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FÖRSAMLINGSTIDNING

HÄLSNING FR ÅN SYDSUDAN s. 10

MAJA WRAHME:
– Att möta kunderna är kul. s. 8 

ABDULRAHMAN MURAI:
– Jag tvingades fly från Syrien. s. 5

– Jag tror inte alla  
riktigt förstår hur fin 
pingstförsamlingen är. 
s. 3

TOMAS JÖNSSON:

Pingstkyrkan
i Karlskrona



Gemenskap i orostider 
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I två år har vi levt med en  
pandemi. Oro, ofrivillig ensam-
het, isolering, sjukdom,  
restriktioner, omställningar 
och annat har påverkat vår 
vardag. När vi i början av året 
kände att nu börjar det lätta  
så kom en ny orosvåg. 

Ryssland invaderade Ukraina. I skrivan-
de stund vet jag inte hur detta kommer 
utvecklas. Men en sak vet jag, vi kom-
mer alla att påverkas på ett eller annat 
sätt. Säkerhetsläget i vårt närområde är 
mer kritiskt än på mycket länge. Den 
humanitära katastrofen är stor och 
behoven av hjälp enorma. Oron och 
osäkerheten växer återigen.

Herre förbarma dig!
I tider av oro vänder vi oss till Gud. Han 
som är vår fasta klippa att stå på mitt i 
stormen. När vår omvärld skakas om, är 
Gud vår tillflykt. 
Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 
Från jordens ände ropar jag till dig när 
mitt hjärta mattas. För mig upp på klip-
pan som är högre än jag, för du har varit 
min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. 
Låt mig bo i ditt tält för evigt och ha min 
tillflykt under dina vingar. 
PSALM 61:2-5 

Min kropp och mitt mod må svika, men 
jag har Gud, han är min klippa för evigt.
PSALM 73:26
När en ny våg av oro och osäkerhet 
sköljer över oss, behöver vi gemenskap. 
Vi behöver möta varandra, fika, samta-
la och be tillsammans. Dela livet med 
varandra. Församlingen är en fantastisk 
gemenskap där du kan dela oro, osäker-
het och söka stöd och tröst, tillsammans 
med andra.
En gemenskap där du kan finna trygg-
het, hopp och frid. Önskar du samtal 
eller stöd, är du varmt välkommen att 
höra av dig. Våra kontaktuppgifter 
finns i tidningen. Mer om den lokala 
församlingen kan du läsa på baksidan av 
tidningen.  

I detta nummer av Ankaret möter du två 
av våra medarbetare på Second Hand, 
Abdulrahman Murai och Maja Wrah-
me. Du möter också Tomas Jönsson, 
som nu flyttat till Varberg och en häls-
ning från Filip och Magdalena som är 
våra missionärer i Sydsudan. I tidningen 
finner du lite tillbakablickar men också 
lite information vad som händer i för-
samlingen under våren. 

Med önskan om trevlig 
läsning.

/Göran Olsson,  
pastor 

Jag möter Tomas Jönsson,  
föreståndare för försam-
lingens LP-verksamhet, på 
Stämjärnet. Han var ung-
domspastor i församlingen 
runt millenieskiftet. Flyttade 
till Åre och kom 2010 tillbaka 
till Karlskrona. Men nu är han 
på väg till Pingstförsamlingen 
i Varberg.  

– Du var tidigare anställd som ung-
domspastor i församlingen, hur var det 
att komma tillbaka till Karlskrona efter 
åtta år? 
– Det var som att komma hem. Det var 
lyxigt att komma till församlingen, jag 
kände ju redan många. Förändringar 
hade skett, men grundstommen kände 
jag redan. LP-verksamheten kände jag 
sedan innan. Jag hade morgonsamling 
där en dag i veckan förra gången. 

TOMAS JÖNSSON:

– Jag är jättetacksam  
till församlingen, för  
alla fina goda människor  
som finns i Karlskrona.

