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JOHAN HUMBLE:

– Jesus tog
bort rädslan
och ångesten

s. 7

VINTERNS PROGRAM s. 9

Han var med alla
dagar, ljusa och gråa s. 5

Jesus och jag, vi har
känt varandra länge s. 15

PA STO RD:

Trevlig, trevlig, trevlig
är Herren Sebaot!*
Är Gud verkligen trevlig? Är Jesus trevlig?
Andra ord för trevlig är; trivsam, behaglig, gemytlig, mysig,
schysst, rolig, underhållande, roande, hygglig, snäll, sympatisk
och vänlig. Är det ord som beskriver Gud eller Jesus?
För mig är Gud hela universums
skapare, härskarornas Gud. Orden
Herren Sebaot betyder just ”Herren,
härskarornas Gud”. Den Gud jag tror
på är stor och mäktig. Men trevlig är
inte ett ord som jag skulle använda för
att beskriva Gud.
När Gud blev människa, när Jesus
kom hit ner till jorden, var han långt
ifrån trevlig, han var provocerande.
Jesus undervisade om omvändelse,
om bättring, att vända andra kinden
till, att älska sina fiender, att be för
dem som förföljer, att ge till invandraren, den faderlöse och änkan. Att
störst är den som är andras tjänare,
att se alla människors lika värde. Ett
radikalt budskap både då och idag.
Trevlig är dock inte ett ord som beskriver den Jesus jag tror på.
Jag tror på en kärleksfull och rättvis
Gud. En Gud som har all makt, i him-

melen och på jorden. En levande Gud
som jag kan ha en personlig relation
till. Jag tror på Jesus som vunnit seger
över ondskan och döden. Att Jesus är
den enda vägen till evigt liv och att
han finns vid min sida varje dag.
Hur skulle du beskriva Jesus?
I denna tidningen kan du läsa om
några som berättar om deras personliga relation till Jesus. Trevlig läsning.
Om du har frågor om Gud och Jesus,
får du gärna höra av dig.
/Göran Olsson
pastor och tf föreståndare
* Egentligen lyder
texten från Jesaja 6:3
”Helig, helig, helig är
Herren Sebaot! Hela
jorden är full av hans
härlighet.”
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CARINA HOLMESSON:

30 år

i församlingens
tjänst

Det är en riktigt fin, klar höstdag i november. I kyrksalen är det förväntansfulla
bebisar tillsammans med föräldrar som
efter ett höstlovsuppehåll återigen ska
få sjunga, dansa och mysa tillsammans.
Idag är där nio stycken bebisar men
ibland kan det vara upp mot 25 stycken!

TEL. EXP

0455-555 40

ADRESS:

V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
info@pingstkyrkankarlskrona.se
- övriga mailadresser, se hemsidan
www.pingstkyrkankarlskrona.se

E-MAIL:

HEMSIDA

FÖRSAMLINGENS BASVERKSAMHET:
BANKGIRO:
SWISH-NR:

982- 2032
123 060 99 17

Vi träffas dagen efter Carinas födelsedag
och konstaterar att när hon nu firar 30 år i
församlingen arbetat mer än halva sitt liv här!
Som 21-åring blev Carina ”headhuntad” från
Mariannelunds Folkhögskola av dåvarande
föreståndare Folke Steen till Karlskrona för
att arbeta som evangelist. Eller ja, man gjorde
ALLT berättar hon vidare: barnsamlingar,
predikningar, pysseldagar, körer, samlingar
>>
för äldre, närradio, hembesök, skolbesök,

Göran Olsson, pastor och tf föreståndare
Pernilla Bergström, ungdomspastor
Carina Holmesson, musik
Stina Olsson, administratör
Tomas Jönsson, LP-föreståndare
LP-verksamheten Karlskrona
Mattias Lundström, verksamhetsledare Second Hand
Fredrik Åkesson, butiksledare Second Hand
Second Hand: Transporten

0768-68 11 13
0703-93 97 98
0736-32 00 28
0455-555 40
0709-56 65 67
0455-69 49 79
072-187 30 56
0455-200 41
0768-85 86 55
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>> spela och sjunga på ålderdomshem och mycket

