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Gudstjänsten blir  
bättre när du är med.

PA
STO

R
D

: Troligen har även du tankar om våra 
gudstjänster. Oavsett vad du tänker om 
våra gudstjänster kan jag garantera dig 
en sak. Gudstjänsterna blir bättre när du 
är med! 

För är inte du med i gudstjänsten sak-
nas en viktig pusselbit. Kristen tro är 
personlig, men inte privat. Kristen tro 
handlar om gemenskap, vi behöver var-
andra. Både i den lilla gemenskapen i en 
smågrupp men också i den större gemen-
skapen som fås när vi firar gudstjänst 
tillsammans. Visst kan sjukdom och 
annat hindra oss från att fira gudstjänst, 
men det är en naturlig del av det kristna 
livet att vara en del av den gudstjänstfi-
rande församlingen.

Både din närvaro och din frånvaro på-
verkar våra gudstjänster. Vad du gör eller 
inte gör påverkar inte bara dig själv utan 
också andra. Du behöver uppvärdera 
din närvaro i gudstjänsten. Din närvaro 
i gudstjänsten bidrar till att göra guds-
tjänsten levande. Just ditt bidrag, just 
din plats i bänken kan ingen annan fylla. 
Gudstjänsten blir bättre när du är med!

I gudstjänsten finns stora möjligheter 
för Gud att tala till både dig och mig. 
Det kan ske genom predikan, bibelor-
det, sången, bönen, gemenskapen, ett 

handslag, ett vänligt ord eller genom 
ett leende. Gud talar ofta genom andra 
människor, i gudstjänstgemenskapen. 
Ingen annan aktivitet, ingen serie 
på Netflix, inte sociala medier, ingen 
träning, inte ens en promenad i skogen 
kan mäta sig med den välsignelse och det 
tilltal från Gud som en gudstjänst kan ge.

Hebreerbrevets författare utmanar och 
uppmuntrar oss alla. Låt oss inte för-
summa våra sammankomster, som några 
brukar göra, utan uppmuntra varandra… 
(Hebreerbrevet 10:25).

På baksidan av detta nummer av Anka-
ret kan du läsa mer om välsignelsen av 
en församlingsgemenskap. I tidningen 
får du också bland annat möta Erika 
Hanson som är ny vice butikschef på 
Second Hand, Joel Holmesson som är ny 
ungdomsledare, en rapport om renove-
ringen av kyrksalen och något om det 
som händer i församlingen kommande 
månader.

Med önskan om trevlig 
läsning.

/Göran Olsson,  
pastor  
& vice föreståndare 
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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.

Det finns oändligt många uppfattningar om hur vi ska fira 
gudstjänst. Uppfattningar om musikstilen, sångerna, sitta 
eller stå, predikan, bönen, språket, volymen, tiden, fikat… 

Vi samtalar med Carina  
Holmesson som efter drygt  
30 år har valt att avsluta sin 
tjänst på 20% gällande  
Spädbarnsmusik & Musiklekis. 

– Du började arbeta i församlingen den 25 
augusti 1988. Vad gjorde att du hamnade i 
Karlskrona och i Pingstkyrkan?
– Folke Steen (församlingens dåvarande 
pastor) åkte upp till Mariannelunds folk-
högskola, där jag snart skulle avsluta mitt 
tredje år, för att tala med rektorn ifall han 
hade någon elev att rekommendera till att 
arbeta som evangelist i Pingstförsamling-
en Karlskrona. Rektorn tipsade om mig, 
det blev att Folke bad om ett samtal med 
mig och på den vägen är det.

– 33 år i församlingen är imponerande. 
Hur har du gjort för att vara uthållig i din 
tjänst under så många år?
– Med tanke på att jag hade tänkt arbeta 
här ett eller max två år så är det rätt 



otroligt. Men det är inte svårt om man 
har ett inspirerande arbete, men att få 
möta så många människor hela tiden gör 
det så spännande, jag brinner fortfarande 
lika mycket för att få berätta för andra om 
min tro. Jag har även känt att jag varit på 
rätt plats i rätt tid. 

– Den mesta tiden har du 
arbetat med spädbarns-
musik och musiklekis. 
Vet du hur många 
barn och föräldrar 
du mött genom 
åren?
– Ja, det blev 26½ 
år med just barn-
musiken. Oj, jag vet 
att jag för flera år sen 
funderade på hur många 
jag mött, men jag tappade 
räkningen när jag kom över 
tusen.

– Har du någon speciell episod att berätta. 
– Åtskilliga gånger har föräldrar kommit 

i förtroende och berättat hur mycket det-
ta betytt för dem personligt, det har även 
hänt att jag fått skrivna brev som gjort 
mig tårögd. En del har sagt att de ännu 
efter flera år sjunger en speciell sång varje 
kväll barnet ska sova.

