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TIDNING OM PINGSTFÖRSAMLINGEN I K ARLSKRONA

VIVI-ANN FREDRIKSSON

I allt har det
varit ”Jesus
och jag!”
s.5

VÅRENS PROGRAM s. 9

– Gud blev större än att
mamma inte skulle bli
helad här på jorden. s. 14

När resan blir
en del av målet s. 7

PA STO RD:

Det mesta är ännu ogjort.
Underbara framtid! Att ta
ansvar – en förmån!
Orden är ett citat av Ingvar Kamprad. Han fortsätter: ”Känslan av
att vara färdig är ett effektivt sömnmedel. Lyckan är inte att nå sitt mål,
lyckan är att vara på väg… Ansvarstagande är viktigt för allt framåtskridande. I IKEA gäller frihet under ansvar. Utnyttja din förmån – din rättighet och din skyldighet att fatta beslut och ta ansvar. Endast den som sover
gör inga fel. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium – den som
förmår att göra om och rätta till.”
Mötte orden när jag besökte IKEA
för en tid sedan. Orden gjorde att jag
tänkte på församlingen, som nyligen
fyllde 99 år. Att då tänka att det mesta
är ogjort, kändes först konstigt men
sedan utmanande och befriande. Tänk
att det mesta och det bästa i församlingen ligger framför. Vilken utmaning
inför 2019.
Jag gläds också åt alla som är villiga
att ta ansvar i församlingen, i stort och i
smått, i arbete, bön, ledarskap, ekonomi, omsorg och gemenskap. Även i en
församling gäller frihet under ansvar.
Det är en förmån att få ta ansvar. Du
får möjlighet att bidra och förverkliga
församlingens uppdrag och vision,
samtidigt som du utvecklas som individ

och medmänniska. Och mot ett mål
som har evighetsvärde. Vilken förmån!
Välkommen att vara med under
ett nytt år, 2019, Pingstförsamlingen i
Karlskronas hundrade verksamhetsår.
Det mesta är ännu ogjort. Underbara
framtid!

Trångt men
gemytligt var
vårt boende
på bygdegården i Nornäs.

Gud förmår ge er allt gott
i överflöd, så att ni
alltid har allt vad ni
behöver och själva kan
ge i överflöd till varje
gott ändamål.
2 Kor. 9:8
/Göran Olsson
pastor och tf föreståndare
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Pingstförsamlingen
Karlskrona samarbetar med Bilda. Bilda
stöder kulturarrangemang och kurser
som församlingen
själv önskar
arrangera.

Melinda
Sandell på
sedvanligt
spexhumör

UNGDOMMARNAS SKIDLÄGER:

SÄLEN 2019
Tidigt på morgonen den 16
februari körde fyra minibussar
upp till Sälen med 9 ledare och
27 ungdomar.
Under början av resan var det lugn och
ro i bussarna då de flesta sov och var
trötta över att ha behövt stiga upp tidigt.
Klockan 06.00 började bussarna rulla och
med pauser för mat och toalettbesök tog
resan sammanlagt 13 timmar.
Efter några timmar av åkande började
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fler och fler vakna, vilket resulterade i prat,
skratt och allsång i många utav bussarna.
Klockan 19.00 var vi framme vid boendet och alla var trötta men nöjda över att få
sträcka på benen. Vi bodde på bygdegården
på Nornäs camping ca 45 minuter från
backen.
Något jag tror många såg som en utmaning till en början var att vi både sov och
åt i samma rum. Det fanns bara 3 toaletter
och 2 duschar, men det visade sig inte vara
något större problem. Många av oss som
var med på lägret kom överens om att detta >>

Göran Olsson, pastor och tf föreståndare
Pernilla Bergström, ungdomspastor
Carina Holmesson, musik
Stina Olsson, administratör
Tomas Jönsson, LP-föreståndare
LP-verksamheten Karlskrona
Fredrik Åkesson, butiksledare Second Hand
Second Hand, Butiken
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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På veckans enda soliga dag så hittades det här härliga gänget uppe på toppen av Hundfjället.

