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På så vis skapas arbete och resurser 
till socialt bistånd, men vi bidrar 
också aktivt till ett klokt sätt att 
leva. Inte ”slit och släng” utan ”slit, 
men förvalta och återanvänd”.

Lite så tänker jag att det är med det 
kristna livet. Gud kastar inte bort 
min historia, hur bökig, krånglig 
eller mörk den än kan vara. Gud 
återanvänder mig och mitt liv. Där 
andra ser skräp, ser han en klenod 
och betalar dyrt om det behövs, 
bara för att få mig. Han tar mig 
varligt, tvättar, slipar och lagar och 
en gammal människa blir som ny, 
född på nytt. Så Second Hand är 
minsann inte dåligt det!

Att Second Hand har blivit en 

sådan succé gläder oss i Pingst-
kyrkan. Där skapas möten och 
resurser. Där fikar vi, pratar och 
jobbar ihop. Där är vi faktiskt 
kyrka tillsammans med Jesus. 

Så när namnet på en ny kör skulle 
formas var det enkelt, ”Second 
Voice” naturligtvis. Nu är visionen 
mer än en ordlek. Kören välkom-
nar alla. Kören vill återanvända 
utan att slita ut. Kören vill också, 
precis som Second Hand, skapa 
resurser för bistånd.

Ha nu en riktigt go höst!

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.

second Voice
allt måste inte vara nytt. det har vi förstått 
nu. second hand går som tåget. det är ju 
lite kul. det som kanske bara skulle stå och 
skräpa eller kanske till och med slängas får 
en andra chans, ”a second chance”. 

det är pÅ läger det händer...
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Ulf sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
göran olsson, pastor och vice föreståndare 0768-68 11 13
louise sundkvist, församlingsdiakon  0734-19 99 66
amanda lundström, ungdomsledare  073-376 47 96
Carina holmesson, musik/Café Ankaret  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, Christina pettersson 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: 

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

när klockan är åtta drar mitt alarm 
igång där jag ligger hemma i sängen. 
Jag vaknar till och funderar på varför 
jag ska upp så här tidigt egentligen? Jag 
har ju sommarlov. 

Men inom några sekunder har jag insett att det 
är ju läger som gäller idag! Och med ens blir 
det fart på mig. Jag flänger omkring i rummet 
för att se till att allt är nedpackat: kläder, skor, >>

det är pÅ läger det händer...

tandborste, kudde, lägerkiosk (mycket viktigt), 
Bibeln (ännu viktigare) och vid lunchtid är vi 
ledare samlade ute på Kustgården Senoren. Vi 
förbereder för barnens ankomst och ser oss 
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>>

omkring för att få lite koll på läget. 
Efter någon timme där ute började barnen 
droppa in. De kom springande, hälsade glatt 
och så kommer föräldrarna strax efter, bärande 
på all packning. När föräldrar och syskor åkt 
hem är vi ungefär 70 personer kvar. Det är barn 
som ska vara med på knattelägret (5-8 år) och 
barn som ska med på sommarlägret (9-13 år), 
ledare, mattanter och några föräldrar. Alla var 
lika förväntansfulla inför att få ha ett fantas-
tiskt läger tillsammans och fantastiskt blev det 
verkligen.

Vi delade på knattelägret och sommarlägret 
och alla fick packa in sig i sina rum. Många 
uppskattade att man hade ”egna” rum istället 
för en stor sovsal. Även en del ledare tyckte det 
var skönt att kunna ta sig en eftermiddagslur i 
sitt rum.
Lägret drog igång och redan från dag ett, från 
det att barnen glatt kom springandes, till den 
sista dagen då de, trötta men nöjda, sakta gick 
därifrån för att få berätta om lägret för syskon 
och föräldrar, hade vi det otroligt bra. Både 
knattarna, som var där två dagar, och de lite 

större barnen, som var där i hela sex dagar. 
Som ledare brukar man alltid undra lite vad 
det är man har gett sig in på strax innan lägret 
drar igång, men det visar sig alltid att det är 
något otroligt bra som är värt varenda minut! 
Det är värt varenda minut man har lagt på 
förberedelser och packning (som i mitt fall är 
ganska många minuter). Även när man kom-
mer hem från lägret, öm i kroppen, sliten och 
väldigt trött så känner man fortfarande att det 
är värt det! Varenda minut sömn man förlorat 
och vartenda blåmärke som dykt upp på grund 
av lekar och annat. Vartenda lite grej har varit 
så värt det, för att få spendera tid med dessa 
underbara barn! För att få leka, busa, skratta, ha 
samlingar, prata om livet och framförallt för att 
få prata om Gud.
Att få se dem växa i sig själva och sin tro, det är 
ovärderligt och det är så roligt att få vara med 
när det händer, för det gör det på läger. Det är 
då barnen skaffar vänner för livet, det är då de 
får se ledare skämma ut sig och det är då de 
kommer närmare Gud. 

Text & foto: Astrid Allert
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För få anmälningar till summer City 
Camp blev, tack vare viljan att träffas 
ändå, summer City hang. tre kvällar 
med häng, aktiviteter och undervisning. 

