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ingen kan vara viktigare. Ändå slarvar vi ibland. Frågan 
om hur vi tar emot, möter och vägleder våra barn är 
helt avgörande för barnens framtid. det räcker att vi går till vår egen 
uppväxt för att vi ska förstå. Det vi fick med oss när vi var unga, hemifrån, 
från skolan, kyrkan och från några av familjens vänner präglar våra liv idag. 
Vi kan till och med sätta namn på det.

För mig är det förutom mamma och pappa 
förstås; mormor Judith som gav mig alla 
stora bibelberättelser och lärde mig att be. 
Tant Ruth som lärde mig sätta potatis. Kalle 
Kula, en helt underbar söndagskolärare som 
dramatiserade så att ”Magnus och Brasse” 
skulle framstå som tråkiga. Mellanstadielä-
rare Bertil, som lärde mig att läsa. Men där 
fanns också pastor Anders, som utmanande 
tonåringen att gå in i tjänst. Inte kunde jag så 
mycket om barnmusik, men barnkörledare 
blev jag. Snart sjöng 30-40 ungar så att hela 
kyrkan lyfte. Det kändes så i alla fall.

I Pingstkyrkan är barn och unga viktiga. Vi 
kan inte tänka oss något mer angeläget än att 
ge dem det bästa vi har. Vår kärlek och vår 
tro. Det gör vi som föräldrar, men det gör 
vi också tillsammans. Barnen behöver ett 
sammanhang utanför familjen som bekräftar 
den kärlek och tro som finns där hemma, 
som visar att den funkar överallt. Att vara 
barnledare är därför något av det viktigaste 
och finaste man kan vara. I samhället märks 

det tyvärr inte i lönekuvertet. Bygger du en 
förskola får du mer i lön än om du tar hand 
om barnen som skall vara där. Det är helt fel. 
Borde egentligen vara tvärtom.

I Guds rike säger Jesus att den som tar emot 
ett barn tar emot Gud själv. Så stort är det. 
Nu behöver vi fler ledare, främst till söndags-
skolan. Så jag frågar efter Kalle kula, pastor 
Anders och Tant Ruth eller en Uffe som inte 
visste att han kunde, men som ändå fick 
förtroendet. Var är du? Vi behöver dig nu!
Söndagen den 29 mars samlas vi för att lyfta 
söndagskolan. Det blir söndagsskola för alla 
på Gudstjänsten den dagen. Förhoppningen 
är att väcka, men också att utmana. Söndags-
kolan behöver dig, din tid, din kärlek och ditt 
engagemang.

Ulf Sundkvist, Pastor och 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.

det viktigaste vi har
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Ulf sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
göran olsson, pastor och vice föreståndare 0768-68 11 13
Pernilla Bergström, ungdomspastor   070-393 97 98
Carina Holmesson, musik 073-632 00 28
expeditionen/ekonomi 0455-555 40

lP-verksamheten Karlskrona 0455-69 49 79
lP-föreståndare, Tomas Jönsson 070-956 65 67

second Handbutiken: (Bilen: 0768-858655)  0455-200 41 
Kjell-göran Åkesson (second Hand) 072-187 30 56

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: 

Församlingens basverksamhet Bg. 982-2032 
reparationsfonden Bg. 5032-3690

Kan verkligen gud beröra svenska ton-
årsungdomar idag? På den frågan måste 
jag svara ett rungade och jublande Ja!

Efter att ha tillbringat en vecka på sportlovsläger 
tillsammans med 30 tonårsungdomar, 23 killar 
& 7 tjejer, från Karlskrona är jag oerhört tack-
sam. På dagarna åktes skidor i förträffliga Trysil, 
Norges största skidanläggning, med 31 liftar, 
68 backar, 75 kilometer pistade backar. Även 
om vädret i år inte var det bästa, så bjöds det på 
många härliga åk.

Men det som satte djupast spår i oss alla, var 
kvällssamlingarna. Samlingarna inleddes 
med lovsång, ledd av David Gullbing, Pernilla 
Bergström, Josef Gullbing & Mirjam Långs.  
Undervisningen delade jag och Pernilla på. Efter 
undervisningen följde lovsång och inbjudan till 
frälsning, dop & förbön. 

