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Kom igen nu.  
Nu gör vi något vackert 
av det som är så tungt 
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Orden är från Tomas Sjödins 

krönika i GP den 27 mars. ”Det 

är bra att vi tänker på varandra, 

men i detta läge är det tid att 

ansluta till den växande rörelse 

som går från tanke till handling. 

Kom igen nu. Nu gör vi något 

vackert av det som är så tungt.”  

Ingen av oss har tidigare upplevt en tid 
som denna. Ett litet virus som drabbat 
hela vår värld. Det drabbar oss alla 
på ett eller annat sätt. Men kanske 
kan det födas något gott ur detta. Fler 
människor vänder sig plötsligt till Gud. 

Britta Svensson, krönikör i Expressen 
skrev den 2 april:
”Ser Gud det som händer?
Alldeles oväntat dyker frågan upp  
inom mig. Jag som inte ens är med i 
Svenska kyrkan. När det kändes som 
värst knäppte jag utan att tänka mig  
för händerna innan jag skulle somna.  
Jag upplevde mig vara vid vägs ände, 
som om ingenting annat skulle hjälpa.  
Än att be en bön.”

Och visst hör Gud bön, och visst kan 
det födas något vackert av det som är 

så tungt.  Under våren har vi många 
gånger fått gå från tanke till handling 
väldigt snabbt. Vi har ställts inför nya 
utmaningar nästa varje dag och ur 
detta har det fötts nya kreativa positiva 
lösningar. Dagens teknik gör att vi idag 
sänder våra gudstjänster på nätet och 
når på så sätt fler människor. I princip 
firar vi gudstjänst med en fullsatt kyrka 
varje söndag. Pandemin har gjort att vi 
stannat upp, reflekterat över vad som är 
viktigast i livet, visat mer omsorg om 
varandra. Även om vi fått hålla fysiskt 
avstånd till varandra så har vi kommit 
närmare varandra. Tomas Sjödin skri-
ver: ”Jag är övertygad om att mänsklig 
omtanke kan mäta sig mot vilka krafter 
som helst. Synliga som osynliga. Det har 
historien visat tidigare.” 

Med Guds hjälp och med Jesus  
i centrum, kommer vi tillsammans  
ta oss igenom krisen.

Som du märker har Ankaret fått ett nytt 
format. Hoppas att det är till det bättre 
och att det höjer läsupplevelsen.  
Förändringen beror dock  
inte på covid-19, utan  
var planerad sedan  
tidigare. 

/Göran Olsson,  
pastor 

AnsvArig utgivAre: Niclas Madestam
redAktör:   Göran Olsson, mobil: 0768-68 11 13 
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
design:  Morten Ravnbö [www.ravnbo.com]
tryck:  Tryckcentrum, Karlskrona

Ankaret
Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbetar 
med Bilda. Bilda stöder 
kulturarrangemang 
och kurser som försam-
lingen själv önskar  
arrangera.

 Gudstjänst online 
– hur  går det till?

Den 27 mars beslutade  

regeringen att förbjuda  

offentliga tillställningar med 

över 50 deltagare. Det gjorde 

att vi på kort varsel beslutade 

att sända våra gudstjänster 

på nätet.  Första gudstjänsten 

sändes live på Facebook den 

29 mars via en mobiltelefon. 

Efterhand så provade vi olika 

tekniska lösningar och vi hyrde 

in utrustning för webbsänd-

ningar. Allt för att fortfarande 

kunna fira gudstjänst  

tillsammans. 

Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i Karlskrona. Distribueras 
fritt till alla medlemmar och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.
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 Gudstjänst online 
– hur  går det till?

Inget hade varit möjligt utan våra fantas-
tiska tekniker som finns bakom kameror-
na och mixerbordet. För ljudet ansvarar  
Kristoffer Hjälmberg, Anton Parsmo, 
Mattias Lundström, Kenneth Magnusson 
och Mikael Eriksen. Men de som lagt all-
ra mest tid på detta, ca 8-10 timmar/vecka 
är de som jobbar med bilden, Martin 
Rosengren & Jon Somehagen Rosengren. 

– Martin, vad har du för erfarenhet av 
media tidigare?
– Jag jobbade under 80- & 90-talet på 
SVT, UR och TV4. Mest med att klippa 
nyheter men med annat också. 1994 gick 
jag över till att jobba med reklamfilm 
men de senaste åren har jag endast jobbat 
med dokumentärfilm. 

– Vad har varit den största utmaningen 
att kunna sända våra gudstjänster? 
– Det har varit att få tekniken att fungera. 
Kameror, webben, läppsynk etc. Vi har 
fått lägga åtskilliga timmar här i kyrkan 

för att få allt att fungera. Eftersom vi bli-
vit tvingade att lära oss under tiden. Allt 
eftersom veckorna gått, har sändningarna 
blivit bättre och bättre. Det var inte roligt 
när allt kraschade i slutet på april och det 
blev ingen gudstjänst. 

– Vad har varit roligast med att sända 
våra gudstjänster?
– Att få jobba tillsammans med min son 
Jon. Vi har aldrig tidigare jobbat tillsam-
mans med media. Han är tekniknörden 
och jag är kanske kameranörden. Det 
har också varit väldigt utmanande och 
utvecklande från att vi sände första 
gudstjänsten från en mobiltelefon till 
att nu producera TV. Jag tror även på att 
fortsätta sända våra gudstjänster, när 
pandemin är över. Via nätet når vi många 
fler människor. Det finns många sökare 
som behöver höra talas om Jesus.

– Jon, var kommer ditt mediaintresse 
ifrån?

– Far har nog dragit mig in i intresset. 
Först var jag intresserad av kameror och 
sedan tekniken runt kamerorna. Blir jag 
intresserad av en grej, så går jag in 110 % 
på det. Spännande att se hur allt fungerar. 

