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T i d n i n g  o m  p i n g s T F ö r s a m l i n g e n  i  K a r l s K r o n a

Nr 1-13mars- juni

skifte i ledningen s. 14 

Tro och skidor  
i Trysil s. 4-6 

 Passionerad 

för Gud 
& sport

Christian malmström
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När jag i år har följt vägen mot bokslut lite mer 
noggrant har det slagit mig att så här skulle 
man göra med sitt liv också, åtminstone en 
gång varje år. Att frivilligt låta någon annan gå 
igenom livet. Att inte dölja något för att sedan 
lyssna till redovisningen. Lite kymigt kanske. 
Finns det något skelett i garderoben mån tro?

Nu lever vi alla våra liv mer eller mindre offent-
ligt. Vi granskas egentligen hela tiden. Ibland 
ovarsamt av människor som vill oss illa. Ibland 
av kärleksfulla vänner som, även om de ser 
våra brister, inte påtalar dem för att sänka utan 
för att lyfta.

Att frivilligt utsätta sig för en granskning, och 
att be om respons kräver mod. För försam-

lingens ledning är det en självklarhet. Vi måste 
göra det, men i det personliga livet finns inget 
sådant krav. Ändå är det nödvändigt om man 
vill utvecklas. Samtidigt ska det sägas att det 
ligger ett stort ansvar på ”revisionsbyrån”, inte 
bara att göra rätt bedömningar utan också att 
göra det med ädla avsikter.

Läs gärna om fariséerna på sista sidan, som 
tyckte sig ha rätten att fördöma. I det diket vill 
vi inte vara. Därför blir Gudsrelationen viktig. 
Hos Jesus finner jag någon som är sylvass i ana-
lysen utan att förlora sin kärlek till oss vanliga 
människor.

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

AnsvArig utgivAre: Ulf sundkvist
redAktörer:  Fredrik och Charlotte åkesson 
 0708-484 497 / 0706-015 739 
 [froidi87@hotmail.com]
design:  morten ravnbö sätren [www.ravnbo.com]
tryck:  Tryck & reklam, Karlskrona

ankaret
T i d n i n g  o m  p i n g s T F o r s a m l i n g e n  i  K a r l s K r o n a

pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbe-
tar med Bilda. Bilda 
stöder kulturarrang-
emang och kurser 
som församlingen 
själv önskar  
arrangera.

apropå årsredovisningar 
och bokslut
en gång varje år gör vi ett bokslut i församlingen. Vi går ige-
nom hela vårt arbete, både verksamheten och ekonomin. 
sedan granskas redovisningen av våra revisorer, som just 
detta år har fått hjälp av en extern revisionsbyrå. Vad hade 
vi för intentioner? Vilka var besluten? Vart hade vi tänkt gå? 
och hur har det då gått?
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Ulf sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
göran olsson, pastor 0768-68 11 13
louise sundkvist, församlingsdiakon  0734-19 99 66
amanda lundström, ungdomsledare  073-376 47 96
Carina Holmesson, barnmusikledare  073-632 00 28
Yvonne severinsson, redovisningsekonom  0455-555 40 
ann malmstedt , ekonomiassistent  0455-555 40 
lp-verksamheten Karlskrona 0455-69 49 79
lp-föreståndare, Tomas Jönsson 070-956 65 67
Café ankaret 0455-555 47
second Handbutiken (Bilen: 0768-858655)  0455-200 41 
olle lundström (second Hand) 073-440 47 57

Tel. exp 0455-555 40
Fax exp 0455-174 57

adress: V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
e-mail: info@pingstkyrkankarlskrona.se
 - övriga mailadresser, se hemsidan
Hemsida  www.pingstkyrkankarlskrona.se

BanKgironUmmer: 

 Församlingskassan Bg. 982-2032 
 missionskassan Bg. 5693-5471 
 reparationsfonden Bg. 5032-3690

Tänk att en så brokig skara människor kan 
komma varandra så nära. Någon kom för 
den goda matens skull. En annan ville få 
förståelse om Gud av respekt för sin syster. 
Någon hoppades finna en kristen gemen-
skap man längtat efter, en annan ville utöka 
sin umgängeskrets medan ytterligare en 
helt enkelt längtade efter mer av Gud. Vi 
kom alla med olika förväntningar. Det är 
ett under hur Gud kan använda oss enkla 
människor. Jag tror Gud har valt både 
ledarna, deltagarna och kockarna med 
omsorg. Alla har bidragit på sitt sätt. Det 
slår mig, att jag nog aldrig delat livet så här 
förut. Det känns ganska stort för mig; jag 
har ändå varit runt och träffat många män-
niskor i olika miljöer och omständigheter.

Även om vi som deltagare är nöjda och 
glada över det vi har varit med om, finns 

det en fråga som 
kvarstår: Vad gör vi 
nu? Alla vill ha mer! Mer av skön atmosfär, 
gemenskap, undervisning och diskussioner. 
Varför ändra ett vinnande koncept? Mina 
onsdagar var perfekta… Jag röstar på en 
fortsättning; en som aldrig tar slut! Varje 
onsdagskväll, året om, ska det vara bön, 
god mat, skratt, undervisning, fika, diskus-
sioner och kramkalas! 