mer! På Mariannelunds Folkhögskola hamnade
hon efter att hennes mamma uppmanat henne
att plugga, något hon hade bestämt (efter att ha
slutat nionde klass efter många års mobbing)
att hon aldrig skulle göra. Men tjatet hjälpte
och på folkhögskolan pluggande hon under två
år in sina gymnasiebetyg. Tredje året kombinerade hon arbete och studier på skolan och
det var alltså även då som hon blev kallad som
evangelist till Karlskrona. Carina var redan
van att flytta, både med familjen då pappan var
pastor men även många gånger på egen hand.
När hon den 25 augusti 1988 började arbeta
i församlingen var hon därför inställd på att
stanna 1-3 år i församlingen och Karlskrona.
Men så träffade hon Daniel.
3 år senare blev det giftermål och avsked från
församlingen då de flyttade norrut. Inte SÅ
långt norrut dock – Kalmar räckte gott och
där pluggade hon till förskolelärare under 2,5
år innan de återigen vände tillbaka till Karlskrona. Hon fick en projektanställning på ett år
i kommunen och efter det föddes deras första
son Samuel.
Under tiden som föräldraledig träffades hon
och andra mammor hemma hos varandra för
att umgås och en gång fick hon frågan om hon
inte kunde ta med gitarren så de kunde sjunga
tillsammans med sina barn. Sagt och gjort. Gitarren fick följa med. Fler föräldrar ville vara
med och gruppen växte sig större. Till slut
bestämde de sig för att träffas i kyrkan istället
så att ännu fler kunde vara med och det blev
både spädbarnsmusik och musiklekis. Arbetet
som förskolepedagog lockade aldrig tillbaka
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henne utan hon har istället trivts bra att vara
hemma med deras tre barn under totalt 11 år.
När hon fick frågan om hon ville göra samma
sak, spädbarnsmusik och musiklekis, fast som
anställd på 10 % i församlingen var det inte
svårt att tacka ja. Idag arbetar hon 35 % här i
Pingstkyrkan och 25 % i Jämjö pastorat.
När jag frågar Carina om vad församlingen
betyder för henne svarar hon att det är hennes
andliga familj och ett andra hem. En plats där
hon vet att vänner aldrig är längre bort än ett
telefonsamtal.
Förutom barnmusiken är hon även ansvarig
för en av Pingstkyrkans körer – Second Voice.
En kör där alla som älskar att sjunga tillsammans får vara med. Idag är det ett troget gäng
på drygt 40 personer som är med i kören och
förutom att körsång låter fint i örat är den
sociala biten lika stor. För en del i kören har
församlingen blivit ”ett andra hem”. För andra
har det lett till engagemang i Second Handbutiken eller en nyfikenhet på vem Gud är
och därför börjat i Alpha. För man ska inte
glömma bort att hon en gång kallades som
evangelist och att det fortfarande är precis vad
hon är då hon vecka efter vecka träffar människor och berättar om vem Jesus är genom
sång, musik och personliga samtal.
Text & Bild: Elin Mikmar

JESUS & JAG
GUDRUN ALLERT:

Jag skulle ha
”roligt”, men
på kvällarna
grät själen
Jag är uppvuxen i ett troende hem. Min pappa
var pingstpredikant. Så Gud och Jesus var en
naturlig del från början av mitt liv. Tyvärr led
min mamma av ett svårt hjärtfel och kunde
aldrig lämnas ensam. När pappa hade möten
fick min bror och jag ”passa” mamma. Hon
kunde få epileptiska anfall. Pappa ville tjäna
Gud, men mamma förblev sjuk. Vi bad många
gånger för henne. ”Var är du Gud?”.
Till slut orkade pappa inte fortsätta sin tjänst och vi
flyttade till Kalmar. Mormor och morfar bodde där.
Mamma dog när jag var 14 år. Trösten blev Jesus, att gå
på möten och bibelstudier hjälpte mig. På sommaren var
det ungdomsvecka och då kände jag Guds tilltal extra.
Jag fick förbön, och räknar den dagen som min frälsningsdag.
Någon söndag senare var vi tio ungdomar som döptes.
Många från skolan var där. Skolan var 7-årig flickskola.
När jag kom upp i klasserna hände det då och då att jag
fick hålla i morgonandakterna. Då var hela skolan och
lärarna samlade. Att få peka på Jesus och vem han var
blev en välsignad upplevelse för mig.

>>

Gudrun Allert född 1931
i Mörbylånga, Öland.
Uppvuxen i Nybro, Tranås
och Kalmar.
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>>
Varje söndag under några år åkte en
”syster” och jag tåg ett par mil och hade
söndagsskola på eftermiddagen. Så gick
åren och det blev dags för utbildning, välja
yrke. Jag kom till en annan stad. Där ett
tag tappade jag intresset för Jesus. Jag var
på väg bort! Jag skulle ha ”roligt”, men på
kvällarna grät själen. Nej detta ville inte
Jesus, att jag skulle lämna honom! Kampen
blev hård. Jag måste bestämma mig, Jesus
vann!
Åren gick och jag träffade min man Gösta.
Med fyra barn och heltidsjobb var det
kämpigt och oroligt. Men jag ser hur Gud
hade omsorg om oss och beskyddade oss.
Jesus var med alla dagar, ljusa eller gråa.
Lyckan var ju när barnen döptes och vi var
med i Guds familj. I familjen gällde alltid
”Guds hus” på söndagarna. ”Herre till vem
skulle vi gå du har det eviga livets ord”.
Och var hade jag varit idag utan Jesus. På
mitt lilla sätt har jag fått tjäna Jesus i söndagsskolan och närradion när den fanns.
När jag så efter mer än 50-års rikt och
välsignat äktenskap blev ensam, kom
frågorna: Hur skulle det gå nu? Oron var
stor. En morgon när jag satt vid köksbordet
och tittade ut, satt på fönsterblecket en
gråsparv och tittade in och liksom sa: ”Jag
har omsorg om sparven, jag har omsorg
även om dig”. Det blev en direkt hälsning
från Jesus, och han har varit med genom
åren. Nu när krafterna avtar (snart 87 år)
orkar jag inte vara så aktiv, men möjligheten finns. Då är det barn, barnbarn och
församling som är
fokus. Och jag vet
att när jag tar (drar)
mitt sista andetag så
håller Jesus mig i
handen och tillsammans går vi genom
himmelens port.
Text: Gudrun Allert
Foto: Stina Olsson