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

Ankaret
Pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbetar 
med Bilda. Bilda stöder 
kulturarrangemang 
och kurser som 
församlingen själv 
önskar  
arrangera.

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



KORTA FAKTA:
Namn: Tomas Jönsson 

Familj: Gift med Stina och har två barn, Gustav & Johan.

Bor: Backabo och Varberg

Jobb: Tidigare föreståndare för församlingens LP-verksamhet. 

LPs mål är att hjälpa människor till ett nyktert och drogfritt liv.

– Vad var skillnaden mellan att ha varit 
församlingspastor och sedan föreståndare 
för församlingens LP-verksamhet?
– Det som är befriande med att vara 
på LP, är att det är på riktigt. Jag möter 
människorna som finns mitt i verklig- 
heten. Man riskerar att dö, man är hotad 
av andra personer, problemen är på  
riktigt. Det är på liv och död varje dag. 
Det var nog den största skillnaden, men 
också roligt. När någon ringer mitt i 
natten och behöver hjälp, är det jobbigt på 
ett sätt men samtidigt ger det så myck-
et tillbaka att kunna hjälpa en annan 
människa. Jag gjorde något på riktigt. 
Även fast jag möter färre människor än i 
en församling, så blir insatsen man gör så 
oerhört betydelsefull. Det finns de som vi 
plockat upp från ingenting, som vi jobbar 
med under lång tid och som sedan lyckats 
få tillbaka ett liv. Det är värt allt arbete. 

– Alla som du mött genom åren har inte 
lyckats gå hela vägen, hur tänker du kring 
det?
– När jag möter några av dessa idag, så 
kommer de ändå fram och kramar om 
en. Så någonting har vi gjort för dem. 

– Jag är jättetacksam  
till församlingen, för  
alla fina goda människor  
som finns i Karlskrona.

>>
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krona. Jag tror inte alla riktigt förstår hur 
fin pingstförsamlingen i Karlskrona är. 
Bara tråkigt att fler i Karlskrona inte har 
upptäckt det. Verkligen en varm kärleks-
full familj.

– Hur kommer din tjänst i Varberg se ut?
– De har en Second Hand butik och en 
LP-kontakt med café och social träning. 
Totalt tolv anställda med olika ledande 
funktioner, där jag får ett övergripande 
ansvar att hjälpa dom i sitt arbete. En mer 
arbetsledande funktion. Sedan blir jag en 
del av pastorsteamet i församlingen och 
det känns spännande och roligt. En tydlig 
brygga mellan Second Chance, LP och 
församlingen.

– Du flyttar nu och börjar 1 februari  
i Varberg, när kommer familjen efter?
– Killarna ska gå ut vårterminen i skolan 
först. Johan slutar nian och Gustav andra 
året på gymnasiet. De tycker det ska bli 
spännande att flytta och de har fått en bra 
ingång i församlingen där. Stina söker 
jobb samtidigt som vi letar bostad där 
och ska sälja vårt hus här. 

Text & bild: Göran Olsson

Helst vill jag att alla ska bli frälsta, döpta, 
komma ut i arbete och får ett ordnat 
socialt liv. Men om vi får någon att inte 
längre sitta på en parkbänk, utan får ett 
eget boende men fortsätter sitt missbruk, 
är det ändå en hjälp på vägen. De kostar 
inte längre tid eller pengar för psykiatrin, 
kommunen eller kriminalvården. Då är 
kommunen väldigt tacksamma. Om vi 
bara kan få några stycken varje år att få 
någorlunda ordning på sina liv så är det 
värt stora pengar för kommunen. Men 
framför allt för varje enskild människa. 

– Hur har LP utvecklats under dina år i 
Karlskrona? 
– Grundarbetet och grundinställningen 
är precis likadant. Men mycket runtom-
kring har förändrats. Arbetsförmedlingen 
har förändrats väldigt på 11 år. Tidigare 
visste jag vilka personer som jobbade 
med de som hade missbruksproblematik, 
vi kände varandra. Idag är det många 
fler handläggare inblandade. Förr fanns 
handläggarna i Karlskrona, nu kan de 
sitta var som helst i Sverige och de har 
ingen aning om vad vi jobbar med på LP 
i Karlskrona. Det gör saker mer kompli-

cerade. Nu är det på gång med ett nytt 
samarbete med kommunen som heter 
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som 
kan bli väldigt positivt för alla parter.

