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– Mitt nya liv med Gud
är fantastiskt! s. 5

– Gud hjälpte mig att
förlåta s. 14

PA STO RD:

Vikten av att
möta Gud!
Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig
med egna ögon. Job 42:5
Orden är från Job, som upplevt skillnaden i att höra talas om Gud och
att själv få möta Gud. Det är skillnad på att höra talas om en fantastisk
bil och att själv få sätta sig bakom ratten och köra den. Det är skillnad
på att höra talas om en underbar plats och att själv få besöka platsen
och fascineras. Samma sak gäller Gud. Det är skillnad på att höra talas
om hur fantastisk Gud är och att själv få uppleva Guds härlighet.
I detta nummer får du möta flera personer som berättar om hur mötet
med Gud förvandlat deras liv. David som mötte Gud i vår LP verksamhet, Julia som mötte Gud på en tonårsbibelskola och Sandy som
mötte Gud vid foten av Himalaya. Tre Gudsmöten som förvandlat liv.
Som församling försöker vi skapa tillfällen där du kan få möjlighet
att, inte bara höra talas om Gud, utan också möjlighet att personligen
få möta Gud. Visst kan du möta Gud precis var som helst. Gud är
inte beroende av tid och rum. Men i församlingens gemenskap kan vi
hjälpa och stötta varandra på livets vandring och både tillsammans
och enskilt få möta Gud. Min erfarenhet är att ett personligt
möte med Gud kan förvandla liv, även ditt liv.
Närma er Gud, och han skall närma sig er.
Jakob 4:8
Välkommen att möta Gud!
/Göran Olsson, pastor

”Nästa år tycker vi att
alla ska få ett liftkort”
säger Sofie och Cornelia.
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RAPPORT FRÅN SPORTLOVET I TRYSIL

En vecka med skidåkning,
gemenskap – och Gud
som väntade. Efter att vi tagit en matpaus och
var på vägarna igen, flög ett av släpets två däck
av. Vi blev alla lite chockade men situationen
löste sig snabbt! Däcket hittades och vi fick låna
hjulbultar från de andra däcken för att kunna
köra vidare.

Under sportlovet åkte ett gäng
med förväntansfulla ledare och
ungdomar till Trysil för att få en
vecka tillsammans med gemenskap
och skidor.
Resan till Norge bjöd på en oväntad situation.
På en av minibussarna hade vi ett släp som
var fullt med packning och mat inför veckan
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Inte lång tid därefter såg vi en gård på höger sida
av vägen och vi bestämde oss för att kolla och
se om det fanns någon som kunde tänka sig att
hjälpa oss med vårt problem. På gården bodde

Niclas Madestam, pastor och föreståndare
Göran Olsson, pastor
Pernilla Bergström, ungdomspastor
Carina Holmesson, musik
Stina Olsson, administratör
Tomas Jönsson, LP-föreståndare
LP-verksamheten Karlskrona
Göran Wohlin, verksamhetsledare Second Hand
Fredrik Åkesson, butiksledare Second Hand
Second Hand, Transporten

>>

073-387 61 01
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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Douglas
Nilsson gott
inpackat.

Majken Sanjiva in action
vid bordtennisen

Emelie Blomkvist vs Signe
Allert i parallellslalom.

>> en bonde som gärna hjälpte oss och han kunde
ge oss de delar vi behövde för att kunna köra
vidare till Trysil utan problem.

Jag och många andra av oss som var med på
lägret var övertygade om att vi hade Gud med
oss i detta.
Detta året bodde vi på ett ställe vi aldrig bott
på tidigare och vi blev positivt överraskade av
hur bra vi fick bo under veckan. Huset hade
stora ytor, två våningar, många olika rum och
fint, stort kök/ matsal. Det fanns ett pingisbord
och rum att hänga i.
Första dagen i backen blev det regn och det
var svårt för många att hålla humöret uppe.
Dagarna därefter blev det finare väder och onsdagen bjöd på strålande sol och blå himmel!
En del ungdomar blev sjuka under veckan och
kunde därför inte vara med i backen alla dagar.
Trots att en del inte mådde som bäst så fanns
vi där för varandra och hjälpte och underlät4