JOHAN HUMBLE:

Med Jesus
aldrig är ens
Berätta lite om början på din resa!
- Jag är från Norrtälje, där jag är
uppväxt i ett ateistiskt hem. Jag har
alltså ingen barnatro. 1988 kom jag
till Karlskrona på grund av lumpen,
och här stannade jag.
– Hur kom du till tro?
– När jag var 18 år var jag med om en allvarlig
trafikolycka som påverkade mig enormt. Jag
fick så mycket tankar och ångest kring döden,
och det hade en negativ effekt på mig. Jag insåg att man kanske inte är odödlig, som man
i ungdomens år kan känna. Det var en jobbig
tid, men så fick jag prata med en vän som var
med i Pingst. Samtalen ledde till att jag kände
att det här med tro och Jesus kanske inte bara
var snack ändå. Jag tänkte att det kan inte vara
en slump att vi finns här på jorden.
En dag ställde jag mig på knä och sa till
Gud ”om du finns, så visa det”. Genast kände
jag som att varmt vatten bara sköljde över mig.
Det var en fysisk kontakt jag aldrig känt förut.
Jesus tog bort rädslan och ångesten.
– Vad stärker din tro?
– Jag går till kyrkan så ofta jag kan, och lyssnar gärna på predikningar på nätet - är nästan
beroende av dessa! Så finns det tillfällen då
man bara känner av Jesu närvaro lite extra,
som när man är ute i naturen, eller upplever
kraften i en rykande storm ute till havs, eller
när man får hålla i sitt nyfödda lilla barn...
– Har du något sätt att leva ut tron på?
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JESUS & JAG

är man
sam
– Man försöker ju vara en god människa i
grund och botten. Sen sitter jag i personalrådet i församlingen, och går gärna
på cellgrupper där man möts hemma hos
andra och samtalar.
– Hur viktig är Jesus för dig?
– Det är ju han som bär hela mitt liv!
Han finns i allt, hela tiden. Jag minns hur
dåligt jag mådde innan Jesus grep in i
mitt liv, och känslan av att från att inte ha
någon tro alls till att det verkligen händer
något, det är något alldeles speciellt!
– Vad är det bästa med tron?
– Tryggheten. Att man aldrig är ensam,
och att det alltid finns ett hopp. Hur
mörkt det än ter sig, så vet vi också att
Jesus redan har varit med om allt vi är
med om. Man kan alltid pröva Gud.
Jag gjorde det, och är så glad över det!
Text: Vendela Holmesson
Foto: Göran Olsson

FEM KORTA:
Ålder: 51
Bor: I stan
Familj: Tre barn och
blivande frun Camilla
Yrke: Intendenturofficer
i flottan
Favoritvers i Bibeln:
Jesaja 53:4-12
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Glimtar
från vår verksamhet
Ann-Sofie Wiberg & Erik
Bergvall var några av de
som medverkade under
höstkonserten den 27 okt.

Carina Holmesson
ledde kören Second
Voice under höstkonserten.

Håkan Sunnliden & Bengt
Klintenberg
undervisade
under Israelhelgen i oktober.

Anna Lönnebo
Samuelsson
gästade Live
på Riktigt 29
sept.

Stina Jönsson sjöng solo i en
av gospelsångerna.

Kyrkan fylldes med många glada barn då församlingen
för första gången arrangerade Kyrkkalas. Stina & Elsa
ledde de båda Kyrkkalasen.
Församlingens kör By Mercy sjöng svängig gospel
under Live på Riktigt

Ba rn verksam
heten
s tar tar
upp igen
en bit in
i januar
i,
se i prog
rammet

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka

LP-möten i andra församlingar
– se aktuell annonsering.

Internationella möten i Kungsmarken på lördagar 17.00, jämna veckor. Kungsmarksvägen 43.

