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– Har påverkats mycket av från- 
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– Jag har fått världens 
bästa uppdrag! s. 2
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BJÖRN MIKMAR,   
NY ORDFÖRANDE  
I FÖRSAMLINGEN:

– Församlingen 
spelar en central 
roll i mitt liv s. 7



Det finns saker värda att 
fira, oavsett pandemier
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Ordningar, traditioner och 
strukturer är ett av de bästa 
botemedlen mot vilsenhet, 
tungsinne och leda.

Så skrev Niklas Piensoho i tidningen 
Dagen inför första advent. Han fortsat-
te: ”Det finns saker man ska göra oavsett 
hur det känns… Varför det? Av det enk-
la skälet att vissa traditioner är större 
och viktigare än oss själva och det finns 
saker värda att fira oberoende av vilket 
sinnestillstånd vi råkar befinna oss i.”  

Kanske är traditioner viktigare 2020, ett 
år som präglats av oro och osäkerhet. 
Traditionerna blir en källa till gemen-
skap och sammanhållning. Men hur 
gör vi då för att hålla fast vid traditio-
nerna när vi möts av restriktioner som 
hindrar oss att göra som vi alltid tradi-
tionsenligt brukar göra varje advent, jul 
och nyår?

Låt oss göra som vi gjorde när pande-
min drog in över Sverige i början av 
året. Vi ställer inte in, vi ställer om. När 
det gäller traditioner år 2020 behöver vi 
alla vara kreativa och innovativa men 
också ha förståelse och överseende med 
att allt inte blir som det brukar. Julens 
budskap är dock det samma. ”Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. I dag 
har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren.” Lukas 2:10-11

Fortsätt fira gudstjänst varje söndag, 
även om det sker på ett annat sätt än 
vi är vana med. ”Det finns saker värda 
att fira oavsett pandemier, mötesförbud 
och ensamhet. Varje söndag firar vi att 
Jesus uppstått från de döda. Det är sant 
och värt att högtidlighålla oavsett vem 
som sjunger eller hur engagerad pastorn 
är.” skrev Niklas Piensoho. Även om vi 
just nu inte kan mötas i kyrkan önskar 
jag att du är med och firar gudstjänst 
online där du befinner dig. Var med och 
sjung julens glada budskap så högt du 
kan: Dagen är kommen, kärlek trium-
ferar. Kom, låt oss skynda till Betlehem. 
Hälsad av änglar Krist är född till 
jorden. 

Niclas Madestam sa nyligen:  
”Låt oss starta en kärleksbubblande 
omsorgsvåg”. 
 Vi lever i en tid då vi behöver visa 
extra omsorg om varandra. Låt oss alla 
uppmuntra fem personer extra i dessa 
dagar. Personer utanför familjen och 
de vänner vi brukar ha kontakt med. 
Skicka ett fysiskt julkort, ring ett tele-
fonsamtal, skicka en videohälsning eller 
kanske ett blombud. Låt  
kreativiteten flöda. 

/Göran Olsson,  
pastor 
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Ankaret
Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbetar 
med Bilda. Bilda stöder 
kulturarrangemang 
och kurser som försam-
lingen själv önskar  
arrangera.

MÖT LENE MADESTAM, 

församlingens nya 
kommunikatör
Vilken förmån att få sitta ner 
och samtala med Lene vår nya 
kollega på kontoret om kom-
munikation. Lite spännande 
också då man ska kommunice-
ra ut vem hon är och vad hon 
ska göra.

– Har du jobbat i församling förut? 
 – Redan som 16 åring började jag 
att jobba i team med fokus på lovsång. 
Under tiden som jag utbildade mig på 
High School online, jobbade jag kvällar 
på en BBQ restaurang och hade krea-
tivt ansvar bland ungdomar. Från 15 
års ålder jobbade jag inom helt skilda 
världar, kyrka och restaurang. Efter 
High School åkte jag till Jönköping och 
gick på Jönköpings Södra Vätterbygdens 
folkhögskola. En termin med Nationella 
relationer. 

– Hur kom du in på kommunikation? 
 – 2011 började jag mina studier på 
North Park University som är Mis-
sionskyrkans Universitet med att läsa 

Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i Karlskrona. Distribueras 
fritt till alla medlemmar och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.



KORTA FAKTA:
27 år, gift med Niclas.

Kommer från Detroit, Michigan, från en 
familj med föräldrar och två småsyskon.

Bor på Senoren en fantastisk plats,  
på landet men ändå nära stan.

Intresse: musik har alltid funnits men 
också ett intresse för smakupplevelser 
(mat, kaffe).

Jobbat som Barista och inom  
restauranger i 8 år.

MÖT LENE MADESTAM, 

församlingens nya 
kommunikatör

Teologi, Music in Worship, i 2 år. 2013 
ledde spåret in på utbildning Biståndsar-
bete 2 år vilket jag delvis läste i Jönköping 
en termin som i Sverige heter Internatio-
nellt arbete. Tog min Minor examen 2015. 
Jag kände starkt att vilja komma tillbaka 
till Sverige och släkten utanför Nybro 
som är på farmors sida uppmuntrade 
starkt till det. Ett år efter examen jobbade 
jag i Chicago för att sedan återvända till 
Nybro 2016. I Sverige har jag arbetat som 
konstnärsassistent, med kommunikation 
och samtidigt på konstgalleri Vida på 
Öland, och på It-företag. 
 När jag samtalar med Lene så märker 
jag engagemang och lite amerikansk anda 
att ha många järn i elden samtidigt, vilket 
vi inte på samma sätt har i Sverige med 
att ha olika jobb samtidigt.