tade för varandra så gott vi kunde.
Tack vare våra fantastiska mattanter och
andra ledare så har vi fått mat och fika flera
gånger om dagen under veckan. Vi ungdomar
blev också indelade i ”team” där vi hjälpte
mattanterna att plocka undan och diska efter
måltiderna. Även detta underlättade för oss
alla då vi hjälptes åt och samarbetade.
Lägrets tema var Lärjungaskap och vi fick lyssna på olika ledare på både kvällssamlingar och
morgonsamlingar som pratade och undervisade oss om just detta. På kvällssamlingarna
sjöng vi också lovsång och bad tillsammans
och samlingarna blev känslosamma och
viktiga.
Summeringen av lägret är att vi har varit med
om en mycket bra vecka med skidåkning,
gemenskap och Gud. Vi längtar redan till
nästa års läger!
Text. Cornelia Bengtsson Foto: Per Allert

JE SUS & JAG

DAVID HANSSON

– Jag har fått ett helt
annat liv tack vare Gud
Det har gått tre år sedan jag gjorde
min förra intervju med David Hansson som då var på församlingens
LP-verksamhet. Till sommaren
avslutar han en tvåårig utbildning till
socialpedagog på Jämshög Folkhögskola. Han är förlovad med Angelica.
De har nyligen flyttat till Buggamåla
utanför Nävragöl och i slutet på juli
kommer deras första barn.

som hjälpt mig mest i livet och det är Gud. Har
gjort så mycket dåligt men ändå fått så mycket
bra. Man mår bättre som människa när man
visar tacksamhet. Jag har fått ett helt annat
liv tack vare Gud. Han har vänt hela mitt liv
från att ha varit jättesvag och en person som
gjorde jättedåliga grejer till att vara en person
som gör bra grejer, som är mycket starkare i
sina beslut, som vågar säga nej till saker som
är dåliga och som vågar vara vänlig mot andra
människor.
– Hur mycket har församlingen betytt för dig?
– Utan församlingen hade jag nog inte haft

>>

– Hur känns det att bli pappa?
– Det känns stort. Vi har försökt länge att få
barn, fått göra IVF (in vitro-fertilisering). På
tredje försöket gick det. Under min uppväxt
kände jag aldrig någon längtan efter barn, men
nu känns det som det viktigaste i livet. Nu har
jag varit nykter och drogfri i 6,5 år. Mitt nya
liv med Gud är fantastiskt.
– Hur är tron en del av din vardag?
– Om jag är orolig inför något så ber jag en
kort bön och det ger mig styrka och mod. Jag
bollar lite med Gud. Det hjälper mig att göra
det rätta. Förr tänkte jag bön mer som en stilla
stund på kvällen med knäppta händer. Jag ber
fortfarande på kvällen men bönen är numera
också en del av min vardag och det känns
jättebra.
– Jag har behov av en lugn plats där
jag kan reflektera och samtala med
Gud. Stunderna skapar ett lugn,
jag vågar gå mot mina rädslor, det
ger en inre styrka. Tacksamhet är
bland det viktigaste i livet. För
mig är det viktigt att tacka den
5

>> min tro idag. Församlingen är en fantastisk

miljö att vara i. Har man frågor så finns där
många som kan förklara saker om tron och
bibeln. Jag blev väldigt bra bemött, blev inte
bedömd utifrån den jag var innan. Bara det
gjorde att jag kände samhörighet i församlingen. I början var nog samhörigheten viktigare
än tron. För att kunna lämna sitt gamla liv behöver man en ny gemenskap och då är församlingen en ypperlig, fantastisk bra gemenskap
att komma till. Det finns ingen som vill dig
illa där. Ingen som får dig att dricka eller börja
knarka igen. Så det är väldigt bra på många
sätt. Det extremt odömande sättet finns inte i
andra gemenskaper. I början var det svårt att
ta emot den kärleksfulla gemenskapen, utan
att behöva prestera något.
– Det är lite som att hitta Jesus, det är ingen
motprestation. Du behöver bara tro på Gud,
säga ja till Gud, så har du en plats i himlen.
Det är svårt för mig att förstå än idag. Det är
fantastiskt att man kommer till himlen, men
det viktigaste är ju det man får nu. Att man
kan vara en bättre människa här på jorden.
Det är därför jag tycker om tron väldigt
mycket, himlen är mer en bonus.