DECEMBER

7 Fr
		
8 Lö
		
		
9 Sö
		

14.00
19.30
14.00
16.00
19.00
11.00
17.00

Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
Station – samling för ungdomar
Musikandakt Af Klint
Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
Adventsgudstjänst, Pernilla Bergström, Nattvard
Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré

12 On
		
13 To
14 Fr
16 Sö

14.15
18.00
18.00
19.30
11.00

Musikandakt Fridlevstad Sevicecenter Adventsfika
Bön
Kring Ordet, Rom 7, fika, Rödeby Filadelfia
Station- samling för ungdomar. Julavslutning
Adventsgudstjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström, sång: Elsa
Joehlsson, Därefter Seniorernas Jullunch, anmälan

20 To
23 Sö

18.00
11.00

Rödebygemenskap, Julfest Lp-vänerna, fika, Rödeby Filadelfia
Julgudstjänst, sång: Göran Wohlin

24 Må

15.00

25 Ti

08.00

Julafton, Jul i gemenskap på Café TreG - Tillsammans med kyrkorna
i Karlskrona
Juldagen, Julotta, Göran & Stina Olsson, sång: Mattias Lundström &
Carina Holmesson
UNITE Nyårskonferens/Ungdomsfestival i Malmö
Nyårsgudstjänst, Rupert Lindén

28 Fr		
30 Sö
11.00

2 0 1 8 - 2 0 1 9

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 - Station - Tonår och uppåt
Söndagar 11.00 Gudstjänst m/ Knatteklubben/Bibelklubben eller Öppen Barnplanet

V I N T E R N

R I V U T O C H H Ä N G U P P!

PROGRAM DEC-MARS ’19

JANUARI

2019			
1

Ti

15.00

6

Sö

11.00

Nyårsgudstjänst i Rödeby kyrka, Anders Bertling, Senorenteamet,
fika. Rödeby Filadelfia
Trettondagsgudstjänst, Göran Olsson, sång: Rode Eriksen

8 Ti
9 On
10 To
		

18.30
09.30
09.30
13.30

Kör en Second Voice startar
Sädbarnmusiken 0-1 år startar
Musiklekis – 1 år och uppåt startar
Musikandakt Fregatten
9

JANUARI ...

V I N T E R N
2 0 1 9

FEBRUARI

10

13 Sö

11.00

Bönegudstjänst med nattvard. Pernilla Bergström, sång: Linn
Sundkvist m.fl.

			
14 Må 18.00
15 Ti
18.00
16 On 18.00
17 To
17.00
		
18.00
18 Fr
18.00
19 Lö
18.00
20 Sö
10.00
		 11.00

BÖNEVECKA FÖR 2019
Bön
Bön
Bön
Samtal/Planering/Bön inför vårens samlingar, fika. Rödeby Fiadelfia
Bön
Bön
Bön
Bönemorgon
Församlingens årshögtid 2019, Göran Olsson, Lovsångsteam,
servering

23 On
		
		
24 To
25 Fr
		
26 Lö

13,15
14.15
18.00
17.00
18.00
19.30
19.00

27 Sö

11.00

Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
Musikandakt Elineberg, Rödeby
Bön
Bibelstudium/Samtal,ifika. Rödeby Filadelfiaka
Joy, MP & CC startar
Station – samling för ungdomar
Live på Riktigt, Terese Fredenwall &
Läkarmissionen - God mat o bra musik. Fri entré
Gudstjänst, predikan & sång familjen Lovemo,
Knatteklubben & Bibelklubben startar

30 On
31 To

18.00
18.00

1 Fr
		
3 Sö
		

14.00
19.30
10.00
11.00

5 Ti
6 On
7 To
8 Fr
10 Sö
		

17.00
18.00
17.00
19.30
10.00
11.00

Bön
Rödebygemenskap. Hela Filadelfia sjunger/spelar.
Mikael Severinsson. Fika. Rödeby Filadelfia
Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Gudstjänst, Göran Olsson, sång: Second Voice, Öppen barnplanet
Bönesamling Rödeby Filadelfia
Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Gudstjänst med nattvard, Mikael Severinsson, Knatteklubben &
Bibelklubben

13 On 18.00
14 To
17.00
15 Fr		
17 Sö
10.00
		
11.00

Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Inget Station – Sportlov
Bönemorgon
Gudstjänst, Öppen barnplanet

20 On
		
		
21 To

Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
Musikandakt Elineberg, Rödeby
Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia

13.15
14.15
18.00
17.00

27 On
28 To

18.00
18.00

1 Fr
2 Lö
		
3 Sö
		

19.30
10.00
14.00
10.00
11.00

Bön
Rödebygemenskap. Lovisa & Marcus Furingsten. Sjukhuskyrkan/
Ljus i Öster, fika.Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Världsböndagen - ekumenisk frukostbön i Mariedalskyrkan
Musikandakt Af Klint
Bönemorgon
Gudstjänst med nattvard, Rupert Lindén, sång: Second Voice,
Öppen barnplanet

5 Ti
6 On
7 To
		
8 Fr
10 Sö
		

17.00
18.00
14.30
17.00
19.30
10.00
11.00

Bönesamling Rödeby Filadelfia
Bön
Musikandakt Vitus Elena
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Internationell gudstjänst, Mikael Severinsson, Joachim
Gustavsson, Knatteklubben & Bibelklubben, lunch serveras efter
gudstjänsten