– Vad har varit den största utmaningen 
att kunna sända våra gudstjänster?
– I början hade vi lite dålig datorkraft och 
att vi saknande en del delar till kameraut-
rustningen vilket var frustrerande. Sedan 
var det en utmaning att få allt att fungera 
ihop samtidigt. Men det har också varit 
väldigt roligt.

– Hur har det varit att jobba med pappa? 
– Det har för det mesta fungerat bra. Vi 
har lite olika tankar om olika saker, men 
det brukar alltid lösa sig. Han bidrar med 
sin erfarenhet och jag med mitt tekniska 
intresse.

Text & foto: Göran Olsson
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Precis som alla Second 

hand-butiker i vårt land, så 

drabbas även vår butik av 

coronakrisen. Dels av en mins-

kad försäljning men också av att 

många volontärer måste stanna 

hemma. 

Människors säkerhet och hälsa kommer 
alltid i första hand. Vilket innebär att 
inga volontärer som har några sjukdoms 
symtom eller tillhör någon utpekad risk-
grupp kan vara aktiv på Second Hand. 
För att få lite koll på hur detta påverkar 
vår butik frågar vi Peter Hjälmberg, 
Verksamhetsansvarig för Pingstkyrkans 
Second Hand.

– Hur har försäljningen påverkats?
– Vi har öppet som vanligt, tisdagar och 
lördagar. Men vi har hittills en minskad 
försäljningen på ca 30 % jämfört med 
senaste halvåret. Det är klart färre kun-
der som besöker butiken, även fast vi ser 
en liten ökning jämfört med i början av 

pandemin. Det positiva är att de kunder 
som handlar, handlar faktiskt lite mer 
än tidigare. Många kunder tycker det är 
positivt att det inte är så många andra 
kunder i butiken, utan de tar lite mer tid 
och tittar på varorna och då handlar de 
lite mer.  Vi har även gjort en del åtgär-
der i butiken utifrån myndigheternas 
riktlinjer. Informationslappar finns i hela 
butiken, linjer i golvet för att glesa ut kön, 
plexiglas vid kassorna för att skydda våra 
volontärer, samt en speakerröst som ger 
information att hålla avstånd till varan-
dra i butiken. 

– Hur har Café2 påverkats?
– Café2 har bara öppet på lördagar och 
det beror framförallt på brist på volontä-
rer. I cafét har vi glesat ut bland borden, 
minskat antalet sittplatser och ändrat 
hanteringen av varorna i cafét. Allt 
utifrån de riktlinjer som myndigheterna 
har gett. 

– Hur har minskat antal volontärer påver-
kat verksamheten?
– Många av våra volontärer är i den 
åldersgruppen som enligt myndigheterna 

bör hålla sig hemma. ca 25 st av våra vo-
lontärer är 70+, vilket är ca en fjärdedel av 
alla våra volontärer. Det är väldigt många 
volontärtimmar som går förlorade vilket 
självklart märks i verksamheten. Men vi 
har också fått ca 10 nya volontärer som 
klivit in och tagit ansvar under rådande 
situation vilket vi är tacksamma för. Fast 
behovet av fler volontärer är fortfarande 
högt. 

– Försäljningen har minskat med 30%, hur 
påverkar det våra biståndsinsatser? 
– För oss får det nog inga dramatiska 
effekter. Håller det i sig året ut, så är vi 
nere på 2018 års omsättning. Våra fasta 
åtaganden påverkas troligen inte alls. 
Det som kan komma att påverkas är våra 
katastrofinsatser som vi brukar kunna 
bistå med när behov dyker upp under 
året. Självklart ser vi också över våra 
kostnader och håller igen på planerade 
investeringar.

Text & foto: Göran Olsson 

Minskad försäljning 
på Second Hand
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Den 10 mars bedömde Folk- 

hälsomyndigheten risken för 

smittspridning av det nya 

coronaviruset som mycket hög  

i Sverige. Plötsligt ställdes allt 

på ända. ”Vi ställer inte in, vi 

ställer om.” sa Daniel Alm, före-

ståndare för Pingst Sverige. Så 

tänkte också vi som församling.

Ingen av oss visste då vad vi hade framför 
oss. Som ansvariga i församling följde vi 
noga utveckling. Gjorde bedömningar 
utifrån myndigheternas direktiv. Samti-
digt försökte vi möta den oro som växte 
i församlingen. Vi sökte Guds ledning, 
för fruktan, rädsla och oro är ingen bra 
grund för beslut. Vår roll som församling 
och kristna kan aldrig vara att bidra till 
rädsla och oro. Bibeln säger om och om 
igen: Var inte rädd. Ett liv med Jesus i 
centrum, innebär även ett liv med stor-
mar. Då är det viktigt att komma ihåg att 
Jesus är med också i stormen. Guds frid 
är inte frånvaro av något, utan närvaro 

av Gud själv. Som församlingen behöver 
vi stå stadiga mitt i stormen och förmedla 
kärleken och tryggheten från Gud.

Under våren blev vi tvingade att ställa om 
det mesta av församlingens verksamhet. 
Plötsligt kunde vi inte längre mötas och 
fira gudstjänst tillsammans. Vi fick inte 
besöka vår äldre och sjuka. De som var 
70+ behövde begränsa sina sociala kon-
takter. Församlingens 100-årsfirande fick 
flyttas till 2021 osv. En omställning som 
varit utmanande för oss alla.

Vi är stolta att tjäna en församling som 
kliver fram när det behövs. Som bär 
församlingen genom förbön, volontära 
insatser och ekonomiska resurser. I tider 
av oro och ensamhet behöver vi visa extra 
omsorg om varandra. Vi vill uppmuntra 
er alla till olika privata initiativ. Är ni 
friska och inte tillhör någon riskgrupp, 
får ni fortfarande umgås. Grilla tillsam-
mans, promenera i naturen tillsammans, 
mötas på olika sätt. Även ni som är 70+ 
kan ju umgås, även fast ni inte kan mötas 
fysiskt så finns det idag en mängd olika 
tekniska lösningar som gör att man kan 
ha social gemenskap även fast det sker på 

distans. Var kreativa, innovativa och sluta 
inte umgås. Med Jesus i centrum ska vi 
tillsammans ta oss igenom detta.  