>>

gjorde oss tightare och vi kom närmre varandra. Det blev lättare att lära känna varandra
och prata med någon ny du aldrig pratat med
tidigare.
Dagen därpå var det dags för första dagen i
backen. Ledarna väckte oss strax innan sju
varje morgon och då var det dags att göra sig
i ordning, äta frukost och packa sin ryggsäck.
Under tiden vi åt frukost hölls också en kort
morgonsamling då någon av oss delade ett
bibelord eller tanke, samt att vi bad för dagen.
När alla var redo hoppade vi in i bussarna
och begav oss till backen. Första dagen utgick
vi från att åka i Tandådalen men resten utav
dagarna valde ledarna att vi skulle utgå från
Hundfjället. Dagarna bjöd på lite olika typer

”Bästa svängen Hökarängen” med
Gustav Jönsson, Joel Holmesson, Jon
Somehagen Rosengren och Petrus Allert.
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av väder. Någon dag var det dimmigt medan
en annan dag bjöd på strålande sol.
Vi åkte skidor tills klockan slog 16.15 och
då körde bussarna hem till stugan. Det första
vi gjorde när vi kommit hem var att antingen
duscha eller äta middag. Under kvällarna spelades det kort, pratades, skrattades och tittades
på film. Vi hade också samlingar innehållande
lovsång, predikan, förbön och mycket annat.
Temat det här året var identitet.
Dagarna såg ganska lika ut under hela
veckan och den 22 februari åkte vi hem till
Karlskrona efter ett bra och mysigt läger!
Text: Cornelia Bengtsson
Foto: Per Allert

Emelie Blomkvist och Nina Dolk lät
sig väl smaka av den fantastiska maten som serverades under veckan.

Det har varit en
”omtumlade vecka” sa
Cornelia Bengtsson.

JESUS & JAG
VIVI-ANN FREDRIKSSON:

I allt har det
varit ”Jesus
och jag!”
– Var och hur började din resa i tro?
– Jag är ursprungligen från Skåne, där jag
växte upp med min mormor och morfar. De
var kristna men när jag var åtta år så kände jag
att jag inte kunde leva på deras tro, utan jag
ville ha min egen; en personlig relation med
Gud. Då, på ett barnmöte, bestämde jag mig
för att jag ville bli frälst. En morgon när jag
var 15-16 år vaknade jag, solen lyste in genom
fönstret och jag kände direkt att jag inte var
ensam. Jag såg inget, men jag hörde Guds röst,
och den sa ”du ska tjäna mig.” Jag blev förskräckt och tänkte att det kunde jag väl inte,
så om detta verkligen är din vilja, då måste du
visa mig. Jag öppnade då min bibel och ögonen
föll direkt på Jeremia 1:6 ”Säg inte att du är för
ung, utan gå dit jag sänder dig…”. Då förstod
jag att det var på riktigt och sen dess har jag
inte tittat tillbaks. Det var fritt fram!
– Vad hände sedan?
– Fortfarande i tonåren tog jag bl.a. över

söndagsskolan – jag har alltid haft stor glädje
av barn. Musikintresset hade funnits sen tidigt
och det blev mycket sång och musik. Jag gick
bibelskola och genom en lärare kom jag till
Karlskrona, där jag träffade min man Ivar. Jag
började jobba i Jämjö, som allt-i-allo, främst i
barnverksamheten. Här blev jag kvar tills jag
var 70 år.
– Du leder ju strängmusiken i kyrkan, berätta
lite!
– Vi är ett gäng på runt 15 musikglada som åker
runt till olika församlingar och omvårdnadsboenden där vi sjunger och spelar. Det vi gör är
otroligt viktigt och det ger så mycket tillbaka.
Jag skulle önska att fler ville komma med, vi
övar en gång i månaden i kyrkans café och
uppträder ungefär en gång i veckan. Alla åldrar
är välkomna och vi har inga krav!

>>
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LINN SUNDKVIST:

När resan
Har ni upplevt att ni står vid ett
vägskäl då det krävs ett avgörande beslut? Som att det finns en
rätt väg och en fel väg. Och så står
man där med det stora ansvaret
att välja. Så har jag ofta känt.

>>

– Vad är det bästa med tron på Jesus?
– Glädjen, och samtidigt att ha någon att gå
till i sorg. Att ha ett mål och förhoppningen
att till slut få flytta till himlen. I allt jag
gjort har det varit ”Jesus och jag!”.
Vill du veta mer eller vara med i strängmusiken? Kontakta Vivi-Ann på telefon:
0702439024
Text & Foto: Vendela Holmesson