13 On

14.00

RPG ”Vi talar om himmelens fröjder”. Sång och musik av Berit och
Torsten Weister. Servering och lotteri
Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station - samling för ungdomar
Körhelg med Louise Bjurling (se nästa sida)
Bönemorgon
Gospelgudstjänst, Göran Olsson, sång: Louise
Bjurling & stor gospelkör, Öppen barnplanet

		
18.00
14 To
17.00
15 Fr
19.30
16 Lö		
17 Sö
10.00
		
11.00
20 On
		
		
21 To
22 Fr
23 Lö
24 Sö
		

13.15
14.15
18.00
17.00
19.30
17.00
10.00
11.00

Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
Musikandakt Elineberg, Rödeby
Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Administrationsmöte, Bokslut för 2018 m.m.
Bönemorgon
Gudstjänst, Besök av Lisa & Lars Hörnberg och ungdomar från
Caminual Felix, Knatteklubben & Bibelklubben

27 On
28 To

18.00
18.00

29 Fr
31 Sö
		

19.30
10.00
11.00

Bön
Rödebygemenskap. Unga vuxna vittnar/sjunger. Pernilla
Bergström, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Missionsgudstjänst, Niclas & Anne Collén, Öppen barnplanet,
OBS! Sommartiden startar!!

2 0 1 9

Inget Station – Sportlov!
Bönemorgon
Gudstjänst, Glimtar från vinterlägret, Pernilla Bergström m.fl.
Knatteklubben & Bibelklubben

V I N T E R N

MARS

22 Fr		
24 Sö
10.00
		
11.00
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Julens
öppettider:

FÖRSÄLJNING:
Öppet: lör 22/12, lör 29/12, lör 5/1.
Stängt: tis 25/12, tis 1/1.
INLÄMNING:
Öppet: tors 27/12, ons 2/1, tors 3/1.
Stängt: 24-26/12, 31/12-1/1
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

– Allt överskott går till bistånd och socialt arbete!

Adr Sunnav. 99A
Tel 0455-20041
Fika på Café 2!

Inlämning:
Mån – Tor kl 9 – 15
Tis kl 17 – 20
Mobil: 0768-858 655

    www.pingstkyrkankarlskrona.se

LIVE PÅ RIKTIGT
26 januari kl 19.00
- God mat o bra musik. Fri entré
Terese Fredenwall är sångerska, gitarrist och låtskrivare. Hon slog
igenom som artist då hon medverkade i Melodifestivalen 2013 med
låten Breaking the Silence. Som låtskrivare har Terese bland annat
arbetat med artister som Jenny Berggren, Tommy Nilsson, Danny
Saucedo och bandet Date.
Insamling till Läkarmissionen.

SPORTLOVSLÄGER 2019
Mer info på hemsidan och på facebook inom kort:
www.pingstkyrkankarlskrona.se

En körhelg för alla: 16-17 mars 2019
VILL DU SJUNGA GOSPEL?
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Louise Bjurling, bl.a. sångerska och körledare kommer att inspirera
att sjunga gospel. Vi övar på lördagen 16 mars och sjunger på
gospelgudstjänsten 17 mars.
Avgift 200 kr. Anmälan sker till anna.stragefors@hotmail.com eller
bearnice.nilsson@gmail.com senast 1 mars
Alla är välkomna att vara med!

Glimtar
från vår verksamhet
Den 20 oktober hade LP en regiondag i Karlskrona med seminarium
och kvällsmöte. Talare var Börje
Dahlkvist från LP-riks

Börje Dahlkvist från
LP-riks, undervisade och
predikade inspirerat i LPgudstjänsten den 21 okt.

Sångare och låtskrivaren Michael Jeff Johnson sjöng sina
underbara sånger på Live på Riktigt den 17 nov.
Den 18 nov.
välkomnades Lovisa
Furingsten
som ny sjukhuspastor.