– Har dina 11 år i Karlskrona påverkat dig 
personligen?
– Det har påverkat mig jättemycket. 
Precis som Jan-Erik säger, jag fick nytta 
av de sämsta åren i mitt liv. För min egen 
del är jag oerhört tacksam till Pingstför-
samlingen i Mariestad som tog hand om 
mig och hjälpte mig varsamt. Utan dem 
vet jag inte hur det gått. Jag har ibland 
känt mig som ett ufo bland mina pastors-
kollegor, men här på LP kan jag använda 
mina egna erfarenheter. Jag förstår de jag 
möter, hur de tänker och resonerar. 

– Vad kommer du sakna av Karlskrona? 
– Människorna! Karlskrona som stad är 
inget vidare, men människorna. Det finns 
jättemycket fina människor i försam-
lingen. Som verkligen finns i hjärtat. 
Människor är glada och tacksamma, 
som en familj. Vi hör ihop allihop. Jag är 
jättetacksam till församlingen, för alla 
fina goda människor som finns i Karls-

Jag fick nytta av de 
sämsta åren i mitt liv. 

>>

Tomas sjöng ofta i församlingens julkonserter.

4



Möt Abdulrahman Murai som 
är en av flera som har praktik-
plats i församlingens Second 
Hand på Stämjärnet. 

– Vad gjorde att du hamnade i Sverige och 
Karlskrona?
– Jag hade ett café i Damaskus, Syrien. 
Men situationen med kriget gjorde att 
jag tvingades lämna min familj och fly. 
2015 flydde jag till Turkiet, därefter till 
Grekland för att sedan komma till Sverige 
och Västerås. Efter tre år kom också min 
fru och våra tre döttrar till Sverige. 2020 
flyttade vi till Galgamarken i Karlskrona. 
Jag är tacksam och stolt över min son som 
föddes i juli förra året. 

– Vad är bäst med Sverige och Karlskrona?
– Det är bättre och tryggare i Sverige. 
Mer jämställt och ingen korruption, det 

är mycket korruption i Syrien. Men jag 
saknar min mamma och mina kompisar 
som är kvar i Syrien. 
 – Som stad är Karlskrona lagom stort. 
Inte som Stockholm med mycket folk och 
massa bilar, men inte heller en liten by 
på landet. Lagom stort. Här är nära till 
naturen och havet. I Damaskus var det 
långt till havet. 

– Hur är det att göra praktik på Second 
Hand och vad är dina uppgifter?
– Jättebra! Jag trivs att vara här. Arbets-
kamraterna är snälla och trevliga. Vi 
hjälper varandra. Jag jobbar tillsammans 
med Nikolay med ansvar för möbler, 
mottagning och prismärkning. Vi åker 
med Alex och hämtar och lämnar grejer. 
Då jag bor i Galgamarken var det bättre 
för mig när Second Hand var på Bergåsa, 
men lokalerna här på Stämjärnet är fina-
re, bättre, ljusare och större.

ABDULRAHMAN MURAI: 

– Jag trivs  
  jättebra här

Låt oss  
tillsammans  
be för  
Ukraina
Himmelske Fader,

Vi ropar till dig  
om ett slut på kriget.

Vi ber för Ukraina,  
att de ska få fred.

Vi ber för Ukrainas folk,  
att de ska få frid.

Vi ber för din kyrka i Ukraina,  
låt din församling vara  
ett ljus i krigets mörker.

Vi ber för barnen och de utsatta, 
bevara och beskydda dem.

Vi ber för våra ledare  
och politiker att de ska få  
vishet och mod att göra  
det som är rätt.

Vi ber för det ryska folket  
om mod att stå upp för rätt  
och rättfärdighet.