4 KORTA:
Ålder: 82 Bor: Jämjö
Familj: Nu fem barn, 19 barnbarn och 17 barnbarnsbarn
Gör: Leder strängmusiken,
aktiv i PRO (Pensionärernas
Riksorganisation) och STF
(Svenska Turistföreningen)
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I alla tänkbara livssituationer som har med
den där Framtiden att göra: jobb, bostad,
relationer, ekonomi, utbildning, resor, hälsa
osv. Och så har jag hastat eller fastnat!
Hastat fram utan Eftertanken eller fastnat i
vägskälet med Konsekvensanalysen. Men…
två vägar? Och eget ansvar? Tala om att
förminska och förstora ett beslut på samma
gång!
Förr tog jag det på mig själv att besluta.
”Vad vill jag?” För en tid sedan började
jag fråga Gud. ”Vad vill Gud?” Och så
uppmärksammade jag svar som både
bekräftade mitt tänkta beslut och motsa
det, beroende på vad jag hade för känsla
just den dagen kring det rätta/felaktiga för
min livsplan. För sån är jag. Vill alltid hitta
medhåll och mothåll. Helt enkelt för att det
är min bild av att bredda ett perspektiv. Det
gjorde bara att jag ifrågasatte mina beslut.
Tvivel. Det som får tron (på Gud, på mig
och på andra) att utvecklas i stärkande eller
förstörande riktning.
Men idag prövar jag något annat. Jag
väljer av fri vilja och tar med mig Jesus.
För det står skrivet att Jesus är vägen,
sanningen och livet. Så när jag nu står vid
korsningen uppfattar jag att alternativen är
många fler än bara dessa två: det enda rätta
och det enda felaktiga. Det finns liksom
många vägar, omvägar såväl som genvägar,
som i sin tur leder till sanningen. Det jag då

JESUS & JAG

n blir en del av målet!
gör är att lyssna till min innersta längtan. För den
finns ju där av en anledning tänker jag. Sedan tar
jag Jesus utsträckta hand och går. Försöker förlita
mig på att det blir som det är tänkt, att jag leds
dit jag ska. Det innebär att jag tar med mig Jesus i
min dagliga situation genom bön och bibelläsning.
Gärna tillsammans med min käraste. Orkar jag
inte formulera en bön låter jag tungomålet tala. Jag
försöker också stå över mitt ego, men ändå hedra
min längtan. Det heter ju älska min nästa såsom
mig själv. Då gäller det också att jag försöker göra
det sista och tar hand om mig. Det hedrar inte bara
mig, utan också Gud.
Idag vet jag att jag är på rätt väg så länge jag
går med Honom, han som är själva vägen. Och
när jag nu vandrar på vår väg märker jag
helt plötsligt att det dyker upp nya vägar
som jag inte såg från start, vilka leder
till nya möjligheter som Gud har sett
till. Allt det här minskar min känsla
av livsavgörande, ödesmättade
beslut vid upplevda vägskäl och det
ensamma ansvaret för var besluten
gör att jag i slutändan hamnar.
Det minskar också den ondes
stora störkällor i just mitt liv,
nämligen prestationsångesten
och förväntansångesten som
yttrar sig i rädslan för att misslyckas och rädslan för risken att
skadas på vägen. Dessa rädslor
är därför definitivt inte värda
att navigera mina beslut efter!
Så nu försöker jag alltså låta
resan (läs: Jesus) vara målet,
där vi går med LIVET i fokus på
VÄG mot SANNINGEN! Det är
Jesus och jag, och vi är på gång!
Text: Linn Sundkvist
Foto: Göran Olsson
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Glimtar
från vår verksamhet

Jenny Eriksen
sjöng - Det
strålar en stjärna

Julkonsertens känslosammaste
sång, Vit
som en snö,
framfördes
av Beatrice
och Adrian
Dolk

På ett fantastiskt sätt ledde värdarna
Elin & Björn Mikmar julkonserterna.

I slutet på januari gästade Terese
Fredenwall - Live på riktigt.

Glädjen var stor när Mohammad
Kazem och Zhila döptes.

Julkonsert 2018: Madlene Lundström sjöng Don´t save it all for Christmas day

Ebbe Hellberg var
en av sångarna i
barnkören Joyful

Tillsammans
med sin son
William framförde Patrik
Gullbing sin
egenkomponerade
julsång - Pray
for Christmas

Traditionsenligt avslutades julkonserterna med, O Helga
Natt, framförd av Tomas Jönsson, körerna och orkestern.

Caféet var fyllt till bredden och som vanligt
varvardes bra musik med god mat.

Mikael Severinsson predikade i den internationella gudstjänsten den 10 mars.

Efteråt serverades klassisk
svensk kålpudding

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.

MARS
APRIL

21 To
22 Fr
23 Lö
24 Sö
		

17.00
19.30
17.00
10.00
11.00

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
30 Lö

19.30
09.00

31 Sö
		

10.00
11.00

Bön
Rödebygemenskap. Syskonbandet och Christer Olsson från Tvisten,
fika. Rödeby Filadelfia
Station PLUS – samling för ungdomar och unga vuxna
Träff för tonårsföräldrar med Hotellfrukost – Collection Hotel
Carlscrona. 9-11.30, Anmälan senast onsdagen den 26 mars till
Göran Olsson: goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
Bönemorgon
Missionsgudstjänst, Niclas & Anne Collén, Göran Olsson, Öppen
barnplanet, OBS! Sommartiden startar!!

