstupptakt 

den 2 sept. 

Fullsatt café, då fläskfilé & potatisgra-
täng serverades efter gudstjänsten. 

Göran Olsson 
predikan hade 
rubriken: Älska 
Karlskrona



9

PROGRAM SEPT-DEC ’18

16 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Psalm 9 & 10 - När Gud känns 

långt bort. Göran Olsson, sång: familjen Gullbing, Knatteklubben & 
Bibelklubben, barnvälsignelse, församlingsmöte efter gudstjänsten

19 On 18.00 Bön
20 To  18.00 Rödebygemenskap, ”Salig Blandning”, fika. Rödeby Filadelfia
21 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
23 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Öppen barnplanet

26 On 18.00 Bön
27 To  18.00 Kring Ordet, Bibelstudium Mark. 14, Rupert Lindén, fika. Rödeby Filadelfia
28 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
29 Lö 14.00 Sångstund Af Klint
  19.00 Live på Riktigt, By Mercy, Paula & Pegga, Anna  

Samuelsson - God mat o bra musik. Fri entré
30 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Marita Orevi, sång: Second Voice,  

Knatteklubben & Bibelklubben

2 Ti 18.00 Bönegemenskap. Rödeby Filadelfia
3 On 18.00 Bön
4 To  18.00 Kring Ordet, Mark. 15, fika. Rödeby Filadelfia
5 Fr 19.30 Station – för ungdomar, Besök av Victor Vestman från Örkelljunga
6 Lö 09.00 Träff för tonårsföräldrar med Hotellfrukost – Collection Hotel 

Carlscrona. Anmälan senast onsdagen den 3 okt. till Göran Olsson: 
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se 

   Israelhelg tillsammans med Israels vänner, Håkan Sundliden, Bengt Klintenberg
  6 Lö 15.00 Seminarium med Håkan Sundliden, servering
  18.00 Kvällsmöte, Bengt Klintenberg, Göran Olsson,  

Johnny Månsson, sång: Ruth Blomkvist & Bea Dolk
  7 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Bengt Klintenberg, Göran Olsson,  

sång: Ruth Blomkvist & Bea Dolk, Öppen barnplanet

10 On 13.00 RPG Sverigevandraren Tommy Nilsson visar bilder
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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 m/ Knatteklubben/Bibelklubben eller Öppen Barnplanet

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering.

Internationella möten i Kungsmarken på lör-
dagar 17.00, jämna veckor. Kungsmarksvägen 43. 

Marita Orevi
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  18.00 Bön
11 To  18.00 Kring Ordet, Mark. 16, fika. Rödeby Filadelfia
12 Fr 18.00 KYRKKALAS för barn i Pingstkyrkan, Glasscafé (se annons)
  19.30 Station – samling för ungdomar
13 Lö 16.00 KYRKKALAS för barn i Pingstkyrkan, Glasscafé (se annons)
14 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, På väg genom bibeln – Psalm 5 & 13 

- När jag är modfälld. Pernilla Bergström, Sång: Linn Sundkvist, 
Knatteklubben & Bibelklubben, församlingsmöte efter gudstjänsten

17 On 13.15  Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.25  Musikandakt Elineberg Rödeby 
  18.00 Bön
18 To  10.30 Sångstund Ekliden
  18.00 Rödebygemenskap. Ingela & ”Rödebykapellet”, fika. Rödby Filadelfia
19 Fr 19.30 inget Station – samling för ungdomar
20 Lö  PRE-UNITE19 i Hässleholm, heldag för ungdomar och volontärer, 

mer info. av Pernilla Bergström
   LP-dag i Karlskrona för regionen Blekinge/Skåne m.fl. Tomas 

Jönsson, Börje Dahlkvist LP-riks m.fl. 
21 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Börje Dahlkvist LP-riks, sång: Rode Eriksen, Öppen 

barnplanet

24 On 18.00 Bön
25 To  18.00 Kring Ordet, Bibelstudium, Rom. 1, Rupert Lindén, fika. Rödeby Filadelfia
26 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar, Filmkväll
27 Lö 09.30 Träff för småbarnsföräldrar med Hotellfrukost – Collection 

Hotel Carlscrona. Anmälan senast onsdagen den 23 okt. till Göran 
Olsson: goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se 

  18.00 HÖSTKONSERT, Second Voice m.fl. fri entré, insamling  
till stöd för Rohingyer, på gränsen till Bangladesh  

28 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Psalm 23 - När jag är orolig. Göran 

Olsson, sång: Sarah Törnqvist, Knatte- & Bibelklubben, Offergång.