– Vad innebär det att jobba med kommu-
nikation i församlingen? 
 – Jag har världens bästa uppdrag. En 
kommunikatörs uppgift är att lyssna in 
vad det är som ska förmedlas, vilket bud-
skap vi vill förmedla, hitta passionerade 
människor, ha vilja och tålamod med att 
jobba långsiktigt, skapa förtroende, våga 
bryta trender. Då gäller det att inspirera, 

ställa rätt frågor, ha en urskiljningsför-
måga att förstå vad de jag pratar med 
menar. Ex vad är det för kaffe de vill ha, 
en baristas utgångspunkt. Vill de ha svart 
kaffe bara, eller är det något mer? 
 – Jag tycker språket är intressant, 
det kan vara så individuellt. Lyssna och 
plocka fram vad som vill förmedlas. I 
kyrkans miljö finns många olika röster 
och det gäller att våga vara kritisk mot oss 
själva, våga fråga sig vad gör vi och varför.

– Vad är utmaningen nu framåt? 
 – Det är att hitta färska verktyg. Se 
över vad vi använder idag. Informations-
flödet, vilka kanaler vi har och hur flödet 
ska se ut från start till mål. Eller från 
punkt A-B. Hur vi förmedlar budskapet. 

Nu förmedlar vi vad vi gör, men det är 
viktig att få med vilka vi är. 
– Sedan har du det med vad vill vi vara, 
vilken roll i samhället vill vi ha. Vår 
församling ska vara svaret för samhället. 
Så vi måste lyssna in både församling och 
även vårt samhälle. Allt ska ha ett syfte. 
 – Utmaningen idag är att förstå vad 
samhället har för bild av församlingen. 
Och vilken är församlingens bild av för-
samlingen? 
 – Vidare jobbar vi på att skapa ett 
kommunikationsteam. Vi har en möj-
lighet att få skapa förtroende för för-
samlingen, både enskilt, ledning och i 
samhället.

Text: Stina Olsson • Foto: Elin Mikmar 

– Vår församling  
ska vara svaret för  

samhället.
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Ett intensivt utredningsar-
bete tog fart och ett förslag 
arbetades fram. Förslaget 
presenterades för församling-

en. I ett extra församlingsmöte den 8 
november togs ett enhälligt beslut om 
en samlokalisering av Second Hand & 
LP på Gullbernavägen 4 med tillträde 
1 januari 2021. LP kommer flytta in i 
början av året och Second Hand kan-
ske under april. 

De nya lokalerna har en total yta på 
1952 m2, vilket täcker både SH och LPs 
behov av lokalyta.

Vi ser goda samverkanseffekter mellan 
LP och SH vilket ger förbättrade 
möjligheter till rehabilitering. Det blir 
en ny mötesplats i området, ett socialt 
centrum som ökar församlingens 
synlighet och betydelse i samhället. 
Till mångas glädje kommer det finnas 
mycket goda parkeringsmöjligheter 

för både kunder och personal. All-
männa kommunikationer, busslinje 3, 
finns på några minuters promenadav-
stånd.
 
Självklart innebär detta en del kost-
nader. Dels dubbla hyror en tid. Vi 
jobbar aktivt med att kunna lämna nu-
varande lokaler så snart som möjligt. 
Hyran för de nya lokalerna blir också 
högre och detta finansieras genom en 
beräknad försäljningsökning.
 Det finns även kostnader för an-
passningen av de nya lokalerna på ca 
500’ kr. Detta finansieras genom att 
vi återinvesterar tidigare upparbetat 
överskott. 

Vi ställde några frågor till de som 
kommer leda samarbetet i de nya 
lokalerna, Fredrik Åkesson, vice verk-
samhetsledare och Tomas Jönsson, 
föreståndare för LP-verksamheten.

Fredrik 
Åkesson 
Vice Verksamhetsledare,  
Second Hand

– Vilka fördelar ser du med de nya  
lokalerna?
– Det är större och bättre ytor. Framfö-
rallt för inlämning av varor, beredning, 
uppackning etc. Allt blir så mycket 
enklare för personalen i de nya lokaler-
na. Vi sparar några led i hanteringen av 
varor. Butiken blir aningen större, allt på 
samma plats. En bättre planlösning gör 
att Café2 blir mysigare och mer avskilt 
från butiken. 
I de nya lokalerna finns ju också stora 
möjligheter för församlingen att skapa 
en ny mötesplats. För Alpha, cafémöte, 
stickcafé etc. 

– Gullbernavägen istället för Bergåsa, vad 
tror du om det?
– Jag tror vi vinner mer än vi förlorar. 
Bergåsa är en knutpunkt för kollektiv-
trafiken och det är svårt att hitta en plats 
som slår det, men det finns busshållplats 
i närheten av de nya lokalerna. Men att vi 

Församlingens  
nya lokaler 
på Gullbernavägen 4

Under en längre tid har församlingen letat lokaler där vi kan 
samlokalisera Second Hand och LP-verksamheten. Under året 
dök Ahlsells gamla lokaler upp som ett intressant alternativ. 
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får mer än dubbelt så många parkerings-
platser som är våra egna vinner i längden. 
Läget intill infartsleden är jättebra. Tror 
folk kommer ha lättare att hitta till oss. 