– Vad har varit det mest 
positiva i mötet med 

barnen?
– Att se deras för-

väntan, koncentra-
tion och hunger 
efter att köra 
sångpasset, även 
om de kanske 
bara är 6 månader 

gamla, det är helt 
fantastiskt! 

– Vilka har varit de 
största utmaningarna i mötet 

med barnen?
– Att hinna med att se var och en person-
ligt samt att få dem att komma vidare i 
andra grupper vi har i församlingen.

– Du har fortfarande kvar 15% tjänst i 
församlingen med inriktning på körmusik 
& evangelisation. Vad arbetar du med 
under övrig tid?
– Jag har dels en anställning i Jämjö 
pastorat då jag har babyrytmik, musik-
lekis och en dagledigkör. Sen har jag 
även en anställning i Amiralitetskyrkan 
där jag har 2 babyrytmikgrupper och en 
musiklekisgrupp. Dessutom har jag mitt 
företag där jag gör sånt som hinns med, 
typ privatelever, begravningar, bröllop el 
dyl. samt mitt och min man Daniels lilla 
bageri.

Jag är oerhört tacksam till församlingen 
som gett mig detta förtroendet under alla 
år, det har berikat mig kolossalt och min 
förhoppning är att det berikat och påver-
kat människor som korsat min väg.
– Tack Carina för din tjänst bland de allra 
yngsta och deras föräldrar. Du har varit 
till stor välsignelse bland de yngsta och 
deras föräldrar. 

Text: Göran Olsson Foto: Elin Mikmar

I N T E R V J U

TACK CARINA!
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Välkommen till Karlskrona! Hur 
ser familjen Hanson ut och var 
har ni landat i Karlskrona?

– Jag är gift med Tobbe. Vi har barnen 
Mira snart 11 år och Doris 3 år. Vi bor 
tillfälligt i lägenheten i Pingstkyrkan, 
men drömmer om och letar efter hus. 
Helst någonstans på landsbygden lite 
avskilt och med charmig omgivning. Som 
nyinflyttad är det mycket att ta in och få 
på plats, men vi hoppas såklart att både 
jag och Tobbe och våra barn ska hitta 
vänner för livet i församlingen.

– Har du något favoritbibelord?
– Det finns många, men jag väljer ändå 
det som står i våra förlovningsringar. 
1 Joh. 4:19 ”Vi älskar för att han älskat oss 
först”

– Hur skulle du beskriva din relation till 
Jesus och vad betyder församlingen för dig? 
– Känslomässigt tror jag absolut jag kan 
säga att relationen med Jesus har sina 
toppar och dalar. Men det har nog mer att 
göra med att mitt känsloliv är lite flyktigt. 
Dock har jag tagit ett beslut om att varje 
dag gå med Jesus, och det ger mig styrka 
när tvivel eller likgiltighet drabbar mig. 
Församlingen har i hela mitt liv varit 
oerhört viktig, den är en växtplats där 
jag får pröva mina gåvor, där jag får bli 
uppmuntrad att ta nya kliv, men också 
där man blir buren igenom svåra tider. 
Där har jag mina närmsta vänner, och jag 
är säker på, att trots våra fel och brister, så 
är församlingen Jesu händer och fötter på 
jorden, och tillsammans representerar vi 
Gud själv där vi går fram. För mig är det 

Ny vice butikschef 
på Second Hand

MÖT ERIKA HANSON:
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viktigt att poängtera att församlingen är 
ingenting man går till, det är något som 
vi är. 

– Var och hur började din resa till en 
personlig tro?
– Min resa började tidigt som fjärde 
generationens pingstvän i dåvarande 
Sionförsamlingen i Linköping. Jag minns 
tidiga funderingar i en miljö där tron var 
självklar. Mitt dop skedde vid åtta års 
ålder i ett lucialinne då alla dopdräkter 
var förstora. Så tron på Guds existens 
kom tidigt och har visat sig hålla. Det jag 
däremot har tyckt vara svårare har varit 
tron på Guds förmåga att verka genom 
mig. Gudsbilden har också förändrats 
genom livet från en Gud som förväntar 
sig tjänande och resultat, till en Gud 
som älskar mig sådan jag är och som jag 
utifrån den kärleken får tjäna.

– Du är ny vice butikschef i församlingens 
Second Hand, vilka erfarenheter har du 
med dig av liknande arbete?
– Tror att det var våren 2014 som vi i 
Pingstkyrkan Hässleholm, där jag senast 
har bott och tjänat, insåg att vi behöver 
en biträdande butikschef i Pingstkyrkans 
Secondhand i Hässleholm. Jag fick jobbet 
och jobbade kvar på lite olika procentsat-
ser tills sommaren 2021, men blandade 
den tjänsten på slutet med en deltid i 
församlingen. Så några års erfarenhet 
har jag. Butiken var lite mindre än denna 
stora på Stämjärnet. Dock finns det även 
många likheter i verksamheterna, och jag 
tror att jag har stor nytta av mina erfaren-
heter från Hässleholm. 