Herre, visa din barmhärtighet 
och din rättfärdighet. 

Amen!
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Glimtar 
från vår verksamhet Genom året 2021!
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Möt Maja Wrahme som är född 
och uppvuxen i Karlskrona 
och en av de som just nu gör 
praktik i församlingens Second 
Hand på Stämjärnet.

– Du gör praktik här på Second Hand, vad 
är dina uppgifter?
– Jag är här 4 timmar om dagen. Måndag 
till torsdag. 
– Tisdagar och torsdagar hjälper jag 
till i caféet. Vi brer mackor. Frallor och 
ciabatta är de populäraste mackorna. Vi 
tar också fram kakor och annat, så allt är 
klart tills vi öppnar. 

– Hur är det att möta kunderna, de som 
vill fika i caféet?
– Att möta kunderna är kul. Jag tycker det 
är roligt att träffa nya människor. De är 
snälla. Nu när restriktionerna har släppt, är 
det jättemånga som vill fika och äta mackor. 

– Vad gör du när caféet är stängt?
– Måndagar och onsdagar hjälper 
jag till med kläderna och leksakerna. 
Kollar om kläderna är hela och rena, 
hänger upp och prismärker. Fast 
roligast är att plocka fram leksakerna. 
Även leksakerna måste kollas så de 
är hela och rena. Jag prismärker dem 
också. 

Jag tycker det är roligt att 
träffa nya människor

MA JA WR AHME:

– Vad tycker du om de nya lokalerna 
och hur trivs du på Stämjärnet?
– Lokalerna här på Stämjärnet är 
klart bättre än det var på Bergåsa.
Det är större, trevligare och ljusare. 
Jag trivs att vara här. Vi är ett jättebra 
team som jobbar tillsammans. Tycker 
det är roligt att vara här och träffa 
alla kollegor. 

Välkommen till vår Second Hand  
och Café! På Gullbernavägen 4 

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.

Mer info: pingstkyrkankarlskrona.se/secondhand
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PROGR AM

SOPPLUNCH &  
BIBELSAMTAL 
Torsdag 31 mars & 28 april kl. 12.00
Soppa till självkostnadspris

PÅSKDAGEN
Söndag 17 april 16.00 
Daniel Alm - Föreståndare Pingst 

BÖN– varje onsdag kl 18.00

JOY – Fredagskul
Fredagar kl. 18-19 – för alla i klass 2-5

Söndagar 11.00: 

GUDSTJÄNST 
 – i kyrkan & online

SÖNDAGSÄVENTYRET
för alla barn 3-8 år, med Bibeln i fokus

BIBELKLUBBEN
för alla barn från 9 år och uppåt

Länkar till allt hittar du på hemsidan! pingstkyrkankarlskrona.se

LIVE PÅ RIKTIGT
Bra musik & god mat

Lördagen den 19 mars  
& 9 april kl. 19.00

GEMENSKAPS- 
KVÄLL I  
RÖDEBY 
varje torsdag 18.00

FÖRSAMLINGENS  
ADMINISTRA-
TIONSMÖTE 
Söndag 27 mars 17.00
Församlingens administrations-
möte hålls söndagen den 27 mars 
17.00. I mötet kommer bokslutet 
för 2021 att redovisas. Samt val av 
styrelse, ledamöter i olika verk-
samhetsråd och många volontärer 
i församlingens stora verksamhet. 
Avskiljning av nya äldste. 

SAKNAR DU "HELA" 
PROGRAMMET?
Uppdaterat program  
finns på pingstkyrkankarlskrona.se
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Vi är nu tillbaka i Juba efter ett par veckors resa till Loti-
mor och Kapoeta. Vi har haft intensiva, men bra dagar 
och är glada och tacksamma att allt gått bra. Den 7-18 

februari var vi på resande fot. Destinationen var Lotimor och 
Kapoeta, en by samt en stad i södra delen av landet. 