– Hur ser du på att LP-verksamheten 
kommer finnas i samma lokaler?
– Jättebra. Vi samarbetar redan med 
LP, de sköter våra transporter. Visst är 
det en utmaning men jag ser det hellre 
som en möjlighet. Även om vi kommer 
finnas under samma tak, kommer LP ha 
egna ytor med egen ingång och en egen 
verkstad. Delvis kommer vi integrera med 
varandra, vilket jag ser fram emot. Exakt 
hur det blir vet vi inte just nu.   

– Vad är den största utmaningen med de 
nya lokalerna?
– Hyran är en utmaning, klart högre än 
idag. Men jag tror ändå att vi kommer 
klara det med en ökad försäljning. Per-
sonligen ser jag ett behov av fler volontä-
rer. Flera av de som var pigga pensionärer 
när vi flyttade till Bergåsa för tio år sedan 
har klivit av och vi har inte lyckats fylla 
på med nya volontärer i den mängd som 
behövts. Förhoppningsvis kommer det 
nya volontärer i samband med flytten.  

– Hur har den anställda personalen reage-
rat på flytten?

– I början var det en del oro. Det mins-
kade efter att vi tillsammans nyligen 
besökte de nya lokalerna. Nu börjar de 
kunna se fördelar med flytten. Att deras 
arbetsmiljö kommer bli 
bättre.

Tomas 
Jönsson 
Föreståndare 
för LP-verk-
samheten 

– Vilka fördelar ser 
du med de nya lokalerna?
– Att vi samlar ihop vårt sociala arbete 
under ett tak. Två delar blir ett. Det blir 
ett smidigare samarbete där vi kan täcka 
upp för varandra. Att vi kan utveckla det 
samarbete som redan finns idag. Vi delar 
inte bara lokaler utan vi kan även till viss 
del dela på den personal som finns. LP 
kommer inte ha någon egen försäljning, 
men vi kommer hjälpa Second Hand med 
att reparera möbler och andra prylar 
som sedan kan säljas i butiken. Det ger 
ett bättre flöde och en ökad försäljning. 
Jag tror också att det blir en ny fantastik 
mötesplats för hela församlingen, de nya 
lokalerna är ju också Pingstkyrkan. 

– Gullbernavägen istället för Bergåsa, vad 
tror du om det?
– För LPs del är det bara positivt. Bra att 
du behöver göra ett aktivt val att ta dig till 
Gullbernavägen, du kan inte bara ramla 
in, vilket är bra för oss. En stor fördel är att 

vi kommer möta många fler människor 
än vi gör nu på Nickelvägen. 

– Vad är den största utmaningen 
med de nya lokalerna?
– Att vi inte tappar LPs särprägel. 

Vårt mål är alltid att människor ska 
bli frälsta, drogfria och komma ut i  

arbete och in i en social trygghet. Det får 
vi absolut inte tappa bort i flytten. På LP 
är alltid människorna viktigast, att SE 
varje människa, inte att sälja grejer.  
 Tror också vi behöver ett gemensamt 
namn för de nya lokalerna. Ett namn som 
förklarar vad vi gör och skapar enhet. 

– Hur har de som finns på LP reagerat på 
flytten?
– De flesta som är på LP gillar inte för-
ändring, så till en början var de ganska 
tveksamma. Men vi åkte och tittade på 
lokalerna, då blev de mycket positiva. För 
LP blir det enklare med kollektivtrafiken. 
Nu ser de fram emot att flytta dit.

Text och foto: Göran Olsson

Mottagning av varor och sortering.

LPs verkstad ska vara i denna hörnan. 

Café 2 & Second Hand.

Området för Café 2.

Entré till Second Hand & Café 2.

Portarna till inlämingen.
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Församlingens 
play-tjänst
Via församlingens play-tjänst har 
du möjlighet att följa årets tidigare 
gudstjänster, julfest & kyrkkalas. 
Tjänsten fungerar på din dator, 
surfplatta och i mobilen. Via vald 
plattform kan du även streama 
vald video till AppleTV eller Chro-
mecast. 
play.pingstkyrkankarlskrona.se

Inget 100-årsfirande 2021 
Detta år fyllde Pingstförsamlingen 
i Karlskrona 100 år. 
Det hade vi tänkt fira stort med gemenskap, 
musik, bilder och mat under Kristi himmels-
färdshelgen 2020. Men så kom covid-19 
och vi beslutade att flytta församlingens 
100-årsfirande till Kristi himmelsfärds- 
helgen 2021, men så blir det inte. Regering-
ens krissamordnare, Elisabeth Backteman, 
sa nyligen att svenska folket ska ha ”fysisk 
och mental beredskap” för att leva med 
coronaviruset under hela nästa år. Pandemin 
kommer inte att försvinna bara för att vi får 
ett vaccin, sa hon till Dagens nyheter. Då 
ingen vet vilka restriktioner som kommer 
gälla våren 2021 har vi beslutat att skjuta 
församlingens 100-årsfirande på framtiden.

Välkommen att fira jul med oss via webben!
Advent och jul i år är inte sig likt. Vi vill bjuda in till ett 
annorlunda julfirande. Ett julfirande som inte sker inom 
kyrkans väggar men ett julfirande som sker hemma hos 
dig, in i din vardag, ute i samhället, online.
I en adventstid och juletid med mycket mörker, ensamhet och isolering väntar 
vi in ett ljus som är världens hopp. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort 
ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Jesaja 9:2

Välkommen att fira advent och jul tillsammans med oss i Pingstkyrkan  
Karlskrona. Vi firar gudstjänst online varje söndag kl. 11.00. 

online.pingstkyrkankarlskrona.se

Under julhelgen planerar vi också att sända extra julhälsning.