Flera ungdomar sökte sig till förbönsplatsen. Det 
blev bön till frälsning, bön för föräldrar & syskon, 
dopbeslut, helande och vägledning, bara för att 
nämna något. Men det som berörde mig mest, var 
när ungdomarna själva bad för varandra. Redan 

under första kvällssamlingen var det flera av 
ungdomarna som bad för sina kompisar. De höll 
om varandra, bad och grät tillsammans. Vanliga 
svenska tonårsungdomar från Karlskrona, som 
vanligtvis går i skolan, idrottar, spelar mängder 
av dataspel, surfar på sina smartphones, skejtar, 
ser på YouTube-klipp, åker moppe, går på bio 
etc. som under lägret berördes av Gud. Är det 
möjligt? Ja, för Gud är allting möjligt. 

Jag önskar att du skulle fått vara med för att se 
och uppleva det jag gjorde under lägret. Att sitta 
och se när Gud berörde ungdomars hjärtan, 
gjorde att jag både grät och jublade av glädje 
under samlingarna. Samlingar som varade 3-3,5 
timme!! Ungdomarna ville inte sluta be för 
varandra, glädjen och tacksamheten var påtaglig. 
Oerhört tacksam till Gud för vad han gjorde 
bland ungdomarna på lägret och att jag fick vara 
med och uppleva det tillsammans med dem. 

När vi skildes åt vid Angöringen, var det flera av 
ungdomarna som redan längtade till nästa års 
sportlovsläger, så även jag, fast först behöver jag 
återhämta mig. 

Göran Olsson, Pastor & lägeransvarig 

BErÖrda aV GUd
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man brukar säga att en person som 
har många bekanta har ett stort 
nätverk. lennart olssons nätverk är 
imponerande. 

När man promenerar med Lennart 
genom gatorna på Hässlegården 
eller längs Bastasjöns stränder 
möter man hela tiden barn, 

ungdomar och vuxna som alla hälsar glatt ”Hej 
Lennart”! Antingen har de haft Lennart som 
omtyckt lärare i skolan eller haft barn i Lennarts 
klasser eller också har man positiva minnen 
från den barnverksamhet som församlingen 
under ca tio år bedrev i en lokal på Trombgatan 
och där Lennart var en av ledarna.

När nu Lennart vid administrationsmötet i 
mars kommer att lämna rollen som försam-
lingsledare och diakon kan han se tillbaka på en 
period på över trettio år i denna tjänst. Familjen 
Olsson flyttade till Karlskrona 1980 och året 
efter valdes Lennart in som äldste i församlings-
tjänarkåren. Under åttio- och början på nit-
tiotalet blev det mycket fokus på församlingens 
barn- och ungdomsverksamhet för Lennart. Se-
nare växte hans engagemang för församlingens 
sociala verksamhet mer och mer, bl.a. genom att 
Lennart var med och drog igång satsningen på 
Second Hand-verksamheten för drygt tjugo år 
sedan. En verksamhet som Lennart fortfarande 
arbetar i och har ett stort hjärta för.

Lennart har under senare år också varit ordfö-
rande i valberedningen och även varit medlem 
i församlingens personalråd, uppgifter där 
Lennarts kunnande och personlighet varit av 
stort värde.

När Lennart får frågan om hur han ser på fram-
tiden svarar han att kärleken till församlingen 
och kallelsen till att tjäna finns ju kvar även när 
han inte längre är vald till diakon. I arbetet med 
Second Hand och i servicegruppen finns hela 
tiden kontakten med människor och deras olika 
behov. Lennart berättar med glädje om en per-
son som inte tillhör församlingen som nyligen 
uttryckte sin glädje över att komma till Second 
Hand-butiken. ”Här är en så härlig atmosfär” 
var hennes upplevelse.

Hur har då församlingslivet förändrats under 
de dryga trettio år som gått sedan Lennart med 
familj kom till Karlskrona ? Lennart funderar 
lite och konstaterar att mycket har hänt också i 
samhället med ett större utbud av aktiviteter för 
barn och unga. I församlingen ser han en ökad 
satsning på det sociala arbetet och alla positiva 
kontakter som det har medfört. Gudstjänsterna 
nu är till sitt innehåll mer anpassade till de 
mindre kyrkvana, vilket är bra.
Om Lennart till slut får önska något så är det ett 
utökat arbete med att hjälpa de flyktingar som 
nu kommer till vår stad. Här finns mer att göra!  