31 On 18.00 Bön
1 To  18.00 Kring Ordet, Rom. 2, fika, Rödeby Filadelfia
2 Fr  Inget Station, Höstlov
4 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Psalm 25 - I förtröstan på Gud. 

Göran Olsson, Strängmusiken, Öppen barnplanet, Tacksägelse för 
de som avlidit i tron på Jesus under året som gått.

6 Ti 18.00 Bönegemenskap, Rödeby Filadelfia
7 On 18.00 Bön
8 To  13.30 Sångstund Fregatten
  18.00 Kring Ordet, Rom. 3, fika, Rödeby Filadelfia
9 Fr 19.00 Station – The Wave - Ungdomskväll i Jämjö
11 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Internationell gudstjänst, Mikael Severinsson, Joachim Gustavsson, 

sång: Tommy Olsson, Nattvard, Knatte- & Bibelklubben
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14 On 13.15  Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
  14.00  RPG Roland Nelson Korskyrkan Lyckeby
  14.25  Musikandakt Elineberg Rödeby 
  18.00 Bön
15 To  18.00 Rödebygemenskap, Anders Lovemo, Ingrid & Roland Johansson, 

fika,  Rödeby Filadelfia 
16 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
17 Lö 19.00 Live på Riktigt med Michael Jeff Johnson  

- God mat o bra musik. Fri entré
18 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Göran Olsson, Öppen barnplanet
  18.00 Sjukhuskyrkans höstmöte och välkomnande av nya 

sjukhuspastorn Lovisa Furingsten

21 On 18.00 Bön
22 To  18.00 Kring Ordet, Rom. 4, fika, Rödeby Filadelfia
23 Fr 19.30 Station – samling för ungdomar
25 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, På väg genom bibeln – Psalm 28 - Hör Gud min bön? 

Rupert Lindén, sång: Mattias Lundström, Knatte- & Bibelklubben

28 On 18.00 Bön
29 To  18.00 Kring Ordet, Bibelstudium, Rom. 5, Rupert Lindén, fika, Rödeby Filadelfia
30 Fr 19.30 STATION+  – samling för ungdomar.    
1 Lö 16.00 Julfest för Små och Stora, Bibelutdelning och annat skojigt
2 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, sång: Second Voice

4 Ti 18.00 Bönegemenskap, Rödeby Filadelfia
5 On 14.30  Musikandakt med adventsfika, Elineberg Rödeby 
  18.00 Bön
6 To  18.00 Kring Ordet, Rom. 6, fika, Rödeby Filadelfia
7 Fr 14.00 Sångstund Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
  19.30 Station – samling för ungdomar
8 Lö 14.00 Sångstund Af Klint
  16.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, 

körer och orkester, entré
  19.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, 

körer och orkester, entré
9 Sö 11.00 Adventsgudstjänst, Pernilla Bergström, 

Nattvard
  17.00 Julkonsert  med Pingstkyrkans solister, 

körer och orkester, entré Lördag 
17. nov. 
kl 19

Michael Jeff   
Johnson
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SAMUEL  BOTHÉN

– Jesus  
känns nu  

som en mer naturlig del 
av livet

JESUS & JAG
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– Hur kom tron på Jesus in i ditt liv?
– I 4:års åldern lekte jag möte hemma, predi-
kade för nallarna. Vid ett av dessa tillfällen 
blev jag plötsligt allvarlig och gick fram till 
mamma och sa att nu vill jag bli frälst. Då bad 
mamma och pappa med mig. Sedan dess har 
tron funnits med i mitt liv. Även fast det är 
svårt att säga hur medveten jag var om mitt 
beslut när jag var fyra år, så har tron varit en 
naturlig del av mitt liv. Det pratades mycket 
om Jesus hemma och i församlingen. Jesus 
var en naturlig del av livet. Vi bad och läste 
barnens bibel under uppväxten. Gick i sön-
dagsskolan och ungdomsgrupper i Filadelfia i 
Torhamn. Döpte mig när jag var 11 år.
 – Efter att jag blivit döpt, blev jag mer 
intresserad av kristen tro. Satt inte längre i 
lilla salen, utan var med på gudstjänster och 
lyssnade på predikningarna. Längtade efter att 
få veta mer.

Under tonåren var det jobbigt att inte kunna 
leva upp till det som jag trodde att jag skulle 
leva upp till. Krav som jag själv satte upp.