– Vice butikschef, vad innebär det och vad 
är dina arbetsuppgifter?
– Stötta Fredrik! Vi har delat upp buti-
kens områden mellan oss, och det som jag 
initialt tog tag i var våra inlägg på Face-
book och ordningen i hyllorna i butiken. 
Sen är jag här och försöker handleda våra 
medarbetare och vill bidra till en god at-
mosfär. Vid öppettiderna i veckan strosar 
jag runt och hjälper kunder och plockar 
efter kunder och på torsdagar stänger jag 
butiken vid 18.00. En viktig del är också 
den morgonandakt som vi har varje 

morgon, som jag har i uppgift att hålla i 
två ggr i veckan. Jag och Fredrik bollar 
mycket tankar och idéer mellan oss och 
försöker tänka framåt och visionera. 
Ibland är det svårt att sätta fingret på vad 
man gör egentligen, men jag hoppas att 
det märks att jag är med och bidrar till 
arbetet i butiken från mitt håll. 

– Vad ser du fram emot och vad blir de 
största utmaningarna?
– Jag ser fram emot att se människor 
växa och upptäcka att man klarar mer än 
vad man trodde och som så småningom 
kunna återkomma till arbetslivet. Jag ser 
fram emot att folk ska upptäcka att de har 
ett värde och bara genom sina enkla för-
mågor kunna bidra till en bättre värld. Jag 
ser fram emot att kunna få vara med och 
effektivisera arbetet och forma en trygg 
arbetsplats för många olika människor. 
De stora utmaningarna blir att bygga 
upp något som inte bara är tillfälligt utan 
håller i längden, samt få in rätt person på 
rätt plats. 

Text & Bild: Göran Olsson 
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GLIMTAR 
från vår verksamhet Sommar och höst 2021

Den 12 juni lånade vi Berit & Tommy Johanssons hus 
på Brändaholm. Under en hel dag spelades all sång & 
musik in för våra sommargudstjänster. Här ser ni Björn 
Pettersson som både sjöng och predikade. 

Ansvarig för bilden var fantastiske 
Jon Somehagen Rosengren.

Kristoffer Hjälmberg var ansvarig för 
ljudet. Trots att det blåste kraftigt hela 
dagen hörs det inte alls i inspelningen. 

Den 23 juni, spelade vi in bl.a. alla predikningarna 
för sommargudstjänsterna. Här ett samtal mellan 
Niclas Madestam & Tomas Jönsson. Ansvarig för in-
spelningarna vid Kungsbron var Martin Rosengren.

Niclas Madestam predikade i ett 
välfyllt kapell i Rödeby.

Ethel Bertling ledde gudstjänsten i Rödeby 
som var den första efter sommaren.

Anna Stolpestad med team ledde lovsången i första gudstjänsten i vår nyrenoverade kyrksal.

Niclas Madestam 
predikade inspirerat 
i visionsgudstjänsten 
den 26 sept.

Första söndagen i oktober gästades vi av Chatrine 
Carlson – Pastor med ansvar för diakoni i Pingstkyrkan 
Jönköping. Tema: Församlingen som en helande miljö.



PROGRAM
Uppdaterad program 
läggs upp fortlöpande 
på vår hemsida:

pingstkyrkankarlskrona.se

GEMENSKAPSKVÄLL  
I RÖDEBY  

VARJE TORSDAG 
KL 18.00

BÖN & LOVSÅNG 
VARJE ONSDAG 

KL 18.30
(OBS! NY TID!)  

FÖRSAMLINGSMÖTE 
TISDAG 9 NOV. 19.00  
I KYRKAN OCH ONLINE LÖRDAG 13 NOV 09.30-15.00 

Anmälan & info. på hemsidan

GRILLKVÄLL  
FÖR MÄN  
PÅ INTERNATIONELLA MANSDAGEN 

FREDAG 19 NOV KL 18.30
På Stämjärnet. Lyxiga hamburgare och 
schyssta aktiviteter

SOPPLUNCH  
& BIBELSAMTAL 
TORSDAG 25 NOV 12.00
I Café Ankaret, i kyrkan.  
Soppa till självkostnadspris.
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GUDSTJÄNSTER:

Advent
28 NOVEMBER
5 DECEMBER

12 DECEMBER
19 DECEMBER

Mellandagarna
ANNANDAGEN (TID KOMMER)

2 JANUARI 11.00

Årshögtid 
30 JANUARI 11.00 

FÖRSAMLINGSDAG 
LÖRDAG 4 DEC KL 14.00 

Fokus barn  
& familj

INKL.  BARNENS JULFEST

Mer info på hemsidan

Julspecial
 FÖR ALLA ÅLDRAR

– en julhälsning med lukt, 
smak och musik 

LÖRDAG 18 DEC KL 18.00

ALPHA  
STARTAR  

2022
på Stämjärnet (Café 2) 

Anmälan & info kommer på hemsidan

HAR DU FRÅGOR  
OM TRON?