Måndag den 7 februari lastades ett MAF*-plan fullt med ma-
terial och utrustning för att sätta upp ett solpanelssystem på 
en byskolan i Lotimor. Skolan består av 2 klassrum, ett kontor 
och ett förråd. Det är drygt 200 elever inskrivna på skolan. 
Lärarna har efterfrågat belysning för att kunna ha kvällsun-
dervisning. Vi flög nästan 2 timmarna ut till Lotimor. Med 
oss hade vi MAF-Sydsudans kommunikatör Jenny, som följde 
med för att se arbetet. På tredje försöket lyckades piloten landa 
och genast var vi omringade av nyfikna åskådare.

Vi fick hjälp att transportera all last upp till skolan. Sedan bör-
jade arbetet med montering. Filip skruvande, spikade, borrade 
och klättrade på stegar och tak. Vi hade ett tight tidsschema 
och redan vid 4 på morgonen var han uppe och jobbade, ända 
tills timmen innan planet skulle hämta oss på onsdagen. Vi är 
tacksamma att Gud höll sin hand över oss och arbetet!

Efter besöket i Lotimor blev vi avsläppta i Kapoeta, ca en 
timmes flygning bort. Där slöt vi upp med ett par av ledarna 
för SPC** samt Stephen och Lena Barnardo som är utsända 3 
månader från Pingst Jönköping. Tillsammans hade vi 5 dagar 
av möten, visionerande för området och undervisning för för-
samlingen. Kyrkan i Kapoeta är ung och ledarskapet är unga i 

tron. Det behövs mycket stöttning och undervisning i allt från 
bibel till ekonomisk redovisning.

En av höjdpunkterna för veckan var mötet med kyrkans kvin-
nogrupp. De samlas varje vecka och jobbar på ett odlings-
projekt de själva startat. Utöver att det genererar mat till sina 
familjer så säljs också grödor och används för att evangelisera 
på sjukhuset och förse människor med mat som inte har råd 
med sin egen eftervård.

Efter dagarna med SPC:s ledning stannade vi kvar ytterligare 
5 dagar. Magdalena spenderade 3 dagar på ett av sjukhusen 
för att undervisa om psykisk ohälsa. Filip hjälpte till praktiskt 
med byggnationerna på kyrkans område.

Vi vill tacka er för förböner och uppmuntran vi fått, vi känner 
oss så omslutna och uppbackade av er på hemmaplan. Vi 
hoppas att Kapoeta ska kunna bli ett center att utgå från när 
de onådda folken i den delen av landet ska nås av det glada 
budskapet om Jesus. Och vi hoppas och tror att Karlskrona 
har en viktig roll att spela i det arbetet.

Stort tack till alla som varit med och bett och gett för denna 
resa! Gud välsigne er!

 
Varma hälsningar
Magdalena Waern och Filip Lidström 
 
Följ oss på vår Instagram:  @filipochmagdalena

Hej Karlskrona!
HÄLSNINGAR FR ÅN SYDSUDAN, FEBRUARI 2022 * MAF = Mission Aviation Fellowship

** SPC = Sudan Pentecostal Church

Filip Lidström och Magdalena Waern, missionärer i Sydsudan. Filip jobbar inför publik.

Församlingen i Kapoetas kvinnogrupp.
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* MAF = Mission Aviation Fellowship
** SPC = Sudan Pentecostal Church

Glimtar 
från vår verksamhet H östen '21 > Vintern '22

Den 16 januari avtackades Tomas  
Jönsson efter elva år som föreståndare 
för församlingens LP-verksamhet. 

En bättre broder - Den 19 november hölls en upp-
skattad kväll för män på Stämjärnet. Med grillade 
hamburgare, nattduell ifrån Mästarnas Mästare, 
bågskytte & Prickskytte.

Den 4 dec. var det församlingens julfest. Med 
sång av Majken Sanjiva & Signe Allert, julspel, 
bibelutdelning.Den 16 dec. bjöd församlingen alla seniorer på en mycket uppskattad och god jullunch. De bjöds 

också på julevangeliet, julsånger, en varm gemenskap och en liten överraskning.  

