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Kristen tro är en 
krycka för de svaga
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Ibland sägs det att kristen 
tro är en krycka för de svaga. 
Samhället hyllar de starka och 
självständiga. Men att vara 
stark är tröttsamt. Vad händer 
när jag inte orkar längre?

Vi möter alla motgångar i livet, oavsett 
om vi har en tro eller inte. Vi käm-
par med ohälsa, tidspress, ensamhet, 
relationsproblem, miljöproblem, sorg, 
räkningar… vi försöker vara starka och 
hålla ut. Vad händer när jag inser att jag 
fixar inte detta själv? Jag orkar inte, är så 
trött, så svag. 

Är då kristen tro en krycka för de svaga? 
Absolut! Evangeliet om Jesus är goda 
nyheter för de svaga, de trötta, de utmat-
tade och de som har kommit till slutet av 
sig själva. Evangeliet är till mig! Evange-
liet är till dig! Evangeliets budskap är att 
vår svaghet är vår styrka. Min kristna 
tro vilar inte på min egen förmåga att stå 
på egna ben, utan på Guds kraft. Om jag 
inte först är villig att erkänna min egen 
svaghet, kommer jag aldrig att uppleva 
styrka som kommer genom Guds nåd.

… men han svarade mig: "Min nåd är 
nog för dig, för min kraft fullkomnas i 
svaghet.” Därför vill jag hellre berömma 
mig av min svaghet, för att Kristi kraft 

ska vila över mig. Och därför gläder 
jag mig över svaghet, misshandel, nöd, 
förföljelser och ångest för Kristi skull. 
För när jag är svag, då är jag stark. (2 
Korintierbrevet 12:9-10)

”Jag skulle aldrig ha klarat det utan 
Gud.” Orden kommer från David  
Hansson som är nyanställd som social-
pedagog på församlingens LP-verksam-
het och som du möter i tidningen. Men 
orden kunde lika gärna ha varit mina 
eller någon annan i församlingen. Som 
pastor har jag mött många människor 
som drabbats av sjukdom, olycka, sorg 
eller andra tunga utmaningar i livet. När 
vi samtalat efter att de tagit sig igenom 
olika utmaningar, är det många som 
säger: ”Jag skulle aldrig ha klarat det 
utan Gud.” Om jag förlitar mig helt på 
Jesus, blir jag starkare ju svagare jag blir. 
I din svaghet är också du välkommen att 
stödja dig på Jesus. 

Kom till mig alla ni som är trötta och 
bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. 
(Matteus 11:28)

Med önskan om en  
välsignad sommar. 

/Göran Olsson 
pastor & vice 
 föreståndare 

David Hansson börjar den 15 
augusti som socialpedagog i 
församlingens LP-verksam-
het på Stämjärnet. Han fann 
vägen ut ur sitt eget missbruk 
genom LP-verksamheten, där 
han också fann en personlig 
tro på Jesus. 
 

–  Du läste på Jämshög Folkhögskola. Hur 
kändes det att börja studera och varför 
socialpedagog?
– Det var både skräck och glädje. För 
mig var det en väldig bekräftelse på att 
man kommit någonstans, att man blev 
behandlad som en vanlig person. Att 
börja studera var det bästa jag gjort i mitt 
liv, tänk om jag förstått det när jag var 
ung. Det tog en tid innan jag förstod att 
jag gillade att jobba med människor. Ut-
bildningen till socialpedagog var ganska 
naturligt för mig då den är inriktad på 
att hjälpa ungdomar och missbrukare, 
människor med någon form av utan-
förskap. Jag älskade tiden i skolan men 
studierna fick jag kämpa med. Hade stora 
krav på mig själv, ville klara allt med god 
marginal. Var väldigt glad när skolan var 

DAVID HANSSON:

– Tron har hjälpt mig att 
se gott i alla människor
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slut. Skulle aldrig ha klarat det utan Gud. 
Tron på Gud har tagit fram egenskaper 
hos mig som jag inte visste fanns.   

– Vad har din kristna tro för betydelse i 
ditt liv?
– Tron har hjälpt mig att se gott i alla 
människor. Tron är för mig att vi ska 
älska varandra.
– För mig är tron viktigare hur jag är 
på jorden, än vad som händer efter. När 
jag ville hitta tron var jag ganska rädd 
för döden, ville inte att det skulle ta slut. 
Sökte tron för att få tröst i vad som hände 
efter döden. Men när jag väl funnit tron, 
blev det viktigare hur jag beter mig här 
och nu. Jag vet att det finns en himmel 
som väntar på mig, men jag vet att jag har 
det väldigt mycket bättre här. Jag njuter 

mer av livet sedan jag hittade en tro, och 
är mycket tryggare i mig själv.  

– Du fick själv hjälp genom LP-verksam-
heten, varför är LP så bra?
– Att man får en vardag är mer behand-
ling än man kan tro. Social träning, att 
respektera andra, ett ställe att gå till, en 
tid att passa. Plötsligt kan du se fram 
emot helgen, det kan du aldrig om du inte 
har en vardag. Sedan är den kristna tron 
en väldigt viktig pusselbit För mig var det 
tron som gjorde det möjligt att komma ur 
missbruket. 

– Hur ser du på att LP och Second Hand 
nu finns på samma plats?
– Jag ser bara positivt på det. Bara att få se 
lite folk är fantastiskt. En skön känsla att 
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bra med en pappa som jag. Tänker ibland 
på vad gjorde jag egentligen på kvällarna 
och helgerna innan vi fick barn? Man 
bestämmer inte över sitt eget liv längre. 
Det var nog tur att jag inte fick något 
barn tidigare i livet, då hade hon troligen 
inte bott hos mig i alla fall. Nu fick hon 
chansen att få en bra pappa och mamma. 
Känner mig mogen och stolt över mitt 
föräldraskap. Hoppas kunna ge henne bra 
värderingar.  

Text & Foto: Göran Olsson
  

det finns folk nära. Tror att man känner 
sig inkluderad, käkar och fikar ihop med 
Second Hand.  

– Hur känns det att börja som socialpeda-
gog på LP, det kommer ju bli en del tuffa 
fighter?
– Känns jätteutmanande. Kommer att 
möta många sorgliga historier. Om man 
tycker om människor väldigt mycket, gör 
det ont när de misslyckas. Ber någon om 
hjälp kommer jag finnas där, även om 
personen börjar dricka dagen efter. Det 
kommer göra ont, men det är då vi finns 

för varandra här på Stämjärnet, att få dela 
smärtan med varandra. När man jobbar 
med människor behöver man varandra. 

– Du har blivit pappa till Majken som 
fyller två år i augusti, hur känns det?
– Det är en sann trötthet och lycka. Första 
tre månaderna tänkte jag; vad har jag gett 
mig in på, men kärleken växte rätt fort. 
Det är sådan kärlek, men man är också 
trött. Hon har äntligen börjat sova bra. 
Det är fantastiskt, trodde aldrig jag skulle 
bli pappa. Vi fick göra IVF men det gick 
till sist. Fattar inte att hon kunde bli så 

Möt Hugo Norberg som är 
född i Stockholm men upp- 
vuxen i Karlskrona och bor på 
Marieberg. Han är en av de 
som gör praktik i församlingens 
Second Hand på Stämjärnet.

– Du gör praktik här på Second Hand,  
vad är dina uppgifter?
– På måndagar och onsdagar har jag 
och Maja hand om leksakerna. Sorterar, 
prismärker och ställer ut i hyllorna. Mest 
är det pussel och bilar, men det är också 
många andra leksaker. Roligast är lek- 
saker som låter.

– När butiken är öppen på tisdagar och 
torsdagar hjälper jag till i caféet. Brer 
mackor, kokar kaffe och plockar fram 
varor. Jag står också i kassan och så tar 
jag hand om disken. Godaste fikat är 
absolut köttbullemackorna. Jag gillar 
rödbetssallad, köttbullar och tomat, en 
väldigt god kombination. Många gillar 
köttbullemackorna. 

HUGO NORBERG:

– Gillar när  
det är mycket 
folk i butiken

Godaste fikat är 
absolut köttbulle- 
mackorna. 

– Hur är det att jobba på Second Hand?
– Jättebra, jag gillar att träffa folk. Bäst är 
när butiken är öppen, då är det mycket 
folk. Jag gillar att arbeta, ha något att 
göra. På tidigare arbetsplatser har det 
inte funnits så mycket att göra, då satt 
jag mest och kollade i telefonen, men 
här finns det mycket att göra. En bra 
arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och 
kunder.   

– Varför ska man komma till Second Hand 
på Stämjärnet?

Det finns billigt och gott fika. Bra priser 
på varorna och det finns jättefina grejer 
att köpa, inget skräp eller trasigt. 

– Vad gör du när du inte jobbar på Second 
Hand och vad är bäst med Karlskrona?
– Jag är hemma mest, spelar tv-spel. Det 
bästa med Karlskrona är att här har jag 
mina kusiner, släktingar och alla jag kän-
ner finns här i Karlskrona. 

KORTA FAKTA:
Namn: David Hansson

Familj: Sambo: Angelica, 
dotter: Majken 

Bor: Bergåsa 

Jobb: Börjar som Social- 
pedagog på församlingens 
LP-verksamhet 15. augusti. 

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

>>

Om man tycker om 
människor väldigt 
mycket, gör det ont 
när de misslyckas.
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Rapport: Ukraina

MISSION

Den 24 februari invadera-
de Ryssland Ukraina. Enligt 
UNHCR är över 8 miljoner 
människor på flykt inom Ukrai-
na. Och över 6,8 miljoner har 
flytt över gränsen. 

De flesta söker skydd i grannlän-
derna Polen, Ungern, Moldavien, 
Slovakien och Rumänien. 13 

miljoner människor är direkt drabbade av 
kriget – många är fångade i strider utan 
möjlighet att ta sig därifrån. En humani-
tär katastrof.

Som församling och som Pingströrelse 
vill vi vill ge hopp till de som saknar 
hopp, hem till de som saknar hem och 

stötta utsatta familjer. Tillsammans med 
olika samarbetspartners vill vi göra insat-
ser för krigsdrabbade här i Sverige, men 
också i Ukraina och dess grannläder dit 
många flyr just nu.

Insamlade medel når fram
Vi har hittills skickat 50.000 kr till för-
samlingen i Izmail som ligger i sydvästra 
Ukraina. Församlingen där har köpt 
basvaror och delat ut till behövande. 

100.000 kr har vi skickat för att stöt-
ta Jon & Margareta Pitik som är på plats 
i Rumänien och arbetar vid gränsen mot 
Ukraina. De har en van som de kan forsla 
in förnödenheter med. De stöttar och 
hjälper volontärer och pastorer i lokala 
församlingar. Samarbetet är med Pingst-
församlingen i Hässleholm och andra 
understödjande församlingar till Pitik. 

Hjälpsändningar
Två lastbilar med hjälpsändningar har 
gått till församlingar i Ungern som jobbar 
med flyktingar från Ukraina. De har 
lastats här i Karlskrona med kläder och 
andra förnödenheter från LP och vår 
Second Hand butik.

Medmänsklighet vid Verköterminalen
Tillsammans med andra församlingar an-
svarar vi för att möta ukrainska flykting-
ar när färjan från Polen anlöper Karlskro-
na. Vi möter dem med medmänsklighet, 
vatten, matpaket och lite hygienartiklar. 
I början stod vi utanför terminalen, 
vilket var lite kaotiskt. Nu finns vi i ett 
tält tillsammans med Röda korset, Rädda 
barnen och Migrationsverket. Flykting-
strömmen har minskat men vi kommer 
finns kvar så länge behovet finns. 

Tillsammans med andra församlingar 
möter vi ukrainska flyktingar vid 
Verköterminalen. Numera i ett tält. 

PROGR AM

SenorenÄventyret

a n m ä l a n :

2 4 - 2 7  j u l i    Å r s k u r s  3 - 6

k o s t n a d :  6 0 0  k r / P e r s o n

f ö r s a m l i n g a r  s o m  s t å r  b a k o m :
P i n g s t  k a r l s k r o n a ,  k a l m a r  &  n y b r o

s i s t a  a n m ä l n i n g s d a g e n 
ä r  d e n  3 0  j u n i .

v a r :  s e n o r e n ,  k a r l s k r o n a

 

 

Följ med på ett bibeläventyr!  

Knatte-Knatte-
lägerläger  

6 - 7 augusti 2022
Torhamn 

 
För dig som är 5 - 8 år

Anmäl dig på:
www.pingstkyrkankarlskrona.se

SOMMARKVÄLLAR 

Tillsammans 

26 juni — 14 augusti kl 18.00

KVÄLLSGUDSTJÄNSTER
Varje Söndagkväll kl. 18.00 under sommaren är du 
varmt välkommen till Pingstkyrkans Café & uteplats 
för andakt & gemenskap kring grillen. 
(ingen gudstjänst 11.00. Sommarkvällarna sänds inte 
online).
Från och med söndagen den 21 augusti är det åter 
gudstjänst varje söndag kl. 11.00 i kyrkan & online.

Information och anmälan till lägren hittar du  
på hemsidan: pingstkyrkankarlskrona.se

SAKNAR DU "HELA" 
PROGRAMMET?
Uppdaterat program  
finns på pingstkyrkankarlskrona.se

Torsdag 30 juni & 28 juli 18.00:
RÖDEBYGEMENSKAPEN 
GRILLKVÄLL - Filadelfia Rödeby

Några av de 
som fått del av 
matpaket från 
församlingen i 
Izmail.

Medlem-
mar från 
församlingen 
i Ungern 
hjälpte till 
att lasta en 
av två hjälp-
sändningar. 

Här lastas skåpbilen i 
Rumänien för att forsla 
in förnödenheter till 
Ukraina.

Måndag 27 juni 19.00:
LP-KVÄLL PÅ 
STÄMJÄRNET 
Kom för ett ord på vägen, sång, 
gemenskap, bön och fika! 

Lördag 27 – Söndag 28 augusti 
FÖRSAMLINGSHELG 
Pelle Hörnmark, Niclas Madestam, Göran Olsson  
(mer info kommer på hemsidan)
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Glimtar 
från vår verksamhet Våren 2022

Församlingens sommarfest höll i år på Stämjärnet. Ute var det ansiktsmålning, lekar, pyssel, hoppborg. 
Avslutades inne med bibelsamling och glasscafé. 

SAMTAL MED MARIA EKROTH 
& ANNA STOLPESTAD

"Älskar församlingen"
Anna Stolpestad och Maria 
Ekroth avskildes nyligen som 
äldste i församlingen. Anna är 
lärare i engelska och franska 
och mamma till tre söner.  
Maria är förskollärare, gift med 
Mattias, har tre vuxna söner 
och farmor till en trettonårig 
tjej.

– Vad betyder Jesus för dig?

Anna – Trygghet, kärlek och hopp. Jag 
har så mycket att vara tacksam till Jesus 
för och när livet är tufft är det fantastiskt 
att ha en tro på att Gud är med mig.

Maria – En nära vän, förebild och väg-
visare.

– Pingstförsamlingen i Karlskrona bildad-
es 1920. Har församlingen någon bety-
delse för Karlskrona idag och vad betyder 
församlingen för dig?

Anna – Jag älskar verkligen församling-
en! Den är min andliga familj, vilket ju 
kan låta flummigt för den som aldrig haft 
en sådan gemenskap. Att vara med andra 
som delar tron, lyssna till undervisning, 
läsa Bibeln och få hjälp att tolka Bibelns 
texter, få höra om vad Gud gör i männ-
iskors liv, be och lovsjunga Gud tillsam-
mans är så viktigt för att man ska växa 
i sin tro och få uppleva mer av det Gud 
har tänkt för oss. En församling består 
ju av människor som valt att tro på Jesus 
och vill bidra på olika sätt men ingen 

är perfekt och alla får vara med. Jag vet 
att vår församling har betytt mycket för 
många människor genom åren, inte minst 
genom det engagemang för socialt utsatta 
människor som funnits och fortfarande 
finns här. Allt som händer kan vi inte se 
men jag tror att Gud verkar på olika sätt 
genom oss där vi är. Vi är kyrka/ försam-
ling där vi befinner oss i vardagen och 
jag tror att våra böner för Karlskrona gör 
skillnad. 
 
Maria – Det tror jag absolut, jag ser 
församlingen som den stora familjen ett 

I slutet av april 
gästades vi av 
Josefina Gniste 
som höll i en 
helg med fokus 
på lovsång & 
tillbedjan.  

Live på riktigt: 

<< Det blev en 
härlig kväll med 
Ingela Olson som 
gästade Live på 
Riktigt den 19 
mars. 

< Den 9 april 
medverkade bl.a 
By Mercy. 

<< Daniel Alm, 
föreståndare för 
Pingst, höll en  
inspirerande  
predikan i Påsk-
dagens guds-
tjänst. 

< Den 19 maj 
firade Kapellet i 
Rödeby 80 år med 
dragspelsfest och 
tårta.

Jag ser församlingen 
som den stora familjen  
– ett andra hem.
MARIA
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andra hem. Vi håller ihop och hör ihop 
med något större. Den högste och alltings 
ursprung. Vi behöver församlingen 
främst för att det är en gemenskap som 
utgår från Guds tanke och det är där vi 
får kraft, inspiration och hjälp att utanför 
kyrkan dela med oss av Gud, Jesus. Det 
sociala arbete som sker på S tämjärnet 
har en betydelse för Karlskrona. Det kan 
bli ett hem och familj för människor som 

kommer till tro och en plats att växa i tro 
och bli den jag är ämnad att vara.

– Ärkebiskopen i York , Dr. John Sentamu 
sa ”Var andligt fertil annars blir du en fos-
sil”. Hur bygger vi en församling för nästa 
generation?

Anna – Det var en svår fråga… Jag tror 
att vi äldre behöver ha en dialog med och 

lyssna på de yngre. Man måste våga ge 
förtroende och stötta unga som har idéer 
och vill förändra verksamhetsformer etc. 
Samtidigt behöver unga ledare stabila 
förebilder som går bredvid och stöttar. Jag 
önskar att jag blir en äldre som välsignar 
och uppmuntrar de yngre och ber för de-
ras idéer även om jag kanske för egen del 
kommer att sakna det som var “förr”. 

Maria – Satsa på barn och ungdomar, 
uppmuntra dem lyssna på dem, be med 
och för dem. Men också komma ihåg den 
viktiga  betydelsen varje generation har 
och har haft genom tider och att mellan 
generationerna uppmuntra, visa tacksam-
het oc w  h kärlek. Påminna oss om att vi 
hör samman och det gör vi för att Jesus är 
vår tillhörighet, det är inte åldern som är 
avgörande. 
 De äldres böner och omsorg betyder 
mycket för den yngre generationen och 
att skapa och ge utrymme för den yngre 
generationen att växa och pröva sina 
gåvor med ivrigt stöttande av oss äldre, 
tänker jag är något som kan bidra till bli 
en församling för nästa generation.

– Det finns troligen några få personer som 
påverkat dig och din tro mer än andra. 
Vilka är de och på vilket sätt har de påver-
kat dig?

Anna 
– Mina föräldrar har lagt grunden för 
min tro och den har hållit genom livets 
prövningar och utvecklats till den tro jag 
har idag. Hemma hos oss var det alltid 
naturligt att räkna med Gud i med- och 
motgång och även vardagliga bekym-
mer och glädjeämnen vände vi oss till 
Gud med. Jag har ofta varit stolt över 
min pappa, matematik- och fysiklära-
ren, som läste mycket, både “Forskning 
och Framsteg” och Bibeln och kunde ta 
de svåra diskussionerna om huruvida 
Gud finns eller inte med oss grubblande 
unga. Jag kände att “håller tron för mina 
föräldrar så kommer den att göra det för 
mig också.” 

Maria – De första jag tänker på är min 

pappa och mamma, mormor och morfar.
 Pappa som tog tid för bön. Han hade 
en fåtölj där han böjde knä och bad och 
den stora svarta bibeln jag förknippar 
med min pappa. Han var pastor och sam-
tidigt angelägen om att ha sammanhang 
utanför kyrkan där han mötte människor 
och pratade om Jesus. 
 Mamma fanns med som en av ledarna 
kyrkan. Jesus var någon vi pratade om 
och med hemma och hos mormor och 
morfar.
 När jag var i 18 årsåldern lyssnade jag 
på Peter Halldorf en ungdomshelg, jag 
bodde i Jönköping då. Blev inspirerad och 
läste då många av hans böcker. Det har 
jag förresten fortsatt med. 
 Min vän Stina måste jag också nämna. 
Stina var mitt föredöme att våga prata om 
Jesus bland kompisarna utanför kyrkan 
när jag var i tonåren. Hennes frimodighet 
väckte en längtan som ledde till att jag 
också vågade och började göra det. Det 
var viktiga steg framåt i tron.

– Du har haft ledare som gått före dig och 
visat dig vägen. Nu när du gått in som 
äldste i församlingen, hur vill du finnas 
där för någon annan? 

Anna - Jag tänker fortsätta vara aktiv i 
församlingens verksamheter och guds-
tjänster och hoppas få bli använd av Gud 
på olika sätt. Ibland får jag leda försam-
lingen i lovsång och tillbedjan i den stora 
gudstjänsten och ibland är det samtal och 
förbön en till en. Min önskan är att få 
vara ett redskap som Gud använder för 
att uppmuntra och välsigna människor 
som jag möter. 

Maria - Stötta, uppmuntra, någon att 
be och läsa bibeln tillsammans med och 
vara behjälplig i förbön. Önskar att vara 
en förebild som ”pekar”  på Jesus och 
hjälpa människor att ta steg i tron. Hjälpa 
människor förstå vilka vi är i Jesus, vilket 
jag själv ständigt behöver återkomma till. 
Att vara någon som hjälper människor att 
ta steg i tron och växa som människa i det 
Gud har tänkt och vill.

– Du har bejakat kallelsen att vara äldste i 
församlingen. Hur vill du inspirera andra 
att våga ta ansvar som ledare i försam-
lingen?  

Anna – Jag är tacksam för förtroendet att 
vara en del i den process som det innebär 

att vara äldste i församlingen. Vi är ju inte 
färdiga på något sätt utan vi är människor 
som vill att alla ska få lära känna Jesus 
och växa i sin tro. Att inte vara teologiskt 
utbildad utan bara en vanlig medlem som 
ibland ställer de “dumma” frågorna på 
mötena med äldstegruppen tror jag kan 
vara uppfriskande.
 Jag hoppas också att jag kan få vara 
med och stötta andra som vill vara med 
och t.ex leda lovsång. Vi gör det tillsam-
mans och man växer ofta med uppgiften. 
Man behöver inte någon “examen” för att 
prova och kanske kan andra som ser mig 
i den här uppgiften tänka att kan hon så 
kan nog jag också. 

Maria – Jag lever i tron på att det är Gud 
som kallar människor och förser med 
det som behövs för uppdraget. Bibeln är 
fylld av berättelse och händelser där Gud 
använder människor och som kanske inte 
alltid trott på sin egen förmåga. 
 Det måste vara möjligt att pröva, göra 
fel och prova igen. Framför allt är kristet 
ledarskap inget ensamarbete, det tänker 
jag är viktigt att ta med.

Jag lever i tron på att 
det är Gud som kallar 
människor och förser 
med det som behövs 
för uppdraget.
MARIA

Jag är tacksam 
för förtroendet 
att vara en del i 
den process som 
det innebär att 
vara äldste i för-
samlingen.
ANNA
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Söndagen den 21 juni 1942  
invigdes Pingstkyrkan på  
Västra Köpmansgatan. För- 
samlingen hade letat lokal ända 
sedan den bildades 1920. 

1923 inköptes den s. k. Prostagården vid 
Konstapelsgatan 12, men byggnadsnämn-
den motsatte sig emellertid fastighetens 
omändring. 1935 inköpets istället fastig-
heten Cronhawen nr 2—3 på Mölle- 
backen. Även denna gång satte byggnads- 
nämnden stopp. 1938 köptes tomten 
Västra Köpmangatan 5 för 63.000 kr och 
1939 påbörjades äntligen byggandet av en 
egen församlingslokal. Andra världskri-
get förorsakade ett avbrott i byggandet 
men det återupptogs igen den 1 juli 1941.
Kyrksalen hade 855 sittplatser och en es-
trad med ett hundratal sittplatser samt en 
rymlig lilla sal på nedre botten. Rum för 
expedition, styrelse, pastor, sångare fanns 

i fastigheten, som även inrymde 10 lägen-
heter. Ca 563.000 kr. kostade kyrkbygget.

Dagen innan invigningen beskrevs 
kyrkan i  BLT:
”Ljus, vacker i sin strama enkelhet, rymlig 
och ändå intim sådan framstår Filadelfia-
kyrkan i Karlskrona, som i morgon invigs. 
Det är den 22-åriga Filadelfiaförsamling-
ens i Karlskrona första egna gudstjänst-
lokal och resultatet av många års arbete 
och offervilja. Kyrkobygget har dragit en 
kostnad av över en halv miljon kronor. 

Har församlingen måst vänta länge på att 
få utbyta de förhyrda, mer eller mindre 
opraktiska lokalerna mot något bättre, så 
har den dock, som nämnts, väntat på något 
gott. Den nybyggda kyrkan vid Västra 
Köpmangatan tillfredsställer enligt vad 
man tycker sig kunna avgöra vid redan en 
förstå överblick, högt ställda anspråk på en 
lokal sav detta slag. För det första är den 
stor. Den ständigt växande Filadelfiaför-
samlingen kräver stora lokaler, och kyrkan 

rymmer i stora salen och på läktaren 
tillsammans 855 sittplatser. Härtill kom-
mer dessutom 100 platser på podiet för 
sångare och predikanter och 250 platser i 
lilla salen, som bl.a. får tjäna som reserv-
utrymme vid stor publiktillströmning och 
där man genom högtalare kan följa mötets 
gång i stora salen. För det andra är kyrkan 
ändamålsenligt och praktiskt byggd med 
sin luftiga stora hörsal, över vilken löper en 
rotundaliknande läktare av imponerande 
dimensioner, med sitt stilrena podium, 
från vilket predikanten har överblick 
över varje åhörare i salen och på läktaren, 
med sitt utmärkta luftväxlingssystem – 
för övrigt av samma slag som det, vilket 
nyinstallerats i Stadshotellet – rymliga 
inträdeshall med golv och pelare av grön 
kolmårdsmarmor och sist, men inte minst 
betydelsefullt, med sina trivsamma bänkar 
och stolar. För det tredje är kyrkan vacker, 
som nämnts, med sina ljusa, rena ytor, 
hållna alltigenom i björkton, sin praktiska 
armatur, grupperad över hela taket, så att 
ett jämnt ljus kommer att råda i hela guds-

tjänstlokalen, sin glänsande fina bokparkett 
på golvet, och med podiets enda dekor, en 
rundel av mörkare björkfanér kring namnet 
Jesus i guld mot en himmelsblå bakgrund. 
Nedanför podiet ligger dopgraven, klädd 
med glaserat grönt tegel och väl tilltagen.”

I ett referat från invigningen av 
kyrkan skrev stadens tidningar 
bl.a. följande: 
”... Högtidens höjdpunkt kom, då bygg-
mästare John Svensson med några gri-
pande ord överlämnade kyrkans nycklar 
till pastor Steen med önskan om Guds 
välsignelse. Därpå följde den högtidliga 
invigningen av kyrkan till Guds tjänst, 
varvid den väldiga församlingen stående 
åhörde invigningsakten. Mitt under bönen 
lyste solen in genom de höga fönstren som 
ett löfte om att Guds nåds solsken också i 
fortsättningen skall lysa över en kämpande 
och bedjande församling.”

Källa: BLT och Församlingen 25 år  
- jubileumsskrift 

Pingstkyrkan 80 år
Bild från bygget av Pingstkyrkan på Västra Köpmansgatan 5. Interiör 1942: Den imponerande kyrk- 

salen med rotundaliknande läktare.

Bilden uppe till höger: En något föränd-
rad estrad. Kyrksalen har byggds om ett 
flertal gånger genom åren. 

Entrén till kyrkan.
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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!

+  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.

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
Stina Olsson, administratör  0455-555 40
Rupert Lindén, tf. LP-föreståndare 0709-56 65 67
LP-verksamheten Karlskrona  0709-56 65 67
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 kontakta 
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 NGlöm inte meddela adressändring!!  Kontakta expeditionen!

FÖRSAMLINGEN   
FB: @pingstkyrkankarlskrona
Instagram: @pingstkyrkan_karlskrona

SECOND HAND  
FB: @pingstkyrkanssecondhandkarlskrona
Instagram: @secondhandbergasa

LP-VERKSAMHETEN
FB: @LpKarlskrona
Instagram: @lpkarlskrona

Följ oss på sociala medier för aktuell information:
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

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

PERSONAL
Rebecca Ander
Rebecca har tackat ja 
till tjänsten som med-
arbetare i församlingen 
med ansvar för barn & 
familj. Tjänsten är på 
100% och är ett sam-
arbete med Holmsjö. 70% i Pingstkyr-
kan Karlskrona och 30% i Pingstkyrkan 
Holmsjö. Rebecca kommer att börja under 
augusti. En intervju med Rebecca kommer 
i nästa nummer av Ankaret.

David Hansson 
David har anställts 
som socialpedagog på 
LP. Han kommer att 
börja 15 augusti. Intervju 
med David finns i tid-
ningen.

Carina Holmesson 
Carina har valt att avslu-
ta sin tjänst på 15% med 
inrikting på körmusik & 
evangelisation. Hennes 
tidigare tjänst på 20% 
gällande Spädbarnsmusik & Musiklekis 
avslutade hon hösten 2021. Carina avtack-
ades i gudstjänsten på pingstdagen. Hon 
har arbetat i församlingen, till och från, 
under 34 år! En intervju med Carina fanns 
i Ankaret nr3 2021.

Elin Mikmar 
Elin avslutade den 31 
maj sin projekttjänst på 
40% där hon jobbat med 
administration, koor-
dinering & kommuni-
kation.

Rupert Lindén
Rupert som vikarierar 50% som före-
ståndare för LP, avslutar sin tjänst under 
sommaren.

EKONOMI
Vi kan konstatera att flytten av LP och 
Second Hand till Stämjärnet blivit väldigt 
lyckad och försäljningen går väldigt bra. 
Våra insamlingar under första halvåret 
2022 har varit goda men inte 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 
Bankgiro: 982-2032 eller via Swish-nr: 
123 060 99 17.

Församlingens play-tjänst
Under sommaren sänds inte gudstjänsterna online. Via Playkanalen har du möjlighet 
att se tidigare gudstjänster. Just nu finns drygt 120 st gudstjänster och vi fyller stän-
digt 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

Öppet som 
vanligt hela 
sommaren!
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Visst finns också hos mig frågetecken hur saker vinklas 
och betonas, man känner ändå en vanmakt också i det. 
Ändå tror jag att det är viktigt att lyssna och låta erfaren-
heter berättas. Dels för att ge ett gensvar av att försöka 
förstå mer än försvara och dels för att så kunna lära oss att 
utveckla församlingslivets kultur.

Min kvardröjande känsla av Jesus agerande i evangelierna 
handlar om att han välsignade barnen och undervisade de 
vuxna. Barnen var inte i vägen och de fanns med i mycket 
av det som hände. Ändå är det till de vuxna, till det religi-
ösa etablissemanget, ja till hycklarna som Jesus vänder sig 
med de skarpa orden. I det tror jag det finns vägledning 
också för oss idag.

Våra söndagsskolor och barnverksamheter tycker jag ska 
ha ett välsignelsefokus. Det vi förmedlar bör vara grund-
läggande bibelkunskap och en positiv gudsbild, att barnen 
får lära sig de bibliska berättelserna just som berättelser 
mer än tillämpning. Samtidigt är det en svår gränsdrag-
ning, då barn ofta har lätt för andlighet och gärna vill be 
som exempel. Barn har rätt att få uttrycka andlighet, har 
rätt att följa Jesus och låta döpa sig i vatten men också att 
få avstå. Lika viktigt som det är att inte sexualisera barn i 
för tidig ålder tror jag att det är att inte krystat driva på en 
andlig utveckling hos barnen som sedan rekylerar i ung 
vuxenålder.

Han för mig till vatten där jag finner ro är klassiska ord 
från herdepsalmen. Vänj den unge vid den väg han bör 
vandra är ett annat korn från Bibelns vishetslitteratur. I 
dessa två finns den goda vägledningens princip: Att visa 
på vatten men låta människor dricka själva. Att vänja och 
ge bäst möjliga fostran i kärlek men inse att det är upp till 
var och en att välja vilken väg man vill vandra.

SVT-serien Gud som haver barnen kär behöver sina lyss-
nare, bland vilka vi som leder församlingar och kristna 
rörelser behöver vara bland de främsta. Vi vill vara öppna 
för respektfull dialog och söka försoning där så behövs 
och är möjligt. Med Jesus som föredöme vill vi fortsätta 
vara med och försöka förmedla de välsignelser som finns i 
trons gemenskap.

Daniel Alm, 
Föreståndare  
Pingst – fria  
församlingar  
i samverkan

Jesus välsignade barnen  
och undervisade  
de vuxna   

Foto O
la Christoffersson

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

Efter att ha sett igenom SVT-serien Gud som haver 
barnen kär fylls man som pastor och föreståndare med 
känslor av sorg och vanmakt. Sorg över att det ibland 
verkar så svårt att tillämpa Bibelns anda och evangeliets 
ärende så att barn och ungdomar som växer upp i våra 
sammanhang kan göra det i trygghet. 

Foto: Sandra Lagestrå
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