Tack Gud, för den värme och omtanke, kär-
lek och glädje som jag har fått ta del av. Låt 
fler få mod att gå den här kursen världen 
över och få upptäcka din storhet. Amen.

Charlotte Åkesson

alpha – veckans höjdpunkt!
Kvart i sex, onsdag kväll. mata lillen, duscha, lägga ner 
alpha-boken i väskan och säga ’god natt’ till lillan. 
med visst vemod närmar jag mig bilen. glad att få 
träffa mina nyblivna vänner än en gång, men ledsen 
för att det är sista alpha-kvällen. 
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Intresset för skidåkning har för min del svalnat 
de senaste åren. Farten och kylan intresserar 
mig mindre nu för tiden. Innan älskade jag 
kicken som kom i kroppen när jag åkte ner för 
en brant backe som jag egentligen inte vågade 
åka ner för. Jag var inte rädd för att trilla men 
med åldern kommer fegheten och rädslan för 
att det ska göra ont. 

Intresset för att åka iväg på skidläger har däre-
mot inte svalnat, vilket kan verka konstigt. Men 
ett skidläger är så mycket mer än skidor. Även 
fast man åker just skidor större delen av tiden 
så är faktiskt skidåkningen en parentes av allt 
som händer. 

Resan upp är en av höjdpunkterna. Jag har ju 
tidigare erfarenhet av att vara deltagare och 
vet att det är viktigt vem man hamnar bredvid, 
bakom och framför. Det är resan upp som är 
starten på hela veckan. Det är svårt att sätta ord 

på det, men det händer något speciellt under 
timmarna i bussen på väg mot Norge. 

När man väl är framme skyndar man sig in för 
att snabbt kunna ta en sovplats på rätt plats 
och bredvid rätt personer. Därefter kommer 
nästa viktiga sak, pingisbordet bärs upp från 
nedervåningen och spelet börjar. Vid pingis-
bordet är det inget speciellt gäng som hänger, 
där hänger alla och alla får vara med. Det pågår 
ett konstant spelande tills 23.00 varje kväll då 
det ska vara tyst. 

På lägret startades varje dag med en stadig 
frukost. Sedan följde en morgonsamling som 
gav deltagarna något att tänka på under dagen 
i backen. Vid lunch samlades vi antingen i det 
sunkiga och illaluktande Oppevaret (omkläd-
ningsrummet) eller den fräscha och nybyggda 
värmestugan. Varför satt vi inte alltid i den 
fräscha och nybyggda värmestugan undrar 
ni då? Jo, värmestugan låg lite för långt bort 

Tro & skidor i Trysil

det här med skidläger är inget nytt för mig. Jag har varit med på kyrkans läger så länge jag kan minnas. skillnaden denna gång var att jag var med som ledare istället för deltagare. Helt 

ombytta roller med helt nya utmaningar. nu sa jag till att man skulle vara tyst, till skillnad från sist då det var någon annan som sa detsamma till mig. denna gång var det jag som var tråkig 

och la mig tidigt sista kvällen, till skillnad från sist då det var självklart att ”dygna”. 
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och därför satte man sig i Oppevaret. Efter en 
stund hade man vant sig vid doften från svettiga 
pjäxor och fuktig luft. 

Vad man hade i sin lunchlåda berodde helt 
på vad man hade stoppat i på morgonen. Det 
kunde vara allt från ett kokt ägg till pizzabullar 
till ingenting för de som glömt lådan hemma. 
Ibland var det lyx och då fick man grillad korv 
i backen eller varm soppa i den fräscha och 
nybyggda värmestugan.
 
Vid halv fem gick bussarna från backen. Väl 
framme vid kyrkan som vi bodde i började 
jakten efter varmvattnet. Om man ville ha 
varmvatten gällde det att komma snabbt ner i 
duschen. Jag brukade satsa på att vara först till 
middagen istället för duschen. Middagen ser-
verades av paret Nilsson strax efter vi kommit 
tillbaka från backen. 

Senare på kvällarna hade vi samling. Temat 
under veckan var ”Trons utveckling” och jag 

talade första kvällen om olika religioner. Dagen 
efter gick Göran in på kristendomen och dagen 
efter det talade han om vägen till tro. På ons-
dagskvällen talade Pegga om dopet och delade 
många personliga berättelser. Jag avslutade med 
att på sista samlingen tala om hur man håller  
sin tro vid liv. Samlingarna blev bättre och 
bättre för varje kväll och då menar jag inte inne-
hållet utan koncentrationen och mottagligheten 
hos deltagarna. Detta kan ju bero på att de blev 
tröttare för varje dag, men jag tror inte det. Jag 
tror att Gud berörde mer och mer för varje dag. 