I skrivande stund är läget relativt lugnt 
i Blekinge, men vi får inte slappna av. Vi 
måste fortsätta ta restriktionerna på lika 
stort allvar som vi gjorde i början av pan-
demin. Det är allas vårt ansvar att hindra 
spridning av covid-19. Tvätta därför 
händerna ofta med tvål och varmt vatten, 
håll avstånd till andra både inomhus 
och utomhus, samt följ noga alla andra 
rekommendationer och restriktioner. 

Den som lyssnar till 
mig ska leva i trygghet
och behöver inte vara 
rädd för något ont.
O R D S P R Å K S B O K E N  1 :3 3 

Niclas Madestam  
Pastor & föreståndare   
 
Göran Olsson
Pastor & ordförande 

VI STÄLLER INTE IN,  
VI STÄLLER OM
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Sommargudstjänster 

hela sommaren
ONLINE

Välkommen att fira gudstjänst med oss hela  
sommaren via webben!

Varje söndag kl. 10.00 under juni, juli & augusti, kommer vi sända en  

sommargudstjänst på ca 40 minuter med bön, lovsång och predikan.  

Medverkar gör olika lovsångsteam. Predikar gör bland annat Niclas  

Madestam, Göran Olsson, Pernilla Bergström, Rupert Lindén, Tomas  

Wallengren och Per-Johan Stenstrand. 

Gudstjänsten kan du se i repris under efterföljande vecka:

Länk: online.pingstkyrkankarlskrona.se

Saknar du Programmet?
Då det är osäkert hur hösten blir 

kommer vi lägga upp fortlöpande 

och uppdaterat program på vår 

hemsida allt eftersom. Se  

www.pingstkyrkankarlskrona.se

AFTER CHURCH  

Efter varje sommargudstjänst inbjuder vi till After Church. Vi kommer 

att mötas på olika härliga platser i  och omkring Karlskrona. Ta med 

din egen picknick etc. och umgås med andra i församlingen. Var vi 

kommer att mötas meddelas via våra sociala medier. 

Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 

råd.  Håll dig uppdaterad om vilka aktuella föreskrifter som gäller. 

SOMMAREN 2020

Radio- 
gudstjänst 
 från Karlskrona

Den 16 augusti kl. 11.03 sänds 
radiogudstjänsten i P1 från 
Pingstkyrkan i Karlskrona. 

Radiogudstjänsten är en inspel-

ning som gjordes en lördag i juni. 

Predikan av Niclas Madestam och 

härlig sång under ledning av Carina 

Holmesson. Denna söndag är det 

ingen gudstjänst online. 

16 AUGUSTI

30 AUGUSTI

HÖSTUPPTAKT 
Söndagen den 30 augusti kl. 11.00 planerar vi för  

höstupptakt. I skrivande stund är det högst osäkert  

om vi kan ha en höstupptakt i kyrkan som vi brukar. Men 

höstupptakt blir det på något sätt. Kanske på webben, ett  

mindre event eller något annat. Håll utkik på vår hemsida och i BLT. 
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NYHEMSVECKAN 15–18 JUNI
I år finns inte möjligheten att mötas bland tallarna under Nyhemsveckan.
Men du har ändå möjlighet att vara med via olika digitala kanaler. 

Varje förmiddag kommer hela familjen kunna följa flera program som sänds från 

Nyhem. Det kommer vara nästan som en vanlig förmiddag på Nyhemsveckan,  

fast hemifrån. Bibelstudium för vuxna, Bible Boost podcast,  

Barnens Nyhem & Kidz+. Sedan följer Eftermiddag på Nyhem,  

Kvällsmöte och Nattmöte. 

Du hittar information kring alla olika samlingar på nyhemsveckan.se 

Sommarlägret & Knatte-
lägret är omställda!
Under rådande omständigheter omkring covid-19 så har vi beslutat att 

ställa om sommarens läger till dagläger istället. Vi kommer fortfarande 

hålla till på Kustgården, Senoren, men vi kommer inte sova över. 

SOMMARLÄGER
För alla barn från 9 år

Plats: Kustgården, Senoren

Tisdag 11 augusti kl. 09.00 - 17.00

Onsdag 12 augusti kl. 09.00 - 17.00

Torsdag 13 augusti kl. 09.00 - 17.00

Det blir lekar, bibel, sång, bön, bad, äventyr 

och annat skoj.

Pris: 100kr/dag eller 3 dagar för 250kr

Anmälan via hemsidan:  

www.pingstkyrkankarlskrona.se

KNATTELÄGER 
För alla barn mellan 5 och 8 år

Plats: Kustgården, Senoren 

Måndag 10 augusti kl. 09.00 - 17.00 

Vi sjunger, ber, leker, badar, grillar  

och lyssnar på bibelberättelser

Pris: 100kr 

Anmälan via hemsidan:  

www.pingstkyrkankarlskrona.se  

Sommarhäng
Som tidigare somrar kommer vi även denna 

sommar anordna galet sköna ungdom-

skvällar, som vi kallar för SOMMARHÄNG. 

Träffar med god gemenskap, aktivitet och 

något tänkvärt om tron på Jesus. Man möts 

utanför kyrkan 18.00 varje fredagskväll. 

Där efter drar man vidare till annan plats. 

Om man vill, har man med sig Bibel, badklä-

der och något i matväg tex; något gott att 

grilla. Sköna träffar för dig som är ungdom 

och vill hänga en sommarkväll. Kvällarna 

hålls ihop av ungdomar och någon vuxen.