Lördagen den 23 nov möttes vi till en församlingskväll.
Många intressanta samtal om församlingens framtid.
Lovisa Furingsten predikade o sjöng. Mats Lindbom ordf. i sjukhuskyrkan välkomnade Lovisa till Karlskrona och Blekingesjukhuset.
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Besvara hatet
med kärlek
Årets julinsamling går till PMUstödda Panzisjukhuset. Chefläkare på Panzisjukhuset är årets
mottagare av Nobels fredspris
Dr Denis Mukwege.
Panzisjukhuset är ett sjukhus där våldtagna
kvinnor och barn får kvalificerad vård och
hjälp att läka, både kroppsligt och själsligt.
Med ditt stöd kan vi fortsätta göra skillnad
tillsammans!
– Det här priset tar vi emot för kvinnorna som
har genomlidit stora svårigheter och blivit
utsatta för sexuellt våld. Det är å era vägnar
vi tar emot Nobels fredspris. Det har tagit lång
tid, men nu har världen äntligen börjat lyssna
till er. Man har inte bara lyssnat utan man
har också börjat erkänna problemen. Men det
räcker inte med att veta, man måste också förstå att när någon utsatts för övergrepp, så krävs
upprättelse och gottgörelse. Jag vill tala om för
dem å era vägnar, att när vi tillsammans kämpar vidare i den här kampen, så kommer det
här priset inte att ha någon betydelse, om inte
ni kvinnor räknas och om era röster inte hörs
och respekteras. Jag vill tala om för dem att vi
måste fortsätta bekämpa det sexuella våldet,
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och att vi ska göra det tillsammans.
– Min strategi är att besvara hatet med
ännu mer kärlek, visa att ondskan aldrig kommer att segra. Att förmedla kärlek är för mig
att vårda de sjuka och ge dem ett hopp, säger
Denis Mukwege.
54 471 kvinnor och barn har hittills fått vård
för sexuellt våld genom SSV-projektet. Många
fler har vårdats ute i landet runtom på sjukhus
och hälsokliniker. I takt med att situationen i
DR Kongo förvärras är det allt viktigare att vi
står kvar i kampen mot det sexuella våldet och
fortsätter stötta det arbete som pågår på Panzisjukhuset och ute i landet. Låt oss gå julen
till mötes med kärlek för DR Kongo!
För varje krona du ger adderar vi, genom
Pingstkyrkans secondhand, två kronor till.
Tillsammans blir det tre!

JESUS & JAG
LOVISA FURINGSTEN:

– Ny sjukhuspastor
på Blekingesjukhuset

Jesus och jag, vi har känt varandra länge. Han
kände mig långt innan jag kände honom.
Redan som liten insåg jag att Jesus är en vän att lita på. Det
gjorde jag genom att jag såg mamma och pappa prata med
honom som med en vanlig människa. De vardagliga erfarenheterna ledde mig till att det inte var ett dugg konstigt
för mig, i min tur, att småprata med honom.
I nio års ålder var det en tuff period i kompisgänget. Då fick
jag några handfasta råd av mamma som hon i sin tur hämtade från Bibeln och som handlade om att visa kärlek istället
för att ge igen. Tack vare goda förebilder både i min familj
och i de församlingsgemenskaper som jag tillhört har jag
fått fin hjälp att växa i relation med Gud.
Jag är uppvuxen med att vi varje kväll brukade önska
varandra ”God natt o sov gott, i Jesu namn, amen.” Det
var ingen trollformel som vi rabblade utan en sann önskan till varandra om frid. Vilket förde med sig en trygghet i att vi gemensamt kunde lämna allt i Jesu händer,
oavsett vad jag för tillfället var rädd för, såsom t.ex.
jordbävning, död eller att inte räcka till.
Pappa lärde mig tidigt att analysera och ha ett
kritiskt förhållningssätt. Detta hade jag nytta
av inte minst genom högstadiet och gymnasiet
då det mesta i skolan grundade sig på ateistiska
teorier. Jag tyckte det gavs alltför svartvita och
lättvindiga svar på en mycket komplex verklighet.
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MISSIONSR APPORT
Där jag upplevde en allsmäktig Gud som mer
trovärdig och hållbar än begränsade mänskliga strukturer. Jag har även haft mycket
nytta av det kritiska förhållningssättet när jag
lyssnat på olika predikningar, där jag alltid
strävat efter och fortsatt strävar efter att ha
Bibelordet som mall och rättesnöre.
Oavsett var i världen jag varit så har jag mött
Jesus i och genom andra människor. När de
har berättat om sina upplevelser och erfarenheter av Jesus så har det stärkt min tro och
övertygelse om att Jesus är verklig. Att Jesus
älskar alla människor oavsett bakgrund och
ursprung och att han ständigt förvandlar
människors liv från mörker till ljus. Jag har
inte själv varit med om massa övernaturliga
under, men alla vittnesbörd jag hört under
årens lopp har gång på gång påmint mig om
vilken värdefull skatt jag har i relationen med
Jesus.
Kombinationen av att själv läsa Bibeln med att
lyssna och ta del av massor med predikningar
som grundar sig på Guds ord, har gett mig
växt och stabilitet i tron på att Jesus är det
enda hopp som bär oavsett omständigheter.
Precis som tidigare genom livet så fortsätter
jag att småprata med Jesus. Han går med mig
vart jag än går, och nu går vi tillsammans
genom korridorerna på Blekingesjukhuset där
jag jobbar som sjukhuspastor i Sjukhuskyrkan.
Text: Lovisa Furingsten
Foto: Göran Olsson