PROGRAM
Uppdaterad program 
läggs upp fortlöpande 
på vår hemsida:

pingstkyrkankarlskrona.se
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Knattelägret den 16 augusti samlade åtta barn 
mellan 5 och 8 år. 
Bibelsamlingarna handlade om Jesus som kung. 
De pysslade också en bönekompis och så blev 
det mycket lek och stoj också.

Sommarlägret den 17-19 augusti samlade 22 
barn från 9 år och uppåt. 
Bibelsamlingarna handlade om livets stora resa 
och att vi gör resan tillsammans med Jesus. Det 
var även OS-tävlingar med många olika grenar, 
kiosk och lekar och varm gemenskap. 

RAPPORT FRÅN 
SOMMARENS LÄGER

Här är det Anika, Märta, Tage och Stina som försöker balansera en golfboll med 
hjälp av hängrännor, en av flera os-grenar på sommarlägret.

Även denna sommar hade vi dag-
läger på Kustgården, Senoren.

Sally Eriksen & Nova-Li Petters-
son pratar med ledaren Majken 
om vilket godis som är godast. 

Kendra & Kerstin Nwabude 
var två av knatttedeltagarna 
som uppträdde med sång.

Ledaren Thea jagas av Kendra Nwabude 
i en av alla lekar under Knattelägret.

Det var inte alltid lätt att hålla sig på benen under såpa-
fotbollen som var en av os-grenarna på sommarlägret. 

Både deltagare och ledare satsade allt 
för att vinna på det hala underlaget. 
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Under ca en månads tid har det 
varit full gång med renovering 
av estraden och kyrksalen i 
Pingstkyrkan Karlskrona. 
Vi åkte därför till kyrkan för att ställa 
frågor till projektledaren Bearnice Nils-
son och tog även lite bilder på renovering-
en. Bearnice besvarade våra frågor med 
hjälp av Anna Stolpestad vid sin sida och 
gav oss en bild utav hur arbetet har gått 
hittills. 

– Hur har det gått med arbetet? Har det 
skett några motgångar?
– I det stora hela har arbetet gått bra och 
inga större motgångar har skett. Det var 
spännande att utföra rivningen av estra-
den, däremot stötte vi på några mindre 
problem när det gällde dopgraven. Ett 
rör började läcka men inga större skador 
skedde. 

– Hur tror ni att de övriga i församlingen 
kommer reagera när de får se det färdiga 
resultatet?
– Det är svårt att säga, vi vill inte hoppas 
på för mycket, men självklart vill vi att de 
ska bli nöjda. Vi tror att renoveringen av 
estraden kommer bli ett lyft för försam-
lingen och kyrkan i sig. (Anna Stolpestad 
tillägger skrattande vid sidan om “Det 
kommer bli fantastiskt”). 

– Vilka fördelar kommer med renovering-
en? 
– Det kommer många fördelar med 
renoveringen men den största, synliga 
förändringen blir rampen som vi byggt 
i anslutning till estraden. Detta kommer 
kunna ge en större möjlighet för alla 
att kunna medverka på gudstjänsterna 
men också i andra aktiviteter som sker i 
kyrkan. Det har även blivit förbättringar 
som kan vara svåra att se med ögat och 
detta är den förstärkta konstruktionen 

i estraden, ljudisolering i panelen och 
förbättringar inom ljud, ljus och bild. 

– Hur har samarbetet fungerat? Och hur 
har arbetet fördelats mellan er?
– Samarbetet har fungerat väldigt bra! 
Det bygger på att alla hjälps åt och vill 
se en förändring. Vi har haft en projekt-
grupp som varit ansvariga för arbetet. 
Projektgruppen har bestått av fastighets-
rådet som fördelat arbetet mellan sig. Pel-
le Lindquist och Kristoffer Hjälmberg har 
tagit stort ansvar inom olika områden av 
renoveringen. Pelle är en duktig snickare 
som har tagit ett stort ansvar över materi-
alet som behövts under byggets gång och 
Kristoffer har tagit ett stort ansvar för 
ljud och ljus. Utöver Pelle och Kristoffer 
har det funnits många frivilliga, i olika 
åldrar, som hjälpt till i renoveringen av 
estraden. 