På tal om att hålla sin tro vid liv, så 
tror jag att även om du åker som 
ledare eller deltagare så är läger ett 
bra sätt att hålla sin tro vid liv. Ge-
menskapen man får på ett läger tar 
ett helt år att få i vardagen. Man blir 
verkligen som en familj och jag trivs 
minst lika bra som ledare som jag 
trivs som deltagare i den familjen. 

Amanda Lundström,  
Ungdomsledare

29 ungdomar plus ledare lärde 
känna varandra under första 
kvällen. de bodde i Betania i 
Østby under sportlovslägret, 
ca 2 mil från Trysil. 

det här med skidläger är inget nytt för mig. Jag har varit med på kyrkans läger så länge jag kan minnas. skillnaden denna gång var att jag var med som ledare istället för deltagare. Helt 

ombytta roller med helt nya utmaningar. nu sa jag till att man skulle vara tyst, till skillnad från sist då det var någon annan som sa detsamma till mig. denna gång var det jag som var tråkig 

och la mig tidigt sista kvällen, till skillnad från sist då det var självklart att ”dygna”. 
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Kristen tro handlar i första hand inte om en 
trosbekännelse. Det räcker inte att säga att 
Jesus är Guds son, det bekänner även djävulen. 
Kristen tro är inte massa ord och fraser. 
Kristen tro är inte heller en samling regler om 
vad man får göra eller inte göra. Det är fullt 
möjligt att leva etiskt och moraliskt rätt, hjälpa 
fattiga och sjuka, utan att för den delen vara 
kristen. 

Kristen tro är inte heller olika ritualer! Man blir 
inte kristen bara för att man går på gudstjänst 
ibland, lika lite som man blir en bil bara för att 
man går in i ett garage. 
Du blir inte kristen bara för att du går på böne-
möte, läser bibeln eller tar nattvard, inte ens om 
du åker på ett kristet sportlovsläger. Kristen tro 
handlar inte om yttre former eller ritualer.

Vad är då kristen tro om det inte är ett intellek-
tuellt, etiskt eller rituellt system?
Kristen tro är en relation till en person och den 
personen är JESUS. 

Kristen tro utan Jesus är som en ram utan bild, 
som ett hav utan vatten, som ett bibliotek utan 
böcker, som en kropp utan liv. Kristen tro utan 
Jesus är omöjlig.

Kristen tro handlar om att ha en personlig rela-
tion till Jesus Kristus, Guds son. Genom hela 
gamla testamentet kan vi läsa om Guds längtan 
efter att få leva i relation med människorna. 
Och i nya testamentet kan vi läsa om när Gud 
blir människa.

Så älskade Gud världen att han gav den sin 

ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv. (Johannese-
vangelie. 3:16)

Jesus vill leva i en relation med dig och mig. 
Jesus tränger sig inte på. Han tvingar dig inte 
till ett beslut. Han vill att du frivilligt fattar ditt 
beslut, ja eller nej. Jesus älskar dig! Älskar du 
Jesus? Det handlar om ett personligt beslut, ditt 
eget beslut.
Kristen tro är inte en trosbekännelse, en sam-
ling regler eller ett antal olika ritualer.
Kristen tro är en personlig relation mellan Dig 
och Guds son Jesus Kristus. Beslutet är ditt. 

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är 
herre, och i ditt hjärta tror att Gud har upp-
väckt honom från de döda, skall du bli räddad. 
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och mun-
nens bekännelse till räddning. (Romarbrevet 
10:9-10)

/Göran Olsson

Ingen tro utan Jesus

Vad handlar egentligen kristen tro om? Här 

följer i korta drag endel av det vi samtalade 

om under sportlovslägret i Trysil.
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BarN- och uNGdOmsverksamheT varje vecka
onsdagar  09.30  spädbarnsmusik 0-1 år,
Torsdagar  09.30  musiklekis – 1 år och uppåt
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6
 18.00  m p – mission possible
	 19.30		 CC	–	Confirmation	Challenge	-	Konfirmation	från	åk.	8
 20.00  Ungdomssamlingar - after 8 - Tonår och uppåt
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.

– se aktuell annonsering

Kafégemenskap i Filadelfia Rödeby 
varje torsdag. Fika, sång, musik och vittnes-
börd. Välkommen!

möten på kungsmarken 
på lördagar – se aktuell annonsering

Stick- och handarbetscafé i second 
Hands cafédel, Bergåsa. Varannan onsdag 
(jämn vecka), kl. 15.30 till 17.30

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering
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23 lö 18.00 administrationsmöte
24 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små och stora ”Kyrkan - en kropp” göran olsson, 

Barnrådet,	m.fl.barnvälsignelse,	fika
 

26 Ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, övre salen
27 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
28 To 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén
	 	 18.00	 Rödebygemenskap	med	fika,	Kristin	och	Göran	Andersson,	Filadelfia	

rödeby
   Under påskens gudstjänster medverkar Ulf & Louise Sundkvist, 

Göran Olsson
  19.00 skärtorsdagen, Getsemanegudstjänst med nattvard
29 Fr 11.00 långfredagen. musikgudstjänst. sång: paula & pegga gullbing
31 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 påskdagen. musikgudstjänst med dop, Carina Holmesson med kör