2021 blev det inga julkonserter, men en mycket uppskattad Julspecial 
den 18 dec. En härlig julhälsning med lukt, smak och musik.

< Sportlovsgrill: Under 
vecka 8 inbjöds till en 
Sportlovsgrill i Bastasjö 
för barnfamiljer. Då 
både hamburgare och 
korv åts.

  Församlingens 
årshögtid hölls den 30 
jan. Niclas Madestam 
höll en inspirerande 
visionspredikan. Anna 
Stolpestad med team 
ledde lovsången och 
ordf. Björn Mikmar 
ledde årshögtiden.
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TACK!!  
160 350 kr  
till PMU
Tack alla som gav ett bidrag till  
adventsutmaningen 2021!

Vi samlade in 26 725 kr, Pingstkyrkans Second Hand 
skänkte ytterligare 53 450 kr. Den summan dubblerades 
sedan av Akelius Foundation, vilket gjorde att den totala 
summan som kom till PMU blev 160 350 kr!! 

Insamlingen gick till Barnens Rätt, som är en av PMU:s 
viktigaste insamlingar på året där de gör en insats för 
de barn som är mest utsatta världen över. Där fokus 
ligger på att skapa en trygg skolgång och en väg ut ur 
fattigdom. Utbildning är ett av de bästa verktygen för 
att skydda unga flickor och pojkar från människohandel, 
sexuell exploatering, barnarbete och barnslaveri.

Ett hjärtligt 
stort TACK!
Tack till er alla som skänkt prylar och 
handlat hos oss under 2021. 
Tack vara er, har Pingstförsamlingen i 
Karlskrona, genom vår Second handbutik 
på Stämjärnet kunnat dela ut 1,9 miljoner 
kronor till stöd för olika hjälpinsatser i 
Karlskrona och utöver vår värld!

Här är några exempel: 
Ukraina - stöd till en ambulans, stöd under pandemin

Serbien - sociala insatser under pandemin 

Sydsudan - undervisning, administration och kamp 
mot social nöd

Etiopien - bibelskola och ett nationellt teologiskt 
seminarium  

Burundihjälpen - vattenprojekt 

Same, Tanzania - skolprojekt 

Gakwende, Burundi - skolhem 

Bangladesh - handikappcenter, slumskolor, socialt 
arbete 

Peru - handikappcenter, kunskap kring hur incest ska 
motverkas

Bolivia - skolluncher och internat för att barn ska 
kunna gå i skolor

DeLa - ett ekumeniskt samarbete för matutdelning i 
Karlskrona kommun

Sjukhuskyrkan Karlskrona - Sjukhuspastor, anhörig-
stöd, personalstöd

Etiopien.

Sydsudan.



Info Covid 19
Många restriktioner togs bort den 9 februari, till exempel del-
tagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap och vaccina-
tionsbevis vid allmänna sammankomster och tillställningar. Vilket 
gör det möjligt att mötas igen utan att behöva begränsa antalet 
deltagare vid gudstjänster eller andra samlingar. Det kommer även 
i fortsättningen finnas tillgång till handsprit i kyrkan. 

Pandemin är inte över, många blir fortfarande smittade och vi 
har alla ett fortsatt ansvar att förhindra spridningen av covid-19.

Dessa restriktioner/rekommendationer kvarstår:

Vaccinera dig om du kan!!
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom 
och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det 
minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Stanna hemma om du är sjuk
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk 
och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du 
har tagit ett självtest som är negativt.
Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma 
dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som 
är ovaccinerad
Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt 
försiktig. Det innebär att du bör vara extra försiktig och undvika 
inomhusmiljöer där många människor samlas. Risken för allvarlig 
sjukdom ökar även med stigande ålder.