2

12.00

Ti

		
3 On
4 To
5 Fr
6 Lö
7 Sö
		

17.00
18.00
17.00
19.30
10-12
10.00
11.00

10 On

14.00

		
11 To
12 Fr

18.00
17.00
19.30

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 Station - Ungdomssamlingar, tonår och uppåt
Söndagar 11.00 Gudstjänst m/ Knatteklubben/Bibelklubben eller Öppen Barnplanet

V Å R E N

R I V U T O C H H Ä N G U P P!

PROGRAM MARS-JUNI ’19

Sopplunch - ”Att finna sin plats och uppgift i Guds församling när man
blir äldre”, Göran Olsson
Bönesamling Rödeby Filadelfia
Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Konst & Tro - en samling om tro och kreativitet och skapande
Bönemorgon
Gudstjänst, Göran Olsson, sång: Elsa Joehlsson, Knatteklubben &
Bibelklubben
RPG Seniorbostadsfrågan. Fredrik von Platen, bl.a. tidigare
generaldirektör för Boverket
Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
9

APRIL ...

V Å R E N
2 0 1 9

19.00

14 Sö
		

10.00
11.00

17 On 18.00
18 To
10.30
		 18.30

19 Fr
11.00
21 Sö
10.00
		 11.00

MAJ
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13 Lö

24 On
		
		
25 To

13.15
14.15
18.00
18.00

26 Fr
27 Lö

19.30
09.00

		
		
28 Sö
		

10.00
14.00
10.00
11.00

Live på Riktigt, Johanna Bjurenstedt
- God mat o bra musik. Fri entré
Bönemorgon
Gudstjänst, Öppen barnplanet
Bön
Musikandakt Ekliden
Getsemanegudstjänst med nattvard. Daniel Alm
- Föreståndare Pingst, Göran Olsson, sång: Paula &
Daniel Alm
Pegga Gullbing
Långfredagsgudstjänst, Rupert Lindén, sång: Second Voice
Bönemorgon
Påskdagsgudstjänst, Göran Olsson, Sång: Sören & Camilla
Reierstam, Knatteklubben & Bibelklubben, kyrkfika
Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
Musikandakt Elineberg, Rödeby
Bön
Rödebygemenskap. Unga vuxna vittnar/sjunger. Pernilla Bergström,
fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Träff för småbarnsföräldrar med Hotellfrukost – Collection Hotel
Carlscrona. 9-11.30, Anmälan senast onsdagen den 24 april till
Göran Olsson: goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors
Musikandakt Af Klint
Bönemorgon
Gudstjänst, Pernilla Bergström, sång: Ungdomar, Öppen barnplanet

1 On 18.00
2 To
17.00
3 Fr		
5 Sö
10.00
		
11.00

Bön
Bönesamling Rödeby Filadelfia
Inget Station - samling för ungdomar - HOPE19 i Nybro
Bönemorgon
Gudstjänst, Rupert Lindén, sång: Ruth Blomkvist och lovsångsteam,
Knatteklubben & Bibelklubben, kyrkfika

8 On
		
9 To
		
10 Fr
		
11 Lö
12 Sö
		

17.30
18.00
17.30
17.00
17.30
19.30
15.00
10.00
11.00

Tältkalas i Lyckeby
Bön
Tältkalas i Lyckeby
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Tältkalas i Lyckeby
Station – samling för ungdomar
Sommarfest och Tältkalas i Lyckeby
Bönemorgon
Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Göran Olsson, ungdomar,
sång: By Mercy, kyrkkaffe

15 On
16 To
17 Fr

18.00
17.00
19.30

Bön
Bibelstudium/samtal, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar

Vårkonsert, Second Voice m.fl. fri entré, insamling till en ambulans
till Ukraina
Bönemorgon
Missionsgudstjänst, Jacinto Solano & William Tocto från Peru,
Rupert Lindén

19 Sö
		

10.00
11.00

22 On
		
23 To

13.15
14.15
18.00

24 Fr
25 Lö

19.30
09.30

26 Sö
		

10.00
11.00

31 Fr
2 Sö

19.30
10.00

Station – samling för ungdomar
Gudstjänst, Göran Olsson, OBS! Ny gudstjänsttid!