Glimtar
från vår verksamhet

Stina Erserum & Maria Ekroth ledde Julfesten
för Små och Stora, där bl.a. Joyful sjöng.

Text & Foto: Göran Olsson

Strängmusiken sjöng i adventsgudstjänsten den
15 dec. som avslutades med Seniorernas jullunch.
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Över 900 personer besökte de tre fantastiska julkonserterna i december. Medverkade gjorde bl.a. Tomas Jönsson, Second Voice, By Mercy, Joyful, Henry Nilsson, Erik Bergvall, Jenny Eriksen, Bea Dolk och Ruth Blomqvist

Den 12 december var det julfest i ett fullsatt kapell i Rödeby. Jenny Eriksen sjöng underbara julsånger och Ethel
& Anders Bertling fick en välförtjänt julgåva.

Bandet WERA under ledning av Emelie Näslund och Jonathan Knutsson fyllde kyrkan med soul och svängig
musik på Live på riktigt den 25 januari.
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Nyheter från bibelskolan
CDC i Bangladesh
Med förtröstan på Herren har vi
börjat år 2020 med att hjälpa 20 nya
studenter att utrustas för att nå ut till
sitt eget folk.
För första gången har vi 6 elever från Sylhetområdet, vid foten av Himalaya. De människor som
arbetar på teplantagerna där är alla hinduer.
CDC studenter har under flera år bedrivit
församlingsplantering i Sylhetområdet. I år kom
det några ungdomar för utbildningen och träning från detta område.

Det förlorade fåret

Guds kallelse vilar på alla 20 studenter. En
av studenterna, Sandy, kommer från en stark
buddhistisk bakgrund och blev kristen. Det
innebar en skam för hela familjen. Sandy led
mycket för Herren, men han gav inte upp. När
hans far avled försämrades familjens ekonomi,
vilket ledde Sandy på fel väg. Han började dra
omkring tillsammans med andra i samma ålder,
vilket ledde till många destruktiva handlingar.
Samtidigt tog han examen i elektroteknik. 2012
överdoserade han droger som nästan dödade
honom.

Guds kallelse

En dag, medan han åt frukost på en restaurang,
kom en man och satte sig bredvid Sandy och
började prata med honom. Mannen bjöd in honom till ett kristet ungdomsmöte. Sandy gick till
mötet och satt längst bak. Han hörde hög musik
och såg ungdomar, sjunga, klappa och hoppa.

Han kände att allt det där var ganska konstigt.
När han skulle gå, stoppade mannen som bjudit
in honom. Han var pastor i kyrkan. Han frågade
Sandy, om han gillade mötet? Sandy log artigt
men sa ingenting. Pastorn gav honom ett Nya
testamente. Sandy läste, dag och natt, ignorerade
alla samtal från sitt mörka liv. På en vecka hade
han läst ut Nya testamentet.
Slutligen började han reflektera över sitt liv,
”Vad gör jag med mitt liv och vad kommer att
hända med mig efter döden? ” Jesus sade: Jag är
vägen, sanningen och livet. Är det här sanningen? Han gick till kyrkan för att få svar. Sandy
mötte pastorn och delade med sig av alla sina
problem och den situation han var i. Pastorn
försäkrade honom att Jesus kan förlåta alla dina
synder. Han kände sig lättad och pastorn ledde
honom i bön. Sandy accepterade Jesus som sin
personliga frälsare och Herre och han lämnade
sitt mörka förflutna för att starta ett nytt liv.

Frälsaren

På väg hem en kväll, kände Sandy sig förföljd.
Han började gå snabbare, och vände sig om för
att se vem som förföljde honom. Då såg han en
pistol avfyras mot honom. Han tänkte, nu dör
jag, han bad, ”Jesus rädda mig.” Kulan passerade
honom. I det ögonblicket bad Sandy: ”Tack Jesus
och från och med nu skall jag endast tjäna dig.”
Tack så mycket för era böner och ert stöd.
Gud välsigne er
Vijaya - Director CDC

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET varje vecka

LP-möten i andra församlingar
– se aktuell annonsering.