PROGR AM

BIBELSTUDIUM PÅ NÄTET
I mellandagarna kommer vi släppa de tre bibelstudierna som 
hållits under hösten, som handlar att följa Jesus i vardagen.

Del 1 - "Kallad till efterföljelse” med Rupert Lindén

Del 2 -  "Mästaren, vem är han och hur presenterar han sig” 
med Mikael Severinsson

Del 3 - ”Gesäll, vittna i vardagen" med Marcus Furingsten

Sportlovsläger 2021 
Det kommer inte att arrangeras något sportlovsläger till Trysil 2021.
Detta pga rådande pandemi och osäkerhet om vilka restriktioner 
som gäller under sportlovet 2021. Troligen kommer vi ha aktiviteter 
under vårt sportlov på hemmaplan istället.

ONLINEJULEN

Söndag 24 januari:  Församlingens årshögtid 2021

SAKNAR DU  
PROGRAMMET?
Då det är osäkert vilka 

restriktioner som gäller framöver 
kommer vi fortlöpande lägga upp 
ett uppdaterat program på vår
hemsida pingstkyrkankarlskrona.se
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Vad gör dig lycklig? 
– När mina barn skrattar.

Vad gör dig ledsen? 
– Den här världens egoism och själv- 
centrering.

Vilken är din favoritplats? 
– Rollsö (en liten ö där vi ofta stannar  
till med båten på sommaren).

Hur kopplar du av? 
– Bäst kopplar jag av när jag rör på  
mig, gärna med cykling, innebandy  
eller med styrketräning.

Senaste bok du läste: 
– Värderingsbaserat ledarskap av  
Julia Norinder.

Vad önskar du dig mest av allt i 
jul? 
– Ett andrum efter ett mycket speciellt år.

Nämn en sak som man kanske 
inte vet om dig? 
– Växte upp med svåra läs- och skriv- 
svårigheter som på flera sätt påverkat mig 
i livet.

Vad betyder församlingen och 
församlingsgemenskapen för dig?
– Det finns en mycket klok man som 
myntat uttrycket ”att veta tillsammans” 
som en förutsättning för att bygga en 
stark demokrati. På samma sätt skulle jag 
vilja beskriva tron – ”att tro tillsammans” 
som en förutsättning för att bygga en 
stark kristen tro. Församlingen spelar en 
central roll i mitt liv då det är en förut-
sättning för att bygga mitt egna kristna 
liv i gemenskap med andra.

Vad ser du som församlingens 
viktigaste uppdrag? 
– Att vara en församling som förmedlar
evangeliet både genom ord och gärningar. >>

BJÖRN MIKMAR  
– Ny ordförande i församlingen

Namn: Björn Mikmar.

Familj: Gift med Elin, 
barnen Vera (9 år) och 
Signe (6 år).

Bor: I en villa i Nättraby.

Jobb: Arbetar som 
verksamhetschef på 
Folkuniversitetet.
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Jag ser församlingen som ett träd 
med utsträckta armar ut i samhället 
där vi har som uppdrag att nå fler 
människor med vår tro.

Du är ny ordförande i för- 
samlingen, vilken erfarenhet 
har du av styrelsearbete?
– Jag har erfarenhet av styrelsearbete 
från flera olika håll då jag varit för-
eningsaktiv i olika sammanhang. Jag 
sitter idag med i fem styrelser där jag 
har olika funktioner. I församlingens 
styrelse har jag varit  med i 6 år.

Genomsnittsåldern i styrelsen 
är ca 48 år, hur ska vi kunna 
inspirera yngre för styrelse- 
arbete? 
– Frågan är vad vi idag har för erbju-
dande till de yngre? Varför ska en ung 
människa lägga sin tid i en styrelse? 
Svaret på det är nog att vi behöver 
visa på möjligheterna att kunna 
vara med och påverka församlingen 
in i framtiden. Att visa på att unga 
människors röster är viktiga och att 
de får plats i alla sammanhang. Blir 
unga sedda och lyssnade på, så byggs 
intresset för att engagera sig. 

Pingstförsamlingen i Karlskrona 
är 100 år. Vilka utmaningar ser 
du för församlingens framtid?
– Vi kommer att behöva arbeta aktivt 
med att få människor i funktion inom 
församlingens olika områden. Att tjä-
na tillsammans bygger sammanhåll-
ning men leder också till en starkare 
tro samt en större generositet. Jag tror 
att de kommande åren också kommer 
att handla om att hitta nya sätt att 
nå ut till människor. Vi kommer att 
behöva vara kreativa och modiga!

Vilka utmaningar och möjlig-
heter ser du i att församlingen 
samlokaliserar LP-verksam-
heten och Second Hand?
– Här ser jag mycket stora möjligheter 
i arbetet att nå ut i samhället. Vi möter 
många olika människor i våra sociala 
verksamheter idag där en samloka-
lisering kommer att stärka det här 
arbetet på flera plan. Jag ber och tror 
att vi kommer kunna utveckla det 
här området mycket under de kom-
mande åren. Utmaningen ligger i vårt 
tjänande då satsningar kräver tid och 
engagemang i församlingen.

Text: Göran Olsson 
Foto: Elin Mikmar

R APPORT 
OCH HÄLS-
NING FR ÅN 
BANDARBAN, 
BANGL ADESH 
Gazipur 2020-11-12

 
Kära bröder och systrar. Vi hälsar er i 
vår Herre Jesu Kristi underbara namn.