7
9

Fr
Sö

14.00
10.00

Musikandakt Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
Pingstdagen, Sommargudstjänst,

13 To
16 Sö
		

13.30
10.00
15.00

Musikandakt Fregatten
Sommargudstjänst, Göran Olsson,
Sommarmöte i Beseboda. Ingrid & Roland, Medtag kaffekorg!
Rödeby Filadelfia
Design: Morten Ravnbö [ravnbo.com]

Musikandakt Fridlevstad Servicecenter
Musikandakt Elineberg, Rödeby
Rödebygemenskap, Sommarfest med Second Voice, Carina
Holmesson, fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Ledardag för barnledare med Hotellfrukost – Collection Hotel
Carlscrona. Anmälan
Bönemorgon
Missionsgudstjänst, Rupert Lindén, besök av Faizunne Nessa Bangladesh,

2 0 1 9

18.00

V Å R E N

JUNI

18 Lö

Välkommen till

Vårkonsert
LÖRDAG 18 MAJ KL. 18.00

T ä lt m ö t e n f ö r ba r n

8-11 maj 2019
8–10 maj börjar det med lekar kl 17.30
samling kl 18.00 och fika ca kl 18.45

Lördag 11 maj är det sommarfest kl 15
Ansiktsmålning! försäljning av grillade
hamburgare, pris: 10 kr.
PLATS: Biblioteksparken i lyckeby

Arrangör:

Second Voice m.fl. Insamling till
ambulans till Ukraina

KONST & TRO
Välkommen till en samling med temat
Konst & tro, Lördag 6 april kl 10-12
i Café Ankaret.
Mer info? Kontakta Morten Ravnbö
på 0708 708 999 / morten@ravnbo.com

www.pingstkyrkankarlskrona.se

Studieforbundet Bilda
för kyrka och samhälle
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Hotellfrukostar
30 mars 09.00 – 11.30

Träff för tonårsföräldrar
TONÅRINGEN – FAMILJEN - FÖRSAMLINGEN - FRAMTIDEN
Plats: Clarion Collection Hotel Carlscrona, Skeppsbron.
Pris: 50 kr/person. (subventionerat pris, det är ok att betala mer)
Anmälan senast onsdagen den 26 mars till Göran Olsson:
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se

27 april 09.00 – 11.30

Träff för småbarnsföräldrar
FAMILJEN - FÖRSAMLINGEN - FRAMTIDEN
Plats: Clarion Collection Hotel Carlscrona, Skeppsbron.
Pris: 50 kr/person. (subventionerat pris, det är ok att betala mer)
Anmälan senast onsdagen den 24 april till Göran Olsson:
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se

JOHANNA
BJURENSTEDT
19 april kl 19.00
- God mat o bra musik. Fri entré
Johanna Bjurenstedt är född & uppväxt i Bankeryd/Jönköping.
1993 flyttade hon till Göteborg och bor numera på Donsö en ö i
södra skärgården. Hösten 2012 var hon med om en händelse som
helt omdirigerade hennes liv och som bland annat resulterade i att
hon började skriva musik. Hennes önskan är att genom ton och ord
förmedla hopp & tröst in i det som vi fått att förvalta...livet självt.

Sopplunch
Tisdag 2 april kl. 12.00

"Att finna sin plats och uppgift i Guds
församling när man blir äldre”.
Göran Olsson
12

Skänk mer än en tanke

– lagret sinar igen!

Vårt lager på Second Hand sinar,
likadant var det under våren 2018.
Vår Second Hand butik på Bergåsa fortsätter
sälja mer saker än någonsin. Totalt sålde vi
för 3 820 000 kr under 2018. Kunderna i vår
Second Handbutik blir fler och fler och många
tar gärna en fika på Café 2. Att kundunderlaget ökar samtidigt som försäljningen ökar gör
att lagret på Second Hand sinar.
Så nu är det dags att skänka mer än en tanke.
Nu när våren kommer är det dags att röja i
förrådet, i garaget eller på vinden! Säkerligen
finns där massa saker som ni inte behöver.

Det kan vara husgeråd, porslin, prydnadssaker, kläder eller möbler. Skänk dem till vår
Second Hand butik. Vi omvandlar era saker
till bistånd i katastrofområden i olika delar av
världen, men också till socialt arbete i Karlskrona. Samtidigt som ni är med och bidrar till
en mer hållbar värld.
Öppettiderna för inlämning är måndag-torsdag 9.00-15.00 och tisdagar 17.00-20.00.
Har ni problem med att transportera till oss
det ni vill skänka? Ring då tel: 0455 200 41
eller direkt till vår transporttjänst tel: 076885 86 55.

Vårröjning?

Vi ta r också
emot kläder!

Skänk – så kommer det till nytta. Ring, så hämtar vi!
VÅRA
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 nybakat och gott!

