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Tänk att det fanns en tid 
när vi obekymrade kramade 
våra barn och barnbarn
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Rubriken kommer från en 
krönika av Staffan Wictorin. 
Han skrev nyligen i Hemmets 
Veckotidning: Vid det här laget 
har vi levt närmare ett år i pan-
demins skugga och det börjar 
bli en smula suddigt hur livet 
tedde sig innan vi blev virusets 
gisslan. Tänk att det fanns en 
tid när vi obekymrade kramade 
våra barn och barnbarn - om de 
inte hann undan.

Ett år har gått sedan pandemin bröt ut i 
Sverige. Vi har upplevt ett år som skakat 
om hela vår värld, skakat om vårt land, 
skakat om allas våra liv. Olika restriktio-
ner, allmänna råd och skärpta nationella 
föreskrifter har avlöst varandra. Otaliga 
presskonferenser har hållits och dagli-
gen har vi matats med ny information. 
Det är nästan att vi glömt bort hur det 
var innan pandemin bröt ut. 

Mitt i allt detta har vi försökt att vara 
en levande, aktiv församling med Jesus 
i centrum. Vi har ständigt ställts inför 
nya utmaningar. Nästan inget har varit 
som förr. Ingen har heller upplevt något 
liknande, så det har inte funnits någon 
”manual” att titta i. Utan vi har som för-

samling fått luta oss mot det enda som 
är oföränderligt, nämligen Gud själv. 
Jesus Kristus är densamme i går, i dag 
och i evighet. Hebreerbrevet 13:8

Under detta utmanande pandemi år, 
har vi som församling valt att satsa. 
Vi har investerat i utrustning så att vi 
kan sända våra gudstjänster online och 
många andra samlingar via nätet. Vi 
har satsat på en samlokalisering av vår 
Second Hand butik och vår LP-verk-
samhet på Gullbernavägen 4, en plats vi 
hoppas i framtiden ska bli en mötesplats 
för många människor i Karlskrona. Men 
vi har även valt att satsa nytt i en bibel- 
& ledarskola Etiopien. I detta nummer 
av Ankaret kan du läsa lite om våra nya 
satsningar. 

Då fler är hemma från skola och arbete 
på grund av pandemin påverkas många 
negativt. 1 av 4 kvinnor i Sverige utsätts 
för våld i nära relationer. Kvinnor i 
kyrkan är lika mycket drabbade som de 
utanför kyrkan. Också om detta allvar-
liga ämne kan du läsa i detta nummer av 
Ankaret. 

Med önskan om en 
välsignad vår och att vi 
snart obekymrat kan 
krama om varandra.

/Göran Olsson,  
pastor 
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design:  Morten Ravnbö [www.ravnbo.com]
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Ankaret
Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbetar 
med Bilda. Bilda stöder 
kulturarrangemang 
och kurser som försam-
lingen själv önskar  
arrangera.

– Hur har det varit att jobba under 
pandemin?
– Nu känner jag mig naken utan mun-
skydd. När pandemin bröt ut ville vi 
ha visir men då fick vi inte det enligt 
MAS:en (medicinskt ansvarig sjukskö-
terska). Men kort därefter skulle alla som 
jobbade ha visir. Om vi märkte några 
sjukdomssymptom hos någon så gällde 
full skyddsutrustning. Vilket innebar 
munskydd, visir, handskar och heltäck-
ande förkläde med armar. Någon gång 
under sensommaren började vi använda 
både munskydd och visir. Under hösten 
behövde vi även använda munskydd när 
vi mötte kollegor t.ex. på kontoret.

– Vi har inte haft det lika jobbigt som 
de som jobbar på sjukhuset. Men att 
använda visir och munskydd är mycket 
tröttande, det är tyngre att andas, imma 
på glasögon etc. T.ex. när vi ska duscha 
någon måste vi ha visir och munskydd, 
det är varmt, svetten rinner, visiret åker 
ner och du får inte pilla dig i ansiktet, 
det är inte alltid enkelt. Det spänner att 
ha visiret på sig långa stunder, men vi 

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

ELISABETH "BETTAN" LINDKVIST:

Att jobba inom vården 
under pandemin



KORTA FAKTA:
Namn: Elisabeth "Bettan" Lindkvist 

Familj: Gift med Pelle och har två 
barn, Stina & Olle.

Bor: Biskopsberg/Kättilsmåla 

Jobbar som undersköterska inom 
hemtjänsten på ”Tre glada hjärtan”

har inget val, skyddsutrustningen måste 
användas. Efter varje hembesök byter vi 
munskydd och visiren spritas 

 – Hur har de som ni besöker upplevt 
pandemin?
– Många tycker det är tryggt att vi använ-
der skyddsutrustning. En del hör dåligt 
när vi pratar med munskydd och visir. 
Pga restriktionerna har vi ofta blivit den
enda kontakten som många har med 
andra människor. Ibland har vi hjälpt an-
höriga att träffas utomhus på avstånd. Det 
finns även anhöriga som i princip struntat 
i restriktionerna. Vi kan inte förbjuda 
dem, vi kan bara förmedla rekommenda-
tionerna. 

– Vad tycker du varit den största utma-
ningen under pandemin?
– Att inte få träffa folk i den utsträck-
ning man själv vill. Att inte kramas. Den 
sociala distanseringen har påverkat hela 
familjen. 

– Har du upplevt några positiva konse-
kvenser av pandemin?

– Vi har nog blivit tajtare på jobbet, bryr 
oss mer om varandra. Jag uppskattar att 
jag har ett så bra arbetsgäng, eftersom det 
är de man ungefär får umgås med. Skulle 
haft väldigt svårt om jag haft ett jobb där 
jag endast fick jobba hemifrån och inte få 
träffa några kollegor. Jag åkte till och med 
in till jobbet på semestern för att få träffa 
andra att samtala med. 
   
– Hur ser du på vaccinet?
– Jag tycker alla ska vaccinera sig. Fick 
min första spruta nyligen och nästa 
spruta får jag om 10-12 veckor. Jag jobbar 
ju med dom äldre och jag vill inte utsätta 
dom för några risker. Så länge jag kan 
skydda mig så tänker jag göra det. 

– Har din Gudstro påverkats under pan-
demin?
– Nej, det tycker jag inte. Klart man 
funderat på det som händer i världen 
men min personliga tro har inte påver-
kats. Bönen hemma på kvällarna är som 
vanligt, ber om beskydd, ber för nära och 
kära osv. Saknar att sjunga i kör, saknar 
att kunna gå i kyrkan när man vill det, 

saknar gemenskapen. 

– Nått coolt och positivt med pandemin 
är att många kyrkor sänder sina guds-
tjänster på nätet. Det kanske kan vara 
svårt att ta med vänner till kyrkan. Men 
när jag la ut på Facebook att jag skulle 
sjunga i en gudstjänsten nyligen så var det 
en av mina närmaste vänner som tittade 
på gudstjänsten och det hade nog inte 
hänt annars. Jag har bott i Katrineholm 
tidigare och följer deras gudstjänst ibland. 
Det är fint att man kan välja att sjunga 
lovsång med andra även fast de är långt 
borta. 

Text & foto: Göran Olsson

ELISABETH "BETTAN" LINDKVIST:

Att jobba inom vården 
under pandemin
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för nå-
gon. De 
kommer 
inte att be om 
hjälp. Det är myck-
et skam och skuld i detta. Det krävs att du 
och jag engagerar oss och vågar lägga oss 
i när vi ser eller misstänker att en kvinna 
är utsatt. Vi ska våga fråga och vi måste 
våga lyssna och agera. Den utsatta kom-
mer att förneka, inte bara en gång utan 
säkert många gånger. Undersökningar 
visar att en utsatt kvinna lämnar sin man 
3-8 gånger innan de lämnar för gott. Hur 
är det möjligt? Varför lämnar hon inte vid 
”första slaget”?

Den här sortens våld börjar inte med fy-
siskt våld. Den smyger sig på. Oftast bör-
jar det med ord och kränkningar som sen 
accelererar till fysiskt våld och i absolut 
värsta fall slutar det i mord. Detta blandat 
med ånger och kärleksförklaringar från 
utövaren gör att man sakta bryts ner och 
inte förmår ta sig ur förhållandet.

Med den här enkla kunskapen kan vi 
tillsammans börja få ett slut på 

våldet mot kvinnor som 
förmodligen finns i vår 

närhet. Våga se, våga 
lägg dig i och våga 
agera.

/Anne Collén - Pingst

1 av 4 av Sveriges kvinnor ut-
sätts för något slags våld inom 
hemmets fyra väggar, det vill 
säga, man blir utsatt för våld av 
den man älskar mest, den man 
litar på, den man är intim med 
och den man borde vara som 
mest trygg med. 

Våld i nära relationer är inte bara ett 
problem i samhället utan undersökningar 
utomlands visar att kvinnor i kyrkan är 
lika mycket drabbade som de utanför 
kyrkan. 

Män blir också utsatta för den här sortens 
våld, men det är långt färre än kvinnor. 
Artikeln kan även appliceras på män som 
är utsatta för våld, men jag har valt att 
prata om kvinnor. 

All slags våld handlar om maktobalans. 
Utifrån sin egen osäkerhet vill man ta 
kontrollen och makten över en annan 
människa. Den som ligger närmast är 
partnern man lever med.  

Ibland har vi en bild av att de som blir 
utsatta och de som utövar den här sortens 
våld är de som har psykosociala problem, 
missbrukare eller har andra svårigheter, 
eller kommer från en annan kultur. Men 

sanningen är att det är vem som helst som 
kan bli drabbad oavsett bakgrund, kön, 
religion, samhällsklass, förmåga eller livs-
stil. Det gäller både utsatta och förövare.

När man talar om våld så tänker man 
oftast på fysiskt våld, men det finns andra 
uttryck också. Sexuellt, ekonomiskt, psy-
kiskt, känslomässigt, hot och skrämsel, 
isolering är bara att nämna de vanligaste.

Det fysiska våldet är det som kan vara det 
lättaste att upptäcka. Konstiga blåmärken 
som skylls på att man ”gått in i en dörr” 
är ett exempel. Om en vän helt plötsligt 
slutar ringa dig eller ni träffas alltmer 
sällan kan vara tecken på att partnern 
isolerar henne. Känslomässigt våld kan 
handla om att man blir förödmjukad och 
man känner sig värdelös och skyldig. När 
ens nej till sex inte hörsammas, räknas 
det som våldtäkt inom äktenskapet, vilket 
i Sverige är straffbart sen 1965. Om man 
inte får ha kontroll över sina egna pengar 
och man tvingas visa upp kvitton på allt 
man köper eller be om pengar varje gång 
man ska handla, ja då talar vi om ekono-
miskt våld. ”Om inte du gör som 
jag säger så tar jag barnen och 
lämnar dig” är ett exempel 
på hot och skrämsel. 

Kvinnor som lever i så-
dana här förhållanden 
kommer inte att berätta 

VÅGA SE,  
VÅGA LÄGG DIG I,  
VÅGA AGERA

Kvinnojouren Karlskrona
Tel: 0455–188 03
kvinnojourenkarlskrona.se

Kvinnofridslinjen  
på 020-50 50 50
kvinnofridslinjen.se

Vill du prata med någon av 
församlingens pastorer hittar du 
kontaktuppgifterna på sidan 15.  

TIPS! Läs om Pingst Relationer 
på sidan 9.
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Församlingens 
play-tjänst
Via Playkanalen har du möjlighet 
att se tidigare gudstjänster. Just 
nu finns 48 st gudstjänster och 
nytt material fylls på varje vecka. 

På Bibelstudium Play kan du se 
flera av de bibelstudier vi haft. I 
skrivande stund finns fem stycken 
bibelstudier att ta del av. Även 
här kommer vi kontinuerligt fylla 
på med nya bibelstudier. Tjänsten 
fungerar på din dator, surfplatta 
och i mobilen. Via vald plattform 
kan du även streama vald video till 
AppleTV eller Chromecast.

Du når Playkanalen & Bibel- 
studium Play via vår hemsida.

Välkommen att fira gudstjänst med oss via webben! 
Att fira gudstjänst under pandemin har varit utmanade. Så länge vi behöver kommer 
vi fortsätta sända våra gudstjänster online. Påskens gudstjänster kommer bli lite 
annorlunda i år. Du är varmt välkommen att fira påskens budskap med oss online. 

Folkhälsomyndigheten har föreslagit nya restriktioner gällande gudstjänster som ska 
träda i kraft den 11 april, veckan efter påsk. Men samtidigt är Folkhälsomyndigheten 
mycket bekymrad över att smittspridningen ökar i vissa områden igen. Så tyvärr vet 
vi inte när vi kan fira gudstjänst tillsammans igen.  

Vi fortsätter fira gudstjänst online varje söndag kl 11.00. 
online.pingstkyrkankarlskrona.se

PROGR AM

ONLINE FORTSÄTTER

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

BIBELSTUDIUM
En torsdag i månaden har vi bibelstudium  
online. Några av ämnena är: Enhet, Andens 
gåvor och församlingen, Lyssna in Guds röst,  
Leva i motvind.

Varje bibelstudium följs av ett samtal via zoom. 

BÖN & LOVSÅNG
Varje onsdag kl 18.00, via Zoom
Vi läser Bibeln, lovsjunger och ber tillsammans. 

JOY
för alla i klass 2-5 
Fredagar kl. 18.00 via Zoom
Bibelberättelse, tävlingar och en hel del annat.

SÖNDAGSÄVENTYRET
För barn 3-8 år
Söndagar kl. 10.00, nu via Zoom
Samlingar med Bibeln i fokus. 

Länkar till allt  
hittar du på hemsidan!
pingstkyrkankarlskrona.se
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Glimtar 
från vår verksamhet Genom året 2020!
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Vi har beslutat att stötta en 
bibel & ledarskola i Omo-dalen 
med syfte att hjälpa regionens 
församlingsledare och evange-
lister att växa som ledare i den 
lokala församlingen. Skolan ger 
grundläggande teologiska kun-
skaper samt ledarutveckling 
anpassad för aktuell kontext.
 
Bibel- & ledarskolan ligger i Etiopiens 
sydvästra hörn. Där bor folk och stammar 
som levt i en konserverad värld under 
100-tals år. En samhällsutveckling som 
bär med sig teknologiska och kulturel-
la utmaningar. Stammarna i området, 
Omo-dalen, samlas till marknad i staden 
Jinka, en stad som har mer än tredubb-
lats sitt invånarantal under det senaste 
årtiondet.

I dessa utmaningar står EHBCs kyrkor 
(Ethiopian Hiwot Berhan Church) själva 
och bygdens ledare är för dåligt utrustade 
för uppdraget att bemöta kulturkrockar 
och en snabbväxande församlingsrörelse.

Etiopien som land brottas med Omo-da-
lens historia & geografiska läge. Historiskt 
är detta ett område där förmögna Etiopier 

tagit sig slavar genom åren. Likaså har 
Omo-dalens ca 15 stammar inte utveck-
lats i takt med övriga Etiopien, då sam-
hällsutveckling och industrialiseringen 
kom betydligt senare till regionen. Man 
skulle kunna beskriva det som att gå ifrån 
höftskynke till mobiltelefon på mindre 
än 10 år. Fler och fler människor, i hög 
takt, kommer till tro och döps till ett liv i 
Kristus.

Sedan hösten 2019 drivs skolan tillsam-
mans med ICBI, IBRAs distans-bibel-
skola. Det Etiopiska samfundet EHBC 
står som huvudman, IBRA bistår med 
läroplan och metodik. Ett nätverk av 
församlingar i Sverige bistår med lärare, 
delfinansiering, relationer & bön in i 
arbetet för de veckor då evangelisterna 
träffas i Jinka för lärarledd undervisning 
i klassrum.

Projektets syfte är att utrusta evangelis-
ter och församlingsledare i en hälsosam 
utbildningsmiljö. Vi processar fram en 
hälsosam teologisk linje samt utvecklar 
församlingsledares förmåga att agera 
i förändringsprocesser kopplade till 
sin egna kontext. Likaså utmanas varje 
student att drömma Gudomliga drömmar 
och tänka stort för Guds rike. Praktiska 
tips ges för att ”få ner kraften i backen” 
och hjälpas åt att odla fram nya goda 
vardagsnära initiativ igenom församling-

arna. Genom detta nås även nya folkgrup-
per med evangelium.

Det är inte alltid en enkel sak att sträcka 
ut en hjälpande hand för trossyskon på 
andra sidan jordklotet. Men det är precis 
det som skett under många år i Omo-da-
len. Där vill också vi i Karlskrona vara 
med och sträcka ut en hjälpande hand.

Genom denna bibel- och ledarskola ger 
vi individer utrymme att växa i ledarskap 
samt i efterföljelse till Jesus. Allt för att 
den lokala församlingen skall lyckas med 
sitt uppdrag och Gud bli upphöjd.

Tillväxten är stark och särskilt i Omo-da-
len, och med tillväxt kommer också ut-
maningen att vara goda herdar för fåren. 
Jag är så tacksam att vi som församling 
går in i detta arbete. Denna bibel- och 
Ledarskola har, och kommer fortsatt ha, 
stor inverkan på regionen och den lokala 
församlingen. Med Jesus i centrum och 
tillsammans som Guds lokala församling-
ar i Sverige kan vi göra storverk tillsam-
mans med våra vänner i Etiopien. I bön 
och hårt arbete investerar vi in i Guds 
rike för varje människa i Omo-dalen. Det 
bästa ligger framför och Herren håller allt 
i sin hand. 

Niclas Madestam
Pastor & föreståndare

BIBEL- & LEDARSKOLA I JINKA, 
OMO-DALEN, ETIOPIEN

MISSION
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E n  s p ä n na n d e  kv ä ll f ö r  a lla  ba r n !

Fredagen den 

7 maj kl. 18.307 maj kl. 18.30
Bibelberättelse, barnbidrag,  

tävlingar & mycket mer!

Vi planerar också för en familjeaktivitet utomhus under  

lördagen den 8 maj. 
Håll utkik på hemsidan och i  

sociala medier för mer information. 

Studieforbundet Bilda
för kyrka och samhälle

A r r a n g ö r :

www.pingstkyrkankarlskrona.se

ONLINEONLINE
Ingen vet hur sommaren kommer att bli  
gällande restriktioner omkring covid-19.

Oavsett så planerar vi för läger på Kust- 
gården, Senoren, så boka in följande datum: 

KNATTELÄGER 16 AUGUSTI
För alla barn mellan 5 och 8 år

SOMMARLÄGER 17-19 AUGUSTI
För alla barn från 9 år

Anmälan till lägren öppnar  
innan sommaren. 

PINGST REL ATIONER 
Kan man prata om allt? Är det till och med nödvändigt? 

Det här är en podcast som utforskar påståendet att hälsosamma relationer 
börjar med att våga säga som det är. Följ med in i en sårbar och stark värld 
av både tårar och skratt.   

Relationen med dig själv. Relationen med andra. Relationen med Gud. Familj 
och tro. Själens mående. Tillit. Tankebanor. Sex i nöd och lust. Personlighe-
ter och Identitet. Hur kommunicerar vi med varandra? Ta plats på rätt sätt. 
Gränssättning och relationer. Pingst Relationer, ett modernt verktyg för att 
sätta ord på allt det där vi alla tänker på men inte alltid formulerar.

Pingst Omsorg vill lyfta bibelns bild av sunda relationer. De vill betona hur 
grunden för hälsosamma relationer börjar i att ta emot Guds kärlek. De 
hoppas kunna vara ett stöd när något går sönder och livet gör ont samtidigt 
som de vill rusta och förebygga att det går sönder. De vill agera som en 
resursbank av kompetens och material så att individer och församlingar kan 
få verktyg att bygga en kultur av kärlek och enhet men även upprättelse och 
försoning. 

Finns även på Instagram @pingst_relationer 

TIPS!

Ny Podcast från 
Pingst Relationer,  
finns där poddar  

finns!

SOMMAREN 
2021LÄGER
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På plats i lokalerna har vi frivil-
liga personer som tillsammans 
hjälps åt för att få drömmen 
förverkligad. Några volontärer 

har intervjuats och svarat på frågor vi ställt 
angående arbetet. Det var mycket intressant 
att få en rundvandring i lokalerna och få 
höra om hur arbetet gått hittills. 

– Vad tycker ni om lokaler-
na och hur går det med 
arbetet? 
Jon: – Jag tycker loka-
lerna är bra, rymliga, nya 

och fräscha. De uppfyller 
kraven och rymmer mycket 

på en och samma gång, vilket 
jag inte trodde de skulle göra från början. 
Vi får plats med både LP, Second Hand 
och många olika fikarum ;) Arbetet rör sig 
snabbt framåt då det inte bara arbetas på 
kvällarna utan det finns personer som job-
bar här på dagarna också. När jag gick hem 

ena dagen fanns inte väven men när jag kom 
tillbaka dagen därpå var det klart. 

– Varför har du valt att hjälpa till och 
vilket arbetsområde har du tagit dig an?
Göran och Arne: – Vi hjälpte till på 
Second Hands gamla lokaler och har 
varit aktiva där, vilket gjorde att vi gärna 
fortsatte hjälpa till även med de nya loka-
lerna. Det är också kul att hjälpa till och 
känna att man gör en insats. Vi får också 
chansen att träffa folk och umgås. Ikväll 
har vi tagit oss an att montera bord. Det 
är fruktansvärt tungt och verkligen inget 

Pingstkyrkan Karlskrona har haft en vision om att utveckla sin 
verksamhet inom Second Hand, LP och DeLa-projektet. Drömmen 
har nu blivit verklighet och renoveringen av lokalerna är i full gång. 

Volontärer gör en stor insats  
i församlingens nya lokaler  
på Gullbernavägen 4

ensamjobb hahaha! Därför är det tur att 
vi kan hjälpas åt. 

Jon: - För att jag är en god pingstvän! 
(Då fick vi höra ett gott skratt från Tomas 
som gick förbi). Skämt åsido, jag lär mig 
mycket nytt och får ta del av andra perso-
ners kunskaper. 

– Hur skulle du beskriva gemenskapen 
som uppstår när ni arbetar här?
Tomas: – Vi har det väldigt roligt och 
trevligt när vi arbetar här tillsammans! 
Vi står och jobbar på olika ställen i 
lokalerna men träffas alltid i 
fikarummet. Där hinner 
vi prata, fika och ha det 
trevligt tillsammans 
innan det är dags att 
fortsätta arbeta. Vi 
som jobbar här får 
också chansen att träffa 
människor vi annars inte 
hade träffat, vilket resulterar i att alla lär 
känna alla. 

– Har ni stöt på några motgångar än så 
länge?
Alla intervjuade: – Nej inte ännu ialla-
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fall! Arbetet har flutit på väldigt bra och det 
har gått både bättre och lättare än förväntat.  

Efter att ha fått besöka lokalerna och prata 
med en del av volontärerna finns det inte 
en tvekan om att arbetet kommer bli bättre 
än vad vi någonsin trott att det kommer 
bli. Pingstkyrkan har inte bara öppnat upp 
möjligheter för våra verksamheter utan även 
en plats för människor att mötas, umgås och 
få dela intressen tillsammans. 

Text & foto: Cornelia Bengtsson och Ebba 
Eriksen

Amiralen >

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

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

LP-verksamheten har 
redan flyttat in i för-
samlingens nya lokaler 
på Gullbernavägen 4!

Snart flyttar vi!
LÖRDAG 10 APRIL KL 9:30,  

öppnar vi Pingstkyrkans Second Hand  
i nya, rymliga lokaler på Gullbernavägen 4.  

(Ahlsells tidigare lokaler)

27 mars har vi butiken på Bergåsa  
öppen för sista gången. Efter det hänvisar  

vi all gåvoinlämning till våra nya lokaler. 

Gull
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rn
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en
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K U N G S -
M A R K E N

G U L L B E R N A
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MAX Leksaks-
huset

Amiralen >
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n

Välkommen! 
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Din skänkta pryl blir till glädje för  många!

Sabir är en 
av de som 

kontrollerar 
alla skänkta 
prylar och 
prismärker 

dessa. 

Sedan hamnar 
dina prylar på 

någon av hyllorna i 
vår butik, där många 
förväntansfulla kunder 

letar efter fynd. 

Dina prylar 
lämnar du på 

Second Hand. 

GLÄDJE 3:  
Glad kund 
Någon hittar  

äntligen prylen  
som den letat efter,  

ett fynd!

START

GLÄDJE 1:  
Miljön

Genom att du inte  
slänger utan skänker dina 
prylar så är du med och 

bidrar till en mer  
hållbar värld.

Är det mycket prylar 
eller stora saker  
kommer vi och  

hämtar.

GLÄDJE 2:  
Glad personal

Nasir är en av många  
som tack vare dina skänkta 

prylar ges möjlighet till  
arbetsträning genom t.ex  

försäkringskassan och  
arbetsförmedlingen. 

Du röjer i förrådet och 
hittar prylar du inte 

längre vill ha.  
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Din skänkta pryl blir till glädje för  många!

GLÄDJE 4:  
Glad gåvomottagare

Överskottet från Second Hand 
går till olika hjälpprojekt över 
hela världen. Din skänkta pryl 
kanske inte betyder så mycket 

för dig, men för de som  
är i nöd, kan den  

betyda allt. 

STORT TACK!
Till alla er som har spridit glädje genom att skänkta prylar, eller handlat hos oss under 
2020. Tack vara er, har Pingstförsamlingen i Karlskrona, genom vår Second Handbutik 
på Bergåsa, kunnat dela ut 2,1 miljoner kronor till olika hjälpverksamheter!

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL: 

Bangladesh - Handikappcenter, slumskolor
Peru - Handikappcenter, Barn och kvinnors rättigheter
Bolivia - Internat för att barn ska kunna gå i skolor, skolluncher
Burundihjälpen - Vatten från bergen ner till dalarna
Ankarstiftelsen - Bygga skolor, hjälpa fångar att slussas  
ut i samhället
Serbien - Läxhjälp, sjukhus, äldreboenden, skolor, läger
Sjukhuskyrkan Karlskrona - anhörigstöd, personalstöd  
och handledning
Covid-19 stöd i - Peru, Bangladesh, Bolivia och Ukraina

Den glada kunden 
tar fyndet till kassan. 
I våra kassor jobbar 
både anställda och 

volontärer. Pengarna 
från kassan admi-
nistreras sedan av 

Pingstkyrkan. 
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CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

TACK TILL VÅ
RA SPO

N
SO

RER! Ta kontakt m
ed dom

 om
 du behöver deras tjänster!

A N N O N S E R

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

– innan skatt? 
Kontakta redaktionen!

Tillsammans kan vi bromsa 
smittan, det är inte över än!

Vi har alla ett gemensamt an-
svar att hindra smittspridning i 
samhället.

Hur tråkigt vi än tycker att det 
är, så måste vi alla hålla i, hålla 
ut och hålla avstånd. 

Vi måste alla göra vårt bästa 
och visa tålamod, hänsyn och 
omsorg om varandra.

Genom att följa enkla råd  
hjälper du till att minska smitt- 
spridningen. Det räddar liv! 

Stanna hemma om du har 
symtom på covid-19. Fortsätt 
tvätta händerna ofta med tvål 
och vatten i minst 20 sekun-
der. Håll avstånd till andra 
både inomhus och utomhus.

Då restriktioner och allmän-
na råd ändras kontinuerligt 
så gäller det att du håller dig 
uppdaterad om vad som gäller 
just nu.

Håll Jesus nära!  
Men avstånd till varandra.

COVID-19
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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 0455-200 41

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

Prenumerera på vårt 
församlingsutskick!
Håll dig uppdaterad om vad som händer 
i församlingen genom att prenumerera 
på vårt församlingsutskick. 

Via mail får du den senaste informatio-
nen och aktuella händer i församlingens 
verksamhet. Klicka in via vår hemsida 
och anmäl dig redan idag eller kontakta 
oss info@pingstkyrkankarlskrona.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 I N F O R M A T I O N

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

 Bankgiro: 982-2032 

 Swish: 123 060 99 17

PERSONAL
Lene Madestam har sagt upp sin 
projekttjänst och slutade den 19 feb. 
Hon har fått en tjänst inom Watma 
Education AB.

Göran Wohlin går i pension och  
avslutar sin tjänst som verksamhets- 
ledare på Second Hand, den 30 april. 

Fredrik Åkesson kommer ta över som 
verksamhetsledare för Second Hand. 
Rekryteringen av en ny en butiks- 
ledare på Second Hand pågår.

Pernilla Bergström har sagt upp  
sin tjänst som ungdomspastor och 
avslutar sin tjänst den 31 juli.

ADMINISTR ATIONS-
MÖTE
Församlingens administrationsmöte 
hålls online den 28 mars 17.00. 
I administrationsmötet kommer bok-
slutet för 2020 att redovisas. Samt val 
av styrelse, ledamöter i olika verk-
samhetsråd och många volontärer i 
församlingens stora verksamhet. 

EKONOMI
När vi ser tillbaka på förra året, kan 
vi konstatera ett positivt resultat för 
hela församlingens verksamhet. Även 
om vi inte nått upp till insamlingsmålet 
ökade givandet med över 10% under 
året, trots pandemin. Tack alla som 
varit med och bidragit under gångna 
året! Redovisningen av församlingens 
ekonomi sker i samband med adminis-
trationsmötet. 

Nu går vi in i ett nytt år med nya 
utmaningar. Tillsammans har vi ett 
gemensamt ansvar för församlingens 
ekonomi och vi hoppas att du även 
i framtiden vill vara med och stötta 
församlingen ekonomiskt. Din gåva 
gör det möjligt för församlingen att 
förverkliga vår gemensamma vision. 

Du kan ge en gåva till församlingen via:

Glöm inte meddela adressändring!!  Kontakta expeditionen!
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Mina barndoms somrar handlade mycket om lek, 
både i och på vatten. Vid fint väder befann vi 
oss som familj gärna några mil västerut längs 

med kusten. En härlig blandning av familj och vänner 
bredde ofta ut sina strandfiltar på en längre strandremsa 
vid namn ’Sandviken’.

Som 10:årig grabb var det populärt att glida på havets 
vågor med hjälp av en mindre, snarare halv, surfingbräda. 
Gång på gång sprang mina kompisar och jag rakt ut i det 
långgrunda vattnet för att med vågornas hjälp glida in 
till strandkanten. Med mycket spring i benen upprepades 
proceduren ett antal gånger på en dag. 

Något vi inte tänkte på då var hur vågornas bryt mot 
stranden var i några graders vinkel åt höger. Det gjorde att 
vi efter upprepade gånger, av att springa rakt ut i vattnet 
och glida in, befann oss många meter bort ifrån våra 
föräldrars strandfiltar. Vi tänkte inte på det, men vågorna 
hade fört oss bort ifrån den trygga plats där vi började.

En känsla av vilsenhet kan tillhöra vissa av livets passager. 
Utan att vi tänker på det kan livet gå i några graders lut-
ning och har vi tillräckligt mycket spring i benen befinner 
vi oss helt plötsligt på en plats där vi egentligen inte vill 
vara.

Du kanske upplever att grunden i ditt liv skakas om i 
dessa tider av pandemi. Men vet du..? Bibeln berättar om 
vår möjlighet att gång på gång få hitta hem, oavsett anled-
ning och hur långt vi sprungit. Det är aldrig för sent och 
det är alltid rätt tid att komma hem.

Psalm 11 berättar för oss att även när grunden i våra liv 
skakar så kan vi finna Gud på samma plats som alltid. 

Bibelns Gud går inte att rubba på. Jesus är en bergfast 
grund värd att bygga sitt liv på.  

En strandfilt vi alltid är välkomna hem till.

Jeremia 6:16: 
Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter 
de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vand-
ra på den, så ska ni finna ro för era själar…

Att vandra med Gud är enligt dessa ord den goda vägen, 
men..

En väg kan verka rätt för en människa, men till slut leda 
till döden. Ordspråksboken 14:12

Ja det gäller att gå på rätt väg för att finna full frihet och 
frid på insidan. Det är många vägval och stigar som kan 
locka. Men väljer du att lita på himmelens och jordens 
skapare ser du att han redan har valt dig. Jesus Guds son 
står på din sida och går med dig varje dag när du väljer att 
följa Vägen. 

Du är varmt välkommen hem till pappa Gud! Oavsett om 
det är för första gången eller vilken annan gång i ordning-
en det nu än är. Kanske att vi inte känner det varje minut, 
men Guds väg är alltid det bästa för både dig och mig. 
Kom, ta emot och lita på trons gåva som är full av nåd.

Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt 
känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni 
honom och har sett honom." - Johannesevangeliet 14:6-7

Välkommen hem! 

Niclas Madestam, Pastor & föreståndare

En strandfilt vi alltid 
är välkomna hem till.
Tänk dig en varm sommardag och sand emellan tårna. Solens strålar  
värmer både sand och vatten som är sådär lagom sensommarvarmt.

Foto: Sunday Social
Returadress: Pingstförsamlingen i Karlskrona,  

Västra Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
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