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

MARS

20 Fr
21 Lö
22 Sö
		

19.30
15.00
10.00
11.00

Station – samling för ungdomar
Stoppa våld i nära relationer - Seminarium med Anne Collén, fika
Bönemorgon
Missionsgudstjänst, Niclas & Anne Collén, Göran Olsson,
Niclas Madestam, sång: Lovisa Furingsten, Söndagsäventyret &
Bibelklubben

25 On
26 To

18.00
18.00

27 Fr
28 Lö

19.30
09.00

Bön
Rödebygemenskap, Ethel Gustavsson med vänner från Brömsebro,
fika. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Träff för småbarnsföräldrar (barn 0-12 år) med Hotellfrukost på
Clarion Collection Hotel Carlscrona. Anmälan senast 23 mars
Administrationsmöte, Bokslut för 2019 m.m.
Bönemorgon
Gudstjänst, Niclas Madestam, Pernilla Bergström, sång: Sarah
Thörnqvist, Söndagsäventyret & Bibelklubben

		 17.00
29 Sö
10.00
		
11.00

APRIL

31 Ti
1 On
2 To
		
3 Fr
5 Sö
		

18.00
18.00
10.30
18.00
19.30
10.00
11.00

Bönesamling, Rödeby Filadelfia
Bön
Musikandakt Ekliden
Bibel & Bön, Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Gudstjänst, Göran Olsson, Lovsångsteam, Söndagsäventyret &
Bibelklubben

6
7
8
9

18.30
18.30
18.30
18.30

Bön & lovsång
Bönevecka
Bön & lovsång
Bön & lovsång
Getsemanegudstjänst med nattvard. Pernilla Bergström, Göran
Olsson, sång: Paula, Pegga & William Gullbing

Må
Ti
On
To

2 0 2 0

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 - Söndagsäventyret (3-8 år) och Bibelklubben (från 9 år)

V Å R E N

R I V U T O C H H Ä N G U P P!

PROGRAM MARS–JUNI
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V Å R E N
2 0 2 0

10 Fr

11.00

12 Sö
		

10.00
11.00

15 On
		
		
17 Fr
19 Sö
		

13.00
14.00
18.00
19.30
10.00
11.00

Musikandakt Fridlevstad
Musikandakt Elineberg Rödeby
Bön
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Gudstjänst, Niclas Madestam, Söndagsäventyret & Bibelklubben

22 On
23 To
24 Fr
25 Lö
		
		

18.00
18.00
19.30
10.00
14.00
18.00

26 Sö
		

10.00
11.00

Bön
Rödebygemenskap, Mikael Manneklint. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Kördag tillsammans med Gullabo Gospel
Musikandakt Af Klint
Vårkonsert med sångare från Second Voice, By Mercy & Gullabo
Gospel, fri entré
Bönemorgon
Gudstjänst, Tigleth Malkey, Niclas Madestam,
Lovsångsteam, Söndagsäventyret &
Bibelklubben

MAJ

29 On 18.00
1 Fr		
3 Sö
10.00
		
11.00
5

10

Ti

18.00

Långfredagsgudstjänst, Göran Olsson, Niclas Madestam, sång:
Second Voice
Bönemorgon
Påskdagsgudstjänst, Niclas Madestam, Göran Olsson, sång: Anna
Strågefors mfl, Söndagsäventyret & Bibelklubben

Bön
Inget Station - samling för ungdomar - HOPE20 i Nybro
Bönemorgon
Gudstjänst med nattvard, Niclas Madestam, Söndagsäventyret &
Bibelklubben
Bönesamling. Rödeby Filadelfia

6 On
7 To
		
8 Fr
9 Lö
10 Sö
		

17.30
17.30
18.00
17.30
15.00
10.00
11.00

Tältkalas i Lyckeby
Tältkalas i Lyckeby
Bibel & Bön. Rödeby Filadelfia
Tältkalas i Lyckeby
Sommarfest och Tältkalas i Lyckeby
Bönemorgon
Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Göran Olsson,
Lovsångsteam

13 On
		
		
15 Fr
17 Sö
		

13.00
14.00
18.00
19.30
10.00
11.00

Musikandakt Fridlevstad
Musikandakt Elineberg Rödeby
Bön
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Gudstjänst med LP, Tomas Jönsson, Göran Olsson,

20 On

18.00

Bön

19.00

23 Lö

15.00

24 Sö
		

10.00
11.00

Jubileumskonsert i Konserthuset med Samuel Ljungblahd
tillsammans med stor gospelkör. Entré!
Jubileumsfest i Konserthuset, Musik, mingel, tillbakablickar,
Jubileumsmiddag, gäster, Jubileumsfika, musikaliska minnen.
Köp biljett innan!
Bönemorgon
Jubileumsgudstjänst i Konserthuset, Niclas Madestam, Göran
Olsson, lovsångsteam, kyrkkaffe & mingel.