Efter vårt besök hos Bearnice och teamet 
har vi fått en positiv bild av renovering-
en och blev mycket imponerade av alla 
personer som hjälpt till och ställt upp 
för att få kyrksalen så bra och fin som 
möjligt. Med facit i hand kan vi berätta 
att kyrksalen kommer bli ett stort lyft 
för kyrkans framtid, med en modern stil 
och praktiska förbättringar. Vi vill därför 
från församlingen tacka Bearnice och 
alla medverkande för all tid ni lagt ner på 
projektet och det fina resultatet. 

Text & bild: Cornelia Bengtsson  
& Ebba Eriksen

RENOVERING 
AV KYRKSALEN
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M I S S I O N S R A P P O R T E R

Hälsningar i vår Herres Jesu Kristi dyrbara namn från BFPCT,  
Bangladesh. 

Det är en underbar och värdefull förmån att dela Guds välsignelser och 
vårt arbete tillsammans med er. Stort tack för era böner, kärlek, omtanke 
och samarbete.

Den 23 september var en stor dag eftersom tjugoen personer accepterade 
och erkände Jesus Kristus som deras personliga frälsare genom att döpas 
i kyrkan. Sexton var tidigare buddhister, en tidigare hindu, tre tidigare 
katoliker och en från kristen bakgrund. Mr Monichad Tripura har predi-
kat evangeliet i tre år i denna by. Nu är frälsningen här! Elva familjer bor 
i denna by. Jag tror, hoppas och ber att resten av folket snart kommer till 
tro på Jesus Kristus. Ytterligare en kyrka planterades nyligen i Thonglok 
Bhagbaipara, Tongkaboti, Bandarban.

Fler människor är redo för dop i en annan by, men det här är skördetiden i 
de kuperade byarna. De är på fältet för skörd. Det var därför vi inte kunde 
åka dit. De är också med i vår böner.

Tack än en gång för er vänliga uppmärksamhet på vår korta rapport om 
dopet den 23 september 2021. Vänligen be för vår verksamhet i Bandar-
ban, Bangladesh. Gud välsigne er.

Hälsningar
Hemlata Prischilla Halder 
General Secretary and ministry Coordinator
BFPCT- Bangladesh Free Presbyterian Church Trust
Gazipur, Bangladesh

Lovad vare Herren! Väckelse!
BANGL ADESH: BOLIVIA:

Medlemmar från församlingens i Okitas, är ivriga att 
vinna människor för Guds rike. De flesta av byns sty-
resmän är församlingsmedlemmar.

Pastor Oscar, till höger i bild, regional andlig ledare 
för våra församlingar, undervisade och predikade.

En jubelfest då många fick möta Gud till frälsning. 24 
nyfrälsta döptes till Kristus i Parapetíflodens vatten. 
Pastor Oscar tillsammans med hustrun Modesta och 
dopkandidaterna. 

En kraftfull väckelse pågår i 
dessa annars svåra tider.

21 personer samlades och längst 
bak står två evangelister.

Bilden till vänster:  Pastor Moshi 
Bala håller dop.
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– De senaste två åren har du 
läst på Mariannelunds folkhög-
skola. Vad gjorde att du sökte 
dit och vad har du läst?
– Nästan hela livet har jag haft en stark 
längtan att leva med Gud, på något sätt 
tjäna honom. Den längtan gjorde att jag 
sökte till Mariannelund. Jag har läst ter-
minskurser, BibelÄventyr 1 & 2, BibelVäxa 
och BibelTjänst. BibelÄventyr-kurserna 
är inriktade på friluftsliv. Två moment är 
t.ex. Ensamheten och Överlevnaden, då 
man får kunskaper hur man kan klara sig 
i naturen med begränsade resurser. Hur 
väl man klarar sig, sitter mest i pannbenet, 
oavsett hur ens fysik ser ut. Vi var tre som 
byggde en bivack mitt ute i ingenstans. Det 
tuffaste för mig var de ändlösa nätterna, 
15 timmars mörker. Det var en utmaning, 
men väldigt utvecklande.

– Hur såg bibelundervisningen ut och på 

vilket sätt påverkade den dig?
– En vanlig vecka var det tre dagar 
bibelundervisning och två dagar äventyr. 
Bibelundervisning var lite axplock från 
olika teman, t.ex Tron som håller, GT och 
Johannesevangeliet. Verkligen intres-
sant och givande. Under BibelVäxa och 
BibelTjänst var det fem dagars bibelun-
dervisning och då lite djupare. Person-
ligen var båda åren på Mariannelund 
väldigt präglade av grubbel kring tron 
och teologiska frågor. När jag värderar 
något högt, tenderar jag att vilja säker-
ställa den punkten i mitt liv. Oavsett om 
det handlat om intressen jag haft som 
barn, som reptiler och köttätande växter, 
eller om min tro. Då tron är min största 
kärna och min högsta prioritet i mitt liv 
vill jag kunna försvara min tro om den 
skulle bli ifrågasatt. Jag är så mån om att 
bevara skatten, min tro, att jag letar upp 
varje möjlig spricka och försöker laga 
den. Dessa grubblerier blev en verklig 
utmaning för mig.