Vi är tacksamma till vår trofasta Gud 
för att han välsignar oss i varje stund. 
Han tar hand om sina barn. Jag vill 
ta tillfället i akt och tacka Gud för att 
han skickade sina välsignelser genom 
hela ert vänliga hjärta, tankar och stöd 
för Bangladesh. 

Det är ett stort privilegium att dela 
Guds välsignelse genom vårt arbete 
i Bandarban med stamfolken. Vi be-
sökte kyrkorna två gånger 2020. Den 
7 november kunde vi nå in i en by. 
Denna by ligger i ett mycket avlägset 
område. Kommunikationsmöjlighe-
terna är mycket dåliga. Att ta sig dit 
kan endast ske med båt tillsammans 
med långa vandringar. Byn där 16 
familjer bor, präglas av buddistisk 
tro. Av dessa sexton familjer döptes 8 
personer den 7 november 2020. 

Därifrån kom vi tillbaka till Jirapara 
och Kaliachhara. Vi besökte kyrkan 
och skolan. På grund av arbetet med 
grödorna på fälten kunde vi inte hälsa 
på så många. Även deras barn sak-
nades, då de också var tillsammans 
med föräldrarna på fälten. På grund 
av Covid-19 är utbildningsinstituten 
fortfarande stängda. De många barn 
som finns i olika områden drabbas 
hårt. Vi döpte 12 personer i Kali-
achhara kyrka. 

Tack än en gång för din bön, omtanke 
och vänlighet. Gud välsigna er alla i 
tjänsten såväl som i era familjer.

I hans kärlek, 
 
Hemlata Halder 
Sekreterare, BFPCT

– Att tjäna tillsammans 
bygger sammanhållning 

men leder också till en 
starkare tro. 

>>
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Årets julinsamling går till för-
samlingen i Izmail, Ukraina, som 
vi länge samarbetat med.

Församlingens verksamhet präglas av  
socialt arbete i dessa tider. Alla med- 
lemmar har det svårt och då går de till 
församlingen. Församlingen är så integre-
rad med medlemmarnas hela liv att allt  
de gör berör församlingen och allt som 
rör församlingen rör medlemmen.

I staden Izmail är det många som är  
sjuka i covid-19, riktigt sjuka. Sedan ca  
én månad är staden i den röda zonen. 
Skolorna är bara öppna för barnen upp 
till 4:e klass, alla andra skolor och uni-
versitet är stängda. Kyrkan är öppen för 
gudstjänst én timme på söndagen och 
én timme på onsdagskvällen. Övrig tid 
är kyrkan stängd och alla försöker vara 
hemma för att be som familj och tillsam-
mans med några vänner. Nyligen fick 
de strängare direktiv pga av ökat antal 
smittade av covid 19. Bara livsmedels- 
affärer får vara öppna. Alla övriga affärer 
och restauranger  måste vara stängda.  
Arbetslösheten ökar dramatiskt. Sjuk-
husen är överfulla och det är många som 

avlider. Ambulanser hörs hela tiden tjuta. 
Många nekas åka med om de ändå är så 
sjuka att respiratorvård behövs, eftersom 
detta inte är möjligt i Izmail utan i be-
gränsad form. Behovet av hjälp är stort i 
samhället och många söker sig till kyrkan 
för att få hjälp.

På flera sätt försöker församlingen hjälpa:
1. De vill dela ut mat till de i nöd vid jul. 

Pengar behövs för att köpa mjöl och 
vegetabilisk olja. 

2. Församlingen ordnar soppluncher. 
3. Vid jul planerar de göra 350 julklap-

par till barnen i församlingen men 
också till barn från icke-troende 
familjer.

4. De vill även hjälpa en familj i kyrkan 
där barnen nu blivit föräldralösa.

Nu har du genom din julgåva möjlighet 
att stötta församlingen i Izmail, så de kan 
hjälpa de mest utsatta. 
 

TACK FÖR DIN GÅVA
Bankgiro: 982-2032 eller Swish: 123 060 
99 17. Märk din gåva med ”Jul i Izmail”

Julinsamlingen 2020
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Glimtar 
från vår verksamhet

Day Camp 2020. Under vecka 31 anordnades ett ungdomsläger på dagtid i 
för tonåringar. Det blev maxade dagar med aktiviteter och fika, varvat med 
Bibelundervisning om Abrahams liv. En av de tre dagarna cyklade de på Aspö.

Sommarlägret & Knattelägret på Kustgården, Senoren, blev i år endast dagläger. Många ledare var engagerade och 
Knattelägret den 10 aug. samlade ca 15 barn och Sommarlägret den 11, 12 & 13 aug. samlade också ca 15 barn.

Lördagen den 24 oktober var det premiär för Ester med brunch, samtal och underhållning. 
Det var många glada skratt och en varm gemenskap. Ester är ett nätverk för alla kvinnor.  
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"Lyckad nystart för second hand". 
Så löd rubriken i Ankaret. Den 30 januari 
2004 invigdes Fyndhörnets nya lokaler 
mitt på Pantarholmen. I Ankaret skrev 
Marie-Helén Redéen: – På invignings-
kvällen bjöds på exotisk planka och Paul 
Olsson och Ulf Sundkvist berättade om sin 
resa till Ukraina och vad vårt hjälparbete 
betytt för människorna där. På själva 
öppningsdagen rusade folk in i affären och 
köpte sparkar, porslin, kläder... Vi bjöd 
frusna kunder på kaffe med dopp och hy-
resvärden kom med blommor. När dagen 
var slut kunde han räkna in en kassa på 
över 16 000 kr. Vilket bönesvar! 

I ett senare nummer av Ankaret samma 
år berättade Peter Hjälmberg om en stark 
ökning av försäljningen i Fyndhörnet, 
Peter skrev: – Vi går mot en nära fördubb-
ling av försäljningen för 2004 i jämförelse 
med 2003 då den totala omsättningen låg 
på runt 225 000 kr. Just 225 000 kronor är 
vad vi har sålt för från årets början till och 
med juli månad. Visst är det fantastiskt 
vilken skillnad det kan göra med större, 
ljusare lokaler och nu ännu fler entusias-

tiska människor som jobbar i affären. (för-
säljningen på Second Hand 2019 var 4 571 
000 kr, en ökning med 2031% på 16 år!) 

Den 4 september 2010 invigdes Second 
Hands nya lokaler på Bergåsa. Det inne- 
bar mer än en fördubbling av ytorna. 
Bengt Persson som då var verksamhetsle-
dare berättade i Ankaret 2010: – Vi hade 
helt enkelt vuxit ur lokalerna på Pantar-
holmen och fastnat på en omsättning på 
800 000 kr. Räknar nu med en fördubbling 
av omsättningen. Den större ytan medger 
en satsning på café-verksamhet med ba-
ke-off. (2011 var försäljningen på Second 
Hand drygt 2 000 000 kr)

"Pingstkyrkans sociala arbete har 
bytt adress."
Så löd rubriken i Ankaret 2011. Lp lämna-
de Vedeby för Torskors. Den 24 septem-
ber invigdes LPs nya lokaler på Tennvä-
gen. Invigningstalare var kommunalrådet 
Camilla Brunnsberg. 
 Daniel Holmesson skrev i Ankaret:  
– Det här är ett lyft. Det är ljust, luftigt 
och rymligt. Det finns ordentliga kontor, 

konferenslokal och utrymmen för verk-
stadsverksamhet.
 Tomas Jönsson & Jan-Erik Jarny var 
inspirerade och sa i tidningen: – Här finns 
plats för ännu fler. Vi skulle kunna bli 20 
här. Det här är perfekt. Myndigheterna 
har ett stort förtroende för LP. Redan 
när en klient träffar en handläggare på 
kommunen och de börjar tala om LP, 
presenterar handläggarna LP på ett sätt 
som gör att klienterna redan är inställda 
på verksamheten och förberedda på hur vi 
jobbar med t ex bibelstudium och möten 
när de kommer hit. 

Under 2014 flyttade LP från Tennvägen till 
nya lokaler på Nickelvägen. Lokaler som 
var större och bättre anpassade för den 
verksamhet som bedrevs. Tack vare de nya 
lokalerna kunde LP ha loppis-försäljning 
två dagar i veckan vilket de hoppades på 
sikt skulle ge ekonomiska möjligheter att 
utveckla verksamheten. Allt med samma 
vision, att bygga upp socialt utsatta männ-
iskors liv med kristen tro som grund.

/Göran Olsson

Second Hand och LP 
har bytt lokaler flera 
gånger genom åren
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I början av året drabbades vårt 
land av ett virus, ja hela vår 
värld drabbades av en covid-19 
pandemi. Ingen kunde då 
föreställa sig hur detta skulle 
utveckla sig. 

Folkhälsomyndigheten identifierade någ-
ra grupper och en av dessa riskgrupper 
var alla som var 70 år och äldre. Myndig-
heterna sa tydligt att alla över 70 år skulle 
begränsa sina sociala kontakter. Olika råd 
och restriktioner har sedan dess avlöst 
varandra.

Som församling har vi hela tiden noga 
följt utvecklingen och ställt om mycket 
av vår verksamhet. Omställningen har 
drabbat alla men kanske särskilt den som 
är 70+. Gudstjänsterna blev digitala, inga 
hembesök, sjukbesök eller andakter på 
omvårdnadsboenden etc. Hur påverkas vi 
av ofrivillig isolering?  

– Pandemin är i sig en pågående trage-

di, eftersom den skapar lidande och tar 
människoliv. Den låser in äldre personer i 
ofrivillig ensamhet, med ovisshet och oro 
som enda sällskap, sa Birger Thureson i 
tidningen Dagen den 24 maj.

Den 22 oktober tog folkhälsomyndighe-
ten bort rekommendationen som gällde 
de som är 70+, samma rekommenda-
tioner gällde nu hela befolkningen. Vi 
kunde mötas igen. För en kort tid såg 
vi en strimma av ljus. Men i början av 
november kom nya skärpta regionala råd 
i Blekinge. 

Statsminister Stefan Löfven meddelade 
den 24 november att det är förbjudet att 
hålla allmänna sammankomster eller 
offentliga tillställningar med fler än åtta 
deltagare.
– Det krävs mer av förbud för att få ner 
smittan igen. Det kommer att bli värre. 
Vi lever i en prövningens tid nu. Gör 
din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa 
smittspridningen. Detta saknar mot-
stycke i modern tid, men är helt och hållet 
nödvändigt för att minska smittsprid-
ningen, sa statsministern.

Hur påverkas vi av ofrivillig isolering?
Internationell forskning och svenska 
undersökningar visar att rekommenda-
tionerna för personer 70 år och äldre har 
lett till sämre psykisk hälsa och riskerar 
även att påverka den fysiska hälsan. Det 
digitala utanförskapet har blivit tydligare 
när man inte kan träffas fysiskt. Sakna-
den efter sociala sammanhang är stor. 
Oron och ångesten har ökat. 