– Har du tvivlat någon gång?
– Har nog aldrig tvivlat på Guds existens.Men 
i 20-årsåldern tvivlade jag på min egen tro, 
min förmåga att nå upp till de krav jag själv 
satt upp, eller som jag upplevde att jag borde 
leva upp till, kopplade till tron. Istället för att 
söka mig närmare Gud, drog jag mig längre 
ifrån Gud.

– Vad förde dig tillbaka till Gud?
– När jag lyssnade på en pastor på Youtube. 
Hans budskap träffade mig, och jag bad med i 
en bön som pastorn bad och då hände något. 
Gud kom och mötte mig i min ensamhet. 
Hade gått runt med en klump i magen en 
längre tid, men kände att den försvann i mötet 
med Gud. Allt blev inte perfekt för det, men 
det blev en tydlig vändpunkt i mitt liv. Flera 
saker i mitt liv föll på plats. Började gå mer på 
gudstjänster, kände mig mer bekväm med att 

gå i kyrkan. När man har det lite jobbigt med 
tron, kan det ibland kännas jobbigt att gå i 
kyrkan. Sen tar en sån process lite tid.

– Din mamma fick cancer, hur påverkades din 
relation till Gud?
– Vi bad mycket för mamma. På ett sätt fick 
man vila i tron. Jag kan ärligt säga att jag var 
aldrig arg på Gud. Klart jag undrade varför 
detta skulle hända min mamma, men jag 
skyllde aldrig på Gud. Hon dog juni 2013, en 
tuff period. Händelsen gjorde att jag drog mig 
närmare Gud.

– Hur skulle du beskriva din relation till Jesus 
idag?
– Den är mer avslappnad. Att jag vet att jag har 
alltid Jesus med mig, oavsett om jag känner 
det eller inte. Man måste inte alltid känna sig 
så frälst hela tiden. Att jag kan lita på att jag 
tillhör Jesus, oavsett vad jag känner. Du slutar 
inte med att vara frälst för att du misslyckas. 
Jesus känns nu som en mer naturlig del av 
livet.
 – Sedan betyder hemgruppen för unga 
vuxna jättemycket för mig. Att vara i en ge-
menskap där man kan dela allt. Dela livet, be 
tillsammans. Ibland orkar man inte be själv, 
då är det skönt att få hjälp med att be. 

Text & Bild Göran Olsson

Samuel Bothén är född 1983 i Bergkvara men uppväxt i Ljungås, 
utanför Torhamn. Jobbar nu på försäkringskassan i Karlshamn.
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MIS SIO NS R APP ORT

Hola todos! (Hej allesammans)
Telefonen plingar mitt under guds-
tjänsten. Tittar hastigt och ser att 
det är från Bolivia. Det plingar flera 
gånger till, men jag väntar tills mötet 
är slut med att svara. 

Detta sker ganska ofta, ibland mitt i natten då 
tidsskillnaden på 6 timmar kan vara förvir-
rande. Vi tackar Gud för teknologin som gör 
det möjligt att bevara kontakten med våra vän-
ner i Bolivia. Behovet att få prata med någon, 
få pröva en idé eller vision eller få ett råd på 
vägen kan ha stor betydelse. 

Pastor Oscar som är huvudansvarig för såväl 
församlingsarbetet som det sociala arbetet, 
kämpar oförtrutet på, trots vacklande hälsa. 
Han är en Gudsman med stort förtroende hos 
befolkningen. Nya församlingar planteras hela 
tiden. Då inga farbara vägar finns, rider han 
med häst för att kunna predika evangelium. 

Från flera av dessa avlägsna byar kommer de 
elever som finns på internatet i San Antonio. 
Denna institution växte fram ur behovet av 
utbildning även för de mest marginaliserade 
befolkningsgrupperna. Detta blev till stor 
välsignelse och vi ser idag hur den nya gene-
rationen av ledarskap i både församlingar och 
samhälle, har vistats hos oss under längre eller 
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Hola todos! (Hej allesammans)
kortare perioder av sina liv. Vi ser en enorm 
förändring i levnadsförhållandena för befolk-
ningen under deras ledning. Vi känner oss 
både tacksamma och en aning stolta att ha fått 
vara en del i detta verk. Stor tacksamhet kän-
ner vi även över vår församling i Karlskrona 
som fortsatt stödjer arbetet på många sätt. 