27 On
28 To
29 Fr
31 Sö
		

18.00
18.00
19.30
10.00
11.00

Bön
Rödebygemenskap, ”Glada Toner” Nybro. Rödeby Filadelfia
Station – samling för ungdomar
Bönemorgon
Pingstdagen, Gudstjänst, Niclas Madestam, Lovsångsteam

4
5
7

To
Fr
Sö

13.30
14.00
10.00

Musikandakt Fregatten
Musikandakt Gläntan Kungshöjden
Sommargudstjänst med nattvard, Tomas Wallengren,
Göran Olsson, OBS! Ny gudstjänsttid!

14 Sö

10.00

Sommargudstjänst, Göran Olsson, Niclas Madestam
Design: Morten Ravnbö [ravnbo.com]

22 Fr

Välkommen till

2 0 2 0

10 0års-J U BILEU M S H E LG

V Å R E N

JUNI

			

Vårkonsert
LÖRDAG 25 APRIL KL 18.00
Sångare från Second Voice,
By Mercy & Gullabo Gospel. Fri entré!

T ä lt m ö t e n f ö r ba r n

6-9 maj 2020
6–8 maj börjar det med lekar kl 17.30
samling kl 18.00 och fika ca kl 18.45

Lördag 9 maj är det sommarfest kl 15
försäljning av grillade hamburgare: 10 kr
PLATS: Biblioteksparken i lyckeby

www.pingstkyrkankarlskrona.se

Arrangör:

107 736 kr!
Tack alla som var med och bidrog
till insamlingen i samband med
julkonserterna 2019. Insamlingen var
till förmån för barn i Nepal. För att
förbättra barns utbildning och hälsa i
16 byar i en av de fattigaste och mest
svårtillgängliga ¸regionerna i Nepal.

Studieforbundet Bilda
för kyrka och samhälle
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100
år
100 år
PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA

PROGRAM
Fredag 22 maj

19:00 – JUBILEUMSKONSERT i Konserthuset

Entré

Samuel Ljungblahd tillsammans med stor gospelkör.

Lördag 23 maj

15:00 – JUBILEUMSFEST i Konserthuset

Entré

- Musik, mingel, tillbakablickar
- Jubileumsmiddag
- Mer sång & musik, minnen, mingel, gäster, m.m.
- Jubileumsfika
- ännu mer musikaliska minnen

Söndag 24 maj

11:00 – GUDSTJÄNST i Konserthuset

Fri entré

”Med församlingen in i framtiden”
Niclas Madestam, Göran Olsson, Lovsång
Kyrkkaffe & mingel

BILJETTER till jubileumsfirandet
köps via församlingens hemsida
eller i samband med vissa gudstjänster.
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JE SUS & JAG

Det finns ingen som kan
korrigera mig på djupet,
så som Jesus kan!
Förstå mig rätt, jag tycker det är jättejobbigt med
korrigeringar men har med tiden förstått att det
är bättre att vara formbar än att gå cementerad
genom livet.
För att bättre förstå mig själv och min omvärld behöver jag ett
paradigm, något att stå på, en fast klippa, eller vilken annan
metafor du föredrar. Utifrån den undervisning som Jesus gav
till sina lärjungar har jag funnit goda exempel och tankemönster för mitt liv, en stabil grund att stå på.
Den grunden är totalt annorlunda från andra grunder här
i världen, ja, jag skulle säga att den är revolutionär i sin
karaktär. När den appliceras hotas världens makter och
härskare. Det är otroligt fascinerande för mig att ett
budskap som går ut på att älska sina medmänniskor,
både vänner och fiender, att ett sådant budskap
som förespråkar ett generöst förhållningssätt till
andra och som inte gör skillnad på rik eller fattig,
gammal eller ung, mörk eller ljus, etc. upplevs
hotande!? Det fascinerar mig. Jesu karaktär är
unik!
Tillbaka till det där med korrigeringar.
Jesus har många gånger pekat på mina
själviska motiv, högmod, egenkärlek och
annat osmakligt i mitt liv. Den största
utmaningen för mig just nu är att låta
Honom bli ännu större i mitt liv. (Ska
jag vara ärlig så skrev jag först honom
med litet h och mitt liv med stort M. Det
finns alltså fortsatt mycket som behöver
korrigeras i mitt liv). Samtidigt vill
inte Jesus att du och jag bara fokuserar
på våra egna liv. Det finns så många
människor som är i behov av att lära