Tre kvällar i rad samlades ungefär 20 ungdomar 
i blandade åldrar. Det tycker jag är fantastiskt 
roligt. Vi startade varje kväll i kyrkan där vi 
samlades kring ämnet ”Sex saker du bör vara 
med om i din tro”. Vi tog två punkter varje kväll 
och jag gav ungdomarna sex punkter om vad 
jag tycker är viktigt i det kristna livet.  

Måndagskvällen startade vi stenhårt med punk-
terna ”1. Berätta för någon om din tro” och 
”2. Hitta någon att se upp till.” Efter samlingen 
drog vi ut till Dragsö för att spela minigolf. Ja, 
det är inte lätt när det är svårt. Att missa hålet 
sju gånger är inte kul. Kvällen avslutades med 
en match i kubb där fusk tydligen var tillåtet, 
eller?

Under tisdagskvällen gick vi lite djupare och 
drog igenom punkterna ”3. Döpa sig” och ”4. 
Göra något osjälviskt.” Därefter lämnade vi det 
varma och svettluktande rummet för kyrksalen 

och filmen ”The bucket list”. Jag kan inte påstå 
att kyrkbänkarna passar min beniga rumpa lika 
bra som en biostol men vid sådana här tillfällen 
intar man en avslappnad position, halvligger 
lite och slänger upp benen på bänken framför. 
Och ja, givetvis tog jag av mig skorna. 

Sista kvällen, sista punkterna. ”5. Läsa igenom 
hela bibeln” och ”6. Säga förlåt till någon som 
inte förtjänar det.” Inga lätta punkter som jag 
fortfarande inte har checkat av. Vädret bjöd in 
till en härlig kväll på Långö och jag hade hittat 
några fina chorizo-korvar som vi slängde på 
grillen. Tills solen gick ner studsade bollen 
över volleybollnätet. När jag kom hem framåt 
midnatt tömde jag mina skor från sand. 

Jag är så otroligt tacksam efter dessa tre kväl-
larna. Jag är så otroligt tacksam för  gemen-
skapen och den avslappnade stämningen som 
funnits där varje kväll. Jag är så glad för att om 
det inte blir ett läger så kan det bli något annat 
som är minst lika lyckat. Nu ser jag fram emot 
hösten med stor förväntan och med en känsla 
av att stora saker kommer att ske. 

Amanda Lundström

Summer 
City Hang
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deras vägar startade i helt olika 
delar av världen. azubuike Chekwube 
Zikora, även kallad Zubi, föddes för 
29 år sedan i nigeria. 27-åriga aniko 
Bunta har sina rötter i rumänien, men 
för några år sedan strålade deras vä-
gar samman i sverige, och i början på 
sommaren gifte de sig i pingstkyrkan 
i Karlskrona. häng med och läs om 
deras bakgrund, deras väg till Jesus 
och vad de tror att framtiden har i 
beredskap för dem.

– Berätta om er barndom. Hur har den påver-
kat er genom livet och de ni är idag? 

Zubi: När jag ser tillbaka på min barndom blir 

jag så tacksam till Gud för mina föräldrar. Jag 
har kristna föräldrar som präglade mitt liv. Min 
mamma har en unik relation till Gud. Hon är 
en kvinna som ber väldigt mycket. Hon berät-
tade för mig hur Jesus kom till henne under 
timmarna av bön och visade henne många 
saker. Jag minns att hon berättade för mig hur 
himlen såg ut, om dess skönhet som inte går att 
beskriva med ord. Jag älskade att vara i hennes 
rum för jag kände Guds närvaro likt väldoftan-
de parfym. Jag kommer ihåg miraklerna som 
hände när hon bad och tjänade Gud.

Den unika relationen som hon hade med Gud 
skapade en hunger och törst efter Gud i mitt 
eget liv. Vid 13 års ålder började jag söka Gud 
och det växte till en timmes daglig bön. Det var 
inte lätt att be en längre tid i början, min kropp 
värkte och mina tankar vandrade iväg ofta, 
men jag gav inte upp för jag var så hungrig och 
törstig efter Gud. Efter att ha pressat på i flera 

6

Zubi & aniko  
- på resa med Gud
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månader upphörde plötsligt kampen och slitet 
i bönen. Jag blev stilla och lugn i min ande, allt 
runt omkring mig blev tyst och en överväldi-
gande kärlek fyllde mig. Jag grät utan att veta 
varför. Jag observerade att atmosfären i mitt 
rum förändrades på grund av den Helige Andes 
närvaro. Vid den tiden kände jag hans beröring 
och jag såg allt på ett nytt sätt. Bibeln var så 
levande när jag läste ur den, jag förstod att det 
var sant. Jesus är verklig!