Under vårt förra besök fick vi tillfälle att 
besöka den plats där vi började vårt mis-
sionsuppdrag i Bolivia 1980. En indianby vid 
Pilcomayofloden, Capirendita var på fötter och 
välkomnade oss på ett storslaget sätt. Många 
minnen och tårar tillsammans. Svettigt, 
42gr i skuggan. Dop i floden då vi för första 
gången fick vara med om att alla som döpts 

också blev andedöpta. Vi blev djupt gripna av 
att få inblick i det arbete som Pastor Ernesto 
Nokú håller samman. Pastor i församlingen 
i Capirendita med 28 utposter. Lärare i flera 
ämnen, nyligen avlagt en licenciaturexamen, 
och ansvarig för det internat som finns där. 
Denne broder döpte jag till Kristus för 38 år 
sedan. Fatta att det var känslosamt. Vi mötte 
också de sista av den gamla generationen som 
fortfarande lever. 

Våra hjärtan brinner fortfarande för dessa 
i övrigt bortglömda av människor men rikt 
välsignade av Herren. Det finns så mycket 
mer vi skulle vilja göra tillsammans med våra 
indiansyskon. Vi önskar att få inspirera unga 
människor till att ge sig hän åt Guds verk som 
vi fick göra i unga år. Skörden är stor men ar-
betarna få. Bed skördens Herre att han sänder 
arbetare till sin skörd. 

Ethel & Anders Bertling
>>

Då inga farbara vägar finns, rider pastor Oscar 
med häst för att kunna predika evangelium.
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MIS SIO NS R APP ORT

Tillbakablick…
Det skiljer cirka 200 mil mellan 
Karlskrona och staden Izmail, i södra 
Ukraina. Gemenskapen försam-
lingarna emellan började under 
1990-talet, efter perestrojkans 
inträde. Församlingen Emanuel på 
gatan Ukrainskaja blev Karlskronas 
vänförsamling. Tron på Jesus för-
enar oss och ger samhörighet och 
gemenskap som är unik, vad vi än 
finns på denna jord. Även här!

Landet Ukraina är ungt och erkändes år 1991. 

Utvecklingen i samhället är under ständig 
process. Ca 46 miljoner bor i landet idag. Sta-
den Izmail har ca 80 000 invånare. Missionen 
(församlingens hjälpverksamhet) i försam-
lingen har varit och är till stor hjälp för hela 
staden genom att leva nära sin nästa och visa 
omsorg genom ex. att dela ut mat och kläder 
och varje vecka finnas med på barnhemmen 
med olika aktiviteter. Frågan som det jobbas 
efter är: - Hur skulle Jesus gjort? 

Flera hjälpsändningar har gått från Karlskro-
na genom åren. Saker som samlats in har varit 
till stor hjälp på barnhem, sjukhus, skolor och 
till enskilda individer. Församlingen har blivit 
en naturlig del att vända sig till bl.a. hos de 
sociala myndigheterna. 
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Församlingen har ca 450 medlemmar med två 
kyrkor som ligger på varsin sida om staden.
Vid millenniumskiftet var det många från 
församlingen som lämnade landet. Dessa 
förändringar påverkade på många olika sätt. 
Pastor Pjotor med fru Raja har idag lämnat 
över ansvaret till Gena som nu är pastor. Den 
6 augusti var det dop för 22 stycken i floden 
Donau. Härligt!

Resan mot Ukraina
Den 6 juni åkte vi mot Izmail, Ukraina. Vi var 
8 stycken. Vi startade med flyg till Bukarest, 
och hoppade där in i Bertil och Veorica Pers-
sons minibuss. Efter en övernattning stod vi i 
Izmail på Nachinova och knackade på Tanjas 
dörr. Mycket kära återseende. Kärleken och 

uppskattningen av att Karlskrona församling 
efter ca 25 år inte glömt bort dem, pratas det 
om under hela resan. Vi träffar människor 
och möter olika livsöden. De lever under 
andra förhållande med andra frågor, men med 
samma behov. Matbordet är en bra samlings-
plats för samtal. Vi besöker även en by som har 
söndagskola för barn som hittat Jesus.

Vi möter församlingen på bönemöte och på 
förmiddagens gudstjänst på söndagen. Alla 
står upp och hälsar till oss alla i Karlskrona. 
De ber att vi inte glömmer dem utan att de ska 
få finnas med i våra böner. Efter 4 intensiva 
dagar känner vi tacksamhet att få vara med. 