>>
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JE SUS & JAG

Under
uppleva
mig att
>> känna Honom och låta Honom bli det nya

paradigmet i livet. Kända ateister har börjat
inse behovet av gudsfruktan även om det då
verkar handla mer om fruktan än om Gud
men som en Jesu lärjunge vill jag göra det jag
gör av kärlek till Honom, eftersom Han först
har älskat mig. Evangelisten Johannes säger att
fullkomlig kärlek fördriver rädsla! Det är just
det som är det nya paradigmet i mitt liv, att
drivas av kärlek och inte av rädsla. Jag ber att
fler ska få möta Jesus och byta paradigm från
rädsla till kärlek.
Jesus och jag är på vandring genom livet.
Ibland stannar vi upp och pratar om det som
kan förbättras i mitt liv, ibland går vi under
tystnad och ibland bara pratar vi om allt
möjligt. Det är en relation som är naturlig.
Faktum är att studier visar att vi är födda med
en tro och en relation till Gud men med tiden
väljer vi lätt bort den relationen för att följa
våra egna begär. Vi flyr bort från Gud och den
röst i vårt inre som vill korrigera oss, men det
finns alltid en väg tillbaka till Gud, och den
vägen är Jesus! När du, som jag, bekänner
Jesus vara Herre (och alltså underordnar dig
Hans korrigeringar) och i ditt hjärta tror att
Gud uppväckt Honom från det döda (dvs tror
att Jesus lever och på riktigt kan göra skillnad
i ditt liv), då är du räddad! Det innebär då att
du byter paradigm och ställer dig under Jesu
ledarskap och låter Honom vara i kontroll
över din framtid! Jag ser fram emot att vi ses
framöver under vår gemensamma vandring
tillsammans med Jesus!
Text: Marcus Furingsten
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Jag samtalar med Julia Vissberger om tron och Jesus. Hon är
född i Kumla, uppvuxen i Grövelsjön och Askersund, läser fysisk
planering på BTH sedan 2018.
– Har du vuxit upp i kyrkan?
– Inte direkt. Mamma & pappa är kristna.
I Grövelsjön fanns ingen kyrka, så då blev
Torpkonferensen den plats där vi bunkrade
upp inför året. Fast jag minns att vi bad
tillsammans varje kväll. Mamma var väldigt mån om att vi skulle få tron med oss.
Inte förrän vi flyttade till Askersund blev vi
aktiva i en församling.
– När fick du en personlig tro på Jesus?
– Under en två veckors tonårsbibelskola på
Götabro när jag var 14 år fick jag mitt första riktiga Gudsmöte. Upplevde att jag var
älskad för den jag var. Vet att klasskompisar sa efter sommarlovet att det måste hänt
något under sommaren, att jag kom tillbaka som en helt annan människa. Innan
var jag väldigt blyg, nu var jag gladare och
tryggare i mig själv.
– Jag var aldrig direkt mobbad i skolan,
men det fanns de som sårade mig väldigt
mycket. Under bibelskolan fick jag också
uppleva att Gud hjälpte mig att förlåta. Det
var väldigt häftigt. Plötsligt kunde jag förlåta
de som sårat mig. Såren höll mig tillbaka
och gav nedvärderande tankar. När jag för-