Aniko: Min mamma var barnlös och bad Gud 
om ett barn, så som Hanna bad för att få sin son 
Samuel i Bibeln. Min mamma sa till Gud att 
hon skulle tillägna barnet till Honom och upp-
fostra barnet till Hans ära. Efter ett tag föddes 
jag. Min mamma höll sitt löfte till Gud. Mina 
föräldrar lärde mig om Jesus och jag gav mitt liv 
till Honom när jag var väldigt ung. När jag var 
14 år lät jag döpa mig. Min mamma tog mig till 
kyrkan varje söndag, även om jag var sjuk. Hon 
gav mig många kristna böcker att läsa för att 
jag skulle växa andligt. Varje kväll spelade hon 
gitarr för mig och min syster när vi skulle sova 
och läste en berättelse om Jesus liv. Mamma 
berättade historier om min mormor, som dog 
innan jag föddes. Hon berättade hur seriös 
mormor var i sitt andliga liv och om hennes 
andliga gåvor, så som det profetiska, mirakulösa 
helande, kunskapens ord, syner, och hur hon 

till och med uppväckte tre barn från det döda. 
Min mormor formade min mammas liv och 
min mamma formade mitt liv. Min familjs liv 
är ett mirakel, så många mirakler skedde. Detta 
påverkade mitt andliga liv, för jag såg att det 
inte är omöjligt att leva ett liv likt Jesus och att 
göra saker som Jesus gjorde. 

– Vet ni vilken kallelse eller vilja Gud har för 
era liv?

Aniko: År 2006 fick jag min kallelse från Gud. 
Han berättade för mig att Han skulle sända mig 
ut ur landet till många nationer. Men jag var 
inte fullt utrustad och hade jobb i min hem-
församling. Gud sa att jag skulle ta emot den 
Helige Ande och att jag skulle vara trogen i det 
lilla, då skulle Han lyfta mig. Jag hade bara en 
önskan till Gud. Det var att han skulle leda mig 
till min framtida make och att han skulle vara 
den som tog med mig utomlands. Jag anade 
redan då att han inte skulle va från Rumänien. 
Jag visste inte vart eller när jag jag skulle åka, 
men Gud lovade att Han skulle bereda vägen; 
jag skulle lita på Honom och fokusera på de 
uppgifter jag fått från Gud. Efter att jag slutade 
universitetet började jag jobba i min by som 
geografilärare. Där jobbade jag i tre år, 2008-
2011, samtidigt som jag var ungdomsledare i 
min hemförsamling.  >>

Vi är bara verktyg i 
skaparens mäktiga 
händer

”
Zubi & aniko som små barn, ännu ovetandes om att deras 
vägar skulle mötas på andra sidan jordklotet. 
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Jag fick många andliga gåvor från Gud. De kom 
upp till ytan som ett resultat av de många profe-
tiska gudstjänsterna som jag besökte. Här blev 
min profetiska gåva skarpare. Den Helige Ande 
är en viktig hjälpare i min andliga tillväxt. Desto 
mer jag växer andligt, desto fler gåvor ger Gud 
mig. Jag vill använda dessa gåvor till att ära Gud.

Zubi: 2005 var min relation till Herren på en 
nivå där Han sände mig till särskilda studenter 
i skolan för att ge dem ett ord från Honom. När 
jag gjorde det såg jag hur de plötsligt började 
gråta och blev så tacksamma till Gud medan vi 
bad tillsammans. Andra gånger har Herren gett 
mig ord att uppmuntra eller varna församlingen 
för misstag. På en missionsresa med en grupp 
missionärer gav Gud mig en bild av smärtan 
hos människorna. 2006 sa Herren till mig att 
Han skulle sända mig till  många nationer. Fyra 
dagar efter får jag ett telefonsamtal om att jag 
ska komma till England och senare på dagen 
ytterligare ett samtal om att komma till Sverige. 

Telefonsamtalet från Sverige handlade om att 
jag skulle studera Elektroteknik med inriktning 
mot telekommunikation på BTH. Det samtalet 
var från min kusin som bor här. Det är hur min 
resa till Karlskrona, Sverige började. Jag kom 
hit till Karlskrona den 20 november 2008.

– Hur träffade ni varandra? Varför blev ni 
förälskade och när visste ni att det var rätt?

Zubi: 2009 hade jag många vänner på besök 
hemma i lägenheten. De retade mig och sa, 
”Zubi, slappna av med lite vin, rökning och tje-
jer, istället för med kyrkan och Bibeln”. Jag var 
obekväm med ämnet, men så hörde jag Gud 
tala till mig i situationen. Han sa, ”Zubi, du 
har varit trogen mot mig och jag ska ge dig...”, 
sen öppnades mina andliga ögon och jag såg 
en kvinna. Hon bar skinande vita kläder och 
hennes hud lyste. Herren sa att den här kvin-
nan aldrig accepterar män och att Han skulle ge 
henne till mig. 

paret upplever 
att gud kallar 

dem till att 
berätta och 

undervisa om 
guds ord för 

många nationer.

i början på 
sommaren 2013 
gifte de sig i 
pingstkyrkan i 
Karlskrona.