– Fick du rätt verktyg att möta dina 
grubblerier?
– Jag skulle säga att jag fick de bästa 
möjliga verktygen. Men när det gäller 
de yttersta frågorna vet de flesta att det 
finns inget hundraprocentigt svar på allt, 
oavsett vilken livsåskådning man har. Jag 
har insett att om man ska löpa linan ut, 
så kommer man i slutändan stå inför ett 
beslut om vad man ska tro på. För mig 
var det en lång väg att vandra innan jag 
insåg att jag behövde kapitulera sökandet 
och välja tron. För min personliga del 
handlade det om att jag HAR valt tron 
och VET att det är det här jag vill. Både 
genom ett personligt beslut i hjärtat och 
genom dopets väg.

– Hur har det påverkat din grundtro?
– Jag kom till Mariannelund och förvän-
tade mig att bygga min tro uppåt. Ett torn 
på den grund jag redan hade. Tron skulle 
formas och tvivlet släppa. Nu skulle min 
tro explodera och blomma ut. Men det 

JOEL HOLMESSON:
NY UNGDOMSLEDARE  
I FÖRSAMLINGEN

Min drivkraft är min  
genuina Gudslängtan.
JOEL HOLMESSON
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blev inget tornbygge. Det lilla torn jag 
börjat bygga blev raserat. Istället fick jag 
börja med grundplattan och bygga på 
bredden. Det innebär att jag nu har en 
mycket bredare grund i mitt liv att bygga 
på, istället för ett högt smalt torn
som lätt kan raseras. Jag är oerhört 
tacksam att jag befann mig i en miljö med 
kristna vänner när grubblerierna drabba-
de mig.

– Är du färdiglärd efter två år i Marian-
nelund?
– Nej, det kommer jag aldrig känna. På 
ena sidan finns det svåra, det jobbiga 
tvivlet och på andra sidan i mig finns ljus, 
nyfikenhet och intresse, som min längtan 
är bränsle till.
– Någonstans finns det en längtan att 
fortsätta grubbla och hitta bra svar om 
tron. Samtidigt finns en andlig längtan att 
få ett fungerande andligt liv, en vardags-
tro som fungerar bland medmänniskor. 

Lärandet är dels för min egen del men jag 
vill också förmedla min tro så den blir till 
hjälp för andra, inte minst ungdomar. I 
framtiden kanske som bibellärare.

– Just nu är du ungdomsledare i  
församlingen, hur ser du på ledarskap? 
– Ansvaret som ungdomsledare är 
utvecklande och något jag får växa i. Det 
är en klar skillnad på att vara ungdom 
och bli ledd, och att vara den som leder 
ungdomarna. Att göra det i min hemför- 
samling är både spännande och utma-
nande. Min drivkraft är min genuina 
Gudslängtan och att förmedla den till 
andra så att de också växer. Jag vill inte 
pressa tron på andra, utan skapa en 
längtan i dem som gör att de själva söker 
sig närmare Gud. Jag vill vara relationell i 
min tjänst, ett exempel att följa.

Text & bild: Göran Olsson

KORTA FAKTA OM JOEL:
Bor: Ället/Ramdala

Vad gör dig lycklig?:  
Naturen & äventyr

Vad gör dig ledsen?:  
Fysiska saker som fastnar. 

Vilken är din favoritplats?:  
Blekingska lövskogar

Hur kopplar du av?  
I folktom natur eller med film

Senaste bok du läste:  
Trilogin om Härskarringen

Favoritbibelord: Fil. 4:7 Då ska 
Guds frid, som övergår allt förstånd, 
bevara era hjärtan och era tankar i 
Kristus Jesus.

Största dröm: Fru och många barn

Vi får skörda 
det vi sår
Vad vill vi med vår församling 2021 
och framåt? Själv har jag ägnat många 
stunder till att reflektera över var vi 
idag är med vår församling och vad vi 
ser framåt. Reflektion som skett i ge-
menskap med andra men också enskilt 
med Gud. Något jag ofta kommer till-
baka till är att vad du ger är också vad 
du får. Ett bibelord som då kommer 
till mig är:
”Det säger jag: Den som sår sparsamt 
skall skörda sparsamt, och den som 
sår rikligt skall skörda rikligt” (2 Kor 
9:6).