bibelskolan fick jag
att Gud hjälpte
förlåta.
låtit dem kunde jag våga vara mig själv och inte
längre bry mig om andras kommentarer. Känna
på djupet att jag är värdefull oavsett vad. Det är
ett av de bästa beslut jag tagit, att gå tonårsbibelskolan. Hösten efter döptes jag.
– Vad betydde mötet med Gud och dopet?
– Det är viktigt med ett personligt beslut och
dop. Det är något att luta sig tillbaka på. Att
växa upp och skapa sig en egen identitet. En
bra grundförutsättning för att bygga upp sitt
självförtroende och goda värderingar.
– Efter gymnasiet gick du bibelskolan Livskraft, vad
betydde det för dig?
– Det är också det bästa
jag gjort. Jag ville ha en
egen tro, inte bara tro
för att mina föräldrar
tror. Ville veta mer
vad jag egentligen
tror på. Att be, få
bra undervisning
och lovsjunga
tillsammans
betydde mycket.

>>
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Jag brottades även då med Gud, men insåg
att tron håller även när livet krisar, att Gud
verkligen är på riktigt.
– Vad betyder församlingen för dig?
– Församlingsgemenskapen i Karlskrona har
betytt jättemycket. Jag flyttade hit utan att
känna någon. När familjen är så långt bort är
det värdefullt att andra ser en och tar hand om
en. Jag behövde andra människor som kom
och kramade om mig. Det känns så värdefullt att ha ett kontaktnät utanför skolan. Jag
blev hembjuden till lite folk, vilket betydde
jättemycket, då känner man sig ännu mera
välkomnad och sedd i församlingen.
–Beskriv din relation till Jesus
– Jag småpratar med Jesus varje dag och är
tacksam för vad han gjort i mitt liv. Vid ett
tillfälle för några år sedan fick jag ett profetiskt tilltal som handlade om att jag aldrig
är ensam, att Gud alltid är med mig, även i
skolan. Det betydde väldigt mycket för mig då.
Även om jag skulle vara ensam fysiskt så vet
jag innerst inne att jag aldrig är ensam. Det
löftet är något jag återkommer till än idag.
– Vad betyder gruppen Unga-vuxna?
– Att få lära känna varandra mer är värdefullt.
Känna att man har fler troende vänner i sin
omgivning. Möjligheten att prata med andra
kristna i min egen ålder. Men jag tycker även
det är viktigt att möta den gudstjänstfirande
församlingen, möta alla generationer, särskilt
de äldre.
Text & Foto: Göran Olsson

Vårstäda?
Hittills har
det kommit in
?? ???kr!

Välkommen att…

* Fynda * Skänka * Fika!
VÅRA
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

Allt överskott går till bistånd och socialt arbete

16

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

Inlämning:
Mån – Tor kl 9 – 15
Tis kl 09 – 20
Transport: 0768-858 655

www.pingstkyrkankarlskrona.se

Glimtar

från det ”lilla” 100årsfirandet i januari
och Niclas & Lene
Madestams installation
Carina Holmesson ledde en allsång
genom församlingens historia.

Stina & Göran Olsson var värdar för
välkomstfesten för Niclas & Lene
Madestam.

Barnrådet hälsade på sitt egna
sätt Niclas välkommen .

Lovisa & Marcus Furingsten sjöng
en bejublad välkomstsång.

Jörgen Gustavsson från Holmsjö Pingstförsamling var en av många som välkomnade
Niclas och grattade på 100:års dagen.

Charlotte Rönnbäck från
Amiralitetsförsamlingen.

Med sång och ukulele sa musikrådet hej och välkommen.

Tårta med 100-årsdekoration.

Ungdomarna lät sig väl
smaka av den härliga tårtan.

Missionsrådet var ett av många råd som
välkomnade Niclas till Karlskrona.

Göran ledde pastorsinstallationen
och förbönen för Niclas.
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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
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

Driver du eget företag?
Vill du vara med och stödja
Pingstkyrkans verksamhet
– innan skatt?

Branding, trycksaker och webb
för organisationer och företag.
www.ravnbo.com
0708 708 999
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CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

NYHET!
Sommarlägret byter namn till

Senorenäventyret!
Lägret är för barn som i år börjar årskurs 3-6
Datum: 10-14 augusti
Plats: Kustgården, Senoren
Senorenäventyret arrangeras tillsammans med
Pingstförsamlingarna i Nybro & Kalmar.

Knattelägret blir den 9-10 augusti
på Kustgården, Senoren
Mer information kommer under
våren!