>>
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Några månader senare chattade jag med en 
person på nätet, då jag kände att mitt hjärta 
började brinna som av eld. Jag kände henne 
inte, så jag frågade Herren vem hon var. Då 
påminde Han mig om min syn. Aniko var den 
kvinnan. Jag frågade om vänskap, men hon sva-
rade att hon inte blir vän med män. Hon sa att 
jag skulle fråga Gud om den här vänskapen. Det 
var ovanligt att höra, men jag bad och frågade 
Herren och Han svarade ja. När jag kom med 
svaret ”ja” till Aniko, svarade hon att vem som 
helst kan säga ”ja”, jag borde be om ett detaljerat 
svar. Jag återvände till bön och jag sa till Herren 
att Aniko hade ställt ett resonabelt krav och att 
om Aniko var kvinnan i min syn skulle Han ge 
mig specifik information om henne. Då berät-
tade Herren för mig att Han kallat Aniko till att 
tala Hans ord och vara ett ljus i många nationer. 
Han berättade många andra saker om henne 
också. Jag berättade för Aniko vad Gud sagt 
och hon var förstummad över hur jag kunde 
veta allt detta om henne. Det finns många fler 
konfirmationer från Gud om vad Han berät-
tade både för mig och Aniko. Detta delade jag 
med Anikos familj när jag var och hälsade på i 
Rumänien 2010. 

Aniko: Sista gången vi bad och fastade tillsam-
mans över vår relation, fick vi glädje i våra 
hjärtan. Det var en glädje som jag aldrig känt 
förut, en glädje i min ande som jag inte kan 
förklara. Sen ringde Zubi och sa att hans hjärta 
var fyllt av glädje och frid. Jag berättade att jag 
kände likadant. Från det ögonblicket visste vi 
att vår relation var från Gud och att det skulle 
sluta med äktenskap. Efter denna konfirma-
tionen fick vi kärlek från Gud, för jag ville inte 
bli förälskad innan jag visste att det var Guds 
vilja. Jag ville ta ett beslut med klart huvud, som 
inte påverkades av känslor. Senare började Gud 
öppna dörrar för mig att få komma till Sverige 
och stängde dörrar på hemmaplan. I augusti 
2011 började jag min ettåriga master på BTH, 
där jag studerade Hållbar utveckling. 

– Vad / vem är Gud för er?

Zubi: Gud är vårt livs Kärlek och Han är allt för 
både mig och Aniko. Det är därför vår bön är 
helt fokuserad på tillbedjan och är ett uttryck för 

vår kärlek till Honom. När Aniko och jag öser ut 
den här kärleken från vår ande på vår hemliga 
böneplats, är det som om rummet blir levande 
av elektricitet och eld. Då brukar jag höra Hans 
röst och Hans vägledning. Ibland börjar tårarna 
rinna för Hans närvaro är så stark och Jesus blir 
så verklig för oss. Detta är så vackert att vi inte 
kan uttrycka det i ord. De här stunderna är den 
delen av livet som vi värdesätter allra mest, inget 
i världen kan jämföras med det.  

– Hur talar Gud till er? Hur leder Han er på 
den väg Han vill att ni ska vandra?

Gud talar till oss på olika sätt; genom Hans 
ord, genom den Helige Ande, men även genom 
andra människor. Vi brukar spendera tid i bön 
tillsammans och enskilt. Det är väldigt viktigt 
att tala med Gud och sen att lyssna på Honom. 
Vi har erfarit många gånger i vårt liv att när 
vi litar på Gud och väntar tålmodigt, kommer 
Han att tala till oss. Gud har sin egen tidslinje.

– Har ni några drömmar eller visioner för 
Guds församling i Karlskrona? 

Zubi: Jag vet att det kommer bli en stor väckelse 
i vår kyrka i Karlskrona och den är redan kom-
men. Ingenting är omöjligt för Gud och ing-
enting är omöjligt för oss heller. Bönemän och 
kvinnor kan återskapa allt de tänker, ser och 
drömmer om. Allt vi kan säga till församlingen 
är att drömma stort om att nå ut till samhället 
och köra på det. Bara tro, för om vi kan se det i 
vår ande, då kan vi få det! 

– Vad har ni för framtidsplaner? Är det att 
stanna i Karlskrona eller att flytta vidare till 
någon annan plats?

Vår framtid är i Guds händer. Vi vet inte exakt, 
men vi har sett hur slutet skulle kunna se ut. 
Däremot vet vi inte hur lång tid det är mellan 
nu och slutet. Gud leder oss del för del, linje för 
linje, kraft för kraft och ära för ära. Vi är bara 
verktyg i Skaparens mäktiga händer.

Intervju och översättning från engelska till 
svenska: Fredrik & Charlotte Åkesson
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Glimtar 
från församlingens verksamhet 
Våren 2013

i gudstjänsten den 
23 juni hade vi 
glädjen att döpa 
fem stycken. Bland 
annat Cecilia Karls-
son & omosede 
esosa ekhator. 

i gudstjänsten  
 spelade också bandet: 

Unashamed.

några av ungdomarna hade förmånen att besöka ung-
domshelgen på Nyhem. Dår fick de bl.a. se dansgruppen 
devine och lyssna till lovsång med gabriel hagenfors. 