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

www.pingstkyrkankarlskrona.se

112 782 kr
Tack alla som var med och bidrog till insamlingen i
samband med julkonserterna 2018. Insamlingen gick till PMU-stödda
Panzisjukhuset där våldtagna kvinnor och barn får kvalificerad vård och
hjälp att läka, både kroppsligt och själsligt. Chefläkare på Panzisjukhuset
är förra årets mottagare av Nobels fredspris Dr Denis Mukwege.
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JESUS & JAG
MARIA EKROTH:

– Jag blir glad av
att prata om Jesus
Jag har varit medveten om Jesus
sedan jag var liten, känt hans omsorg och kärlek under hela mitt liv.
Det har berättats för mig att jag
som 5-åring sa till en granne som jag
gillade och brukade samspråka med
“Du måste sluta röka, det tycker inte
Jesus om“. Kanske inte det viktigaste
att förmedla om Jesus, men det sägs
att han slutade röka, vilket inte var
någon nackdel i sammanhanget.
Under tonårstiden kom tvivlen om jag verkligen var frälst på riktigt? Jag hörde berättelser
om människor som starkt och påtagligt gjort en
upplevelse i samband med frälsning, jag hade
alltid ”bara” haft tro. När jag var på sommarläger som elvaåring fick jag ta emot andens dop,
då fick jag erfara tungotalet och minns att jag
blev fylld en otrolig glädje. Den erfarenheten,
glömde jag bort i mitt ”frälsningstvivel”.
Under en nattvard blev jag helt fri och förvissad att jag tillhörde Gud. Det kom ett tilltal
från Gud genom en person som beskrev precis
vad jag tänkte och kände, och hälsning löd att
jag inte behövde fokusera mer på tvivlet utan
tro. Den känslan av frihet glömmer jag aldrig.
Vidare stärktes tron på Jesus i gemenskapen som jag hade i kyrkan. De allra närmaste
vännerna bestod av sju tjejer i ungefär samma
ålder. Vi skrattade mycket, sjöng, bad och gick
på ungdomssamlingar och gudstjänster. Några
av oss var söndagsskollärare och när vi förbe14

redde, fördjupade vi oss i bibeltexter om Jesus,
det tror jag gjorde något med oss.
När jag började i högstadiet minns jag
att jag sällan pratade om Jesus och tron med
kompisarna där. (Däremot minns jag att jag
fick ett oförtjänt högt betyg i religion för att jag
var kristen). Bland mina tjejkompisar i kyrkan
fanns det däremot de som vågade och ofta
pratade med andra om tron och det inspirerade
mig att våga göra det. Jag minns att jag blev så
glad av att prata om Jesus och så är det fortfarande.
I livet har jag upptäckt att svårigheter kan
göra något med oss, om vi väljer att sätta vår
tillit till Jesus och ändå se Guds godhet och
storhet. När mamma insjuknade i leukemi i
alldeles för tidig ålder blev det tungt. Jag bad
om att hon skulle bli frisk tills jag blev helt
utmattad. En dag låg det ett kort från en vän i
brevlådan, där det stod “Var stilla och besinna
att jag är Gud”. Jag tror det var en hälsning
från Gud, för jag var verkligen utmattad av att
be: ”Gör mamma frisk”, dag som natt. Den
dagen bestämde jag mig för att flytta fokus
från min bön om helande till att tacka för
Guds godhet. Jag började be ”ske din vilja”
och det som hände då var att jag kände
vila och frid väldigt påtagligt och Guds
storhet blev synlig för mig. Det blev
inget helande i fysisk bemärkelse, men
det blev en tid när vi mitt i sjukdom
pratade om livet, mamma och jag. Vi
pratade om sådant som vi borde pratat
om och klarat upp för länge sedan.
Helandet blev en relation och vi såg
Guds storhet i små detaljer under
behandling och sjukhusvård. Det

stärkte min Gudsbild och tro. Gud blev större
än att mamma inte skulle bli helad här på
jorden.
För en tid sedan frågade ett av barnen på
förskolan om mitt halsband med ett kors. Han
frågade varför jag hade det och jag berättade
att jag trodde på Jesus. Då kommer frågan: –
Maria, litar du på Jesus? Den tog tag i mig och
det är min längtan att leva fullt ut i tilliten till
Jesus.
Tillit och relation hör samman och jag
vet att när jag tar tid för att vårda relationen
genom att be och läsa bibeln, vara delaktig och
med i min församling blir tilliten till mig själv,
andra och framför allt Gud stark.
Maria Ekroth

Påskhelgen
Skärtorsdagen kl. 18.30
Getsemanegudstjänst
med nattvard. Daniel Alm Föreståndare Pingst, Göran
Olsson, sång: Paula & Pegga
Gullbing
Långfredagen kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst, Rupert
Lindén, sång: Second Voice
Påskdagen kl. 11.00
Påskdagsgudstjänst, Göran
Olsson, Sång: Sören & Camilla
Reierstam, Knatteklubben &
Bibelklubben, kyrkfika

Daniel Alm Föreståndare
Pingst
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MISSION

Hälsning
från Bangladesh
Det är vår stora förmån att prisa Gud för
att han har givit oss ännu ett år, 2019. Vi
är tacksamma till honom eftersom han
har gett oss tillfällen att sprida evangeliet
bland ofrälsta själar. Dag för dag växer
vårt församlingsplanterings program.
Vi är tacksamma till Gud och även till er
eftersom ni lyfter oss i er bön.