Sommarhänget startar vecka: 26

Sista sommarhänget är vecka: 34

Hett tips!! 
Nyhemsveckan ställer om! Vecka 25 

kommer det finnas möjlighet att vara med 

på nattmöten via webben. Det kommer bli 

riktigt nice, bra och givande ! Nattmötena 

sänds vida: www.nyhemsveckan.se

Dagläger
28, 29, 30 juli (Vecka 31)

Eftersom vi är i en speciell tid, är sommar-

lägret Senorendraget inställt. Med tanke 

på detta, kommer vi i år ha ett dagläger 

där vi träffas 3 dagar (Tis-To) och hittar på 

olika saker. Mer info kommer du hitta på 

Facebook.

Håll utkik i vår Facebook grupp 
Det kan hända att det spontant planeras in 

lite mer happenings i sommar.

Station startar upp den 28 aug. 
På vilket sätt och på vilken plats kommer

det info om på Facebook.

Pernilla Bergström 
Ungdomspastor

Info om  
ungdoms- 
verksam-

heten 
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– Vad är din relation till kyrkan?
– Tryggheten i hela min tillvaro under 
min uppväxt var min mormor. Hon är 
född på en ö mellan Vasa och Umeå. 
Dit åkte vi varje sommar. Där fanns 
ett Pingstkapell där mormor var med. 
Fantastiska tältmöten. Tanter med knut i 
nacken, vit stråhatt, klänning, fotriktiga 
skor och tjocka strumpor. Vi var ett helt 
gäng pojkar som cyklade dit. Försökte sit-
ta så nära kaffebordet som möjligt. Hela 
sommaren var det söndagsskola i kapellet. 
Mina släktingar, små kusiner var alla med 
i frikyrkan. När jag första gången kom in 
i pingstkyrkan här i Karlskrona kände jag 
igen den speciella välkomnande frikyrko-
stämningen.

–Vad gjorde att du inte tog emot Jesus som 
ung?
– Jag vågade helt enkelt inte kliva in i 
gemenskapen. På TV såg jag en kör som 
hette Choralerna. De såg ut att vara så 
lyckliga. Men jag vågade inte kliva in i 
den glädjen som de förmedlade.
 – Jag har alltid haft med mig en stor 
svart ångesthund som gläfser runt om-

kring mig. Choralerna verkade inte ha 
den där hunden som jag hade. Men hun-
den gjorde allt den kunde för att hindra 
mig från att ta emot den lyckan som de 
hade. Hunden sa att de kommer äta upp 
dig, de kommer ta ifrån dig ditt konstnär-
skap, din kreativitet, du kommer bli av 
med dina vänner, du kommer se världen 
på ett helt felaktigt sätt. Den drev mig att 
försöka uppnå det ouppnåeliga.

– Vad blev vändningen?
– Vår granne Johnny Nilsson bjöd med 
mig, Catharina & Jon på julkonsert i 
Pingstkyrkan. Vågade gå dit för att det 
var så enkelt. Blev helt betagna. Kände 
igen känslan från barndomens tältmöten. 
Lättheten att samtala med Gud. Ulf hade 
en enkel andakt och bjöd in mig att be. 
Att även jag kunde prata själv direkt med 
Gud. Det var det som jag kände igen från 
min barndom. 

– Efter en kollegas död blev jag väldigt 
ledsen. På en cafébuss fick jag ett nya tes-
tamente som jag läste från pärm till pärm. 
Började en Alpha-kurs i församlingen. 

Kommer ihåg den gången då jag förstod 
varför Jesus behövde dö. Frälsningsupple-
velsen är som en väldigt långsam gryning. 
Ljuset blir starkare och starkare. Ser saker 
på ett helt annat sätt nu. 
 – I 2014 beslutade jag mig för att döpa 
mig. Ett beslut som påverkade hela famil-
jen. Dopet påverkade mig mycket. Året 
efter mitt dop var väldigt viktigt. Besluta-
de att lämna reklamvärlden. Då besegra-
des definitivt den svarta hunden. Tidigare 
hade jag hunden i koppel och vågade inte 
släppa den, nu släppte jag hunden fri. Då 
gläfste den ännu mer, men den besegra-
des. Det är en enorm lycka. Jag fick då 
frid med mor och far.

– Hur är din relation till Jesus?
– Min relation till Jesus är mycket enkel 
och personlig. Varje människas relation 
med Jesus är unik och den jag har passar 
mig. Det är ett pågående samtal hela ti-
den. Jesus är ständigt med mig. Han är en 
kärleksfull Gud som vet hur jag är. Tycker 
att bilden av Gud som en förälder är 
väldigt bra. Det unika med kristna är att 
de har en nådefull Gud. En Gud som föds 

JE SUS 
&  JAG

Martin Rosengren,  
63 år.Född i Malmö

– Jag drevs av att  
försöka uppnå det  
ouppnåeliga.
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som ett fattigt barn, i en krubba och som 
måste fly för sitt liv. Vilken fantastiskt 
Gud. Ingen annan har gjort något sådant. 

– Vad betyder församlingen för dig?
– Församlingsgemenskapen är jätteviktig 
för hela familjen. Känt mig välkommen in 
i församlingen. Finns möjlighet att sam-
tala om existentiella frågor med vänner i 
församlingen.

– Har också förstått att Herren kallar oss 
till olika saker, ibland utan att vi förstår 
det själva. Just nu kallar Gud mig till  
något nytt, men har ingen aning vad  
det är. Det är hissnande. Jag är Herrens  
tjänare. Gud behöver mig för att tjäna 
hans verk på något sätt.  

Text & foto: Göran Olsson

Glimtar 
från vår verksamhet

Den 28 mars hölls församlingens admi-
nistrationsmöte. På grund av regeringens 
beslut gällande offentliga tillställningar, 
sändes administrationsmötet även via 
Zoom.

På Kristi himmelsfärds dagen genomfördes 
en Pilgrimsvandring som leddes av Marcus 
& Lovisa Furingsten. En mycket långsam 
vandring i Guds natur på Västra Mark, 
tillsammans med den helige Ande. 

Niclas Madestam höll 
i avslutningen på den 
nästan 4 timmar långa 
pilgrimsvandringen. 

På väldigt kort varsel 
lyckades vi, att via en 
mobiltelefon sända den 
första gudstjänsten onli-
ne den 29 mars.

Vid varje gudstjänst online 
krävs ett team av medverkande, 
tekniker och producenter. Här 
samspråkar Jon, Martin & Bear-
nice inför LP-gudstjänsten. 

En av de kameror vi använder för att 
sända våra gudstjänster online.

– Frälsningsupplevelsen  
är som en väldigt lång-
sam gryning.
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Medan världen håller andan och 

undrar hur framtiden skall bli, 

vill vi ge en liten glimt av verklig-

heten hos våra syskon på andra 

sidan jorden. 

Bolivia har ännu så länge drabbats min-
dre av den aktuella virusen Covid-19 i 
likhet med ett flertal länder i 3:e världen. 
Ingen vet varför eller hur det kommer att 
utvecklas senare. Tidigt infördes kraft-
fulla restriktioner i landet, vilket innebär 
i princip total karantän med utegångs-
förbud. Den unika geopolitiska situatio-
nen i Bolivia, där i princip varje etnisk 
befolkningsgrupp är en egen nation, har 
varje nation stort inflytande över hur 
kontrollen sköts. Detta har medfört att 
man i de områden som vi samarbetar 
med ännu inte haft några smittfall. I de 
stora städerna är situationen annorlunda. 

Skolorna är stängda och därmed inter-
naten som vi stöttar. Emellertid har de 
elever som tar studenten i år fått dispens 
att närvara vid tentamenstillfällena. I 
övrigt sker studierna i hemmen. Det-
ta medför många olägenheter då inte 
tillgång till internet finns. Lärare som 

bor i byarna hjälper till på bästa möjliga 
vis. De mycket primitiva husen saknar 
all bekvämlighet och är ofta tillfälliga. 
Fattigdomen är enorm.

Nu är det höst och floderna fylls av vand-
rande fisk som söker sina lekplatser. Detta 
är det enda tillfället under året som man 
normalt kan tjäna pengar. Fisken säljs 
till uppköpare som hämtar med lastbilar. 
Emellertid kan man under detta år inte 
utnyttja detta tillfälle på grund av karan-
tänbestämmelserna. Det blir ett svårt år 
som ligger framför med svält och sjukdo-
mar som följd. Just nu äter man sig mätt 
och mår bra, men oron över framtiden är 
märkbar. Risken är stor att man förflyttas 
åtskilliga decennier bakåt i tiden med allt 
vad det innebär ekonomiskt och materi-
ellt. 

Vi har kontinuerlig kontakt med våra 
indiansyskon som hör av sig och delar 
sina bekymmer med oss. Vi känner att 
motivationen växer i detta vårt gemen-
samma arbete. De ber sällan om pengar 
men de ber att vi inte skall glömma bort 
dem nu. Den gemensamma nämnaren är 
behovet av förbön inför en oviss framtid. 
Man anar en andlig och moralisk kamp 
som hotar med en allmän upplösning av 
det som man arbetat för under lång tid. 

Mitt i allt detta kämpar våra pastorer 
och ledare för att på olika sätt fortsät-
ta att betjäna de många, ofta avlägsna, 
församlingarna. Under strikt social 
(fysisk) distans hålls bibelundervisning 
och bön. Vigslar och begravningar får 
lite nya former för genomförande. Det är 
vår förhoppning att skolorna snart skall 
kunna återuppta sin verksamhet och livet 
normaliseras. Vi har all rätt att tro på en 
framtid då vi äger ett hopp som är evigt. 
Vi är övertygade om att den hjälpen till 
utbildning för unga människor i Bolivias 
djupa skogar ger de allra bästa förutsätt-
ningarna till förändring i framtiden. Tack 
alla ni som genom ert stöd gjort det möj-
ligt att varje år ge skola och utbildning åt 
mer än 100 indianbarn i Bolivia. Tack-
samheten vet inga gränser då vi ständigt 
får vittnesbörd om vad som händer. Vi 
tackar Gud för de uppoffrande och hel-
gade Guds tjänare som leder arbetet utan 
ekonomisk vinning. 

En gång i evighetens morgon skall vi till 
fullo få se resultatet av vårt arbete. Till 
dess kan vi glädjas över dem som fått det 
bättre i livet redan här. 

/Anders & Ethel Bertling

Bolivia i fokus

MIS SIO N

Fiske i PilcomayoflodenHemmiljö

Bibelstudium
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Vad händer på 
våra missionsfält?
Utöver vår värld drabbar COVID-19  
alla mer eller mindre hårt. 

I Peru har priserna gått upp kraftigt. Ett exempel är med-
icinerna för att dämpa epilepsianfall som gått upp från 70 
öre till 12 kronor per tablett. Då dessa är fullständigt nöd-
vändiga för barnen som annars besöker centrat blir situa-
tionen oerhört svår att hantera för föräldrar och anhöriga. 
I församlingen är man noga med sitt tiondegivande men 
givandet minskar med samma takt som församlingsmed-
lemmarna blir arbetslösa. Arbetsmarknaden drabbar på 
detta sätt de som skulle få lön genom tiondet även då de 
inte förlorat sitt jobb. Många pastorer lever därför under 
svåra omständigheter. Man kan tala om svält.

I Bangladesh jobbar Faizunne med att dela ut mat-
paket till de allra fattigaste vilket lindrar nöden något. 
Det bidrar inte till att ekonomin växer men det gör att 
människor överlever. I Ukraina och Serbien är situationen 
på liknande sätt. Människor förlorar sina inkomster och 
kan inte betala sina räkningar. Och risken är stor att man 
också förlorar sitt tak över huvudet.