3 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
4 To 09.00 ekumenisk bön i amiralitetskyrkan
	 	 17.00	 Kring	Ordet!	Bibelundervisning	och	samtal/fika,	Filadelfia	Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Bilden av kyrkan”
5 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
6 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
  09.30 regionkonferens med Pingst socialt!  

anmälan, pris: 150 kr mer info på www.pingst.se
  14.00 andakt af Klint
7 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola ”Kyrkan – ett hem för den hemlöse” 

Hans Wikström pingstsocialt, sång: Tomas Jönsson & lp
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7 sö 17.00 Konsert med Samuel Ljungblahd - Anna Weister 
Andersson, Mercy Gospel Choir - Bodekull Gospel & 
jazz Orchestra. entré (Vuxen 150 kr, Barn <12 år 40 kr)

 
9 Ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, övre salen
10 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön
11 To 09.00 ekumenisk bön i metodistkyrkan
	 	 17.00	 Kring	Ordet!	Bibelundervisning	och	samtal/fika,	Filadelfia	Rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
12 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
13 lö 18.00 sjukhuskyrkans vårmöte i mariedalskyrkan
14 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola ”Kyrkan ett träd” göran olsson, 

nattvard
 

17 on 10.30 Bön
  14.00 mötesplats tillsammans med rpg i möllebackskyrkan. göte strand-

sjös dotter agneta sjunger hans sånger och berättar om hans liv.
  18.00 Bön
18 To 09.00 ekumenisk bön i möllebackskyrkan
	 	 17.00	 Kring	Ordet!	Bibelundervisning	och	samtal/fika,	Filadelfia	Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Bilden av kyrkan”
19 Fr 20.00 Zion-musikcafé, ungdomssamling
20 lö  pingst ledarutveckling i Värnamo
21 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola ”Kyrkan en fårahjord” Ulf sundkvist, 

annika Hjälmberg, sång: kusinerna gullbin
 

24 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
25 To 09.00 ekumenisk bön i mariedalskyrkan
	 	 18.00	 Rödebygemenskap	med	fika,	Carina	&	Lennart	Johansson,	Filadelfia	

rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
26 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
27 lö 10.00 LP:s Loppmarknad på Tennvägen 11
  18.00 konsert: ”Sånger om livet” alf lax, pingstkyrkans solister och 

orkester, fri entré 
28 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola, alf lax, Ulf sundkvist

 
1 on 18.00 Bön
2 To 09.00 ekumenisk bön i Baptistförsamlingen (militärhemmets andaktsrum)
	 	 17.00	 Kring	Ordet!	Bibelundervisning	och	samtal/fika,	Filadelfia	Rödeby
3 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
4 lö 08.00 Storstädning av kyrkan. Vår kyrka behöver storstädas och 
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ytterområdet	måste	städas	upp.	fika	och	lunch	serveras
  09.00 Bön på Bryggareberget
5 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard ”Kyrkans bröd o vin - Jesus” göran olsson, 

Bengt Johansson, söndagsskola
  17.00 konsert: Bengt johansson live solo acoustic, entré 80 kr

 
8 on 13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön
9 To  Kristi Himmelsfärdsdag
	 	 08.00	 Gökotta	i/utanför	kapellet,	Filadelfia	Rödeby
10 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
12 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst Ulf sundkvist, församlingsmöte efter gudstjänsten

 
15 on 17.00 Tältkalas i lyckeby
  18.00 Bön
16 To 09.00 ekumenisk bön i stadsförsamlingen
  14.00 andakt Fregatten
	 	 18.00	 Rödebygemenskap	med	fika,	dragspelsfest! Filadelfia	Rödeby
  17.00 Tältkalas i lyckeby
17 Fr 17.00 Tältkalas i lyckeby
  19.30 after8 - samling för ungdomar
18 lö  pingstafton
  15.00 sommarfest vid Tältkalaset, barnrådet
19 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 pingstdagen, gudstjänst ”Anden & församlingen” Jonas pramwall, Ulf 

sundkvist
 

22 on  seniorernas vårresa till Kalmar, anmälan till exp. 0455-555 40
  18.00 Bön
23 To 09.00 ekumenisk bön i pingstkyrkan
24 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
26 sö 10.00 Bönemorgon
	 	 11.00	 Gudstjänst,konfirmationsavslutning,	Rupert	Lindén,	ungdomar,	

 
29 on 18.00 Bön
30 To 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén
31 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
  
1 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
2 sö 10.00 gudstjänst ”Kyrkan & världen” göran olsson

 
5 on 18.00 Bön
9 sö 10.00 internationell gudstjänst, paul nilsson, lessebos internationella pingst
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T
ä

l
t

m
ö

t
e

n
 

f
ö

r
 

b
a

r
n

15
–1

8
 m

a
j 

20
13

15
–1

7 
m

a
j 

b
ö

r
ja

r
 d

et
 m

ed
 l

ek
a

r
 k

l.
 1

7
sa

m
li

n
g

 k
l 

18
 o

c
h

 fi
k

a
 c

a
 k

l 
18

.4
5

Lö
r

d
a

g
 1

8
 m

a
j 

ä
r

 d
et

 s
o

m
m

a
r

fe
st

 k
l.

 1
5

fö
r

sä
lj

n
in

g
 a

v
 g

r
il

la
d

e 
h

a
m

b
u

r
g

a
r

e,
 p

r
is

: 1
0

 k
r

P
LA

T
S:

 B
ib

li
o

t
ek

sp
a

r
k

en
 i 

ly
c

k
eb

y

St
ud

ie
fo

rb
un

de
t 

Bi
ld

a
fö

r 
ky

rk
a 

oc
h 

sa
m

hä
lle

A
r

r
a

n
g

ö
r

:



1010

V ä l k o m m e n  t i l lV ä l k o m m e n  t i l l

D
es

ig
n

:  
M

o
r

t
en

 R
av

n
b

ö
 [r

av
nb

o.
co

m
]

T ä l t m ö t e n  f ö r  b a r n

15–18 maj 2013
15–17 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 18 maj är det sommarfest kl. 15
försäljning av grillade hamburgare, pris: 10 kr

PLATS: Biblioteksparken i lyckeby

Studieforbundet Bilda
för kyrka och samhälle

A r r a n g ö r :

LP-loppis 27 april kl 10
Tennvägen 11a

alf lax, pingstkyrkans 
solister och orkester, 
fri entré

kONserT  
27 april kl 18

”Sånger om livet”

N Y  C D  U T E  N U

1. Novemberljus
2. Kom tätt intill
3. Genom vargarnas land
4. Himmelens pil
5. Stjärnan
6. O, kärlek ren
7. Din godhet följer mig
8. Att våga stanna kvar
9. När ljuset faller in 
10. Ge mig ett hjärta
11. I dina händer
12. Det finns ett namn

BIEM/n b  PHRD 012. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Europe. www.bengtjohansson.com

PH
R

D
 012

kONserT 5 maj kL. 17.00
Bengt Johansson live solo acoustic,  
entré 80 kr.  Bengt Johansson medverkar 
även i gudstjänsten kl. 11.00

Stolpestad musikkonsult AB
stolpestad.se
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Glimtar 
från församlingens verksamhet 
Julen 2012 och vintern 2013

Christer Hultgren ledde med van hand 

orkester och kör 

Jenny eriksen sjöng bl.a. ”i always cry at 
Christmas” vid julkonserterna

som vanligt sjöng Jarn-allan 
Josefson ”o Helga natt”

 elin olsson  
gjorde en 
utmärkt debut 
som solist vid 
julkonserterna 

många barn 
medverkade 
i musikalen 
”drömmen 
om jul” som 
framfördes 
under julfesten.

göran olsson & mattias lund-
ström sjöng ”Bella notte” vid 
julfesten 1 dec.

ksd fkasdgfhjk 
gkhfga shj

ÖPPeT fÖr aLLa:  mån-fre  kl 9.30-14.30

Välkommen till  

Hos oss kan du äta dagens lunch varje dag (pris: mellan 50-70:-). 
du kan även äta en lättare lunch som toast med goda fyllningar 
eller	prova	gärna	vår	fina	räksmörgås.

Vi bakar allt vårt bröd själva, goda kakor som du kan avnjuta 
tillsammans med en kopp kaffe eller te.

Vi tar gärna beställningar, ring till oss på tel 0455-55547

Caféet med den lugna atmosfären och de stora 
ytorna, med plats också för dig som har barn-
vagn eller är rullstolsburen.
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– Berätta lite om dig själv

– Jag är 32 år gammal. Jag har två små 
pojkar (2,5 år och 2 månader gamla) och 
världens bästa fru. Vi bor i Lyckeby och 
jag jobbar dels med affärsutveckling på en 
företagsinkubator och dels driver jag eget 
bolag som coach. Jag växte upp i Pingstkyr-
kan Karlskrona, och har efter ett antal år 
med pluggande och jobb i Lund och Malmö 
flyttat tillbaka och är nu framförallt engage-
rad i Pingstkyrkan som tolk. Jag hjälper till 
med städning av kyrkan ibland och gillar 
att fynda böcker och gamla möbler i second 
handbutiken. Mitt stora intresse just nu är 
triathlon och jag tävlar en hel del på relativt 
hög nationell nivå.
 
– Att vara kristen är en livsstil, idrotten ofta 
likaså. Hur kombinerar man de två?

– För mig finns det ingen motsättning. 
Det går att vara passionerad för olika saker 
parallellt. Det som jag utsätter min kropp 
och knopp för under en tävling, är ett yp-
perligt sätt att bevisa hur otroligt avancerad 
människan är och att vi inte finns till av en 
slump utan är skapade av Gud. 

Ofta får jag mina ”halleluja moments” när 
jag är ute en vinter- eller vårdag i skogen 
och springer eller simmar i havet på som-

maren. Då känner jag en otrolig tacksam-
het över att få leva i en så fin värld som är 
skapad av Gud. Jag tror att Gud vill att vi ska 
ta vara på de talanger vi har fått och vistas 
i de sammanhang som det för med sig. 
Ibland krockar såklart möten i kyrkan med 
tävlingar eller viktiga träningspass, men som 
sagt känner jag Guds närvaro lika mycket i 
andra situationer utanför kyrkväggarna.

– Hur blir idrotten en del av ditt kristna liv, 
och inte en separat del? 

– Eftersom vi bara har begränsat med tid, 
och för den delen tankekapital finns det 
såklart en motsättning ibland när man 
försöker utnyttja livet här på jorden till fullo. 
Precis som med träning gäller det nog att 
skapa rutiner så att man varje dag får en 

IdrOTT-kyrka

Christian möter Gud i  löparspåret
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stund med reflektion, bön eller bibelläsande. 
Min fru och jag läste under delar av förra året 
lite ur bibeln tillsammans varje kväll. Tyvärr 
har vi just nu tappat det lite p g a att vi fick vårt 
andra barn för några månader sedan och alla 
rutiner ställs på ända under en period. 

Cellgruppen är en annan viktig fast punkt i 
mitt liv just nu där man kan släppa allt annat 
för en kväll och fokusera lite. När man jobbar 
mot ett tydligt uppsatt mål inom idrotten blir 
det väldigt konkret. Det hjälper till när man vill 
skapa rutiner och disciplin i träningen. Kanske 
är det vad som skulle behövas för mig som 
kristen också för att det skulle bli ännu lättare 
att lägga mer tid på Gud; ett tydligt definierat 
mål även här på jorden. Att ha himlen som 
mål är ju bra men samtidigt vill jag ju leva så 
länge som möjligt på jorden. Det blir kanske en 
undermedveten motsättning att bara ha ett mål 
som man egentligen vill skjuta framför sig så 
länge som möjligt. 
 
– Bibeln sätter upp en vision för oss människor: 
att ära och älska Gud, att älska våra medmän-
niskor och att sprida Guds rike på jorden. Hur 
blir idrotten, och den vision du har med ditt 
idrottande en del av den Bibliska visionen?

– Jag hoppas kunna vara en förebild för andra 
med det jag åstadkommer inom idrotten. Jag 
hoppas att det ska spilla över även på den 
kristna visionen, att vi ska breda ut Guds rike. 

Christian möter Gud i  löparspåret
Genom att vistas i sammanhang utanför kyr-
kan, och be om att Gud ska använda mig som 
ett verktyg i detta sammanhang, hoppas jag att 
jag ska kunna bidra till att så frön av tro och 
finnas till när någon behöver vägledning.
 
– Inom kyrkan har det historiskt sett funnits kri-
tiska röster mot idrotten. Hur skulle man kunna 
ändra kyrka vs idrott, till kyrka och idrott? Vad 
kan vi lära av varandra?

– Jag har aldrig känt motståndet men kan 
mycket väl tänka mig att äldre generationer var 
tvungna att välja. Jag tycker det är synd. Det är 
aldrig någon som ifrågasätter människor som 
jobbar för mycket, eller lägger tid på något an-
nat där man inte heller kan se någon uppenbar 
koppling till kyrkan. Varför ska då idrotten, 
som i grunden är en väldigt hälsosam och livs-
bejakande aktivitet (till skillnad från att jobba 
80 timmar i veckan, sitta framför TVn 4 timmar 
varje dag eller gå omkring och shoppa en hel 
dag) få dålig cred? Jag tror att idrotten kan lära 
sig av kyrkan genom att fokusera mer på ”the 
big picture”. Hur får vi ungdomar att fortsätta 
vara aktiva som vuxna, behålla glädjen i idrot-
tandet o s v. Jag tror i sin tur att kyrkan skulle 
kunna bli bättre på att sätta konkreta mål för 
hur vi breder ut Guds rike och få alla att jobba 
mot samma vision/mål som ett lag.

Fredrik Åkesson

Christian 
malmström till-
sammans med 
sonen Vilgot
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på engagemang och människor som ger sina 
liv. Traditionellt har vi grundlagt vår ekonomi 
genom gåvor av olika slag. I respekt för givarna 
måste vi som styrelse göra allt för att förvalta 
dessa medel rätt. 

– Med den verksamhet vi har idag så är det 
inte bara gåvor som ger intäkter, utan också 
försäljning av både tjänster och saker. Second 
Hand används främst i vårt internationella och 
nationella missions- och hjälparbete. LP ger 
ingen vinst ekonomiskt, men vi investerar för 
förvandlade liv. Vi har också Café Ankaret som 
ger oss stor tillgänglighet. Med ett öppet café 
under dagtid är det lättare att komma i kontakt 
med församlingen, samt uppleva en atmosfär 
som inte finns i något annat café. 