Den 7 februari 2019 besökte Mr Moshi Bala
och jag församlingen i Bandarban. Det är så
fantastiskt att 27 personer (buddhister och
hinduer) har accepterat Jesus Kristus som
sin personliga frälsare och döpts på olika
platser.
8 personer döptes i Kistopara, Rowangchhari. De var från buddhistisk bakgrund.
Evangelisten på platsen heter Apruse Marma. 3 personer döptes i Baruar Tek, Bandarban och de var Mru (buddhister). Apruse

LP-loppis
Lördagen den 27 april kl. 10-14
Nickelvägen 1, Torskors.
16

Marma undervisar dem. 16 personer döpte i
Notun Baganpara (ny by), Bandarban. De var
hinduer och buddhister. Priti Kumar Tripura
heter evangelisten och han undervisar dem. Vi
ber och hoppas att mer än 3 nya kyrkor kommer att planteras i Bandarban under 2019. Vi
behöver mycket förbön för de nya troende. De
behöver andlig omsorg och mognad.

barn är allt viktigare i varje by. Snälla, be till
Herren att han bevarar dem.

Även våra andra aktiviteter går bra, så som
skolor, vandrarhem, program för vuxenlitteratur och bibelkorrespondenskurser. Skola för

Hemlata Prischilla Halder
Sekreterare, BFPCT

Tack än en gång för era böner, er omsorg och
ert samarbete. Gud välsigne er rikligt i församlingen och i era familjer.
I Guds barmhärtighet

(Bangladesh Free Presbyterian Church Trust)

Rustas

– för att möta vår tids
utmaningar
Teologiska program
Pastors- och ledarprogram
DIOS
Fristående kurser
www.altutbildning.se
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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		
6 Maj Soltanmorad
		 Tattmoresinezhad
50 år		
4 Apr Niclas Alfzon
10 Apr Björn Brunke
18 Apr Kenneth Johansson
12 Maj Peter Eriksen
16 Maj Johan Skåve
28 Maj Marita Andersson
60 år		
24 Apr Billy Åkerström
10 Maj Sylvia Wohlin
11 Maj Ing-Marie Magnusson

65 år		
2 Maj May Ulvsgärd
22 Maj Karin Schellenberg
31 Maj Marianne Lang

Utflyttad		

70 år		
15 Apr Ingrid Hammarlund

Döpta		

75 år		
7 Juni Ann Ulvhuvud

16 Dec Abdul Malik Haidari
		

85 år		
30 Juni Maj-Britt Svensson

Avlidna		

90 år & äldre		
7 Apr Doris Mårtensson 92 år
1 Juni Karin Pettersson 93 år
		

10 Dec Inga-Lisa Lindsjö
12 Dec Eva Pettersson
24 Dec Ruth Hultgren

28 Nov Klara Pramwall
		

FÖRSAMLINGSINFORMATION
Personal

Mattias Lundström har avslutat
sin tjänst som verksamhetsledare för Second Hand. Fredrik
Åkesson har en 50% tjänst som
butiksledare på Second Hand,
ökar sin tjänst till 80% och blir
vikarierande verksamhetsledare
för Second Hand tillsammans
med Alf Åberg. Vi har inlett arbetet med att söka ny verksamhetsledare för Second Hand.
Marie Stridh har fått en projektanställning på 50% i 6 månader.
Marie ska under denna period
undersöka om det finns möjligheter att utveckla det matprojket
som pågått en tid i samarbete
med Willys. Ekonomiska ansvaret delas mellan Korskyrkan
Lyckeby, Pingstkyrkan Holmsjö, Möllebackskyrkan, Lyckå
församling, Emanuelskyrkan
Karlskrona och Pingstkyrkan
Karlskrona. Pingstkyrkan

Karlskrona har arbetsgivaransvaret.

Arbetet med ny föreståndare

Arbetet med att söka ny föreståndare fortskrider. Rekryteringsgruppen mötte under
senhösten en person till ett par
samtal. Församlingstjänarkåren har mött denna personen
i början av december och i
slutet på februari. Samtalen har
hittills varit mycket positiva.
Av hänsyn till personen och
vår process offentliggör vi
inte namnet på den som vi för
samtal med. I skrivande stund
vet vi inte vad resultatet blir av
dessa samtal. Var med oss i bön
för rekryteringsprocessen av ny
föreståndare.