Vi har alltså nödrop från olika delar av världen och vi gör 
vad vi kan. Second Hand levererar och säljer nästan som 
om inget hänt. Det gör att vi i Missionsrådet kan besluta 
om att skicka 15 000 kr till vart och ett av dessa områden. 
Samtidigt är vi själva i en situation då vi inte kan träffas. 
Vi lider alla av det här men låt inte ditt hjärta stängas till 
dessa våra vänner som ropar på hjälp. Vi behöver alla 
hjälpas åt för att lindra omfattningen av detta som världen 
nu genomlider. Så klart ska vi göra allt efter bästa förmåga 
med all vishet och erfarenhet vi har men vi får inte stänga 
våra hjärtan för att lindra nöd.

Vi kan också rapportera om att vår missionär Matilda 
Sallbring (tidigare Pitîk) har blivit gravid och väntar ned-
komst i september. Det får en att inse att livet går vidare 
och att vi har en framtid att vänta. I Serbien är det också 
undantagstillstånd så det blir inga vår- eller sommarläger. 
Kanske kan det bli läger till hösten, dessa läger som bety-
der så mycket för barnen och ungdomarna som är med. Vi 
vill, när det nu blivit som det blivit, omdirigera de ekono-
miska resurserna som vi budgeterat för lägren till att gå till 
de barn som nu lever under ännu värre omständigheter än 
de gjort tidigare.

Idag har vi resurser att hjälpa. Vi vill göra vad vi kan för att 
presentera Jesus vår Frälsare för hela världen, hela tiden.

/Rupert Lindén 

Glimtar 
från vår verksamhet

Då vi inte kunde genom-
föra något Tältkalas i år 
så drog istället Barnrådet 
på en mycket uppskat-
tad turné den 21 maj. 
De besökte 14 hem och 
överraskade de yngsta 
barnen med en ballong 
och en present. 

Sally var ett av alla barn som fick besök. 
Här får hon en påse av B2.

Jona som precis doppat sig i havet, 
möttes av barnrådet som gjorde 

vågen när han kom cyklande hem. 
Han fick en påse av Pingvinen. 

Den 17 maj, sändes en 
LP-gudstjänst online. 
För musiken stod Tomas 
Jönsson, Michael Nilsson, 
Henry Nilsson, Ola Erse-
rum & Per Allert. Rupert 
Lindén intervjuade 
Anders Gustavsson om 
LP-verksamheten. 
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JE SUS 
&  JAG

Emelie Redéen.
Gift med Josef och till-

sammans har de barnen 

Liv 3 år nu i maj och 

tvillingarna Calle och 

Svea snart 3 månader. 

– För att mina barn ska 
få höra talas om Jesus 
får jag räkna med att 
göra något också.

– Hur ser din bakgrund ut?
– Jag är född i Kalmar men uppvuxen i 
Lund. Har en lite brokig uppväxt. Min 
släkt är lite utspridd i vårt land. Jag flyt-
tade hemifrån som 16-åring. Studerade 
på dagtid och jobbade natt för att klara 
ekonomin. Började sedan jobba på akuten 
i Malmö som undersköterska. 

– Vad är din relation till kyrkan?
– Fick en förfrågan av en kollega att följa 
med till United, då Pingstförsamling i 
Malmö. Det var som att komma hem. I 
början av sommaren 2009 kom jag till tro 
och döptes 21 december samma år. Det 
var stökigt i livet då. Pappa dog, han var 
min trygghet. Har knappt någon kontakt 
med min mamma. Jag kände mig ensam 
ända in i själen. I kyrkan fick jag vänner 
och en stor familj. Jossan som blev min 
connect gruppledare som smågrupperna 
hette i United betydde mycket. En vän 
som var lite väl påstridig först men blev 
en av mina närmste vänner. Det jag visste 
om kyrkan var i stort sett Carola och 
Svenska kyrkan. Nu kände jag att jag hit-

tat hem. Genom uppväxten har jag flyttat, 
inte haft någon fast tillvaro så kyrkan blev 
en fast punkt i tillvaron.

– Hur har relationen till Gud påverkat ditt 
liv?
– I och med att jag fick en relation med 
Gud fick såren läka och något tryggt och 
stabilt födas. Innan var det materiella det 
som var trygghet, idag skulle jag kunna 
sälja allt för jag har relationen med Jesus 
och min familj, barnen vilket är trygghe-
ten idag. Saker var grundbulten i livet för-
ut i dag helt tvärtom. Det riktiga värdet är 
inte materiella saker utan Jesus.
 
– Det största som hänt i mitt liv var att 
under sommaren 2010 så bad jag om att 
få se min man, vem han skulle vara och i 
augusti får jag se Josef och kände direkt 
där är han. Det blev ett så påtagligt bevis 
att Gud fanns, det var så starkt men det 
tog 8 månader till innan vi blev ett par.

– Efter min frälsningsupplevelse har jag 
aldrig tvivlat på att Gud finns, Gud är 

så självklar i mitt liv. Grundbulten, men 
det är viktigt att ta sin egen tid med Gud, 
gärna genom promenader och då lyssna 
på lovsång istället för någon bok eller 
pod. Livet jag lever tillsammans med 
familjen genom bordsbön, aftonbön med 
barnen. Rutinerna för att ha relationen 
vid liv, prioritera kyrkan, hitta stunderna 
i vardagen, vad lyssnar jag på, helt enkelt 
prioritera min Gudsrelation.

– Vad betyder församlingen för dig?
– För mig är det viktig att engagera sig i 
kyrkan som barnfamilj. För att mina barn 
ska få höra om Jesus får jag räkna med 
att göra något också. Vara med och skapa 
den miljö jag vill ha för mig och min 
familj. Det finns så mycket man kan göra 
som småbarnsfamilj, gemensamma träf-
far på olika sätt inte bara i kyrkan utan 
även i vardagen. En dröm är soppluncher 
för föräldralediga där man kan dela livet 
med varandra.

Text: Stina Olsson
Foto: Elin Mikmar

Kyrkan är min storfamilj
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När pandemin svepte in över vårt land och Karlskrona 

blev vi tvungna att ställa om det mesta av vår barnverk-

samhet. Söndagsäventyret, Bibelklubben, Joy, MP och 

Tältkalas ställdes in.

Det är väldigt tråkigt att inte kunna möta alla fantastiska barn i kyrkan. 
Men rådande situation har också frigjort kreativa krafter i många försam-
lingar över hela vårt land. Det har gjort det möjligt för alla barn att hemma 
få höra och se bibelns budskap, lyssna och sjunga med i härliga sånger och 
pyssla. 

Vi som församling har inte haft möjligheten att producera egna program 
men många andra församlingar har den möjligheten. Den senaste tiden har 
det producerats massa bra material för barn, där de kan ta del av söndags-
skola och bibelberättelser via nätet.

Det är viktigt att barnen får höra bibelberättelser även om vi 
inte kan mötas i kyrkan 
På församlingens hemsida www.pingstkyrkankarlskrona.se/barnverksam-
het-online/ har vi samlat massa bra tips på länkar till församlingar och 
andra som lägger ut bra barngrejer på nätet. Allt för att barnen ska få höra 
talas om Jesus även under covid-19. 

Det finns också tips på roligt 
pyssel på nätet. 
Vi försöker fylla på tipsen kon-
tinuerligt och har du egna tips, 
mejla då: goran.olsson@pingst-
kyrkankarlskrona.se

Prata med barnen 
om Corona-viruset

Låt barnen ta del av 
bibelns budskap hemma!

Vad har du gjort idag då? Inget speciellt. Det 
kanske bara är vi som fått det svaret när barnen 
hämtades på skola eller förskola och man ville 
få veta hur deras dag varit. Men sen, mitt i 
legobygget, i lekparken eller allra helst när man 
själv satt sig för att läsa eller kolla mobilen lite, 
ja då kom de, frågorna om allt från varför vi 
föräldrar ätit godis fast det inte är lördag (kan 
ju inte vara möjligt) till vad som händer om nå-
gon dör. Det är ju så barn är, de har inget behov 
av att introducera ämnet utan de går rakt in i, 
och rakt ur, de lättvindiga samtalen likväl som 
de djupa. I dessa tider är det många barn som 
funderar över vad som händer och vad som 
kan hända med anledning av Corona, på vår 
hemsida finns länkar om hur Du kan samtala 
med Ditt barn om detta. Det handlar bland an-
nat om vikten av att lugna och informera, men 
också om att inge hopp. Här har vi som troende 
en extra möjlighet, att föra in Gud i samtalet, 
att be tillsammans men också att våga möta det 
som kanske upplevs som att Gud inte svarar på 
bön. Samtala om att Gud svarar, men inte alltid 
som vi tänker oss och att Gud är med mitt i det 
vi tycker är svårt eller jobbigt. En sanning som 
ger tröst och hjälp för såväl liten som stor.

/Camilla Allert 
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Mer gratis- 
material (och en 

massa bra produk-
ter, förstås!) hittar 

du på www.meand-
myhousestore.com. 

Välkommen!



14

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

TA
C

K
 T

ILL V
Å

R
A

 SP
O

N
SO

R
ER

! 

Ta ko
n

takt o
m

 d
u

 o
ckså vill stö

d
ja P

in
gstkyrkan

s verksam
h

et.

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

Kontakt: 
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se

www.lp-verksamheten.nu

LP-LOPPIS! 
Tisdagar & torsdagar  
kl 10-14 

LP önskar alla en härlig sommar!

 

Loppisen stänger 18/6  
och öppnar igen 4/8

Verksamheten har semester  
29/6 - 26/7100 år

P I N G S T F Ö R S A M L I N G E N  K A R L S K R O N A

Tyvärr behövde vi ställa in församlingens 100-årsfirande.

Vi beklagar detta men planerar att genomföra 100-årsfirande 

under Kristi himmelsfärdshelgen, den 14–16 maj 2021 istället. 

Boka redan nu in detta datum! 

Semesterstängt  
på Second Hand  

6-31 juli
Adr Sunnav. 99A 
Tel 0455-20041
Fika på Café 2  
- nybakat & gott!

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

VÅRA  
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

Driver du eget företag? 

Vill du vara med och stödja 
Pingstkyrkans verksamhet  

– innan skatt? 

Kontakta redaktionen!
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   Niclas Madestam, pastor och föreståndare  073-387 61 01
Göran Olsson, pastor 0768-68 11 13
Pernilla Bergström, ungdomspastor  0703-93 97 98
Carina Holmesson, musik  0736-32 00 28
Stina Olsson, administratör  0455-555 40
Tomas Jönsson, LP-föreståndare 0709-56 65 67
LP-verksamheten Karlskrona  0455-69 49 79
Göran Wohlin, verksamhetsledare Second Hand  072-187 30 56
Fredrik Åkesson, butiksledare Second Hand  0455-200 41
Second Hand, Transporten 0768-85 86 55

TEL. EXP 0455-555 40
ADRESS: V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
E-MAIL: info@pingstkyrkankarlskrona.se
 - övriga mailadresser, se hemsidan
HEMSIDA  www.pingstkyrkankarlskrona.se

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

EKONOMI

Hur går det med församlingens 

ekonomi under covid-19?

I början av pandemin märkte vi en skill-
nad på insamlade medel och en minskad 
försäljning på Second Hand och LP. Se-
dan har vi sett en återhämtning på flera 
områden. Hittills har vi inte nått upp 
till vårt insamlingsmål på 245 000 kr/
månad, men det finns inga skäl till oro. 
Styrelsen följer utvecklingen noga. 