FÖLJ OSS PÅ
SOCIALA MEDIER

Second Hand		
Facebook - @pingstkyrkanssecondhandkarlskrona
Instagram – @secondhandbergasa

Församlingen 		
Facebook - @pingstkyrkankarlskrona
Instagram – @pingstkyrkan_karlskrona

LP-verksamheten
Facebook - @LpKarlskrona
Instagram – @lpkarlskrona

Vi söker
gamla bilder till
100-årsjubileet!
Har du bilder från
församlingens 100-åriga
historia? Då får du gärna
maila dem till oss!
Skriv gärna vad bilden föreställer, vilka som är med på
bilden och när bilden är tagen.
Maila den snarast till:
2020jubileum@gmail.com
Hälsningar Per Allert
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Bibeln talar om att du är älskad av Gud. Han står på
din sida och vill gärna omfamna dig med sin kärlek,
förlåtelse och vägledning. Våra livssituationer kan
se olika ut, men Jesus är densamme.

UNDERVISNING

Utifrån tron på Honom har vi förmånen att få
bygga våra liv. Min förhoppning att att genom
denna korta text få uppmuntra dig att ta ett
steg till i tro.
När du låter relationen till Jesus vara i centrum
av ditt liv sker något påtagligt. Du får förlåtelse,
kraft, vishet, uthållighet och så många fler goda
livsviktiga redskap. Det blir svårt att låta bli, att
bry sig om andra. Jag lovar dig, ett möte med
Jesus förändrar allt. Guds nåd är enorm och du
kan få ta emot allt Guds goda.
Paulus skriver vid otaliga tillfällen att han har
mer att lära och utforska i livet med Jesus. Är
det inställningen hos en av Bibelns stora ledargestalter, då har både du och jag anledning att
se framemot det som ligger framför. Att varje
dag vara vetgirig och ta nya steg i tro hjälper
dig på livets väg. Så, vad är ditt nästa steg i tro?
Men om vi vill leva
livet med Jesus i
centrum. Vad gör vi
då? Svaret är enkelt och komplext på samma
gång. Vi behöver helt enkelt söka mer av vad
Gud har att ge. Du tänker kanske ”hur ska det
gå… mitt liv är som det är”. Då vill jag bara
säga dig, det är aldrig kört! Vi behöver ständigt
komma tillbaka till källan, där vi kan sitta ner
vid Jesu fötter och ta emot Guds goda. Närma
dig Gud så ska han också
närma sig dig!
Jeremia 29:13

Filipperbrevet 3:13-14,
Apostlagärningarna 2:41

I Guds närhet formas vi och bli mer lika Jesus.
Det innebär såklart att vi försöker göra det
Jesus gör. Han gör mycket, men något som

genomborrar allt är hans starka driv att hjälpa
den som gått vilse. Människor ska få hitta hem
till pappa Gud. Med ett hjärta likt Jesus möter
vi människor med samma omsorgsfulla blick
som vår Fader i himlen ser på dig och mig med.
Vi ger helt enkelt vidare av det vi har och är
alltid öppna för att hjälpa så många vi kan på
vår livsvandring.
Markus 16:15
Med detta viktiga uppdrag i ryggen blir behovet av att leva nära Gud och varandra extremt
stort. Hur ska vi annars klara av det? Min förhoppning är att församlingen skall få vara en
miljö där vi ser varandra för dem vi är, oavsett
bagage. Är du beredd på att låta någon annan
lära känna ditt sanna jag? Är du beredd att låta
Gud forma dig genom sin Ande? Gud gör allting nytt. Ditt liv med Jesus kommer utvecklas
och likaså människor omkring dig.
Det är mycket som är viktigt här i livet, men
vad är viktigast?
Så, vi vill vara en församling med Jesus i centrum. En samling människor som lever församlingsliv och inte bara går till en kyrka. Som Jesu
lärjunge är du Guds medarbetare. Medarbetare
som följer sin mästare, samt bygger vidare på
den grund som är lagd, Jesus Kristus.
Vi är kallade med ett heligt uppdrag, att älska
Gud och älska människor
Välkommen hem!
Niclas Madestam,
pastor och föreståndare

Foto: Skitterphoto, pexels

I Guds närhet formas vi
och blir mer lika Jesus.