Together
Den 22 - 26 oktober hade Stina
Olsson och jag förmånen att få vara
med på IBRAs konferens Together
på Cypern. Den hölls på hotell Ajax i
Limassol.
Med på konferensen var människor från
arabiska halvön, mellanöstern, Nordafrika,
Sverige samt flera andra länder från olika
håll i världen. Totalt 180 deltagare. Vad som
också berikade konferensen var att eleverna
från bibelskolan Equip som drivs av Filadelfia
Stockholm var med.
Det primära syftet var att belysa hur vi når
och stöttar förföljda kristna samt utför Missionsbefallningen i den arabisktalande delen
av världen. Det var många inspirerande talare
som berörde viktiga ämnen. Vi hade samtal
om hur vi bäst lyder missionsbefallningen
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är bröd och salt mellan oss. Det har en stark
innebörd.

r 2018
i vår kontext? Vi lärde oss hur man gör en
“persona” för att specifikt rikta sig till en viss
kategori av människor. Hur kan vi nå människor idag via olika sociala medier.
Tillsammans kan vi från olika sammanhang
göra stora saker, även om vi har små resurser
var för sig. Vi bör ha en vision ett böneämne,
att se missionsbefallningen uppfylld. Jesus
kommer snart.
En kvinna blev frälst när hon fick namnet
Jesus sänt till sig på flera medier. Vi fick se
en video om hur man kan dela evangeliet i
Jemen vilket är mycket farligt. Det finns en
sedvänja som heter Bröd och Salt. Om man
blir riktigt nära vän med någon så kan man
ingå ett förbund genom att dela bröd och salt.
Om man sedan väljer att berätta om Jesus och
den personen hotar att anmäla därför att det
är olagligt, så kan man säga: Kom ihåg att det

En annan berättelse handlar om en Tvproducent som får en förfrågan om att göra
Tv i Etiopien, eftersom han gör Tv för andra
länder. Efter lite tvekan går han med på det.
En kvinna som har Tv på jobbet får syn på
ett program och kontaktar IBRA. Efter en del
korrespondens så blir hon en troende, men
hon är orolig för vad hennes man ska säga och
ber IBRA att kontakta honom genom WhatsApp, där det finns evangelisationsgrupper.
När de lägger in mannens telefonnummer, så
ser IBRA att de redan har kontakt med honom
genom en grupp. Båda har alltså ovetande om
varandra sökt Jesus och nu uppmanas de att
berätta för varandra om sin tro, vilket i sin tur
gör att de vill ge Jesus vidare till fler.
En intressant föreläsning handlade om
ledarskap. Vi behöver lära oss och växa in i
ledarskap. Vi är inte födda till det. Det handlar
om att lära sig kompetens, som blir till förträfflighet, och till begåvning. Som ledare är
det viktigt att betjäna dem man är ledare för i
kärlek, inte härska.
På eftermiddagarna var det ett antal bönetillfällen för olika länder och regioner. Dagarna
var långa men inspirerande. Konferensen
berörde oss starkt och vi känner tacksamhet
att vi fick möjlighet att
deltaga.
Text & bild: Tomas Simonsson
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TACK TILL VÅRA SPONSORER! Ta kontakt om du också vill stödja Pingstkyrkans verksamhet.

LP-LOPPIS!
Varje tisdag &
torsdag, kl 10-14

på Nickelvägen 1.
LP utför även flyttningar.
Mer info: Ring 0455 694979

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.
tomas.jonsson.lp@
pingstkyrkankarlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

Branding, trycksaker och webb
för organisationer och företag.
www.ravnbo.com
0708 708 999
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MEDLEMS NY T T

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

Födelsedagar
40 år		
13 Jan Lade Jayahari
12 Feb Johan Johansson
22 Feb Sofia Medin
27 Feb Tanja Larsson
16 Mar Emanuel Gylling
50 år		
2 Jan Carina Olsson
27 Jan Tommy Olsson
13 Mar Anders Gustavsson
15 Mar Ann-Louice Olsson
28 Mar Katarina Polsten
60 år		
3 Jan Liliane Eriksson
4 Jan Åse Örgev
10 Jan Anneli Fredriksson
1 Feb Monica Othén

Inflyttade
29 Jan Anders Lovemo
9 Feb Tommy Ottosson
75 år		
25 Jan Maj-Lis Nilsson
18 Feb Ingrid Andersson
25 Feb Kerstin Ohlsson
22 Mar Lars-Erik Lindqvist
80 år		
8 Feb Birgitta Lundin
85 år		
26 Feb Asta Bergqvist

65 år		
13 Feb Gun-Britt Hultgren

90 år & äldre		
24 Jan Ingrid Alfzon 96 år
29 Jan Nore Olsson 96 år
11 Feb Karin Rydén 92 år
12 Feb Åke Hansson 92 år
17 Mar Ingvar Eriksson 90 år
17 Mar Gunborg Malmstedt 94 år