Det ligger mycket i det här att det 
handlar om att investera för att få 
avkastning. Investering som kan bestå 
i att investera tid, resurser, kunskap 
m.m. Vi är just nu i ett läge där vi kan 
se att vi inte har ekonomin i balans 
gällande våra insamlade medel i 
församlingen. Vi har sagt att vi vill 
uppnå en god skörd genom att vara 
aktiva som församling i vår stad men 
också tagit på oss missionsinsatser 
långt utanför Karlskronas gränser. Det 
som dock behövs för att vi ska kunna 
skörda en god skörd framöver är att vi 
alla är med och sår utifrån våra förut-
sättningar. I den takt vi ligger på nu så 
hamnar vi vid årsskiftet efter ca 450 
tkr avseende insamlade medel. Vi be-
höver både stå och så tillsammans för 
att vi ska komma framåt i det här så 
att vi gemensamt kan skörda det goda 
som kommer. Var med i ditt givande 
under hösten så sår vi gemensamt för 
en ljus framtid!
Du kan ge en gåva till församlingen 
via Bankgiro: 982-2032 eller via Swish.
nr: 123 060 99 17

Björn Mikmar - Ordförande 

E K O N O M I
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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!

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  
Second Hand (och Café!)

på Gullbernavägen 4 

Öppettider:

Mer info: pingstkyrkankarlskrona.se/secondhand

+  LOGO/BRANDING

+  GRAFISK DESIGN

+  ILLUSTRATION

+  WEBDESIGN

>  ravnbo.com

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

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

LP-verksamheten finns 
numera på Stämjärnet  
(Gullbärnavägen 4)  
tillsammans med Dela 
och Secondhanden.

Församlingens play-tjänst
Via Playkanalen har du möjlighet att se tidigare guds-
tjänster. Just nu finns 82 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 & Bibelstudium Play via vår hemsida.
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   Niclas Madestam, pastor och föreståndare  0733-87 61 01
Göran Olsson, pastor & vice föreståndare 0768-68 11 13
Joel Holmesson, ungdomsledare 0723-37 93 36
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
Erika Hanson, vice butikschef 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

FÖRSAMLINGEN   
FB: @pingstkyrkankarlskrona
Instagram: @pingstkyrkan_karlskrona

SECOND HAND  
FB: @pingstkyrkanssecondhandkarlskrona
Instagram: @secondhandbergasa

LP-VERKSAMHETEN
FB: @LpKarlskrona
Instagram: @lpkarlskrona

Glöm inte meddela adressändring!!  Kontakta expeditionen!

Följ oss på sociala medier för aktuell information 

Nyligen släpptes restriktionerna. Det 
gör att vi kan fira gudstjänst nästan 
som vanligt igen. Att restriktioner 
tagits bort innebär tyvärr inte att 
coronaviruset har försvunnit. Vi har 
alla ett fortsatt ansvar att förhindra 
spridning av covid-19.

Vaccination är det bästa sättet att 
skydda sig mot allvarlig sjukdom och 
att inte sprida covid‐19 vidare. 

Vi kommer inte kräva vaccinpass för att 
få gå på gudstjänst eller andra samlingar i 
församlingen men om man väljer att inte 
vaccinera sig hoppas vi att man också tar 
ett stort personligt ansvar och de konse-
kvenserna det innebär. Du som är vuxen 
och ännu inte vaccinerat dig mot covid-19 
bör ta särskild hänsyn till personer i 
riskgrupp och personer som är 70 år och 
äldre. Det gäller även om du bara tagit 
första dosen. Läs mer på www.fohm.se  

Folkhälsomyndigheten meddelar att 

fullvaccinerade barn, unga och vuxna 
och de som nyligen haft covid-19, behöver 
från och med den 1 november generellt 
inte testas för covid-19 vid nytillkomna 
luftvägssymtom eller feber. För att minska 
risken allmänt för smittspridning av olika 
luftvägsinfektioner, särskilt RS och influ-
ensa, finns det skäl till att alla i samhället 
behöver stanna hemma vid nytillkomna 
förkylningssymtom eller feber. Vid kon-
staterad covid-19 gäller dessutom även 
fortsättningsvis särskilda bestämmelser 
om att stanna hemma.

Fortsätt hålla god handhygien. Tvätta 
händerna med tvål och vatten, använd 
handsprit. Tänk på att luftvägsinfektioner 
sprids i nära kontakt mellan människor, 
och att de sprids lättare när många 
människor vistas i trånga utrymmen un-
der lång tid. Stanna hemma vid sjukdom

Håll Jesus nära! Och fortsätta visa  
omtanke om dina medmänniskor.