Läs gärna mer på folkhalsomyndigheten.se  

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

Församlingens 
play-tjänst
Via Playkanalen har du möjlighet 
att se tidigare gudstjänster. Just nu 
finns drygt 100 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 –pingstkyrkankarlskrona.se

I kruk- 
makarens  
händer
Skandinavisk pingstmission  
i norra Peru

Anita och Göran Olsson har under många år som 
missionärer i Peru byggt upp en omfattande verksam-
het i församlingen i Chulucanas. Förutom en växande 
församlingsrörelse drivs ett rehabiliteringscenter för 
handikappade barn. Församlingen har också en omfat-
tande barnverksamhet samt ett undervisningsarbete 
för att förhindra övergrepp mot barn. I den här boken 
ger de sin berättelse och tillsammans med pastorn och 
missionsteologen Samuel Cueva reflekterar de kring 
förutsättningarna för arbetets stora genomslag.

Boken är utgiven av Pingst - arkiv & forskning och är 
en del i en skriftserie med biografiska skildringar av 
olika slag som på olika sätt anknyter till den svenska 
Pingströrelsen.

Finns att köpa i kyrkan för 140 kr. 



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.

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: 
0709-56 65 67

www.lp-verksamheten.se

LP-verksamheten finns 
numera på Stämjärnet  
(Gullbärnavägen 4)  
tillsammans med DeLa 
och Second Hand.

K VÄLLSMÖTE 
Lördag 23 april 19.00
Broder Yun, även kallad för ”den him-
melske mannen”, är en kinesisk predikant 
och evangelist vars liv är märkt av både 
förföljelse och otroliga mirakler. För 22 år 
sedan hjälpte Gud honom fly från Kina.

Akut hjälp till Ukraina!
Vårt mål är att inom kort skicka 100 000 kr.  

För varje krona du ger adderar vi två till  
genom Pingstkyrkans Second Hand. 

Skanna QR-koden eller  
använd Swish-nummer  

123 060 99 17.  
Märk med "Ukraina".
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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
Rupert Lindén, tf. LP-föreståndare 0709-56 65 67
LP-verksamheten Karlskrona  0709-56 65 67
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 

PERSONAL
Fredrik Åkesson har valt att säga upp sin tjänst från 
och med sista juni 2022. Han har sedan hösten 2018 
varit anställd på Second Hand. Vi önskar Fredrik 
Guds rika välsignelse i det som ligger framför. 
Rupert Lindén har anställts på 50% som vikarie-
rande föreståndare för LP fram till 31 augusti 2022. 
Rekryteringsarbetet för en barn- & familjepastor  
är i full gång, samtidigt pågår rekryteringen av 
ersättare efter Fredrik Åkesson Second Hand och 
Tomas Jönsson på LP.

ARV & TESTAMENTEN

TACK
Vi är enormt tacksamma för det förtroen-
de alla de människor visat, som testamen-
terat till församlingen genom åren. Nyligen 
har vi tagit emot arv från Ingrid Fransson, 
Karin Pettersson och Britta Svensson.  
Genom dessa testamenterade gåvor 
förstärks församlingens arbete med att 
förverkliga vår gemensamma vision.

Testamente – en gåva  
av evighetsvärde!
Med ett testamente kan du själv bestämma 
hur dina tillgångar fördelas efter din död. 

Testamentet kan avse hela eller delar av 
din egendom alternativt ett visst belopp. 
Att skriva ett testamente behöver inte vara 
speciellt svårt. Men vi rekommenderar att 
du konsulterar en sakkunnig på en begrav-
ningsbyrå eller din bank. Det viktiga är 
att du förmedlar din vilja på ett enkelt och 
tydligt sätt. Du är alltid fri att ändra ditt 
testamente, när du så önskar.

Ett testamente bör förvaras på en säker 
plats. Det är viktigt att du talar om för 
testamentstagarna att ett testamente är 
upprättat och var de kan finna det. Om 
du vill kan församlingen förvara testa-
mentet (eller en kopia av det) åt dig.

Vi ber kontinuerligt för olika bönäm-
nen och vi ber gärna för dig. Nu finns 
möjlighet att lämna ditt böneämne via 
vår hemsida, så lovar vi att hjälpa dig i 
bön! Du kan naturligtvis välja att vara 
helt anonym men vill du kan du lämna 
namn. 

www.pingstkyrkankarlskrona.se  
info@pingstkyrkankarlskrona.se

Vi ber  
för dig 
– Vi tror på bönens kraft
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Hur kunde vi bli så ensamma? 
Flera undersökningar har kommit fram till liknande svar. 
Under senare hälften av 1900-talet fanns en drivande 
vision hos de ledande i vårt land, att göra samhället mer 
individualistiskt, en vision om individens oberoende, var-
je individ ska vara fri från de andra. Individens oberoende 
upphöjdes till den mall som samhället skulle utgå från. Vi 
hyllar fortfarande individualism och självständighet. Mal-
len är den ensamma starka entreprenören, influencern… 

Men utvecklingen leder samtidigt till att individen tving-
as hantera orimligt höga förväntningar. När valfriheten 
och individens möjligheter i teorin är oändliga, blir också 
kraven och förväntningarna överväldigande. I en kultur 
där det sägs att alla kan lyckas, är det ditt eget fel om 
du inte blir framgångsrik. Det skapar en oerhörd press. 
Resultatet ser vi idag, med ökad ensamheten och ökad 
psykisk ohälsa.

Men ensamheten beror inte enbart på politiska beslut om 
individens oberoende. Orsaken går att finna långt mycket 
tidigare. Redan i början av bibeln, i skapelseberättelsen. 
Gud skapade människan till gemenskap. Dels gemenskap 
med Gud och gemenskap med varandra. Men människan 
väljer bort gemenskapen med Gud. Det som bibeln kallar 
syndafallet. Och syndafallet resulterar i just ensamhet. 
Människan separeras från både sin skapare och från 
varandra. 

2 Tim. 3:1-4:
Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.  
Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, 
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, 
otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, 
obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa 
och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud.

Vi lever i en tid av splittring och ensamhet. Det är djä-
vulens verk, (grekiskans diabolos = den som kastar isär). 
Men Gud visar genom hela bibeln att han vill något annat. 
Gud vill gemenskap. Gud ÄR gemenskap, en gemenskap 
du kan möta i den lokala församlingen.  

Församlingsgemenskapen är inte felfri. Församlingen 
består av människor och ingen människa är fullkomlig. 
Givetvis har jag mött människor som sårats av försam-
lingsgemenskapen, där vi som gemenskap har misslyckats. 
Vi ser det även i olika tv-program just nu. Det gör ont 
varje gång jag möter detta.

Men jag hävdar ändå med en dåres envishet, att den 
lokala församlingen är världens hopp. För det finns ingen 
bättre gemenskap än gemenskapen i Guds församling. En 
gemenskap där vi står tillsammans. Alla med olika gåvor 
och talanger. En generationsöverskridande gemenskap, en 
gränsöverskridande gemenskap på många områden. En 
gemenskap där du kan finna tröst, där någon lyssnar, där 
det finns hjälp och stöd att få. Men också en gemenskap 
fylld av glädje, sång och tacksamhet. En unik gemenskap 
med Jesus i centrum.

Vi behöver alla varandra. Vi behöver gemenskapen, vi 
behöver fira gudstjänst tillsammans, vi behöver be till-
sammans. 

Hebr. 10:24-25
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kär-
lek och goda gärningar, och låt oss inte försumma våra 
sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra 
varandra…

Församlingen är världens hopp. Församlingen är ditt 
hopp. Hoppas du vill vara med!

Göran Olsson, Pastor och vice föreståndare

Den lokala församlingen 
är världens hopp

Foto: Sunday Social
Returadress: Pingstförsamlingen i Karlskrona,  

Västra Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona

Ofrivillig ensamhet finns i alla åldrar och är hälsofarlig. Ensamheten innebär en ökad risk för att  
utveckla hjärt- & kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem. Min 
övertygelse är att den lokala församlingen är världens hopp och botemedlet mot ofrivillig ensamhet. 
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