– Den rapport som Folkhälsomyndig-
heten har tagit fram visar på ett flertal 
negativa konsekvenser som avsaknad av 
sociala sammanhang, frustration och 
upplevd särbehandling av äldre samt ett 
tydligt utanförskap när det gäller möj-
ligheter att delta i aktiviteter som sker 
digitalt, säger Sara Fritzell, utredare på 
Folkhälsomyndigheten.

Detta drabbar även de som är 70+ i för-
samlingen. Många ser dock församlingen 
som en fantastisk tillgång även om vi inte 
kan mötas fysiskt. Här finns ett värdefullt 
socialt kontaktnät. Vi är inte ensamma. 
Tron på Gud bär också genom dessa tider.

COVID-19 & 70+
Hur påverkas vi av ofrivillig isolering?
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Jesus Kristus är densamme 
i går, i dag och i evighet.
HEB. 13:8

Hur har du upplevt den 
ofrivilliga isoleringen 
under covid-19?

Kerstin Ohlsson
– Håller säkert avstånd till 

andra, hälsar inte i hand. 
Handlar tidigt på morgo-
nen. Är ute och går mycket. 
Träffar barn och barnbarn 
ute. Saknar den sociala ge-
menskapen, gudstjänster och 

andra samlingar.  När dessa 
mötesplatser försvann blev 

det väldigt tomt. Det blir istället 
mycket handarbete. I höst har jag 

valt att på tisdagar vara några få timmar 
på Second Hand. 

Göran Redéen 
– Jobbigt och komplicerat på 

många olika sätt. Man har 
blivit bestulen på mycket. 
Att inte få umgås med folk, 
bjuda hem vänner eller gå 
på gudstjänster. Har följt 
några gudstjänster på nätet 

men det blir inte detsamma. 
Blir väldigt ensamt, känner sig 

nästan instängd. Men problem är 
till för att lösas. Hitta på nått, gå långa 

promenader m.m. Tacksam för det milda 
höstvädret. Trots att vi inte kan mötas är 
församlingen en trygghet och tron på Gud 
något fast att luta sig mot i dessa tider.  

Asta Carlsson
– Ett stort tomrum, ett vacu-

um. Att inte kunna se längre 
än en dag i taget, att inte 
kunna planera, har skapat 
en meningslöshet. Påver-
kats mycket av frånvaron 
av mänskliga kontakter, att 

inte kunna umgås med andra 
hemma, i kyrkan eller på annan 

plats. Känner mig ändå lyckligt 
lottad att tillhöra en församling med 

ett brett kontaktnät. De som inte har en 
församling, måste bli väldigt ensamma. 
Tomrummet som nu blivit har jag fyllt 
med att läsa böcker, tv samt följa guds-
tjänster via radion och på nätet, våra egna 
men också från andra platser, men det är 
inte alls detsamma. 

Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp, stöd eller samtal. 
Som avslutning vill jag dela med mig av ett citat från en av mina 
favoritförfattare: 

Du kommer att ta dig igenom det här. Det kommer inte att gå 
smärtfritt. Det kommer inte att gå fort. Men Gud kommer att ta 
det här eländet och vända det till något gott. Var inte dumdristig 
eller naiv medan du väntar. Men förtvivla inte heller. Med Guds 
hjälp kommer du att ta dig igenom det här. 
- Max Lucado

/Göran Olsson - pastor

NÅGRA TIPS FÖR ATT BIBEHÅLLA DINA  
SOCIALA KONTAKTER OCH HÄLSAN:
• Läs din bibel eller andaktsbok regelbundet. 
• Be, låt Herren veta alla dina önskningar.  

Fil. 4:6-7 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och 
ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskning-
ar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, 
ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

• Vistas och träffas gärna utomhus. Det främjar välbefin-
nandet och minskar betydligt risken för smitta.

• Håll kontakt med släkt och vänner per telefon eller andra 
digitala tjänster.

• Ta del av församlingens gudstjänster via vår onlinekanal
• Försök att behålla regelbundna rutiner för sömn, fysisk 

aktivitet och måltider.
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CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

TACK TILL VÅ
RA SPO

N
SO

RER! 
Ta kontakt om

 du också vill stödja Pingstkyrkans verksam
het.

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

Kontakt: 
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkan-
karlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu

A N N O N S E R

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

– innan skatt? 
Kontakta redaktionen!

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

ADVENTSÖPPETTIDER:
tisdagar & torsdagar 12.00-18.00
lördagar 09.30-13.30
lördag 26 december: stängt

Miljövänlig  
julklapp?

Köp vårt presentkort  
med valfri summa! 

Presentkort

Adr Sunnav. 99A 

Tel 0455-20041

Fika på Café 2 - 

nybakat och gott!

Inlämning:  

Mån – Tor kl 9 – 15  

Tis kl 17 – 20 

Mobil: 0768-858 655

ÖppeTTIder:

Mån 12 – 17

Tirs 17 – 18

Lör 9.30 – 13.30

Al l t  överskott  går  t i l l  b istånd och socia l t  arbete      www.pingstkyrkankarlskrona.se
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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, vice verksamhetsledare, 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

 Bankgiro: 982-2032 

 Swish: 123 060 99 17

EKONOMI
Hur går det med församlingens ekonomi under 2020?

Självklart kände vi en viss oro för församlingens ekonomi när pandemin 
drog in över vårt land. Vi är tacksamma för att Second Hand har kunnat ha 
öppet under hela året på ett corona-säkert sätt. Det har gjort att försälj-
ningen på Second Hand varit mycket god under året. LP har också klarat sig 
bra ekonomiskt. 