– Styrelsens stora utmaning är att se till att den 
gemensamma verksamheten går ihop. Till detta 
behöver vi hela församlingen. Det handlar både 
om ekonomiskt bärarlag och om engagerade 
människor. Vi behöver tala gott om de verk-
samheter som genererar pengar för att varje 
verksamhetsgren ska kunna bära sig själv. 

– Vi har också byggnader och inventarier som 
behöver underhållas, renoveras och anpassas 
för den verksamhet som vi har idag. Till detta 
kommer vår personal som behöver omsorg på 
alla livets plan. Som arbetsgivare är vi en stor 
del i att de som är anställda av församlingen har 
ett bra och fungerande liv. Vi behöver ge rätt 
stimulans på det själsliga, fysiska och ekono-
miska områdena.

– Jag vill därför arbeta för att varje verksam-
hetsgren som vi har ska bära sin ekonomi. Går 

Vi är nu inne i ett skifte av ordförande 
i styrelsen vilket alltid är en spännande 
händelse.

För egen del har jag varit med om det en gång 
tidigare. Det var 2010 när Markus Lundström 
tog över efter Christer Hultgren som varit ord-
förande sen styrelsens start 2006.

Vid ett skifte av ordförande diskuteras hur man 
kan optimera och finslipa styrelsens arbetssätt. 
Ofta sker också en liten omfördelning av arbets-
uppgifter mellan styrelsemedlemmarna.

Om församlingen beslutar enligt det förslag 
som ligger, för val av styrelseledamöter och 
ordföranden, är det alltså dags för ett byte, från 
Markus Lundström till Rupert Lindén. Jag har 
bett avgående ordföranden att summera och 
skriva några rader om sin tid i styrelsen.
Så här kommenterar Markus:

– Att ha varit styrelseordförande under de tre 
senaste åren har varit en utvecklande och in-
tressant resa. Inte kunde jag i min vildaste fan-
tasi tro att ett sådant uppdrag skulle innebära så 
mycket jobb. En sådan omfattande verksamhet 
kräver många beslut. Det är svårt att skapa 
utveckling men ändå behålla enheten. Stora 
beslut behöver stort grundarbete och analys. 
Jag är personligen mycket stolt över församling-
ens ansvarstagande. Vi måste tillsammans tala 
gott om församlingen och det är enklare att gå 
framåt om vi är enade.

Jag bad också tillträdande ordföranden att skri-
va några rader inför sitt kommande uppdrag.
Här belyser Rupert styrelsearbetet och delger 
oss också sina personliga tankar om uppdraget 
som ordförande:

– Vi har idag en stor verksamhet som bygger 

Nya krafter 
tar vid

aKTUellT Från sTYrelsen
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unga vuxna – för 
dig som känner dig 
mellan 19 & 30 år

Kvällar	med	gemenskap,	fika,	bön,	
undervisning och lovsång. Håll utkik 
efter	annonsering	i	form	av	affischer	i	
kyrkan och på stadens gator. För mer 
info; kontakta amanda lundström 
(kontaktinfo på sida 2). Välkommen!

ÖPPET: Mån 12–17, Tis 17 – 18, Lör 9.30–13.30   Tel 0455-20041
Adr Sunnav. 99A, Karlskrona  Inlämning: Mån – Tor 9-15, Tis17 - 20

Våra vanliga knasiga öppettider: 
Måndagar, tisdagskvällar och 
Lördagar. (Frivilligarbete pågår).

TACK till   

och alla som gjort det 

möjligt att skicka 100 000 

till fl yktinghjälp i Kongo

Al l t  överskott  går  t i l l  b istånd och socia l t  arbete      www.pingstkyrkankarlskrona.se

Födelsedagar
40 år
14/4 Patrik Severenius
15/4 Benny Dolk 

50 år
20/5 Ulla-Carin Månsson
26/5 Mats Holgersson
29/5 Annica Ulvenhag-Karlsson 

60 år
10/4 Maud Månsson 

65 år
16/4 Ewy Olofsson
18/4 Peter Svensson
25/4 Lisbeth Ragnarsson
26/4 Ulla Haig
4/5 Solveig Olsson
7/5 Kerstin Nilsson 

91 år och däröver
24/4 Ruth Hultgren 91 år

Inflyttade
Ulvie Ulvsgärd
Stefan Jönsson
Anikó Bunta
Zikora (Zubi) Azubuike 
Chekwebe 

döpta
Shuxa Deng Jasmine 3/3
Ming Zau 3/3
Borong Shao 3/3

Hembud
20/2 Gussie Magnusson

medlemsnytt

15

Vår- 
städning  
av kyrkan
Vår kyrka behöver stor-
städas och ytterområdet 
måste städas upp.

Om vi hjälps åt och blir till-
räckligt många klarar vi det på 
förmiddagen den 4 maj. Vi börjar 
kl 08:00, fika och lunch serveras. 

Försök att komma någon stund 
på dagen. Om du inte kan just 
den dagen kanske du kan göra en 
insats någon annan dag. Meddela 
oss i så fall.

”När vi alla hjälpas åt, lätt blir 
bördan då”

Asta Carlsson Alf Åberg

inte det måste vi gemensamt 
ta beslut om vilken verksam-
het vi ska ha och vad den får 
kosta.

– Jag vill att vår församling 
ska vara den bästa arbets-
platsen för en anställd. Jag 
vill att våra byggnader ska 
vara så tillgängliga och så 
anpassade så att de uppfyller 
de krav som dagens samhälle 

har. Allt för att Jesus ska blir 
känd, älskad och efterföljd. 

Vi önskar Guds rika välsig-
nelse över Rupert i det upp-
drag han har framför sig, och 
likadant över Markus nu när 
han går vidare med annat! 

Rolf Petersson,  
 Styrelseledamot

drIver du eGeT 
fÖreTaG? 
passa på att stödja församlingen 
innan skatt - annonsera i ankaret!
Kontakta redaktionen, så får  
du veta mer.

>>
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Befrielse från synd och skam   

de slet och släpade henne. nu hade 
de äntligen någon som misslyckats 
så totalt att Jesus inte skulle kunna 
frikänna? dessutom kändes det riktigt 
bra att få hämnas och att vinna över 
någon som hittills verkat oövervin-
nerlig i sitt försvar av utsatta männis-
kor.	De	fick	liksom	inte	ihop	att	den	
rättfärdige frikänner syndare. Hur kan 
man göra det utan att också legitimera 
synden? 

Kvinnan kunde inte annat än kvida. Hon var 
ensam, utlämnad och föraktad. För att inte tala 
om skulden och skammen. För henne handlade 
det om liv eller död. Om Jesus också skulle döma 
henne var det kört. Det visste hon.
 ”Den här kvinnan” sa de. Orden avslöjar en 
människosyn som har mer med fascism att göra 
än med barmhärtighet och kärlek. Det är ju så 
vi gör. Vi lägger skulden på någon annan, bara 
vi själva går fria. Vi separerar människor från 
varandra, vi grupperar och sorterar bara för att 
själva söka oss till ”rätt grupp”.
 Så står hon där i gruset framför honom. 
Kontrasten är total. Hon är slagen, smutsig och 
ertappad. Hon är bunden av sina egna hand-
lingar och människors omdömen, i synd och 
skam. Dessutom är hon föraktad och ensam. 
Jesus är rättfärdig. Han har inget att ångra och 
inget att bekänna. Han är utan skuld och skam, 
men också ensam och föraktad. Friheten och 
förtrycket ställs öga mot öga. Vi finner kärleken 
och rättfärdigheten i samma båt. Vilket värde 

ska gå segrande ur striden?
 Efter orden som skrivit in sig i historieböck-
erna – ”den av er som är fri från synd ska kasta 
första stenen” – blir det tyst. 
 Tystnaden tog så lång tid att Jesus hann böja 
sig ner igen för att skriva något i sanden. Men 
kanske inte bara för att skriva, utan också för att 
komma ner från höjden, som de flesta ”rättfärdi-
ga” gärna brukar hålla sig på. För att komma ner 
till oss utsatta, svaga och sårade människor som 
egentligen har mer med brustenheten i kvinnans 
liv att göra än vi vanligen vill erkänna.
 Då händer det oerhörda. Inte en enda kastar 
sten. Långsamt går insiktens ljus upp. Den som 
kastar sten riskerar inte bara kvinnas liv utan 
också sitt eget hjärta. De skulle mycket väl kun-
nat döda dem båda, kvinnan och Jesus. Men då 
hade de också förlorat sig själva, sitt eget liv och 
sin egen mänsklighet.
 En efter en släpper de sina stenar och går. 
Ingen dömer. Ingen skadas. Ingen hämnas. 
Ingen dödas. Frälsningens ljus i berättelsen blir 
total när Jesus ser upp mot kvinnan. Han ser inte 
ner på denna fördömda, sargade och miss-
lyckade kvinnan. Han ser upp till henne och ger 
henne de befriande orden: ”Inte heller jag dömer 
dig. Gå nu och synda inte mer!”. 
 Evangelium handlar inte om död och dom. 
Evangelium handlar om liv och befrielse. När 
friheten möter förtrycket vinner friheten. När 
kärleken förenas med rättfärdigheten, brinner 
världens ljus som allra klarast och den som följer 
det ljuset som Jesus är kommer aldrig någonsin 
att leva i mörker. Jesus betalar inte bara från 
skulden med sitt eget liv. Han befriar oss från 
skammen som misslyckandet förgiftar oss med.

Ulf Sundkvist - pastor

läs hela  
berättelsen  
i Johannes  
evangelium 

8:1–12
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