Christer Hultgren

lennart olsson

34 år 
som församlingsledare
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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  mP – mission possible 
 18.00  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8 
 20.01 Ungdomssamlingar - after8 - Tonår och uppåt
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe

möten på kungsmarken på lördagar   
 17.00 ojämna veckor. se aktuell annonsering

stick- och handarbetscafé  
i second Hands cafédel, Bergåsa.
Varannan onsdag, ojämna veckor
kl. 15.30 till 18.00, fika 5:-Lp-möten i andra församlingar  

– se aktuell annonsering

Program mars-juni’15
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7 lö 14.00  seminarium. Ulf Cahn generalsekreterare för Förenade 
israelinsamlingen. sång och musik: erika nordström och Carina 
Holmesson.

  17.00 Vänskapsmöte för israel, Ulf Cahn, Ulf sundkvist.  
sång och musik: erika nordström och Carina Holmesson

8 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst Ulf sundkvist i öppen dialog med Ulf Cahn om  

våra judiska rötter. sång och musik: erika nordström och  
Carina Holmesson, ingen söndagsskola

 
11 on 18.00 Bön
12 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
13 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
15 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små och stora, göran olsson, Barnrådet

 
18 on 13.00 musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.00 rPg-samling i Pingstkyrkan ”Att leva ett meningsfullt liv”  

alf B svensson
  14.15 musikandakt på elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
19 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Bön och lovsång tillsammans med lP
20 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
22 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00  gudstjänst Pernilla Bergström. matilda och Jon Pipit berättar om 

arbetet i serbien
 

25 on 18.00 Bön
26 To 18.00 rödebygemenskap: Ungdomspastor Pernilla Bergström. Fika! 

Filadelfia Rödeby
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27 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
28 lö 17.00 administrationsmöte
29 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst göran olsson, Ulf sundkvist, ”barnen i fokus”

 
1 on 18.00 Bön
2 To 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
  18.30 Getsemanegudstjänst med nattvard
3 Fr 11.00 Långfredagsgudstjänst, Ulf sundkvist, second voice
4 lö 14.00 andakt af Klint
5 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 påskdagsgudstjänst med medverkan av ungdomar från  

Caminul Felix, lisa och lars Hörnberg rumänien, Ulf sundkvist
  18.00 Bön och lovsång

 
8 on 18.00 Bön
9 To 14.00 andakt Fregatten
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
10 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
12 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med lp-verksamheten. Predikan Tomas Jönsson, ingen 

söndagsskola
 

15 on 13.00 musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 musikandakt på elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
16 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Bön och lovsång tillsammans med lP
17 Fr 20.01  after8 - samling för ungdomar, sport for life
18 lö 18.00  sjukhuskyrkans vårmöte i mariedalskyrkan. Blekinge gospel och 

louise sundkvist
19 sö 10.00  Bönemorgon
  11.00  gudstjänst, göran olsson, Pernilla Bergström, sport for life

 
22 on 18.00 Bön
23 To 18.00 rödebygemenskap: sören sigvardsson & Christer Tornberg, Fika! 

Filadelfia Rödeby
24 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
25 lö 10.00 lP-loppis, kl. 10-14, nickelvägen 1, Torskors.
   läkarmissionen besöker secondhand
26 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst. Ulf sundkvist, sånggruppen  

Vocalsis och nisse Bergman, läkar- 
missionen. ”Give a child a family”

 
29 on 18.00 Bön
3 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst rupert lindén
  18.00 Bön och lovsång
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5 Ti 12.30  sopplunch med bibelsamtal ”Jesu återkomst”, 20 kr. 
  17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
6 on 17.00 tältkalas i Lyckeby
  18.00 Bön
7 to 17.00 tältkalas i Lyckeby
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
8 Fr 17.00 tältkalas i Lyckeby
  20.01 after8 - samling för ungdomar
9 Lö 15.00 sommarfest och tältkalas i Lyckeby
10 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst, Ulf sundkvist 

 
13 on 18.00 Bön
14 To 08.00 Gökotta i Filadelfia Rödeby. Ann & Kalle Malmstedt. Medtag fikakorg
17 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst, Pernilla Bergström

 
20 on 13.00 musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 musikandakt på elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
21 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
22 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
24 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Pingstdagen Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Göran Olsson, 

markus lundström, konfa-ungdomar, 
 

27 on 18.00 Bön
28 To 18.00 Rödebygemenskap: Dragspelsfest! Pastor Ulf Sundkvist, Fika! Filadelfia 

rödeby
30  lö  18.00 Vårkonsert. Tema: Gemenskap. second Voice, församlingens 

sångare & musiker
31 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst, göran olsson

 
3 on 18.00 Bön
7 sö 10.00 gudstjänst, Pernilla Bergström

koLLa hEmsidaN
för det senast uppdaterade 
programmet - och följ med på 
pastordsbloggen varje vecka! 