/Annette Lundsgård
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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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MED LEMS N Y T T

Födelsedagar
40 år  
13 Okt Pernilla Stenlund
19 Nov Mariella Borg  

60 år  
13 Nov Anders Stranne
30 Dec Kjell Othén

65 år  
27 Dec Göran Wohlin

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

70 år  
28 Nov Tommy Johansson

80 år  
5 Nov Rolf Persson
9 Nov Febe Björklund
10 Dec Gunborg Johansson

90 år & äldre  
13 Nov Birgit Holgersson 91 år
9 Dec Maiken Carlsson 92 år
10 Dec Lars Ahlström 98 år

Inflyttad  
17 Jun Samuel Bothén
17 Jun Ann-Sofie Wiberg 

Utflyttad  
17 Jun Mats Petersson
17 Jun Louise Sundkvist 

Döpta  
10 Jun Ulf Månsson
17 Jun Johan Johansson

Nu byter Söndags-
skolan namn! 

Söndagar kl 11:00 
Knatteklubben 3-8 år
Bibelklubben 9-12
ojämna veckor

Öppen barnplanet 
jämna veckor

Har du flyttat eller inte vill stå med under födelsedagar? 
Ring 0455-555 40 eller maila info@pingstkyrkankarlskrona.se  

”Mamma, 
vad händer 

när man 
dör?”

”Var kommer  
jag ifrån?”

”Vem är 
Gud?”

Alpha!
 
Vi träffas och äter tillsammans, sedan är det föreläs-
ning med efterföljande intressanta samtal i grupper.

Anmälan till info@pingstkyrkankarlskrona.se

Se närmare datum och info om Alphakursen på 
hemsidan: www.pingstkyrkankarlskrona.se

Startar den 
11 oktober
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Många upplever idag att de saknar nå-
got. Ett tomrum som behöver fyllas. 
De vet inte riktigt vad det är, vilket 

gör det svårare att söka efter det som saknas. 
Reklam ropar idag ut, att här finns det du söker, 
här är vägen till lycka och mening. Det leder till 
att människor fyller tomrummet med allt möj-
ligt. Arbete, dieter, aktier, kläder, inredning, 
kasinon, alkohol, prylar, droger, träning, bilar, 
hus, yoga, astrologi, sex, tv-serier, youtube, 
Snapchat, Facebook, mat, båtar, resor, etc. 
 Inget av detta är det som fyller tomrummet, 
det som saknas. De kan ge kortare tillfredstäl-
lelse men aldrig någon bestående mening. 
Mycket av detta har även en destruktiv påver-
kan på våra liv. Vilket leder till ett ännu större 
tomrum.  
 
Vad är det då som kan fylla vårt tomrum?

Ett akaciaträd i Saharaöknen, ansågs vara värl-
dens ensammaste träd. Det var det enda trädet 
på över 40 mil! Trädet blev en levande fyr mitt i 
öknen. En vägledning för kamelkaravaner och 
andra som färdades genom den ödsliga öknen. 
Hur kunde trädet överleva ensamt mitt i öknen? 
Svaret hittade man när man grävde en brunn 
bredvid trädet. Då fann man att trädets rötter 
nådde hela 35 meter, ända ner till grundvattnet. 
Tyvärr kördes trädet ner 1973 av en berusad 
lastbilschaufför.

Jeremia 17:7-8 
Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, 
som litar helt till Herren. Han blir som ett träd 
planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter 
mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, 
bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under 
torra år, upphör inte att bära frukt.

Vatten är den viktigaste beståndsdelen i allt 
levande. Alla vet att vi behöver vatten för att 
överleva. Vi har förmånen att bo i ett land där 
vi kan dricka vattnet som kommer ur vatten-
kranen hemma. Men inte heller det vattnet kan 
fylla vårt tomrum. I Johannes 4 kan vi läsa om 
när Jesus möter en kvinna vid Sykars brunn. 
En kvinna som försökt möta sin längtan, sitt 
sökande, sitt tomrum med olika män. Jesus 
berättar för henne att det hon söker, endast kan 
finnas i tron på Jesus.  

Joh. 4:13-14
Jesus svarade: ”Den som dricker av det här 
vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av 
det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. 
Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett 
flöde som ger evigt liv.”

Så frågan är. Är du säker på att du saknar det 
du söker? 

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Jag hajade till när jag nyligen läste ”Herregud & Co” av Royne 
Mercurio. Är du säker på att du saknar det du söker? Det är 
verkligen en bra fråga att ställa sig. För om jag inte saknar 
det jag söker, behöver jag inte söka. Det kan finnas två  
orsaker till att jag inte saknar det jag söker. 1: Jag behöver 
inte det jag söker. 2: Jag har redan det jag söker. 

Är du säker på  
att du saknar det 
du söker?
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