Ändå skulle jag vilja utmana dig att ge 
lite extra under sommaren. Var med och 
skapa en stabil ekonomisk grund för 
församlingen, även under en pandemi. 
Att dela med sig är ett naturligt och vik-
tigt uttryck för kristen tro. Vi är väldigt 
tacksamma för allt stöd som kommer in 
genom frivilliga gåvor, det gör så att vår 
verksamhet fungerar. Din gåva gör det 
möjligt för församlingen att förverkliga 
vår vision.

Predikaren 11:1:

Sänd ditt bröd över vattnet,  
en dag får du det åter.

Göran Olsson
Pastor och ordförande

Bankgiro: 982-2032 

Swish: 123 060 99 17

PRENUMERERA på 
vårt epostutskick!

Via mail får du den senaste informa-
tionen och aktuella händer i försam-
lingens verksamhet. Klicka in via vår 
hemsida och anmäl dig redan idag eller 
kontakta oss via info@pingstkyrkan-
karlskrona.se. 

Har du inte möjlighet att få mail, men 
vill ha informationen ber vi dig kontak-
ta expeditionen på 0455-555 40. 

F Ö R S A M L I N G S N Y T T

Följ oss på sociala 
medier för aktuell 
information 

FÖRSAMLINGEN   
FB: @pingstkyrkankarlskrona
Instagram:  

@pingstkyrkan_karlskrona

SECOND HAND  
FB: @pingstkyrkanssecondhand-
karlskrona

Instagram: @secondhandbergasa

LP-VERKSAMHETEN
FB: @LpKarlskrona
Instagram: @lpkarlskrona

Vi ber kontinuerligt för olika bönäm-

nen och vi ber gärna för dig. Nu finns 

möjlighet att lämna ditt böneämne via 

vår hemsida, så lovar vi att hjälpa dig i 

bön! Du kan naturligtvis välja att vara 

helt anonym, men vill du, kan du lämna 

namn. 

www.pingstkyrkankarlskrona.se 

Vi ber  
för dig 
– Vi tror på bönens kraft

Kan och vill du vara med som volontär 

i församlingen, finns det flera saker 

som du kan hjälpa till med. T.ex. i vår 

Second Handbutik, Café2, webbsänd-

ningar, matutdelning, ringa samtal eller 

städning. Vår målsättning är att kunna 

matcha volontärer till sitt närområde, 

om det är möjligt, men också till den 

uppgift som passar dig. Du anmäler ditt 

intresse på vår hemsida eller ring expe-

dition 0455-555 40

BLI 
VOLON-
TÄR!
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D
et börjar bli ganska många år sedan, då jag 
tog ett personligt beslut om att ta emot gåvan 
att följa Jesus och lägga mitt liv i Guds hän-
der. Varje dag sedan dess väljer jag att leva 

mitt liv med Jesus i centrum.

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva.  
Guds gåva är det, Efesierbrevet 2:8

Jag märker mer och mer hur viktigt det är att leva nära 
Gud. Att hålla mina andliga gudagivna glasögon rena i 
vardagen. Vill jag vara det redskap Gud har skapat mig 
till att vara krävs att jag håller mina andliga ögon & öron 
öppna. Ibland känns det som att sikten börja bli suddig 
och då gäller det att låta Gud tvätta bort kletet ifrån 
glasögonen. Du som bär någon form av glasögon vet hur 
det kan vara, ibland behöver de rengöras.

Bibeln talar om att vi alla har Gudagivna gåvor som 
behöver få blomma ut. En del gåvor är skräddarsydda 
och unika för just dig, precis som för mig. Och det fina är 
att vi kompletterar varandra och behöver varandra som 
Guds församling. Det är en stor ynnest att tjäna Gud och 
vara till välsignelse för människor.

Du är älskad av Gud och behövd i Guds stora plan. 
Pingstkyrkan Karlskrona är en något brokig skara 
människor med olika former utav bagage och processer 
inom oss, men vi har ett gemensamt. Vi har Jesus i cen-
trum och vill göra vårt yttersta för att ära Honom med 
allt vi har. Är du inte med och tjänar med dina gåvor och 
talanger för Guds rike så saknas en pusselbit.

Kanske att du börjar upptäcka vem Jesus är, eller har 
vandrat med Gud under en lång tid. Oavsett är det så sant 
som Bibelordet säger, att Jesus sätter oss fria ifrån det som 
tynger oss. (Joh 8:36) Bibeln talar om ett syfte för våra liv, 
en mening med livet vi får upptäcka mer av för att kunna 
vara med och göra en positiv skillnad där vi står. 

Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärning-
ar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.  
Efesierbrevet 2:10

Du har möjligheten att vara en del av Guds verk genom 
att ta emot gåvan, Jesus Kristus. Gud kommer vara med 
dig på resan genom sin Andes närvaro. Bibeln talar 
redan i första mosebok om att vi är skapade till Guds 
avbild, med ett syfte. 
Att ära Gud med det vi har.

Min uppmuntran till dig är - sök mer av vad Gud har att 
ge. Tillåt Guds helige Ande att processa saker i ditt liv 
och sätta dig fri. Jag lovar dig att du kommer få uppleva 
en inre glädje och frid som kommer bära in i evigheten. 
Du är född till denna jord med ett syfte om att ära Gud 
och leva ett liv med fokus på att hjälpa människor fram 
till Jesus.

Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, 
bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av 
Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium. 
Apostlagärningarna 20:24

Niclas Madestam, Pastor & föreståndare   
 

Vad är Guds plan för mitt liv?
Det händer titt som tätt att jag får frågan: 

Vad är Guds plan för mitt liv?

Det är såklart en väldigt relevant fråga och 

jag funderar emellanåt på den själv, men 

kommer alltid tillbaka till samma svar…

Returadress: Pingstförsamlingen i Karlskrona,  
Västra Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona