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

6–9 maj 2014
6–8 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 9 maj är det sommarfest kl. 15
Ansiktsmålning! 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 :

www.pingstkyrkankarlskrona.se

Vårkonsert 
lördag 30. maJ Kl 18

Tema: Gemenskap. 
second Voice, församling-
ens sångare & musiker
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Jesus ger inte många befallningar 
varken under sitt verksamma liv, i 
avskedstal eller under tiden före him-
melsfärden. ett nytt bud, att älska.

Kärleken till nästan är nyckeln för att männis-
kor ska våga och vilja överlämna sina liv i Guds 
händer. Det handlar om hur vi som Guds folk 
älskar våra medmänniskor. 

Att skickas ut i samhälle till människor som det 
inte finns någon kärlek till kommer att sluta i 
katastrof, både för Guds rike den enskilde och 
samhället i fråga.
Kärleken till kosmos gjorde att Gud skickade 
sin Son. Sonen visar genom att ge Sitt liv för 
kosmos med vilken kärlek Sonen gick in i 
uppdraget. Mottagaren av Guds kärlek visar än 
större kärlek till sin Frälsare då hon fått mycket 
förlåtet.

På Instagram, #minresatillfilippinerna, kan vi 
följa Malin Bertling och se lite av den kärlek 
som fyllt hennes hjärta och den kärlek hon får 
tillbaka. Att få ge en ung tjej möjligheten att 
pröva sin kallelse att just gå ut i hela världen är 
en stort. Människor får höra evangeliet, kanske 
för första gången, då de blir erbjudna gemen-
skap i samhället, skolgång och utbildning, dessa 

Glimtar 
från Julkonserterna 2014

8

över 1000 
personer 
kom och 
lyssnade vid 
församlingens 
julkonserter i 
december.

Henry nilsson 
framförde ett 
bejublat saxsolo

madlene lundström och Paula gull-
bing var två av julkonserternas solister. 

mission

Gå ut i hela världen

simon Tedenvall 
var konferencier 
tillsammans med 
maria ekroth. 
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som ingen velat ge någon kärlek alls. Snarare 
har de fått det motsatta, bortvändhet, sten-
kastning och annat som visat att de inte varit 
välkomna.

I Peru har precis Bibelinstitutet dragit igång 
igen. Detta institut förbereder människor att 
möta andra som aldrig mött evangeliet tidigare. 
Genom detta arbete växer hela tiden antalet 
människor med en tro på en levande Gud som 
vill frälsa alla människor. Peruaner ger kärlek 
till andra peruaner.

På CDC i Dhaka, Bangladesh, ser vi samma sak. 
Människor med kärlek och villiga hjärtan stäl-
ler sig till Guds förfogande och ger sin tid för 
att bli bättre på att ge evangeliet vidare till sina 
medmänniskor. Detta gör skillnad. Evangeliet 
förvandlar den enskilde som är början till att 
familjen förvandlas och vidare en hel by.

I Bangladesh vill vi även starta ett nytt arbete 
bland människor som tidigare inte hört evang-
eliet och fått uppleva dess oerhörda kraft. An-
drew P Halder har startat ett arbete i sydöstra 
hörnet av Bangladesh i ett bergsområde där det 
ännu inte varit någon ”vit”. Utbildningsnivån är 
mycket låg vilket gör det omöjligt för dem att 
söka sig mot ”civilisationen” med skola, arbete 
och sjukvård. För en fattig analfabet är utsik-

Gå ut i hela världen
terna små att 
få arbete och 
tjäna sitt leve-
bröd. Här vill vi 
göra skillnad. Vi vill 
med Andrews insatser 
ge dess människor nya 
möjligheter till en ny framtid. 
Vi vill ge barnen en bättre start än de 
annars skulle haft. Vi vill ge den församlingsplan-
tering finns där bättre ingång i bygemenskapen 
som råder och visa att Jesu kärlek är större än 
allt annat. Genom evangeliets kraft förvandlas 
människors liv. Ett liv i misär byts ut mot ett liv i 
kärlek, gemenskap och trygghet.

Den kärlek vi fått ger vi vidare genom att bistå 
med våra böner, vårt överflöd och genom hårt 
arbete i Second Hand. Gud välsigne dig

Rupert Lindén – Ordförande i Missionsrådet 

Pingstkyrkan i Karlskrona, som bildades 1920, 
har cirka 650 medlemmar och betjänar cirka 
1200 personer varje vecka. 

Är du serviceinriktad och 
ekonomiskt kunnig?  
Då är du rätt person för oss!
Tjänstegrad: 70%
Tillträde: enligt överenskommelse.
Ansökan tillsammans med CV  
och referenser mejlas till  
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se
Ansökan senast den 30 januari.
Läs mer på:  
www.pingstkyrkankarlskrona.se

AdministrAtör
med inriktning på samordning och ekonomi 

  

– med Jesus i centrum!

Pingstkyrkan i Karlskrona, som bildades 1920, 
har cirka 650 medlemmar och betjänar cirka 
1200 personer varje vecka.

Är du serviceinriktad och ekonomiskt kunnig?
Då är du rätt person för oss!

Tjänstegrad: 70% Tillträde: enligt överenskommelse.
Ansökan tillsammans med CV och referenser 
mejlas till ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se
Ansökan senast den 30 mars.

Läs mer på: www.pingstkyrkankarlskrona.se

Administratör
med inriktning på 
samordning och ekonomi

– Med Jesus i Centrum!
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Lp-verksamheten
bedriver missbrukarvård på kristen grund. 
den kristna människosynen om allas lika 
värde är grundläggande i arbetet.  Vår  
personal arbetar som verkliga front- 
arbetare och står på de svagas sida.

NYtt: Loppis VarjE VEcka!  
öppet tisdagar & torsdagar 10.00 – 14.00

tel. 0455-69 49 79 
lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu

Bra design för företag  
och organisationer.
www.ravnbo.com

driVEr dU  
FÖrEtaG? 

Vill du stödja Pingstkyrkans 
verksamhet (innan skatt)?  

annonsera i ankaret! 
För mer information, mejla

 info@pingstkyrkankarlskrona.se 

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

Adr Sunnav. 99A 
Tel 0455-20041
Fika på Café 2 - 
nybakat och gott!

Inlämning:  
Mån – Tor kl 9 – 15  
Tis kl 17 – 20 
Mobil: 0768-858 655

ÖppeTTIder:
Mån 12 – 17
Tis 17 – 18
Lör 9.30 – 13.30

- och gör en insats för både  
miljö och medmänniskor

Skänk dina   
  saker! 

STorT TACk  
till alla som har skänkt saker 

och handlat hos oss under 

2014! Vi kunde totalt ge 

över 1,5 miljon kr till olika 

hjälpverksamheter!

TaCK Till VÅra sPonsorer!:
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Födelsedagar
40 år: 
14 Maj Jenny Friberg
14 Juni Farhad Heydari

50 år  
9 Apr Stefan Hyltevard
27 Apr Mervash Rahdar
7 Maj Rupert Lindén
2 Juni Johan Wallin
3 Juni Susanne Salomonsson
8 Juni Monica Bergström

60 år  
2 Apr Mikael Järnerfalk
6 Apr Karin Wennborg
26 Apr Agne Fredriksson
11 Juni Kjell Jönsson

65 år  
3 Maj Eva Petersson

70 år  
13 Maj Ethel Lindqvist

75 år  
28 Mars Britt-Louise Nydahl

80 år  
17 Apr David Claesson

90 år och däröver 
13 Mars May Gullbing 96 år
17 Mars Gunborg Malmstedt 90 år
24 Apr Ruth Hultgren 93 år
1 Maj Ingegerd Olsson 90 år
14 Maj Maj-Britt Pettersson 91 år

Hembud
1 Dec Ing-Marie Bergström
19 Jan Noomi Dahlén
24 Jan Gun Bennett 

dop
28 Dec Bengt Lundsgård

Inflyttade
28 Dec Anette Lundsgård

medlemsnyTT

Vi söker redaktör!
Skulle du kunna tänka dig att 
vara redaktör för Ankaret? 
Att utveckla församlingens tid-
ning tillsammans med ett team. 

skriva? Fota? Vara 
vårt nyhetsankare?
Vi söker också medarbetare som 
kan tänka sig att skriva en artikel, 
göra en intervju, fota någon eller 
något av det som sker i försam-
lingen etc.
Kontakta: Ulf Sundkvist eller 
Göran Olsson

efter drygt 17 år har hon mer eller mindre blivit en 
institution, yvonne severinsson. 

Vecka efter vecka har hon betalat räkningar, bokfört och hållit 
ordning på församlingens expedition inte minst på oss pastorer. 
Det har varit en särskilt utmaning de senaste åren då församling-
ens verksamhet vuxit en hel del.

Men hon har inte bara administrerat. Många är de samtal och de 
böner som betts där på hennes rum. Många är de människor som 
hon lyssnat på och gett ett uppmuntrande ord. Dessutom har hon 
tillsammans med sin man Mikael startat upp ett arbete i Kungs-
marken där åtskilliga nysvenskar och studenter funnit livet i Jesus.

Nu slutar hon sin anställda tjänst som redovisningsekonom och 
går vidare. Som församling säger vi stort tack och önskar Yvonne 
Guds rika välsignelse.

Ulf Sundkvist, Föreståndare

Tack yvonne!

Fast ÖVErFÖriNG = 
trYGG EkoNomi
Kom i gång med fast givande:
Beställ en fast månatlig överföring 
på din internetbank. då får
församlingen en mer förutsägbar
ekonomi. Bankgiro finns på s 3!
Nu finns även möjlighet att ge en 
gåva via swish.
numret är: 123 060 99 17. 
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kände mig mer eller mindre offside härom-
dagen. Hamnade på ”Norra stå” som hemma 
publikens ståplatsläktare heter på Arena Rosen-
holm. Hamnade och hamnade förresten. Jag 
valde själv att gå dit. Ville känna hur det känns 
att stå där mitt i värsta hejarklacken. Karlskrona 
mot min hemstads Karlskoga, i hockey.  
Över 3000 pers. Och på läktaren, packat.  
De dånande trummorna fick hela bröstkorgen 
att vibrera. Trumhinnorna jobbade järnet. Ändå 
stod jag där med frågan: Passar jag in här? Visste 
ju inte ens vilket lag jag skulle heja på.

Känslan av att inte passa in, att inte höra 
hemma, att inte duga, känslan av utanförskap 
har nog alla drabbats av. Utanförskap. Känn på 
det. Det gör nästan ont att röra vid ordet. Hur 
ska då inte verkligheten bakom vara?

För en del kan det handla om arbetslöshet. 
Utan jobb känns det ofta som om man inte 
passar in. Vår vanliga fråga; ”och vad sysslar 
du med då?”, skär djupa revor i själen. Inget 
jobb, inte medräknad eller? För andra kan det 
handla om kläderna. Tonåringen som driver 
sina föräldrar till de mest galna inköpen gör ju 
det för att passa in. Kläderna är ofta nyckeln 
in i gänget. Har man inte de rätta är man inte 
”inne” eller? För andra kan det handla om 
tekniken. Senaste uppdateringen ska finnas på 
plats. Snabb ska den vara om man ska med i 
häftigaste gruppen eller? 

Listan kan göras lång. Sammanhanget kan vara 
ditt eget. Utanförskap är tyvärr en del av verk-
ligheten i vårt eget land. Tänk då att komma hit 
från krig och elände utan kunskap om vare sig 
språk eller kultur. Utanförskapet ligger väldigt 
nära oss och så har det alltid varit.

Därför är det intressant att läsa om hur den 
kristna gemenskapen, kyrkan, beskrivs i bibeln. 
En kropp. Kristi kropp. ”Om foten säger: ”Jag är 
ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den 
likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är 
inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det 
likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, 
vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, 
vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud 
gett varje enskild del just den plats i kroppen 
som han ville. Om alltsammans var en enda 
kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det 
emellertid många delar, men en enda kropp.” 
1 Kor 12:14-20 

Problematiken är känd, men åtgärdad. Olikhe-
terna, ovanligheterna blir i den kropp som är 
kyrkan en tillgång. Egoismen utmanas. ”Ögat 
kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, 
och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver 
er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som 
verkar svagast är nödvändiga” 1 Kor 12:21-22

Nu består varje kyrka av människor, ofullkom-
liga människor. Därför blir detta både en vision 
och en kallelse. Bara om kroppen, kyrkan, är 
döpt i Jesus ande blir denna vision möjlig. En 
kyrka med plats för alla. Också för den som inte 
passar in någon annanstans.

Så, skulle du hamna på södra läktaren i Pingst-
kyrkan och höra lovsången ljuda lite högre än 
vanligt. Ta det bara lugnt. Sitt en stund och 
titta på. Efterhand kan det bli som för mig på 
”Norra stå”. Också jag jublade över segern med 
mitt nya lag. Karlskrona vann med 2-1!

Ulf Sundkvist - pastor
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