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Den blomstertid nu 
kommer...
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Det är något visst med sommarpsalmen. 
När tonerna från Den blomstertid nu 
kommer… börjar höras, så tänder den 
hopp om en ljus och varm framtid. Är 
det något vi alla behöver efter detta pan-
demiår, så är det löften som skapar hopp 
och framtidstro. Mycket av det som ti-
digare var en naturlig vardag för många 
av oss har det senast året legat i träda. 
Gemenskap, fester, släktmiddagar, kon-
serter, gudstjänster, idrottsevenemang, 
livfulla uteserveringar, resor till när och 
fjärran, kramar… mycket har som sagt 
legat i träda. Att då får sjunga: Med blid 
och livlig värma till allt som varit dött, sig 
solens strålar närma, och allt blir åter-
fött. Skapar i alla fall hos mig hopp om 
en bättre och ljusare framtid. Den fjärde 
versen som inte sjungs så ofta lyder: 

O Jesus, du oss frälsar,  
du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar.  
Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta  
som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta,  
du vän som allt förmår.

Vår tro och vårt hopp är Jesus Kristus. 
Kärleken från Jesus skapar liv i allt det 
som tidigare legat i träda. Jesus är den 
som kan vända ditt mörker till ljus, sorg 
till glädje, ensamhet till gemenskap, 
svaghet till styrka, kyla till värme… 
Jesus är den som allt förmår, också i ditt 
liv. Det är Jesus som skapar nytt liv ock-
så i det som legat i träda i församlingen. 
Hur sensommaren och hösten kommer 
att bli, det lägger vi i Jesu händer. 

I detta nummer av Ankaret kan du läsa 
ett axplock om det som händer i för-
samlingen. En rapport från invigningen 
av Stämjärnet, flera personer delar sin 
tankar om vad de längtar efter när 
pandemin är över, intervju med ung-
domspastor Pernilla Bergström och ett 
ungt par som är på väg till Sydsudan. 

Med önskan om trevlig  
läsning och en  
välsignad sommar.

/Göran Olsson,  
pastor  
& vice föreståndare 

AnsvArig utgivAre: Niclas Madestam
redAktör:   Göran Olsson, mobil: 0768-68 11 13 
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
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Ankaret
Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbetar 
med Bilda. Bilda stöder 
kulturarrangemang 
och kurser som försam-
lingen själv önskar  
arrangera.

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

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. 
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött, 
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

COVID-19
– Nu ljusnar läget i Sverige, sa socialmi-
nister Lena Hallengren.

Lättnader i restriktionerna trädde i 
kraft 1 juni tack vare ett bättre smittlä-
ge och ytterligare lättnader planeras un-
der sommaren. Men även om läget ser 
klart ljusare ut och allt fler blir vacci-
nerade är inte pandemin över än! Även 
om det skett lättnader kring restriktio-
nerna är läget inte alls är som vanligt. 
I skrivande stund är smittspridning 
fortfarande något för hög i Blekinge.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om att undvika trängsel, att arbeta 
hemifrån, att hellre ses utomhus än  
inomhus och att vara noga med hand-
hygienen ligger kvar över hela  
sommaren.

Vi har alla ett fortsatt gemensamt 
ansvar att hindra smittspridning i 
samhället. Ingen av oss vill ha hårdare 
restriktioner igen efter sommaren. Men 
då gäller det att vi alla fortsätter hålla 
i, hålla ut och hålla avstånd. Restrik-
tionerna gäller alla, oavsett om du är 
vaccinerad eller inte. 

Fortsätt att be:
-  Tacka Gud för vaccin.
-  Be för alla som jobbar med vaccine-

ringen.
-  Be för vårdpersonal.
-  Be om lindring för virusdrabbade
-  Be för de som drabbats av postcovid 

symptom. 
-  Be för de som drabbats av psykisk 

ohälsa. 

Håll Jesus nära! 
Men avstånd till varandra.



Församlingens 
play-tjänst
Via Playkanalen har du möjlighet 
att se tidigare gudstjänster. Just 
nu finns 62 st gudstjänster och 
vi fyller varje vecka på med nytt 
material. 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.

Vi öppnar upp men fortsätter fira gudstjänst online 
under sommaren. 
1 juni lättade regeringen på restriktionerna för allmänna sammankomster. Det gjorde 
att vi fick möjligheten att ta emot 50 personer i kyrksalen. Endast förbokade platser 
till våra gudstjänster 6/6, 13/6 och 20/6. 

27 juni - 8 augusti kommer vi 
endast fira gudstjänst online.  
Varje söndag kl. 10.00 kommer du 
ha möjlighet att ta del av kortare 
sommargudstjänster som bl.a. 
spelats in på Brändaholm, via 
online.pingstkyrkankarlskrona.se

Du kan även ta del av sommar-
gudstjänsterna i efterhand via vår 
Playkanal. 

Vi planerar för att fira gudstjänst tillsammans igen söndagen den 15 augusti och den 
29 augusti blir det församlingens höstupptakt. Ingen vet hur läget kommer vara i 
augusti men vi ber och hoppas att restriktionerna är sådana att vi alla kan samlas i 
kyrkan igen.

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 PLAY
På Bibelstudium Play kan du se flera av de 
bibelstudier vi haft. Ta en paus under somma-
ren och ta del en intressanta bibelstudier. Just 
nu finns sex stycken bibelstudier att ta del 
av. Ämnena är: Följ mig, Enhet, Andens gåvor 
och församlingen, Lyssna in Guds röst, En tro 
i motvind. 

Länkar till allt  
hittar du på hemsidan!
pingstkyrkankarlskrona.se

AFTER CHURCH - SOMMAREN 2021
Precis som förra sommaren inbjuder vi till After Church kl 12-14, efter våra 
sommargudstjänster. Ta med din egen picknick etc. och umgås med andra i 
församlingen. Var och när vi kommer att mötas meddelas i våra veckobrev, 
på hemsidan och via våra sociala medier. Även fast vi möts ute gäller Folk-
hälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhin-
dra smitta av covid-19. Håll avstånd till andra, även utomhus samt uppvisar 
du symtom ber vi dig respektera dina medmänniskor och stanna hemma.
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Den 10 april öppnade Second 
Hand-butiken i Stämjärnet.

Efter flera månaders arbete med 
att färdigställa lokalerna och två 
veckor intensivt flyttande från 

Bergåsa till Gullbernavägen 4 kunde änt-
ligen Second Hand öppna igen. Tidigt på 
lördagsmorgonen började nyfikna kunder 
köa utanför butiken. Innan det var dags 
att öppna, slingrade sig kön runt hela 
parkering ända ut genom grindarna. Ett 
uppskattat inslag var när Tomas Jönsson 
& Niclas Madestam bjöd de köande kun-
derna på kaffe & chokladboll. 

När klockan närmade sig 10 så höll 
församlingens föreståndare Niclas Ma-
destam, ett inspirerande invigningstal. 
Visionen har varit att samla alla sociala 
verksamheter under ett och samma tak 
och nu har det blivit verklighet. Han tack-
ade alla gemensamma krafter som mobi-
liserats för att göra detta möjligt. Stämjär-
net är församlingens nya mötesplats. Ett 
nytt center på 2000 kvadratmeter, som 
inrymmer tre sociala verksamheter. Dels 
församlingens Second Handbutik, med 
1 000 kvadratmeter fräsch butiks yta 
inklusive Café2. Församlingens LP-verk-
samhet, som omfattar missbrukarvård 
och rehabilitering. Samt den tredje delen 

som är matutdelningsprojektet DeLa, som 
är ett ekumeniskt samarbete tillsammans 
med Hela människan.
Efter invigningstalet var det dags för 
Niclas Madestam och klippa bandet. 
Sedan var det dags för nyfikna kunder 
att kliva in i butiken. Enligt rådande 
coronarestriktioner släpptes inte fler än 
90 personer in samtidigt, och självklart 
på minst 1,5 meters avstånd. Under 
invigningsdagen hade Second Hand 561 
betalande kunder som handlade varor för 
75 000 kr. Vilken fantastisk start!!  

Visionen är att Stämjärnet ska vara en 
levande mötesplats i Karlskrona. När det 

Kön slingrade sig runt 
hela parkeringen ända 
ut genom grindarna.

Syskonen Milo och Neema Åkesson höll i 
bandet som Niclas klippte vid invigningen.  

Många glada kunder gjorde fynd under invig-
ningen och de nya kassorna fungerade fint. 

900 kvadratmeter fräsch öppen butiks yta 
med mängder av fynd och glada kunder.

Invigning av Stämjärnet  
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Kundrespons 
OM STÄMJÄRNET

1.  Hur ofta brukar du handla  
på Second Hand?

2.  Vad tycker du om vår nya lokal 
Stämjärnet, där nu Second  
Hand finns? 

Jessica, Andreas 
& Alva Persson
1. Några gånger  

i månaden
2. En uppgrade-

ring, mycket 
bättre, fräscht 

Irene & Tina
1. 2 gånger i veckan
2.  Jättefint, Wow, 

vad ljust det blivit

Kerstin
1. 1 gång i veckan
2. Jättefint, rymligt, 

bra ordning, mer 
överblick

Lars Håkansson
1. 2 gånger i veckan
2. Luftigare, inte så 

trångt, snyggt planerat 

Anna-Britta & Inga-Britt
1.  Anna-Britta: Första  

gången, kommer  
absolut tillbaka.  
Inga-Britt: 2-3  
gånger i veckan

2.  Fräscht och fint, 
bra utbud. Kaffe-
kopparna skapar 
minnen från barn-
dommen. 

Text & bild: Stina Olsson

Förväntansfulla kunder som stod i den  
långa kön bjöds på kaffe och chokladboll. 

lugnat ner sig med covid-19 hoppas vi att 
det blir en plats dit människor kan ta sig 
för en stunds samvaro, eller för att få stöd 
när livet känns tufft. I Stämjärnet kan vi 
ha olika samlingar – Alpha-kurser, café-
möten, ungdomssamlingar, stickcafé… 
möjligheterna är många. 

Intresset hos media har varit stort kring 
Stämjärnet. Sydöstran, BLT, Sveriges 
Radio P4, Dagen och Världen idag har 
alla gjort reportage om församlingens nya 
mötesplats. 

/Göran Olsson 
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– När du flyttade till Karlskrona, tänkte 
du då att det skulle bli sju år som ung-
domspastor?

– Jag flyttade hit innan församlingen kall-
ade mig, för jag kände väldigt tydligt att 
Gud kallade mig till Karlskrona. Tänker 
väldigt sällan på hur många år det ska 
vara. För mig har livet alltid varit så att 
jag reflekterar och frågar Jesus när det är 
dags att dra vidare. En öppen dialog med 
Gud. Jag alltid haft inställningen att vara 
väldigt länge på varje plats.

– Hur var det att komma som ung-
domspastor till din hemförsamling?

– Det kändes väldigt roligt och ett privi-
legium att få komma tillbaka. Tacksam 
för förtroendet. Jag hade varit borta från 
Karlskrona i 10 år och det hade hänt 
mycket i mitt liv och i församlingen un-
der dessa år. Det har varit lite utmanande 
men också positivt att en del kände mig 
som liten och inte följt min utveckling. 

En del hade jag som ledare när jag var 
yngre och det har varit både glädje och 
lite utmanande. Det positiva var ju att 
jag kände många i församlingen sedan 
innan.

– Vad har varit mest ut-
manande i din tjänst?

– Den största utma-
ningen har varit att 
behålla min frimo-
dighet. Att gå på 
det Gud säger och 
inte styras av andras 
åsikter. Att vara den jag 
själv är och inte vara någon 
utifrån vad andra tror att jag 
är. Våga tala ut det som Gud har lagt på 
mitt hjärta. Jag vill vara frimodig, inte 
tillåta mig själv bli begränsad. 

– Vad har varit mest positiva under åren?

– Alla härliga människor. All kärlek. 

Alla ungdomar som man fått följa genom 
åren. Det är ett privilegium att följa ung-
domar under flera års tid. Både i smärta, 
sorg och glädje. Jag upplevde en enorm 

kärlek och omsorg när pappa 
omkom. 

– Hur påverkade din 
pappas död dig?

– Det var väldigt 
vackert att se en 
församling som sluter 

upp och visar omsorg. 
Pappas död har gett mig 

erfarenheter som jag inte 
fått annars. Blivit bättre på 

att trösta andra. Bättre på att 
våga möta sorg, våga möta tårar. Störst 
är nog att jag sett Guds trofasthet i det 
hela. Utan Gud hade jag inte klarat mig. 
I mötet med Gud själv har jag upplevt 
kramen, trösten och uppmuntran. Jag har 
nog aldrig upplevt Gud så tydlig i mitt liv 
förrän detta skedde. Att Gud är där när 

–Gud kallar mig in i andra uppdrag
PERNILLA BERGSTRÖM:
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KORTA FAKTA:
Namn: Pernilla Bergström  
Född: 1984 
Bor: Pantarholmen

– Vad gör dig lycklig? 
– När jag ser att samtliga i en gemenskap 
är så pass trygga och så pass älskade att 
man vågar vara sig själv fullt ut. 

–Vad gör dig ledsen?  
– Utanförskap och skitsnack. 

– Nämn en sak som man kanske inte vet 
om dig? 
–Jag älskar att spela fia med knuff 
extremt mycket, tar det på största allvar 
och spelar bara i högt tempo.

det skiter sig. Istället för att gräva ner mig 
i sorgen reste Gud mig upp och tröstade 
mig på sitt sätt. Gud visade sin styrka och 
kraft mitt i sorgen. Det kändes som om 
jag bröts ner, men sedan byggde Gud upp 
igen och det var väldigt vackert att vara 
med om det. 

– Vad vill du lämna för arv efter dig till 
ungdomarna? 

– Jag önskar att, om man har en bra dag, 
kom till Jesus. Om man har en dålig dag, 
kom till Jesus. Om en vän har svikit, kom 
till Jesus. Om man går igenom sorg, kom 
till Jesus. Om man har världens bästa 

sommardag, kom till Jesus. Att oavsett 
hur vardagen ser ut, så gå med Jesus 
genom allt. 
 – Min strategi från början när jag 
kom till Karlskrona var att skapa forum 
där ungdomarna har möjlighet att möta 
Gud. Därför har jag varit ganska påstridig 
när det gäller att slappna av i lovsång, få 
möjlighet till förbön. Det är väldigt stor 
skillnad med ungdomar som är uppvux-
na med andakter och de som är uppvux-
na med lite mer undervisning. De som 
fått lite mer undervisning står oftast lite 
mer stabilare senare i livet i sin tro, än de 
som haft andakter i livet. Det står jag fast 
vid och det har varit en utmaning.

– Hur har åren i Karlskrona påverkat dig?

– Varje livsöde jag fått möta i Karlskrona 
har satt sitt spår i mitt liv. Varje männ-
iska som släppt in mig i sitt liv och varje 
människa jag kanske släppt in i mitt liv, 
har någonstans påverkat mig som individ. 
Under dessa år har jag verkligen fått upp-
leva medgång och motgång. Även kolle-
gor jag jobbat med har format mig genom 
åren. Det har varit fantastiskt att uppleva 
den frid som finns här i församlingen. 

– Nu har du sagt upp din tjänst som ung-
domspastor, vad händer härnäst?

– När Gud talade med mig om att jag 
skulle sluta som ungdomspastor, så blev 
jag lite rädd att jag skulle behöva lämna 
Karlskrona. Jag älskar ju Karlskrona, 
människorna och ungdomarna. Men då 
upplevde jag väldigt tydligt att Gud kall-
lade mig in i nya uppdrag som jag kanske 
inte kan göra om jag är ungdomspastor 
här i församlingen. Vad jag vet stannar 
jag i Karlskrona en liten period framöver. 
Mer än så kan jag inte säga just nu. 

Tack Pernilla för åren som ungdomspas-
tor och vi önskar dig Guds rika välsignel-
se i det som ligger framför. 

Text & Bild: Göran Olsson 

–Gud kallar mig in i andra uppdrag
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Glimtar 
från vår verksamhet Under våren 2021

Våra fantastiska tekniker Jon, Kristoffer, Anton & Bearnice gjorde möjligt att vi kunde sända vår gudstjänst den 21 mars från församlingens nya 
lokaler på Gullbernavägen.

Den 6 juni sa församlingen tack till ungdomspastor Pernilla Bergström som avslutar sin tjänst i församlingen. Efter gudstjänsten 
bjöds på fika och korvgrillning utanför kyrkan. Där många glada minglade och fick tillfälle att tacka Pernilla lite extra.

Den 27 mars  
stängde vi Second 
Hand på Bergåsa. 
Många frivilliga 
gjorde en stor 
arbetsinsats när allt 
skulle plockas ner, 
packas och flyttas. 

Göran Wohlin avtackades på 
Stämjärnet. Han avslutar sin 
tjänst som verksamhetsledare på 
Second Hand och går i pension. 
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Digitalt Rådslag 2021
Låt oss tillsammans tacka Gud för hans obe-
skrivliga nåd och evinnerliga kärlek. Låt oss 
tillsammans över landet där vi är, samla oss i 
lovprisning och tacka Herren för frälsningens 
dyra gåva, för Andens gåva och församling-
ens gemenskap, för ett rike som aldrig kan 
vackla och en framtid av hopp. Låt oss prisa 
Gud denna dag.

Så inledde Daniel Alm, föreståndare för 
Pingst FFS årets rådslag. Även detta år 
blev Pingst Rådslag digitalt. Rådslaget 
sändes via Zoom från Solna Pingstförsam-
ling lördagen den 22 maj. Temat för dagen 
var Gå ut! Daniel talade om visionerna för 
rörelsen och presenterade ett manifest för 
sund karismatik. Han avslutade med att 
säga: 

Det är stort att få ägna oss åt det verk som 
tillhör Honom, att få vara med och tjäna. 
I detta stora ligger också ett ansvar hos 
oss som idag bär ledarskap att leta efter 
kommande förmågor, vara öppna för nya 
djärva satsningar och i såväl kontinuitet som 

förnyelse bevaras i kärlek. Gud välsigne den 
svenska pingströrelsen.

Förutom alla formella punkter lyftes även:
–  Pingströrelsen som Samhällsaktör
–  Rapport om hur Covid-19 påver-

kat Pingströrelsen
–  Mediesatsning – Mer Jesus till folket
–  Lansering av det digitala verktyget - 

Församlingsrörelse Pingst

Tre församlingar välkomnades som nya 
medlemmar Pingst FFS. Centrumkyrkan i 
Malmö, Finska Filadelfia i Stockholm och 
Pingstkyrkan i Bålsta.

Thomas Wilhelmsson avgick som styrel-
seordförande i Pingst FFS efter fem år på 
posten. Till ny ordförande valdes Lennart 
Edström, Stockholm. Direktor Madelei-
ne Hansson avtackades efter sju år som 
högsta tjänsteman inom Pingst. Tjäns-
ten avslutas den 15 augusti. Även Hans 
Wikström och Marcus Jonsson avtackades 
som verksamhetsledare.

NYHEMSVECKAN  
18–27 JUNI 2021
Nyhemsveckan kommer börja fredagen 
18 juni med en ungdomshelg. Det blir tre 
kvällsmöten fredag, lördag och söndag och 
även bibelundervisning, Bible boost. 

Sedan på måndagen så kommer det släp-
pas tre olika program på förmiddagen. Ett 
från Barnens Nyhem, ett från Kidz+gänget 
och ett bibelstudium. 

På kvällen blir det sedan kvällsmöten kl. 
18.30. Detta under måndag till torsdag. 

På kvällarna kommer det också vara 
gemensam bön via Zoom tillsammans med 
Pingst Bön. Sedan paus under fredag och 
lördag för att avsluta på söndagen med att 
SVT sänder gudstjänsten från Nyhem. 

Digitala  
sändningar  

från Nyhems-
veckan!

Du hittar information kring alla olika samlingar på nyhemsveckan.se
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Detta längtar vi efter  
när pandemin är över!
Över ett år av pandemi har gått – med restriktioner, guds-
tjänster online, zoom-möten, avsaknad av fysisk beröring, 
ofrivillig ensamhet och en annorlunda vardag för oss alla. 
Vi har frågat några i församlingen vad de mest längtar 
efter att få göra när pandemin är över.

1.  Vad längtar du efter när  
pandemin är över? 

2.  Vilken erfarenhet tar  
du med dig? 

Text & foto: Cornelia Bengtsson  
och Ebba Eriksen 

Hilda Bilén
1. Umgås med kompisar 

och släkten. 
2. Njuter extra myck-

et när jag får träffa 
andra. 

Tage Sanjiva
1. Åka på semester med 

släkten utomlands. 
2. Viktigt att tvätta 

händerna. 

Anna Stolpestad
1. Krama mina vänner, 

få bjuda på middag 
och umgås. 

2. Att det går att känna 
gemenskap över skär-
mar men det är bättre 
att ses på riktigt. 

Olof Lundström
1. Att få samlas i en väl-

fylld kyrka och höra 
alla sjunga tillsam-
mans. Men även att 
få träffa familj och 
vänner. 

2. Allting är inte själv-
klart. 

Johan Jönsson
1. Att kunna åka vart 

som helst och träffa 
vem som helst utan 
att behöva tänka på 
restriktionerna. 

2. Jag har saknat skolan 
mer än vad jag trod-
de och att få träffa 
vänner och andra i 
allmänhet. 

Adam Gustavsson 
Nordström
1. Få fira gudstjänst 

tillsammans med 
hela församlingen. 

2. Att ta vara på de 
tillfällen vi får träffa 
varandra. 

10



Thea Öman
1. Kunna umgås med 

släkt och vänner utan 
att behöva tänka på 
att råka smitta ner 
någon annan. Att 
kunna träffa många 
vänner utan att riske-
ra min familjs hälsa. 

2. Att livet kan föränd-
ras snabbt. Att mer ta 
vara på de tillfällen 
man träffar släkten. 

Samuel Bothén
1. Träffa vänner och 

familj. Även få fira 
gudstjänst tillsam-
mans. 

2. Hur viktigt gemen-
skap är. 

Julia Blomkvist
1. Jag vill resa utom-

lands och åka till 
släkten. 

2. Hur lätt en sjukdom 
faktiskt kan smitta 
och att det är viktigt 
med en bra hygien. 

Niclas Madestam 
1. Att få ses ”på riktigt”, 

att möta församling-
en och hela vår stad, 
och inte bara via 
olika skärmar. 

2. Jag är oerhört 
tacksam för mer tid 
till egen reflektion, 
stunder med Gud 
och min fru såklart. 
Det bär jag med mig 
som förbättrade goda 
vanor.

Foto (bakgrunn): G
ianni Crestani, Pixabay 

2021
Sommarlägret 
& Knattelägret 
 

Även om det under sommaren blir lättnader 
kring restriktionerna omkring covid-19 så har vi 
beslutat att även denna sommar köra dagläger. 
Vi kommer fortfarande hålla till på Kustgården, 
Senoren men vi kommer inte sova över. 

KNATTELÄGER 
För alla barn mellan 5 och 8 år
Plats: Kustgården, Senoren 
Måndag 16 augusti kl. 09.00 - 17.00 
Vi sjunger, ber, leker, badar, grillar och lyss-
nar på bibelberättelser
Pris: 100kr 
Anmälan via hemsidan  
www.pingstkyrkankarlskrona.se

SOMMARLÄGER 17-19 AUGUSTI
För alla barn från 9 år
Plats: Kustgården, Senoren
Tisdag 17 augusti kl. 09.00 - 17.00
Onsdag 18 augusti kl. 09.00 - 17.00
Torsdag 19 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 
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Gud lade en kallelse på våra hjärtan att 
gå ut i mission långt innan vi träffades, 
men när vi gifte oss 2011 blev detta vår 
gemensamma längtan. Vi har sedan dess 
förberett oss och fattat alla större livsbe-
slut med detta i åtanke. Vi älskar Guds 
församling, i vilket land den än verkar, 
och vill ägna vårt liv åt att bygga Guds 
rike genom den lokala församlingen. 

I våran hemförsamling Pingstkyrkan 
Arken i Värnamo är Filip ordförande för 
församlingens administrativa styrgrupp 
och arbetar nära dess styrelse. Han har 
också, tillsammans med Magdalena, lett 
en smågrupp under flera års tid. Filip 
startade ett företag 2008 och har nu 5 
heltidsanställda. Han har därigenom 
skaffat sig kunskap och erfarenhet av 
både ekonomi, entreprenörskap och 

arbetsledning som vi nu kan se kom-
mer att komma väl till pass i Sydsudan. 
Magdalena brinner för bibelundervisning 
i församlingen och har tidigare ansvarat 
för konfirmationsundervisningen, un-
dervisat i församlingens kvällsbibelskola, 
på teamträningsskolan och lett bibel-
studiegrupper för ungdomarna. Sedan 
2012 har hon suttit med i styrgruppen för 
mission och är också avskild som försam-
lingsledare. Magdalena är uppvuxen i en 
missionärsfamilj och mission har alltid 
varit med i framtidsplanerna. Till yrket 
är Magdalena legitimerad psykolog och 
har vidareutbildat sig inom trauma. Hon 
jobbar på vuxenpsykiatriska mottagning-
en på Värnamo sjukhus. 

Vi besökte Sydsudan 2019 och fick se 
ett land där människor går nakna, är 

söndertrasade av krig och där mobiltäck-
ningen är näst intill obefintlig. Samtidigt 
döptes människor till Jesus i handgrävda 
gropar fyllda med vatten och fick sina liv 
förvandlade. Vi upplevde att det var detta 
Gud avsåg med den kallelse vi länge känt 
och vi fick en stark längtan att vara en del 
av det. Vi hoppas och ber att ni vill vara 
en del av det tillsammans med oss. 
Vi planerar för utresa i september 2021 
för en första period på ca 3 år. Det första 
året kommer fokus att ligga på att lära 
känna och skapa förtroende i deras nya 
sammanhang, börja lära sig språket och 
att identifiera målgrupper och kunskaps-
nivå inom dessa. 

UPPDRAG SYDSUDAN
Sydsudan är världens yngsta land och 

Ung kvinna i byn Lotimor. 
Här finns behov av mat, men 
också av kunskap som vi tar 
för givet. Människor dör på 
grund av bristande hygien. 
Barnäktenskap och månggifte 
är en del av vardagen. 

UPPDRAG 
SYDSUDAN

Möt Filip Lindström och Magdalena Waern, 
kanske är de våra nya missionärer i Sydsudan. 
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har sedan sin frigörelse från Sudan 2011 
aldrig fullt ut upplevt fred. Det är ett land 
med många folkgrupper, varav sju är 
identifierade som onådda. Samtidigt som 
landet härjas av både krig, fattigdom och 
svält pågår en väckelse. Människor hung-
rar efter den frälsning som Jesus ger var 
och en, men också efter de konsekvenser 
som Gudsrikets utbredande alltid bär 
med sig: försoning, förlåtelse, utveckling, 
rättvisa och upprättelse. Det finns ett 
stort behov av en församling som förkun-
nar och gestaltar evangeliet. 

Sudan Pentecostal Church, SPC, är en 
pingströrelse som omfattar ca en halv 
miljon människor. Det är en rörelse som 
står inför stora utmaningar på många 
olika nivåer. Människor vinns för Jesus 
i snabbare takt än vad samfundet hin-

ner träna ledare. Analfabetism och det 
faktum att alla inte har bibeln på sitt eget 
språk gör att villoläror snabbt uppstår 
när människor inte kan pröva det som 
predikas mot Guds ord. Motsättningar 
mellan folkgrupper och trauman från kri-
get gör ibland församlingsgemenskapen 
komplicerad. De har identifierat behov av 
bibelundervisning, ledarträning, freds-
och försoningsarbete samt administration 
och inkomstbringande verksamhet. 

UPPDRAG 
Som missionärer är vårt mål att kunna 
bistå de inhemska församlingarna i deras 
vision att nå människor med budskapet 
om Jesus. Tillsammans med rörelsen 
arbeta för att dess församlingar ska bli 
den kraft i samhället som Guds försam-
ling är kallad till att vara. I enlighet med 

missionsbefallningen vill vi arbeta för att 
människor ska vara rotade i Guds ord och 
kunna omsätta sin tro till efterföljelse i 
vardagslivet. Bibeln talar dock om både 
ande, själ och kropp. Därför vill vi också 
jobba tillsammans med de lokala försam-
lingarna för att hjälpa hela människan, att 
ge enskilda och grupper verktyg att resa 
sig ur fattigdom och påverka sitt sam-
manhang till det bättre. Vi vill jobba för 
att utrusta de troende och att nå utanför 
kyrkans murar med både förkunnelse och 
sociala insatser. 

Vi längtar innerligt efter att få vara med 
och gräva fler dopgravar och få se ett helat 
och upprättat Sydsudan! 

Hälsningar Filip Lindström och  
Magdalena Waern

KORTA FAKTA:
Sydsudan blev en självständig stat 
den 9 juli 2011.

Huvudstad: Juba

Antal invånare: drygt 13 miljoner. 

Yta: 620 000 km2 

Merparten av Sydsudan utgörs av 
ett vidsträckt lågland som i sydöst 
övergår i högre berg. Sydsudan har 
ett tropiskt klimat med hög tempe-
ratur och hög luftfuktighet.
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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!

PERSONAL
Vi har glädjen att presentera vår nya biträdande butiks- 
chef, Erika Hanson. Hon är ursprungligen från Linköping  
men har sedan 2005 jobbat i Hässleholm. Dels i Pingst-
kyrkan och de senaste åren i deras Second Hand butik. 
Erika är gift med Tobbe och de har två barn. Hon tillträder 
tjänsten på Second Hand den 1 september. En längre 
intervju med Erika kommer i nästa nummer av Ankaret.

Öppettider:
Tisdagar 12-18
Torsdagar 12-18
Lördagar 10-15

Inlämning: 
Må/On/Fr 9-15
Tis/Tors 9-18
Lördagar 10-15

Café 2: 
Som butiken,  
men stänger  
30 min innan.

Välkommen till vår nya 
Second Hand (och Café!)

på Gullbernavägen 4 

Öppettider:

Mer info: pingstkyrkankarlskrona.se/secondhand

+  LOGO/BRANDING

+  GRAFISK DESIGN

+  ILLUSTRATION

+  WEBDESIGN

>  ravnbo.com
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   Niclas Madestam, pastor och föreståndare  073-387 61 01
Göran Olsson, pastor & vice föreståndare 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
Fredrik Åkesson, butikschef, Second Hand 0721-87 30 56
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 kraft

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

RENOVERING
I församlingsmötet den 25 maj 
beslutade församlingen att reno-
vera kyrksalen. Till exempel blir 
estraden stabilare och säkrare. 
Estraden får även ny matta, 
ljudabsorbenter, ny färg på 
väggarna och tillgängliganpassas. 
Beslutades att avsätta 250 000 
kr från det egna kapitalet till re-
noveringen. Arbetet kommer ske 
under september och den som 
vill göra en insats kan kontakta 
Bearnice Nilsson eller Niclas 
Alfzon. 