70 år		
12 Jan Bertil Persson

100 år		
13 Mar May Gullbing

16
14
14
14

Sep
Okt
Okt
Okt

Utflyttad		
14 Okt Febe Björklund
24 Nov Klara Pramwall
14 Okt Josef Gullbing

Döpta		
14
11
11
11
11
11

Okt Anton Bertling
Nov Alireza Ahmadi
Nov Ehsan Ariyana
Nov Iman Baktash
Nov Mohsen Karimi Vahid
Nov Khosrow Mohammaditakabi

Avlidna		
2017 Tommy Pettersson
13 Sept David Claesson
17 Okt Ruth Wohlin
23 Okt Yngve Nilsson

Arbetet med ny föreståndare
Under året har rekryteringsgruppen
träffat några personer. Någon har
vi haft ett par uppföljande samtal med. Dessa samtal drog ut på
tiden och efter sommaren var båda
parter överens om att inte fortsätta
samtalen. Rekryteringsgruppen
gick då återigen igenom ett antal
namn, samtalade, bad och kollande
referenser. Resultatet blev att vi
under senhösten mötte en person
till ett inledande samtal, vilket i sin
tur ledde till ett uppföljande samtal.
I skrivande stund vet vi inte vad

Madeleine Månsson
Malin Bertling
Lovisa Furingsten
Marcus Furingsten

resultatet blir av dessa samtal. Vi
ber om Guds ledning, både för oss
och den person vi för samtal med.
Tacksamma för fortsatt förbön för
rekryteringsprocessen av ny föreståndare. Av hänsyn till personerna
och vår process offentliggör vi inte
namnen på de som vi fört samtal
med. Processen och samtalen fortsätter i rekryteringsgruppen och i
församlingstjänarkåren.

Ge via
Swish
Nu kan du ge en
gåva direkt med
mobilen – enkelt,
snabbt och säkert.
Swish-nr:
123 060 99 17

Göran Olsson
Pastor och tf föreståndare
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För en tid sedan gästades församlingen av musikern
och låtskrivaren Michael Jeff Johnson. Han har
skrivit många fantastiska sånger, bland annat en
sång som heter Han går aldrig förbi dig. I sången finns
en strof som jag ofta återkommer till, Om du inte får
falla i Jesu armar, i vems armar ska du då falla i?

UNDERVISNING

V

i faller alla ibland och då menar jag
inte rent fysiskt, utan inombords,
livet liksom rämnar. En dag får du ett
negativt besked från en läkare eller så blir din
tonåring hemskjutsad av polisen. Kanske har
du för mycket månad kvar i slutet av pengarna.
Du råkar backa in i en bil på Maxi-parkeringen
eller så får du en p-bot. När du kommer hem
från din fantastiska solsemester upptäcker du
att du haft inbrott, allt av värde är borta. Plötsligt sviker en nära vän ett förtroende, en dag
står du utan jobb, oväntat tar en livslång kärlek
slut eller så drabbas du av sorg, du blir lämnad
ensam. Du faller.
Själv har jag fallit flera gånger. Mitt starkaste
minne är från söndagen den 19 september 1982.
Jag var 17 år. Vi hade precis ätit söndagsmiddag. Som vanligt la sig min pappa i soffan för
att sova middag. Han vakande aldrig igen.
Minns att jag stod utanför vårt hus och väntade
på ambulansen. Tiden stod liksom stilla. Allt
runt omkring tonade sakta bort. Där och då
föll jag. Min tillvaro rämnade, min pappa fanns
plötsligt inget lägre kvar. Upplevde att jag föll
ned i ett mörkt bottenlöst hål.
Där nere i det mörka bottenlösa hålet upptäckte
jag att jag var inte ensam. Jag hade fallit i nå-

gons armar. Mitt i mitt djupaste mörker fanns
Jesus. Hans starka armar hjälpte mig klättra
upp igen. Ibland föll jag igen. Varje gång fanns
han där och fångade mig. Fortfarande finns
Jesus där när jag faller. För om jag inte får falla i
Jesu armar, i vems armar ska jag då falla i?
Livet är inte lätt, vi faller alla ibland. Förmodligen har även du har fallit. När du faller, vem
finns då där och fångar dig? Kanske upplever
du just nu att du faller, att du inte orkar mer.
Du är nära att ge upp, vet inte vem som du ska
vända dig till. Undrar om Jesus verkligen bryr
sig om dina problem.
Jag vill bara säga dig att Jesus bryr sig om dig,
han vet hur du kämpar i din ensamhet. Jesus
vill inget hellre än att du ska låta honom fånga
dig när du faller. Han är nämligen den enda
som kan resa dig upp.
En annan sångstrof som burit mig många
gånger, är skriven av Roland Utbult.
Livet är inte rättvist men Gud är god, han ger
dig av sin kärlek om du vågar tro på hans ord.
Livet är inte rättvist men Gud han är stor, han
ger dig av sin glädje och du får mer än nog.
/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

F oto: Teo / Lightstock

Om du inte får
falla i Jesu armar,
i vems armar ska
du då falla i?