Ekonomi

I församlingens årsmöte
beslutade vi tillsammans som

församling att samla in 225 000
kr/månad under 2019. Det är en
ökning med 10 000 kr/månad
jämfört med 2018. Det är ett
beslut i tro. För under 2018
nådde vi inte upp till vårt insamlingsmål som då var 215 000
kr/månad. Trots detta kunde vi
få ett positivt resultat för 2018.
Det beror på att vi inte haft de
kostnader som vi budgeterat för.
Vi är väldigt tacksamma för
allt stöd som kommer in genom
frivilliga gåvor, det gör så vår
verksamhet fungerar. Var och
en av oss har ett uppdrag att
förvalta våra resurser på bästa
sätt och behoven är stora, låt din
gåva vara en del av utövandet av
din tro. Din gåva gör det möjligt
för församlingen att förverkliga
vår vision.
Göran Olsson
Pastor och tf föreståndare
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Jag älskar soluppgångar, de är klart vackrare
än solnedgångar. Att se dagen gry, ljuset
återvända, mörkret vika undan och livet återuppstå
efter nattens vila, är lika fantastiskt varje gång.
Var det en gyllene soluppgång som rövaren på korset fick uppleva?

UNDERVISNING

Han var skyldig till ett brott som ledde till
dödsstraff, exakt vad vet vi inte. Men vi vet att
rövaren själv konstaterade att han gjort något
som förtjänade dödsstraff. Troligen sov han
dåligt natten innan, vaknade med vetskapen
om vad som väntade. Idag skulle hans liv ta
slut. Hans inre mörker skymde gryningsljuset.
Han hörde soldaternas fasta steg, fängelsedörren gnisslade när den öppnades, hårda händer
som föste honom framåt, glåporden haglade
från soldaterna och från människorna längs
vägen mot avrättningsplatsen. Han skriker
ut sin smärta när spikarnas hamras igenom
hans händer och fötter. Sedan den obeskrivliga
smärtan när korset restes upp, varje cell i hans
kropp vrålar av smärta. Hängande på korset
ser han döden kommer allt närmare. Han vet
att slutet är nära, det oundvikliga eviga svarta
mörkret.
Då hör han något han aldrig hört förut.
Mannen som hänger på kortet bredvid ber:
”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”
Det är Jesus som ber för soldaterna som precis
spikat fast honom på korset.
Plötsligt ser rövaren en strimma ljus i sitt
eget mörker. Han vänder sig till Jesus och säger:
”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt
rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i dag
skall du vara med mig i paradiset.” Mörkret
skingras och nåden kommer som en gyllene
soluppgång in i rövarens liv. De romerska
soldaterna såg på rövarens tidigare misstag,
han förtjänade döden, även rövaren ansåg att

han förtjänade döden. Men Jesus såg framåt,
rövaren mötte den oförtjänta nåden från Jesus.
Hur ser du själv på dina misstag? Skam,
skuld, ångest, förtvivlan, sorg? Vad hör du
andra säga om dina misstag? Svikare, lögnare,
missbrukare, tjuv, förtalare, idiot, försummare,
syndare… Orden du hör spikar fast dig på ditt
eget kors. Du tänker att du förtjänar att straffas.
På korset bredvid ditt, hänger Jesus. Han
är villig att ta ditt straff på sig om du gör som
rövaren gjorde. Vänder dig till Jesus. Jesus
fokuserar inte på ditt förflutna, Jesus erbjuder
en nådens dörr in i framtiden. Om du vänder
dig till Jesus, kommer han säga: redan i dag
skall du vara med mig i paradiset. Idag!! Nåden
är omedelbar. Författaren Max Lucado säger:
”Beviset på andlig mognad är inte att man är
”ren”, utan att man är medveten om sin orenhet.
Själva insikten öppnar nådens dörr.”
Om du upplever att ditt förflutna förmörkar
din framtid. Att ditt liv, dina handlingar, dina
upplevelser, gör att ditt inre mörker skymmer
gryningsljuset. Vänd dig då till Jesus. Mörkret
skingras och nåden kommer som en gyllene
soluppgång in i ditt liv. Det är nåd, det är
evangelium, det är det glada budskapet!
Ordet nåd innehåller kärnan i evangeliet –
precis som en droppe vatten kan rymma en bild
av solen. – Philip Yancey
/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Bibeltexten är hämtad från Lukas 23:32-42
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Nåden kommer som
en gyllene soluppgång