När vi ser på våra insamlingar 2020 så har vi samlat in över 200 000 kr 
varje månad vilket är helt fantastiskt, ett stort tack alla som bidragit. Men 
det når dock inte upp till vårt insamlingsmål som är 245 000 kr/mån. Som 
styrelse har vi behövt hålla igen vissa budgeterade utgifter. Det preliminära 
resultatet för vår basverksamhet detta år, pekar på ett underskott på ca 
200 000 kr. Församlingen har en god likviditet, alltså pengar på banken, så 
vi kommer klara oss i år. Insamlingsmålet är satt utifrån ett gemensamt för-
samlingsbeslut i början av året. Där vi alla medlemmar bär ett gemensamt 
ansvar att bidra utifrån vår egen förmåga. Som styrelse sitter vi just nu och 
jobbar med nästa års budget och nästa års insamlingsmål som vi kommer 
presentera i samband med årshögtiden i januari. 

Hur stor tro vågar vi ha? Hur stor tro vågar du ha?

Låt oss alla be och fundera över  
vårt givande till församlingen. 

Göran Olsson, Pastor

PRENUMERERA på 
vårt epostutskick!
Håll dig uppdaterad om vad som hän-
der i församlingen genom att prenume-
rera på vårt församlingsutskick. 
Via mail får du den senaste informa-
tionen. Klicka in via vår hemsida och 
anmäl dig redan idag eller kontakta oss 
via info@pingstkyrkankarlskrona.se. 

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

F Ö R S A M L I N G S N Y T T

Vi ber kontinuerligt för olika bönäm-
nen och vi ber gärna för dig. Nu finns 
möjlighet att lämna då 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 kraftFölj oss på sociala medier  

för aktuell information 
FÖRSAMLINGEN   
FB: @pingstkyrkankarlskrona
Instagram: @pingstkyrkan_karlskrona

SECOND HAND  
FB: @pingstkyrkanssecondhandkarlskrona
Instagram: @secondhandbergasa

LP-VERKSAMHETEN
FB: @LpKarlskrona
Instagram: @lpkarlskrona
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Hopp är ett frekvent återkommande begrepp i 
Bibeln. Trons hopp handlar inte om att hopp-
as på mer lyx och flärd eller att få en smalare 
midja. När Bibeln talar om hopp, ja då är 

det ofta med ett perspektiv av hur du och jag kan få läsa 
våra liv och omgivning. Gud ser på dig med nådefulla 
och vänliga ögon. Det är väl värt att låta sjunka in i både 
hjärta och tanke.

Romarbrevet 5 vers 5 säger: Och hoppet sviker oss inte, för 
Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige 
Ande som han har gett oss. 

Jag vet inte hur ditt 2020 har sett ut. För mig har det 
känts enormt utmanande och bitvis ensamt. För även om 
jag omges av bra människor och har en många gånger 
uppbokad kalender, kan livet kännas ensamt och motigt. 
Det viktiga då, som alltid, är att komma ihåg vem jag 
bygger mitt liv på. 

Om jag inte hade haft tron på Jesus, hur hade det sett ut 
då? Ja det kan man fråga sig. 

Jag får varje dag lita på att Gud står på min sida. Det 
är inte bara vackert och tänkvärt, det är livsviktigt och 
livsförvandlande.

För några år sedan tog jag mig igenom Vasaloppet på 
cykel. 90 km genom vacker skog och kuperade delar av 
Dalarna. När tröttheten slog till, ja då va det lätt att sän-
ka blicken och fastna med ögonen ner på tramporna och 
min egna lilla trötthets-bubbla. 

Och vad hände då? Jo det var lätt att tappa ork och köra 
av stigen.

Jag är enormt tacksam över att Gud har en plan och lyfter 
dig och mig upp när vi i vår orkeslöshet sänker blicken 
och kanske t.o.m. faller. 

Jag tror på en Gud som ingjuter hopp, ger tröst, styrka 
och kraft in i en mörk och svår tid. 

Herren kan ge dig ny kraft och hjälpa dig genom sin 
närvaro i livet.

Omständigheterna finns fortfarande där, men den inre 
friden hos Gud är oslagbar när du ser ljuset och lever i 
ljuset.

Så det gäller att öppna sitt hjärta och våga:

Lyfta blicken mot höjden och se: Vem har skapat allt det-
ta?… Jesaja 40:26

Du kan få ta emot en skräddarsydd gåva, frälsningens 
gåva. Där det inte spelar någon roll vad du varit med om, 
vad du brottas med i livet. Jesus dömer dig inte för det, 
utan finns här för dig och vill vara din bergfasta grund, 
din tröst, stabilitet och din inre frid. 

Min förhoppning är att du skall få lära känna Gud. Upp-
täcka den frihet och förlåtelse som finns i relation med 
Honom. Utforska mer av livets mening och få vara med 
och göra en positiv skillnad på denna jord.

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era 
önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då 
ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjär-
tan och era tankar i Kristus Jesus.  Filipperbrevet 4:6-7

Gud välsigne dig och välkommen hem till Gud! 

Niclas Madestam, Pastor & föreståndare   
 

Jag tror på en Gud som  
ingjuter hopp och tröst  
i en mörk och svår tid.
Kan man tala om ljus och hopp i en tid då inget blev som vi hade tänkt oss och  
viruset covid-19 håller ett fast grepp om vårt samhälle? Ja, jag är övertygad om det.

Illustration: Sunday Social
Returadress: Pingstförsamlingen i Karlskrona,  

Västra Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
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