EKONOMI
Vi kan konstatera att pandemin inte har 
drabbat församlingens ekonomi så hårt 
som vi befarat. Flytten av LP och Second 
Hand till Stämjärnet är fortfarande en 
utmaning ekonomiskt, då vi fortfarande 
betalar hyra för de gamla lokalerna. Vi 
arbetar intensivt med att lösa detta och ni 
får gärna be att vi finner en snar lösning. 

Insamlingarna har under första halvåret 
varit goda men inte riktigt nått upp till 
vårt beslutade insamlingsmål. Därför 
vill vi uppmana er alla att komma ihåg 
församlingen under sommarmånaderna. 
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!

Följ oss på sociala medier för aktuell information 
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Kanske du precis som jag gått längs den fina Lycke-
byåns nordligare delar och sett kontrasten mellan 
de forsande och lugnare passagerna av åns fram-

fart genom skogen. Enorma mängder vatten forsar fram. 
Det starka flödet gör att vattnet ser ut att vara friskt och 
gott, nästan likt en vårflod i fjällens dalar. Ett vatten som 
absolut går och kanske även bör smakas på. Däremot 
inbjuder de mer stillastående delarna av ån inte alls till 
varken en sipp eller ens ett svalkande sommardopp. Det-
ta trots vattnet är kopplat till samma källa.

Likaså är det i livet med Gud. Bibeln talar om hur Gud 
kommer med friskt levande vatten. (Joh 7:38) För att Gud 
ska kunna verka fullt ut i våra liv måste det finnas ett 
starkt inflöde som är kopplat till ett starkt utflöde. Stilla-
stående vatten blir som ett vattenglas preparerat med allt 
ifrån jord, saliv och en dos av Corona. Inget någon av oss 
varken vill eller ska dricka. Stillastående vatten blir till 
sist förorenat och inte alls inbjudande.

Guds levande och strömmande vatten är som balsam för 
en annars torr och sargad själ. Så låt oss ta del av vattnet 
på det sätt som är kopplat till Guds skapande plan.

Kanske du känner dig ren, uppfriskad och förd närmare 
Gud mitt i denna pandemi. Eller är det ett tillstånd du 
har svårt att känna igen dig i, än så länge. Tuffare perio-
der kan många gånger föra oss närmare världens frälsa-
re. Oavsett hur din livsresa ser ut vill jag bara uppmuntra 
dig att söka dig närmare Guds levande vatten. Efter en 
tids rannsakan av vårt inre, möte med Herren, uppma-

nas vi alla att göra en positiv skillnad med det vi fått. 

Detta levande vatten är inte till för att stanna hos dig, låt 
det forsa vidare. Vidare ut till din omgivning med syftet 
att fler människor skall få uppleva samma balsam för 
själen som du fått del av. Låt evangeliets kraft sjunka in, 
men ta också emot psaltarens ord:

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en 
frimodig ande. (Psaltaren 51:12)

En frimodig närvaro av Gud som vågar stå upp för den 
tro du fått som gåva och på ett vardagligt sätt älskar Gud 
och människor omkring dig. 

Vi är kallade att leva ett flödande liv. Ett rättfärdigt liv 
där vi har blivit lovade ständig tillförsel av både Guds 
levande vatten och kraft.

Amos 5:24 
Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten 
som en ständigt rinnande ström.

Apostlagärningarna 1:8 
Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft 
och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Sama-
rien och ända till jordens yttersta gräns.”

Med önskan om Guds rika välsignelse,

Niclas Madestam, Pastor & föreståndare

Vilken pärs! 
Ja så tänker kanske någon, medans en annan tycker det varit ett lugnt, skönt och stillsamt  
år. När jag nu slår mig ner på vår försommarvarma terass inser jag åter igen vilket omvälvande 
år det har varit. Föregående sommar var vi i inledningen av det som fortfarande är en  
pågående och allvarlig pandemi. Vi är säkerligen många som hoppas och ber att detta  
är den sista sommaren med en pandemi som får hela vår planet att gå på sparlåga.

Foto: Sunday Social
Returadress: Pingstförsamlingen i Karlskrona,  

Västra Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona


