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Äntligen julkonserter igen! Se baksidan

GUSTAV OCH FANNY: 
Möt två av feriearbetarna på 
Second Hand s. 10 

HANNA LINBRO:
– Second 
Hand-spåret  
är hyfsat nytt  
för mig. s. 5

– Vi behöver forma en  
miljö där barnen trivs. s. 2

REBECCA ANDER:

Pingstkyrkan
i Karlskrona



Fördomar spar tid!

PA
STO

R
D

:

Möt Rebecca Ander, ny 
verksamhetsansvarig för barn 
& familj. Hon jobbar 70% i 
Pingstkyrkan Karlskrona och 
30% i Pingstkyrkan i Holmsjö. 

– Välkommen till Karlskrona. Hur 
ser familjen Ander ut och var har ni 
landat i Karlskrona?
– Familjen Ander består av mig, min 
man Markus och våra fyra barn, Ester 
14, Aron 11, Hanna 7 och Zion 6. Vi 
har även en liten katt som heter Simo-
ne. Vi har landat i Rödeby och trivs 
väldigt bra. Alla fyra barnen går på 
Rödeby skola och har fått vänner där. 
Markus arbetar som mattelärare på 
Ehrensvärdska gymnasiet.  

– Hur skulle du beskriva din rela-
tion till Jesus och vad betyder försam-
lingen för dig? 
– Jesus är min trygghet. Han är med 
mig alltid och jag småsamtalar med 
honom lite hela tiden. Ibland upple-
ver jag honom som väldigt nära, och 
ibland långt bort, men jag vet att Han 
alltid hör mig. Han är med mig i de 
små glädjebeskeden och i de stora, han 
är med och en tröst vid sorgen och när 
saker är jobbiga. Ibland blir jag arg på 
honom och tycker att han borde svara 
mig lite snabbare och lite tydligare, 
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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.

Det är mycket enklare att skaffa sig en åsikt, utan att behöva 
kolla upp fakta först. Som en av mina vänner lite skämtsamt sa, 
fördomar spar tid. De flesta människor har en tendens att över-
generalisera i mötet med nya människor eller nya sammanhang. 
Vi drar slutsatser baserade på alltför knapphändig information, 
allt för att snabbt kunna skapa en struktur i en kaotisk värld. 

Problemet med fördomar är att vi tror att 
vi inte har dem. De flesta av oss anser att 
våra åsikter och attityder bygger på fakta 
och kunskap. Men är det verkligen sant? 

När jag nyligen intervjuade två av för-
samlingens feriearbetare, blev jag glad 
och tacksam över vad de upplevt under 
tre veckor på Second Hand. De hade fått 
en annan syn på verkligheten, fördomar 
hade krossats och de hade vuxit som 
människor. Det finns hopp för en ung ge-
neration! Men hur är det med oss andra? 

Istället för att att betrakta människor 
som individer, gör vi dem till symboler 
eller representanter för något. T.ex. när 
en invandrare utmärker sig på något 
sätt. Då betraktar vi ofta denna person 
som representant för alla invandrare och 
börjar göra generaliseringar om alla in-
vandrare utifrån en enda person. Vi sätter 
fördomen - före människan. Vilket leder 
till nonchalans istället för empati, apati 
istället för engagemang, iakttagande istäl-
let för deltagande. Som i sin tur leder till 
många av de problem vi ser i vårt samhäl-
le idag. Svårigheten att respektera andra, 
att acceptera olikheter och att erkänna 
alla människors lika värde. Allt kan inte 

indelas i förenklade kategorier. 

Jesus mötte liknande fördomar. Joh.1:46 
Kan det komma något gott från Nasaret? 
Matt. 13:55: Är det inte snickarens son? 
Fördomen om Jesus, gjorde att man ansåg 
att han inte hade någon auktoritet och 
inte var någon man borde lyssna till. De 
såg snickarsonen från Nasaret, de såg inte 
människan. Därmed såg de inte heller 
Gud. Hur ser du på Jesus?

Jag hoppas att intervjuerna och rapporten 
i denna tidning ska få dig att vidga dina 
vyer, ge dig en annan syn på verkligheten. 
Kanske till och med få en förändrad syn 
på Jesus. Vill du veta mer så är du varmt 
välkommen på gudstjänst söndagar kl. 
11.00 eller till någon annan av alla sam-
lingar vi har som församling. 

Med önskan om en välsignad höst. 

/Göran Olsson 
pastor & vice  
föreståndare



andra gånger blir jag lycklig och tacksam 
för att Han varit med.
 – Församlingen är mitt hem. Att ha en 
gemenskap där jag får dela min tro och 
utvecklas i mina gåvor är jätteviktigt för 
mig. 

–Vilka erfarenheter har du av att jobba 
med barn och familj? 
– När jag var 12 år började jag vara med 
som barnledare i församlingen och hade 
ofta minsta gruppen ensam. Vi sjöng, 
lekte och läste berättelser ur de minstas 
Bibel. När jag blev äldre var jag ledare i de 
äldre grupperna och blev till slut ledare 
för ungdomarna i min församling. 
Innan vi flyttade hit, var vi med i pingst-
kyrkan i Hässleholm, där var jag med 
som ledare i församlingens fredagsarbete 
som sträcker sig från 7–12 år. 
 – I mitt yrkesverksamma liv är jag ut-
bildad socionom och har genom det arbe-
tat både inom äldreomsorgen, främst som 
biståndshandläggare, men även kortare 
perioder som enhetschef inom hemtjänst 
och boende. De senaste 4,5 åren har jag 
arbetat som utredande socialsekreterare 
på socialtjänsten där jag mött många barn 
med deras familjer i svåra situationer.  

– Verksamhetsansvarig för barn & 
familj, vad innebär det och vad är dina 
arbetsuppgifter?
– Bra fråga. Jag håller väl fortfarande på 
att forma tjänsten och förstå hela inne-
börden av den, men i grunden handlar 

Med ny energi  
för barn och familjer

>>

det om att hålla 
igång verksam-
heten främst för 
barnen, se över den 
och utveckla den. 
Verksamheten vi har 
är bra, men ibland är 
samtalet om de olika 
grupperna bra att ha, 
så att vi inte bara kör 

på med något för att vi alltid gjort det. 
Jag vill se verksamheten växa och se hur 
fler människor hittar till oss och får möta 
Jesus.
 – Mina arbetsuppgifter är att vara 
spindeln i nätet, stötta upp vid behov 
och forma och leda verksamheten. Jag 
kommer även att arbeta med att utveckla 
ledare och hjälpa ledare framåt i sitt led-
arskap, för utan ledare och ett fungerande 
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– Hur skapar vi en välkomnande miljö i 
församlingen för barn och unga familjer?
– Jag tror att vi behöver öppna möjlighe-
ten och bjuda in. Vi behöver se över hur 
de möts i entrén, hälsa på barnen och 
medvetandegöra att de är viktiga. Vi be-
höver forma en miljö och en verksamhet 
där barnen trivs och vill komma tillbaka 
till, för trivs barnen trivs ofta föräldrarna. 
Jag tror att det är viktigt att vi är konse-
kventa och bra på att kommunicera vad vi 
gör och om något avviker någon gång, för 
människor behöver veta vad de kommer 
till. 

Text & bild: Göran Olsson

team och gemenskap i teamet kommer vi 
inte klara av att nå Karlskronas barn och 
familjer. 
 – En sak jag vill börja med är att ha 
”föräldramöten”, där ledare och föräldrar 
får knyta kontakt och lära känna varan-
dra. I den gemenskapen samtala kring 
vilken roll församlingen har och vilken 
roll familjen/föräldrarna har för barnen, 
så att vi arbetar tillsammans för barnens 
bästa. Hemmet är den viktigaste platsen 
för ett barn och att det finns ett bra sam-
arbete mellan kyrkan och föräldrarna är 
viktigt. 

– Vad ser du fram emot och vad blir de 
största utmaningarna?
– Jag ser fram emot att få se verksam-
heten växa, se nya familjer som slår rot 
i vår församling och blir en del av vår 
familj, men jag ser även väldigt mycket 
fram emot att få se ledare växa i sina 
roller, se personer ta steget ut att bli ledare 
och finna sin plats och sin kallelse.
 – De största utmaningarna är att hitta 
rätt form. Att bli en plats där vi tydligt 
kan presentera evangeliet om Jesus och 
samtidigt vara inbjudande för barn och 
familjer att komma och vara med. 

>>

Jag vill se verksam-
heten växa och se 
hur fler människor 
hittar till oss och får 
möta Jesus.
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– Vem är du och varför hamnade du  
i Karlskrona?
– Ja, vem är jag? Jag heter Hanna Linbro 
och är gift med Linus. Jag är född och 
uppvuxen i Nässjö och där bor familjen 
kvar. Efter några år i Malmö, Nybro och 
Huskvarna blev det Stockholm där Linus 
fanns. I juni tog jag examen från ALT, 
Akademi för Ledarskap och Teologi och 
vi började känna oss färdiga med Stock-
holm. Vi satte sikte på Karlshamn där 
Linus familj bor men i och med att jag 
fick detta jobb blev det Karlskrona.

– Har du något favoritbibelord?
– Ja det finns ett par stycken och det bru-
kar skifta vilket som är mest levande. För 
tillfället skulle jag säga att jag lever med 
Ps 23. När det varit oklart med vart vi 
skulle flytta, vad jag ville jobba med och 

MÖT HANNA LINBRO:

Ny butiksledare  
på Second Hand

 I Jesus finns allt 
mitt hopp.

hur saker skulle bli har det varit skönt att 
återkomma till att Herren är min herde, 
han leder, har omsorg och bryr sig. När vi 
längtat från storstaden till ett annat lunk 
och närmre naturen lockar de gröna äng-
arna och vattnet som ger ro. Och i slutet 
av Psalmen står det att ”godhet och nåd 
ska följa mig i alla mina livsdagar”. Den 
Gud som leder mig och som jag vill följa 
är godhet och full av nåd. Vart jag än går, 
hur mörk omgivningen än kan se ut så är 
Guds godhet och nåd ständigt närvaran-
de. Förhoppningsvis kanaliseras delar av 
den godheten och nåden från Gud vidare 
till andra människor man möter.  

– Hur skulle du beskriva din relation till 
Jesus och vad betyder församlingen för 
dig? 
– Som alla relationer så är den i rörelse 

och förändras. Utmaningen i relationen 
till Jesus tycker jag är att han inte finns 
fysiskt bredvid mig i mänsklig gestalt och 
svarar så snabbt som jag önskar. Men i 
honom finns allt mitt hopp, när oro för 
hur världen ser ut kryper på är Jesus 
hoppet. Trots frågor och ibland brottning 
med honom så är det han som gör att jag 
får ihop tillvaron och är grunden som jag 
bygger på. Och det exempel som han satte 
när han gick här på jorden är oslagbart 
som förebild och rättesnöre för livet. 

 – Att ha en församling att vara en del 
av har betytt mycket för mig genom livet. 
Det är en styrka att ha en gemenskap att 
söka Gud och tjäna Gud tillsammans 
med. Bilden av församlingen som en 
kropp där våra gåvor får komplettera 
varandra och där vi bryr oss om varandra >>

5



är så sann och påminner om vilken kraft det kan finnas 
när vi står tillsammans. 

– Du är ny butiksledare i församlingens Second Hand, 
vilka erfarenheter har du med dig av liknande arbete?
–  Second Hand-spåret är hyfsat nytt för mig. För ungefär 
ett år sedan, hösten 2021, skulle jag komma på ett ämne 
att skriva C-uppsats om på ALT. Efter några olika spår 
kom jag på att Second Hand butiker skulle man kunna 
skriva om. Det gick upp för mig att där möts tre områden 
som engagerar mig nämligen; församling, människor 
och hållbarhet. Uppsatsen fick namnet ”En mångfald av 
syften” och undersökte vad olika aktörer kring butiken ser 
som butikens huvudsakliga syfte. Så i ett halvår grottade 
jag ner mig i det och blev fascinerad av vad mycket bra en 
butik kan göra. Samtidigt var jag en dag i veckan på 
Kyrkornas Second Hand på Ekerö och fick inblick 
i det konkreta arbetet där.  

– Butiksledare, vad innebär det och vad är 
dina arbetsuppgifter?
– Jaa, det är väl det jag försöker få kläm på 
nu när jag är på plats tror jag. Nej, men 
det innebär att jag och Erika är ansvariga 
för att butiken rullar. Men det är ju inget 
vi gör själva utan all härlig personal och 
alla fantastiska volontärer gör ju det 
stora jobbet. Men vi får lära känna och 
handleda alla härliga människor som 
är här och jobbar i veckorna. Vi ska 
driva och utveckla butiken i smått och 
i stort och hugga in praktiskt där det 
behövs. Uppsatsskrivandet gjorde mig 
medveten om hur mycket potential 
det finns i och kring butiken, och det 
finns såklart ett arbete att upprätt-
hålla och utveckla. Pingstkyrkans 
Second Hand vill ju vara en plats 
där människor får må bra och 
växa, vi ska förvalta de gåvor 
som kommer in så att vi 
med överskottet kan nå 
ut och hjälpa människor 
över vår värld, vi vill att 
butiken och cafeét ska 
vara en plats dit Karlskro-
naborna hittar, trivs och får 
en smak av vad Pingstkyrkan 
är. Så vår uppgift som butiksledare är 
att jobba för att uppfylla dessa mål. 

Text & bild: Göran Olsson

Pingstkyrkans Second 
Hand vill ju vara en 
plats där människor 
får må bra och växa.

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

Filadelfia Rödeby
RÖDEBYGEMENSKAPEN
Torsdag 24 nov 18.00: “Minns du sången” 
Torsdag 15 dec 18.00: Julfest. Niclas 
Madestam

GUDSTJÄNST 
varje söndag 11.00 – i kyrkan & online

Välkommen på FAMILJECAFÉ!
För föräldrar och barn. Vi möts fredagar ojämna 
veckor kl. 10.00 i Café Ankaret. Välkommen att fika, 
dela livet och samtala om Jesus i vår vardag.

JOY – FREDAGSKUL 
Fredagar kl. 18.00  
– för alla i klass 2-5

MP – MISSION  
POSSIBLE
Fredagar 18.00  
– för dig som går i 6:an eller 7:an

SÖNDAGS- 
ÄVENTYRET 
Söndagar kl. 11.00 – för alla barn  
2-8 år med Bibeln i fokus

BIBELKLUBBEN
Söndagar kl. 11.00  
– för alla barn från 9-12 år

STATION
Fredagar 19.30  
– Samling för ungdomar

BÖN
– varje onsdag 18.00

Välkommen på 

STICKCAFÉ  
i Café 2 på Second 
Hand. Vi möts 
onsdagar, ojämna 
veckor kl 10-12. 

Det viktiga är gemenskapen så man behöver inte 
vara något proffs på handarbete, det går bra och 
sitta och brodera också. Har man inget att sticka, 
så kan man få garn och låna stickor. Det vi stickar 
skickar vi till Barnmissionen och vidare ut till behö-
vande barn i Europa. Man får gärna lämna in garner 
till oss, skriv då på påsen att det ska vara till stick-
caféet. Har du frågor, kontakta Laila Danielsson, 
070-812 99 27.

SPORTLOVSLÄGER TRYSIL 
för ungdomar  
19-25 FEB. 2023 

Mer info 
kommer!
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Redan under iordningställandet av scenen i parken kom 
både vuxna och barn fram till de medverkande och 
frågade vad som skulle hända och blev intresserade och 
kom sedan till konserten. Goda samtal uppkom på en 
gång och förväntan på det som skulle komma.

En halvtimme innan konserten startade fanns en hopp-
borg i parken, som även blåstes upp efter konserten. 
Många barn som var i lekparken intill kom och hoppade 
och stannade på konserten. 

När konserten startade samlades publiken på gräset 
eller på bänkarna framför scenen. Både barn och vuxna 
i alla åldrar fanns med. 

Youngsters sångare och ledare, Lennart Henricsson, 
inbjöd alla att vara med och sjunga och dansa tillsam-
mans med dem. I början satt de flesta ner, lite inkän-
nande som det lätt blir i sammanhang som man inte 
är riktigt van vid, men i slutet av konserten stod flera i 
publiken upp och var med och dansade och sjöng. 
Mitt under konserten blev det en paus i musiken och 
Lennart delade ett budskap med koppling till liknelsen 

om det förlorade fåret. Lennart berättade på ett tydligt 
och klart sätt om Jesu kärlek och att han alltid söker oss 
när vi sprungit vilse och erbjuder oss möjligheten att 
komma till Honom, till Hans trygga famn. 

När konserten avslutades inbjöds alla till Pingstkyrkans 
Café Ankaret där det bjöds på glass och kaffe. Tjejerna 
som skopade glass till alla besökare hade fullt upp att 
göra i en och en halv timme. Både personer som varit på 
konserten och andra som gick förbi, kom in och tog del 
av glassen och gemenskapen. Atmosfären inne i caféet 
var härlig, öppen och inbjöd till goda samtal. Efteråt 
uttryckte många tacksamhet och glädje för dagen.

Medlemmarna i Youngsters berättade att de upplevde 
hela dagen som välplanerad. Det var en välsignelse för 
dem att de fick komma och vara en del av vår försam-
lings vision den dagen. 

Jag vill tacka Barnrådet, som drog ihop och planerade 
dagen, för ett gott och väl genomfört arbete. TACK!

Text: Rebecca Ander Foto: Göran Olsson

Lördagen den 21 september anordnade vi en familjedag i Hoglands Park. Vi hade bjudit 
in ”Youngsters”, som är en del av Svenska Kyrkans Oas-rörelse, till att ha en konsert. 
Youngsters spelar rockig musik med texter anpassade för barn, med ett enkelt, men  
tydligt, budskap om evangeliet om Jesus. Youngsters ledare och sångare, Lennart  
Henricsson, berättar att han varit med i gruppen i 22 år. 

Familjedag i Hoglands Park

med
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Glimtar 
från vår verksamhet Hösten 2022

Den 11 oktober hölls tacksägelsegudstjänst i Missionshuset på Aspö. En verksamhet som varit till stor 
välsignelse genom årtionden. Nu har skylten monterats ned och vi avslutat vår verksamhet i Missionshuset.

By Mercy och Patrik Gullbing bjöd på härlig svängig musik på Live på riktigt den 24 september. 

Församlingshelg hölls den 26-28 augusti. På fredagen var det fest på Stämjärnet, Pelle Hörnmark gästade 
under lördagen och det bjöds på festmåltid. 

Familjedag i Hoglands Park

med
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FERIEJOBBARNA FANNY OCH GUSTAV:

–Mersmak och  
nya erfarenheter

– Hur reagerade ni när ni fick reda på att 
ni skulle få feriejobb på Pingstkyrkans 
Second Hand?
F: – Jag blev jätteglad. Pappa och jag 
brukar vara här ganska ofta och så bor jag 
nära. Var jättenervös i början. Tänkte inte 
att det jobbar folk här varje dag. 

G: – Jag blev helt förkrossad. Det lät inte 
så charmigt, vem handlar på Second 
Hand? Tänkte, bara jag överlever… men 
så kom jag hit. Första känslan var: Vad 

stort det är!! Trodde det skulle vara litet 
och knappt några anställda. Men här var 
ju massa trevligt folk. Efter första dagen 
kände jag att detta kan nog bli ganska kul. 

– Vilka arbetsuppgifter har ni?
F: – När butiken är stängd är jag mest 
vid kläderna och när det är öppen är jag i 
Caféet eller i kassan. 

G: – Jag började bland kläderna men 
rörde mig snart mot prylarna. 

– Här jobbar många olika människor 
med varierande bakgrund, hur har det 
varit att möta personalen på Second 
Hand? 
F: – Det har varit jättekul. Visste inget 
om LP-verksamheten. Men det är ju en 
väldigt bra att det finns hjälp för de som 
vill komma ur missbruk och kriminali-
tet. Uppskattar väldigt mycket att se att 
alla accepterar varandra. Alla har olika 
värderingar men ändå kommer alla bra 
överens. Alla har något att bidra med 

Möt Gustav Johansson och Fanny 
Olsson som var två av feriearbetarna 
på Second Hand under sommaren. 
Gustav är 16 år, bor i Nättraby, spelar 
J18 hockey i Kallinge och läser på af 
Chapman Karlskrona. Fanny är 16 år, 
bor i Gullaberg och läser på Drottning 
Blankas Gymnasieskola i Kristianstad. 
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oavsett vilka förutsättningar man har.

G: – Blev glad och överraskad att se 
människor som är väldigt olika, ändå 
kunde jobba och ha kul tillsammans. 
Tidigare hade jag knappt mött någon från 
andra kulturer. Uppskattar mycket att se 
att det fungerar. Kristna och muslimer 
kan vara tillsammans. Många älskar 
verkligen att vara här, att gemenskapen 
betyder mycket för de anställda.

– Vad har det betytt för er att möta den 
bredd av människor som är här?
G: – Jag har fått en annan syn på verklig-
heten. Att växa upp i Nättraby är ganska 
skyddat, i skolan fanns bara ”svenskar” 
med en negativ inställning till invandra-
re. När jag kom hit inser jag att allt som 
sagts i Nättraby inte är sant. Jag respekte-
rar folk mycket mer nu. Tänkte aldrig att 
mitt feriejobb skulle påverka mig person-
ligen så mycket. Har lärt mig sjukt mycket 
under dagarna här. Är väldigt tacksam 
för erfarenheten. Det jag lärt mig här 
hade jag aldrig kunna lärt mig i skolan. 
Skolan är viktig men ska man verkligen 

lära sig något, måste man uppleva det  
och det har jag fått göra nu.

F: – Jag har tidigare varit rädd att prata 
med människor som jag inte kan förstå. 
Men nu förstår jag att alla har sina sätt 
att kommunicera på. Jag har vuxit som 
människa under tiden här, det trodde 
jag inte innan. Det har känts jättebra 
att få vara en del av ert arbete att hjälpa 
människor i andra länder.

– Här på Second Hand har vi morgon-
samling varje dag, hur har ni upplevt 
det? 
G: – Det var en överraskning med mor-
gonsamlingar. Första dagen när de bad, 
undrade jag vad de höll på med, men nu 
uppskattar jag när de ber, det känns bra. 
Enda erfarenheten av bön som jag hade 
innan var från The Fast and the Furious 
filmerna. Jag har aldrig läst bibeln innan, 
aldrig ägt någon. Så det har varit väldigt 
intressant att höra bibliska historier och 
förklaringarna vad texterna betyder. 
Budskapet är väldigt positivt. Har lärt 
mig otroligt mycket under samlingarna. 

Det finns så sjukt mycket mer i bibeln 
än vad jag trodde. Jag har också lärt 
mig uppskatta mig själv, under tiden jag 
jobbat här.

F: – Morgonsamlingarna har varit en av 
de bästa sakerna. Att börja dagen med att 
någon berättar bra saker har varit väldigt 
skönt för mig. När den som ber, ber för 
oss alla, då känns det riktigt bra, att man 
är en del av gemenskapen. Som liten gick 
jag med mamma i kyrkan men jag har 
aldrig trott på Gud, känt mig uttråkad i 
kyrkan, men här har bönen känts bra och 
det kanske finns något i att tro på Gud. 
  
Text & Foto: Göran Olsson

Uppskattar väl-
digt mycket att 
se att alla accep-
terar varandra.
FANNY

Tänkte aldrig att 
mitt feriejobb skulle 
påverka mig person-
ligen så mycket.
GUSTAV
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PARAS – ett resurscenter för 
funktionshindrade barn
Först besökte vi PARAS (Promoting 
Alternative Resources for Active Society) 
som har sitt säte i staden Gazipur, precis 
norr om huvudstaden Dhaka. En verk-
samhet som syftar till att integrera barn 
och unga med olika funktionsvariationer 
i samhället och som nu drivs under led-
ning av Faizun Nessa. 
 Föräldrar, mest mammor, kommer 
med sina barn till centrat för habilitering 
och träning. Människovärdet lyfts och 
anpassning till samhället sker genom att 
vissa skolor öppnar upp och föräldrar ges 
möjlighet till kreativ verksamhet för att 
hitta försörjning mitt i en mycket svår 
och krävande situation. 
 Vi fick en ordentlig presentation av hur 
verksamheten bedrivits under perio-
den 2019–2022, med fokus på mål och 
utvärdering. Pandemin med COVID-19 
påverkade verksamheten genom att de 

inte kunde ha regelrätta träffar under en 
period, men då startades det i stället en ny 
utpost i en av stadsdelarna för att kunna 
möta behoven där. Ingen personal har 
behövt sägas upp och under en heldag fick 
vi förmånen att möta personalstaben  
för samvaro och erfarenhetsutbyte. I 
missionsrådet funderar vi nu på hur vi 
ska gå vidare med stöd, eftersom PMU 
nu avslutar sin del i projektet. Faizun har 
ett fint kontaktnät runt om i landet och 
hennes dröm är att hjälpa andra, liknande 
verksamheter, att blomma. 

Bed för… att verksamheten ska kunna 
fortsätta så att funktionsnedsatta barn 
ska få möjlighet till en så bra uppväxt som 
möjligt i  landet och att deras föräldrar får 
det stöd och den kärlek som de behöver 
för att orka. Bed även att Gud leder oss 
som församling i hur vi bäst kan stötta 
inför framtiden. 

Bibelskolan CDC  
– utbildar unga evangelister
Bibelskolan CDC, som drivs under 
ledning av Pinto Hossain har plats för 40 
elever (med sina familjer). Vi är 5 svenska 
församlingar som stöttar denna skola. 
Under vår resa avsatte vi en heldag för 

MISSIONSR APPORT:

Glädje och utmaningar i Bangladesh
I slutet av maj reste vi  till Bangladesh, som ligger mellan Indien och Burma, för att besöka 
tre olika verksamhetsområden som Pingstförsamlingen i Karlskrona stöttat under många år.

Pinto Hossain, rektor 
CDC berättar om 
bibelskolan.

Gänget från Sverige 
möter Hemlata Halder 
som är kontaktperson 
för Bandarban.
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Bed för… de många nyfrälsta, att ledarna/
pastorerna får nåd att leda dem vidare 
i tron och att de blir döpta i helig Ande 
och kraft. Bed att vi som församling kan 
vara med och hitta lösningar som möter 
aktuella fortbildningsbehov.

Lovisa och Marcus Furingsten,  
Elisabeth och Rupert Lindén.

att delta som observatörer vid ett viktigt 
styrelsemöte tillsammans med två andra 
svenska representanter som sitter med i 
skolans styrelse och verksamhetsutskott; 
Marcus Sönnerbrandt (Linköping) och 
Bo Lundin (Odensbacken). En ny orga-
nisationsform antogs under detta möte 
som gynnar det nationella ledarskapet. 
Vi upplevde att det svenska stödet, både 
ekonomiskt och organisatoriskt, uppskat-
tas mycket av de nationella medarbetarna.

Bed för… Pinto som leder arbetet, att han 
får visdom i allt som rör utbildning av 
unga evangelister, och att information om 
skolan når ut till potentiella elever, samt 
att samarbetet med de olika stödjande 
parterna ska stärkas och utvecklas.

Bandarban – ett växande  
arbete i oroligt område
Avslutningsvis hade vi möjlighet att besö-
ka regionen Bandarban i sydöstra delen 

Glädje och utmaningar i Bangladesh

av landet. Hit tog vi oss med 
spännande nattbuss. Det 
arbete som vi understödjer 
i detta område pågår i fyra 
olika byar bland olika folk-
grupper som aldrig tidigare 
hört de glada nyheterna om 
Guds omsorg och kärlek. 
Området är oroligt på grund 
av att rebeller från grannlan-
det Myanmar
hotar säkerheten. 
 Arbetet drivs i samarbe-
te med en Presbyteriansk organisation 
där Hemlata Halder är vår kontakt. Vi 
besökte en av de byar som vår församling 
varit med och stöttat genom bl.a. bygge av 
en kyrka och en skola. Två av de gångba-
ra språken i detta område är tipora och 
bengali. Vi blev mottagna som mycket he-
dervärda gäster och bjöds på mat, dryck 
och frukt. 

Faizun Nessa möter mammor 
och barn inom PARAS.  

Personalstaben på PARAS.
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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.

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

Församlingens play-tjänst
Via Playkanalen har du möjlighet att se tidigare gudstjänster. Just nu finns ca 130 st 
gudstjänster och vi fyller ständigt 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

Miljövänlig  
julklapp?

Köp vårt presentkort  
med valfri summa! 
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Vi ber kontinuerligt för olika böne- 
ämnen 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 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

   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
Rebecca Ander, barn & familj   0728-80 55 82
David Hansson, socialpedagog - LP 0709-56 65 67
Erika Hanson, butiksledare, Second Hand  0455-200 41
Hanna Linbro, butiksledare, 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! Få den senaste 
informationen från församlingens verk-
samhet direkt till din epost. Klicka in via 
vår hemsida och anmäl dig 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

STATION
FB: @STATION - Ungdomar Pingst Karlskrona
Instagram: @stationkarlskrona

SECOND HAND  
FB: @pingstkyrkanssecondhandkarlskrona
Instagram: @secondhandbergasa

LP-VERKSAMHETEN
FB: @LpKarlskrona
Instagram: @lpkarlskrona

Följ oss på sociala medier för aktuell information:

PERSONAL
Hanna Linbro 
började den 22 augusti 
som ny butiksledare. 
Tillsammans med Erika 
Hanson och teamet på 
Stämjärnet kommer Han-
na vara med och leda vårt 
arbete i och genom vår 
secondhand butik. Hanna och hennes man 
Linus flyttade under hösten från Stockholm 
till Karlskrona. En intervju med Hanna finns 
i tidningen.

Marcus Furingsten
välkomnas som ny verk-
samhetsledare för vårt 
sociala center, Stämjär-
net. Marcus är välkänd 
för många av oss och har 
ett stort ”församlings-
hjärta” samt sitter inne 
på den expertis som behövs i uppgiften. Han 
kommer tillträda tjänsten i början av 2023. 

Göran och Stina 
Olsson flyttar
Göran har efter 13 år i 
församlingen sagt upp 
sin tjänst. Han kommer 
att tillträda en tjänst som 
pastor i Equmeniakyrkan 
på Smögen.
Stina har också sagt upp 
sin tjänst som redovis-
ningsekonom/adminis-
tratör i församlingen. 
Hon har varit anställd sedan 2015. 
När flytten sker är i skrivande stund inte klart.

EKONOMI
I början av pandemin var vi oroliga för 
ekonomin, hur skulle givandet påverkas när 
vi inte längre kunna mötas fysiskt i kyrkan. 
Vår oro byttes till tacksamhet. Givande ökade 
under pandemin. Nu när vi har glädjen att 
återigen kunna mötas fysiskt, hoppades vi att 
givandet skulle öka än mer, men så blev inte 
fallet. Insamlingen av frivilliga gåvor är nu 
lägre än det var innan pandemin. Men, som 
Mattias Ekroth uttryck det, det är ingen ko på 
isen och isen är tjock. Församlingen har god 
ekonomi sedan tidigare år, men vänder inte 
trenden snart så töar isen snabbt bort. Gi-
vandet handlar inte om hur mycket pengar vi 
ger, utan vår attityd till givandet eller snarare 
vår attityd till Gud. Ett uttryck av tacksamhet 
och kärlek till Gud. Vårt hjärtats inställning 
speglar vårt givande. 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita 
dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på 
alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. 
Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly 
det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny 
styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina 
ägodelar och ge honom det första av all din 
gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd 
och dina pressar flöda över av vin.  
Ordspråksboken 3:5-10

Vi tror att det är en gudomlig princip att  
ära Herren med våra ägodelar. Att ge i tro,  
att ge frivilligt och med glädje är vår längtan.  
Hoppas du vill vara med, för att tillsammans 
med många, göra 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.
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ENTRÉ 120:- Barn under 12 år gratis i vuxens sällskap. 
Biljetter säljs i kyrkan och på Pingstkyrkans Second Hand.  
Överblivna biljetter säljs vid entrén. Insamlig till Ukraina. 

med 
Pingstkyrkans 

solister , körer  
och orkester

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

Swisha en gåva till 
123 060 9917 och 
märk med "Ukraina"

1) Ôppna Swish-appen
2) Scanna QR-koden
3) Ge din gåva, skriv 
Ukraina i meddelandet

Det blir kallt i Ukraina

LÖRDAG 10 DECEMBER  
KL 16 & 19