Vi har alla ett fortsatt 
ansvar att förhindra 
spridning av covid-19

Tomas Jönsson slutar 
Efter elva år som föreståndare för för-
samlingens LP-verksamhet har Tomas 
Jönsson valt att säga upp sin tjänst. 

Han tillträder en liknande tjänst för LP 
i Pingstkyrkan Varberg och tillträder 
någon gång i början av 2022. Vi önskar 
Tomas och familjen Guds rika välsignelse 
i det som ligger framför. 
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Den kristna gemenskapens roll
I den kristna gemenskapen är vi bröder och systrar, 
kallade till en och samma familj, kallade till gemenskap 
och enhet, kallade till att bära varandras bördor och dela 
livet med varandra. I en församlingsgemenskap bör vi 
påminna varandra om det obeskrivligt stora värde vi alla 
har och att vi alla är så i övermåttan älskade och dyrbara 
(Jer. 31:3 och Joh 3:16).

Bibeln berättar en historia från Gud som pappa till oss 
som hans barn. Det är en historia om gemenskap, upp-
rättelse och frihet. En historia om kläder till de frusna, 
mat till de hungriga, upprättelse för de förtryckta, frihet 
till de fångna och helande för de sjuka.

I församlingens gemenskap finns potential att både 
hjälpa människor praktiskt och konkret, att stötta dem 
i deras tillfrisknande, följa med dem till läkaren, ge dem 
en sovplats när de är i behov och tala liv och ljus över 
dem. I församlingen finns potential att bryta både social 
isolering och emotionell isolering. Här finns en plats 
som påminner oss om vår identitet som barn, söner och 
döttrar till den högste kungen. Det är sannerligen en 
hoppfull påminnelse!

I församlingen kan vi bygga upp varandra och ge varan-
dra utrymme att blomstra. Vi har ett uppdrag att ta hand 
om varandra. Ett uppdrag som är givet av Jesus själv (Joh 
15:12-13 och 19:25-27).

Vad kan kyrkan få betyda
Relationer är viktiga för upplevelsen av hälsa. Att få kän-
na sig behövd och att ha en plats ökar välbefinnande och 
kyrkan kan vara en plats som erbjuder detta. Kyrkan kan 
erbjuda vänskap, stöd och en trygg miljö samtidigt som 
den kan innebära en naturlig åldersblandning. Vilket i 
sin tur ger värdefulla sociala möten mellan yngre och 
äldre. Att till exempel få vara i en blandad åldersgrupp 
och ta ansvar för kyrkkaffet ger ungdomar möjlighet att 
möta människor som befinner sig i en annan fas i livet än 
de man annars möter.

Kyrkan kan även ge möjlighet till ett socialt vänskaps-
sammanhang. När ungdomar får möjlighet att sjunga i 
en kör, vara ledare för barn som är yngre än sig själv eller 
hjälpa till i församlingens diakonala verksamhet kan det 
göra något som är ovärderligt. Man får erfarenheter av 
att man kan få betyda något för någon annan. Att samar-
beta med andra blir en motvikt till en individfokusering.

Samtal om livet är naturligt i kyrkan och den stödjande 
verksamheten är inte villkorad mot att visa upp mätbara 
framsteg i en behandling. Man behöver ingen remiss, 
ingen speciell diagnos eller särskild problematik för att 
få hjälp.

Vi lever i en fallen värld, men vi som kristna har hoppet 
om en ny värld bortom den fallna. Psykiskt lidande är 
en ofrånkomlig del av vår tillvaro. En hel del psykiskt 
lidande kräver professionell behandling men en stor del 
kan även vara signaler att uppmärksamma för att kunna 
hjälpa innan vård behöver kopplas in.

Gud kallar oss till frihet
I Bibeln står det att det var för vår frihet som Jesus dog 
(Gal 5). För att vi inte ska leva som bundna, kuvade eller 
under förtryck. Han vill ta oss ur det som binder oss idag 
och hjälpa den som är fast i psykisk ohälsa ut ur miss-
mod. Ibland sker helande ögonblickligen och ibland tar 
det tid. Ibland behövs en samverkan mellan primärvård 
och församlingsgemenskap och förbön. Ibland krävs det 
att vi offrar vår egen bekvämlighet och gör som Jesus sa 
åt oss, att lägga ner våra liv för varandra, skapa utrymme 
för varandra, älska och se, bekräfta och bära varandra. I 
kärlek och i syskonskap.

“Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att 
frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig 
att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blin-
da, att ge de förtryckta frihet.”  (Lukasevangeliet 4:18)

Hela texten är hämtad från: Det finns hopp för psykisk hälsa. 
Läs mer på pingst.se/forsamling/omsorg/detfinnshopp/

DET FINNS HOPP

Foto: Sunday Social

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