34 barn i åldrarna 9-13 år var samlade till läger på Kust-

gården/senoren 11-16 aug. dagar fyllda av lekar, stoj, bad 

och mycket Jesus. seniorernas 
vårresa gick 
till Kalmar och 
rockneby. läs 
mer på sidan 20. 

skärgårdskyrkan fanns på plats på torget under 
Karlskrona skärgårdsfest. läs mer på sid 17.

den 26 maj var 
det avslutning för 
agnes, elin, andré, 
elliot och david, 
årets konfirmander. 
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BArN- och uNGdomsverksAmhet varje vecka
onsdagar  09.30  spädbarnsmusik 0-1 år, start 4/9
torsdagar  09.30  musiklekis – 1 år och uppåt, start 5/9
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6, start 6/9
 18.00  mp – mission possible, start 6/9
 18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8, start 6/9
 19.30  Ungdomssamlingar - after 8 - tonår och uppåt, start 6/9
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. start 1/9

– 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, start 4/9 (jämn 
vecka), kl. 15.30 till 18.00, fika 5:-

Pysselverkstad för alla i Café 
ankaret. Vi möts varje måndag kl. 18.00 
– 20.00 i Café ankaret. se även sid 23.

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering
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30 Fr 20.00 ZIoN:musikcafé - ungdomssamling 
31  Lö  09.30  second hand, Bergåsa. all försäljning denna dag går oavkortat till vår 

lp-verksamhet.
  10.00 LP:s Loppmarknad på Tennvägen 11
1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens höstupptakt ”Livets resa – om trons andliga resa” 

Ulf sundkvist, göran olsson, amanda lundström, bandet Unashamed, 
söndagsskolan startar,  
”Efter Gudstjänst” i Hoglandspark, grillfest, tipspromenad, 
musik, gemenskap m.m. 

 
3  ti  12.30  sopplunch med Bibelsamtal – tro, övre salen (20:-) 
  17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
4 on 10.30 Bön
  18.00 Bön inför hösten
5 To 18.00 Rödebygemenskap med Senorenteamet, Filadelfia Rödeby
  18.00 Bön inför hösten
6 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
7 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
  14.00 andakt af Klint
  18.00 Bön inför hösten
8 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små och stora ”Ömsesidigt beroende – Du och kyrkan” 

göran olsson, Barnrådet
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11 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön
12 to 14.30 andakt Vitus elena
13 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
15 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard ”Vem kan leda en kyrka?” Ulf sundkvist, 

söndagsskola, församlingsmöte efter gudstjänsten, extra insamling till 
”Pingst - nystart”

 
17  ti  12.30  sopplunch med Bibelsamtal - Bön, övre salen (20:-) 
18 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
19 To 17.00 Kring Ordet med Ulf Sundkvist, Bibelundervisning och samtal/fika, 

Filadelfia Rödeby 
  18.30 andlig vägledning - Frågor och svar
20 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
22 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00  Gudstjänst ”När livet rämnar” – Om otrohet och 

förlåtelse. Vår gäst marita orevi som själv gått igenom en svår 
skilsmässa delar sina erfarenheter och predikar, Ulf sundkvist, 
söndagsskola.

 
24 ti 14.00 mötesplats för daglediga, göran olsson visar bilder från Karlskrona 

med omnejd 
25 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
26 To 18.00 Rödebygemenskap med Strängmusiken Karlskrona, Filadelfia Rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
27 Fr 20.00 Zion:musikcafé - ungdomssamling 
29 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst ”Vad ska kyrkan göra? – Om kyrkans uppgift i världen” 

göran olsson, söndagsskola
  18.00 Sånger om livet ”Samtal med ett nyfiket hjärta” - Kim 

stranne, patrik gullbing, michael nilsson, ola erserum, Ulf sundkvist
 

1  ti  12.30  sopplunch med Bibelsamtal - gud, den helige ande, övre salen (20:-)
  17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
2 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
3 to 18.30 andlig vägledning - Frågor och svar
4 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
5 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
6 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard ”Kyrkans ekonomi – Om förvaltarskapstanken 

i bibeln” Ulf sundkvist, söndagsskola, offergång
  18.00 Kvällsmöte med senorenteamet 
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9 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön
  18.30 alpha-kursen startar 
10 To 17.00 Kring Ordet med Ulf Sundkvist, Bibelundervisning och samtal/fika, 

Filadelfia Rödeby 
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
11 Fr 20.00 sPIk-event ”Stolt och nykter” Cirkus mie och håkan axéll, 

amanda lundström, bandet Unashamed
12 lö 18.00 lp-Ung ”Radikal Kärlek” Cirus mie och håkan axéll
  20.00 lp-Ung ”Radikal Kärlek” Cirus mie och håkan axéll, amanda 

lundström, bandet Unashamed
13 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst ”Kyrka med Guds hjärta” håkan axéll och Cirkus mie från 

spiK/lp-Ung, amanda lundström, göran olsson, söndagsskola
 

15  ti  12.30  sopplunch med Bibelsamtal - helige ande, hjälparen, övre salen (20:-)
16 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
17 to 14.00 andakt Fregatten 
  18.30 andlig vägledning - Frågor och svar
18 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
20 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst ”Kyrkan och Israel - Ersätter kyrkan Israel eller hänger historien 

ihop?” Ulf sundkvist, söndagsskola
  18.00 Sjukhuskyrkans höstmöte, Jonas Pramvall m.fl. 

 
22 ti 14.00 mötesplats för daglediga, Barbro hörberg från Karlshamn
23 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
24 To 18.00 Rödebygemenskap med Reine Jonsson, bildvisning, Filadelfia Rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
25 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
26  Lö  18.00  Konsert: ”Sånger om livet” robert Åkesson/örebro, 

pingstkyrkans solister och orkester, fri entré
27 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst göran olsson, sång robert Åkesson, söndagsskola

 
29  ti  12.30  sopplunch med Bibelsamtal - andens gåvor, övre salen (20:-)
30 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
31 To 17.00 Kring Ordet med Anders Bertling, Bibelundervisning och samtal/fika, 

Filadelfia Rödeby 
  18.30 andlig vägledning - Frågor och svar
1 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
2 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
3 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard ”Kyrkans vision om evigheten” rupert lindén, 

söndagsskola
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evangelist

allsångs-
ledare..?

Förskollärare
När LIvet 
rämNAr
hatet efter makens svek höll på att äta upp 
marita orevi inifrån. men när hon insåg att 
förlåtelse ytterst är ett beslut och inte en 
känsla började resan till ett inre helande.

Marita var 19 år när de gifte sig, och två barn och 19 år 
senare trodde hon att de två skulle leva tillsammans som 
gifta hela livet. Men 2009 fick hon reda på att han träffat 
en annan kvinna. Det var en total chock för Marita. 
Livet föll ihop som ett korthus och de separerade. 

Samtidigt som Marita bearbetade sorgen över att ha 
blivit lämnad fick hon lära sig att leva med situationen. 
Bitterhet och hat slog rot. Men hon ville bli fri från de-
struktiva tankar som drog ner henne. Marita bad: ”Gud, 
du måste hjälpa mig att förlåta”.
 Hon skickade ett kort mejl till en kristen förkunnare 
och skrev: ”Kan du inte be till Gud för mig om hjälp att 
förlåta”. Svaret blev: ”Att förlåta är ett val, inte en känsla.”  
Nu förstod jag att jag måste välja att förlåta oavsett 
känslorna, säger Marita. Den första tiden efter förlåtel-
sen tänkte Marita att friden inombords kanske bara var 
temporär, men den består. 

Nu längtar hon efter att få se fler sårade människor 
upptäcka förlåtelsens kraft. Hjälpa dem att inse att män-
niskan behöver förlåta för sin egen skull.
– Du behöver inte stanna i din bitterhet eller i din 
brustenhet, utan Gud kan faktiskt göra en ny väg för dig, 
berättar Marita.

Fotnot: läs hela berättelsen om marita i tidningen liV nr 1/2013.

Gudstjänst med Marita Orevi 
Söndag 22/9 11.00: ”När livet räm-
nar – Om otrohet och förlåtelse”

musikpedagog
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Pastorsbarn, många flyttar i barndo-
men, hela 23 gånger. Mobbning i 
skolan, tjänst i alla församlingar som 

hon tillhört hör till historien. Som 10-åring 
blev hon pianist i församlingens kör. Första 
anställningen var i församlingstjänst efter 
avslutad grundskola som 16-åring. Hon fick då 
en praktikplats som barn- och ungdomsledare 
och körledare.
Efter arbete i fiskindustri blev det studier under 
tre år på Mariannelunds folkhögskola, trots att 
hon lovat sig själv att aldrig mera gå i en skola 
efter de negativa skolupplevelser hon hade i 
bagaget. Hon gick två år på bibellinjen i Mari-
annelund. Under tredje året blev hon anställd 
på halvtid som musikansvarig för att utveckla 
musikutbildningen på skolan och på halvtid 
läste hon till högskolebehörighet.
 Hösten 1988 behövde Pingstförsamlingen 
i Karlskrona förstärkning. Den dåvarande fö-
reståndaren Folke Steen åkte till Mariannelund 
för att förhöra sig om det fanns någon lämplig 
kandidat. Carina utpekades direkt, accepterade 
kallelsen och flyttade till Karlskrona för att ar-
beta heltid som evangelist och församlingsmu-
siker, en tjänst hon innehade under 3 år. Sedan 
lockade studier. Carina flyttade till Kalmar för 
att utbilda sig till förskollärare. Trots att det 
var en tillfällig vistelse på 2,5 år flyttade Carina 
över sin församlingstillhörighet till Kalmar. 

Förskollärare
Jag sitter och samtalar med Carina  
holmesson under middagspausen på
barnlägret på Kustgården senoren.
Jag undrar vilken titel som passar bäst 
in på henne. hon betonar evangelist-
rollen – men när jag frågar vad detta 
innebär blir hon lite frågande. hela livet 
genomsyras av önskan att förmedla 
kristen tro. allt vad hon gjort och kom-
mer att göra färgas av hennes önskan 
att hennes gudstro skall märkas i dagliga 
livet och att hon får dela med sig av 
evangeliet.

musikpedagog

>>
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SECOND HAND

Hon ville tillhöra församlingen på den tillfälliga 
bostadsorten.
 Sin blivande man hade hon träffat i Karls-
krona. Daniel Holmesson som också gick på 
lärarhögskolan i Kalmar och de tog lärar-, resp 
förskollärarexamen samtidigt i December 1993.
 När barnen kom tog familjen ett gemen-
samt beslut. Carina ville vara hemma hos 
familjen under barnens småbarnstid. Men 
församlingsengagemanget fanns kvar. 1996 
började föräldrar i Carinas bekantskapskrets 
träffas tillsammans med sina barn. Efter en tid 
började man sjunga med barnen och Carina 
hade gitarren med. Gruppen växte och man 
började använda kyrkans lokaler för gruppen 
och sedermera tillkom även musiklekis. Genom 
Bildas försorg utbildade hon sig inom barnmu-
siken och blev barnmusikpedagog. Under ett 
par år ledde hon också kören Charisma som 
tjänade till stor välsignelse i församlingen.
 Arbetet som barnmusiker har fortsatt att 
utvecklas och under de senaste åren har Carina 
varit anställd deltid, dels i vår församling som 

ledare av spädbarnsmusik och musiklekis, men 
också i Frälsningsarmen Karlskrona med körer, 
spädbarnmusik och musiklekis. Samarbetet 
med Frälsningsarmen avslutades 31 juli 2013.
 Carinas musikledartjänst utökas istället 
med 15 % i församlingen. Det ger utöver barn-
musiken, också möjlighet att starta en helt ny 
kör, Second voice. Visionen är en bred kör som 
välkomnar alla som gillar att sjunga med målet 
att både förmedla och vara med om evangeliet. 
Second voice ska också vara en röst för män-
niskor i nöd och lyfta biståndsfrågorna i varje 
framträdande. Carina ska dessutom gå in i en 
halvtidstjänst på Café Ankaret som biträdande 
caféföreståndare till Christina Petterson som 
går i halvtidspension.
  Vi välkomnar Carina till fortsatt tjänst i 
församlingen som evangelist, barnmusiker, 
körledare och pedagog, caféföreståndare och 
annat som hon önskar utveckla. Allsång på 
äldreboende kanske blir en ny gren av hennes 
uppgifter?

Asta Carlsson

Har du en bättre 
begagnad röst? 
I september startar Pingstkyrkan en helt ny 
kör för dig som gillar att sjunga! 
- det blir en bred repertoar säger Carina holmesson, som blir körens 
projektledare. Vi kommer att sjunga allt från visa till gospel. 
second voice vill ge alla körintresserade möjlighet att sjunga i en kör. 
Kören kommer utöver konserter och gudstjänster i pingstkyrkan 
också att medverka i andra sammanhang. målet är nämligen inte bara 
musik och sång utan också att utmana till bistånd och socialt arbete. 
i varje samanhang kören medverkar är visionen att vara en ”second 
voice” för de som inte hörs och för den som behöver hjälp och stöd.
- Vi har ju i många år försökt göra en skillnad genom vårt biståndsar-
bete. därför känns detta jättebra, att få lyfta biståndsfrågor och bidra 
till en bättre värld, fortsätter Carina

redaktionen

>>
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sakta men säkert fylls bänkarna i 
Fredrikskyrkan. Jag ser människor 
med rötter från många olika platser. 
här ska skärgårdskyrkan, ett ekume-
niskt arrangemang som Karlskronas 
församlingar tillsammans anordnat, ha 
sitt sista hålligång. den väl förberedda, 
glada kören är samlad på scen tillsam-
mans med musikerna.

De, tillsammans med solisten Paula Gullbing, 
kör igång med låten ”Happy Day” för att mjuka 
upp publiken, som entusiastiskt och utan tve-
kan börjar sjunga och klappa med. Hela kyrkan 
fylls av toner och sprudlande glädje. Jag ryser 
av välbehag, musik som denna behöver man 
verkligen då och då.
 Pastor Ulf Sundkvist hälsar alla varmt 
välkomna efter en låt framförd av Patrik Gull-
bing, och ber en kort bön. Därefter tar ännu en 
Gullbing, denna gång Benjamin, publiken med 
storm med en av Samuel Ljungblahds låtar. Jag 
kan omöjligt se någon runt om mig som inte 
ser glad ut eller diggar med i svängarna. Vi 

får avnjuta ännu fler sånger av bl.a. Madeleine 
Lundström och Sofia Loell. Publiken sjunger 
för glatta livet och klappar i takt. Stämningen 
och det här speciella ruset av lycka gör mig 
varm inombords.
 Efter ännu några sånger håller Ulf en kort 
reflektion om tron. Var ska man fästa sin tro för 
att den ska ha en så stabil grund som möjligt? 
Han drar paralleller med kyrkan vi är samlade 
i. Visst är det en gammal, vacker och rejäl 
kyrka, men inte ens den kan skyddas helt från 
katastrofer som jordbävningar o s v. Pelarna 
kan rasa och kyrkan bli en ruin. Var har man då 
sin tro fäst vid? Ulf berättar att det är på Gud 
man ska lägga sin tros grund. Gud kan inte 
förgöras. En mer stabil och pålitlig grund finns 
inte.
 Därefter får man frivilligt gå fram och tän-
da ett eget litet ljus, som en personlig och tyst 
bön. Skärgårdskyrkan avslutas med ytterligare 
ett par härliga sånger. Vi går ut i den ljumma 
sommarnatten, uppbyggda och fyllda med 
glädje som vi inte kan vänta med att sprida.

Text och foto: Vendela Holmesson

skärgårskyrkan



18

ingmar & linnea Bergström har sedan 
länge haft ett stort engagemang i 
Bangladesh och var även bofasta där 
i många är. snart åker de dit på nytt, 
och vi kollade läget inför kommande 
äventyr.

– När åker ni och hur länge är ni borta?
– Vi kommer att resa den 4:e november. Vi
reser till Dhaka i Bangladesh och stannar där
till den 17:e november. Då reser vi till Sri
Lanka och stannar där till den 26/11. Vi är
tillbaka i Karlskrona den 27 nov.
 
– Vad kommer ni göra?
– Jag (Linnea) ska arbeta med projektet PARAS, 
som är ett projekt för arbete med handikap-
pade. Jag är projektets rådgivare. Pingstförsam-
lingen i Karlskrona är svensk kontaktförsam-
ling för detta projekt. Mitt arbete kommer att 
handla om undervisning och att förbereda för 

PMU-seminariet på Sri Lanka. Jag kommer 
också att besöka projektets olika delar och vara 
det stöd som man önskat. Jag arbetade med 
handikappade i Bangladesh under vår tid som 
missionärer.
 
– Jag (Ingmar) kommer att ha två konferenser 
för pastorer och evangelister. En i Norra Bang-
ladesh och en i Södra Bangladesh. Jag kommer 
också troligen att undervisa på bibelskolan 
CDC (Christian Dicipleship Center/Kristet 
Utbildnings Center).
 
– Den 17:e november åker vi till Sri Lanka 
tillsammans med tre ledare för projektet 
PARAS. Där kommer vi tillsammans med 
andra församlingars representanter att delta i 
arbetsplanering för projekt 2015-2018. Det är 
representanter för församlingar som ansvarar 
för projekt i Syd Asien.
  
– På vilket sätt bidrar vår församling till arbetet 
i Bangladesh?

tILL 
BANGLAdesh 
På Nytt!
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– Pingstkyrkan i Karlskrona är kontakt-
församling för handikapprojektet PARAS i 
Bangladesh. Vi ger ett mindre ekonomiskt stöd 
tillsammans med Linköping och Norrköping. 
Stödet består av projektets egeninsats. 

– Vi ger också ekonomiskt stöd till bibelskolan 
CDC, med 10 000 kronor i månaden. Skolan 
utbildar pastorer och evangelister och arbetar 
socialt bland de fattigaste med undervisning. 
CDC är också plattform för IBRA:s arbete i 
Bangladesh och en stor del av vårt stöd används 
av IBRA. Vi är också ledamöter i AU Bangla-
desh vilket innebär att vi har ett visst inflytande 
över missionen i Bangladesh. 
 
– Missionsorganisationen Talitha Khumi är en 
snabbt växande Bengalisk organisation med 
nästan 2 000 församlingar. Man har skrivit till 
Karlskrona och bett om undervisningshjälp 
vilket innebär att undervisa unga pastorer och 
evangelister. Församlingen har ställt sig positiv 
till att låta oss resa ut och hjälpa till med denna 

undervisning. Novemberresan är mitt, Ingmars, 
fjärde tillfälle att undervisa i organisationen.
 
–Vilka mål/visioner finns för framtiden för arbe-
tet i Bangladesh?
– All mission, också vår församlings mission, 
har som målsättning att förverkliga uppdraget 
enligt Missionsbefallningen. Detta innebär att 
vi i första hand vill ge evangeliet till människor. 
Därför försöker vi att arbeta genom bibelskolor, 
IBRA och evangeliserande nationella organi-
sationer. Vi vill också förverkliga Matteus 25 
som talar om att hjälpa den fattigaste. Det vi 
här hemma ser som självklarhet i social välfärd 
är en dröm för människor där vi idag arbe-
tar. Vi vill genom vårt sociala arbete sträcka 
ut en hand mot de människor som har det 
svårast. Landets befolkning hör till jordens fat-
tigaste. Bland de fattiga finns de handikappade.

Fredrik Åkesson

linnea underviser 
på CdC (Christian 
dicipleship Center)

Från arbetet med paras.

tILL 
BANGLAdesh 
På Nytt!
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Stolpestad musikkonsult AB
stolpestad.se

i slutet av maj hade jag förmånen att följa 
med på seniorernas traditionella vårresa. 
Vi besökte två relativt nybyggda kyrkor. 
lorensbergskyrkan (pingstkyrkan) i Kal-
mar och ryssby kyrka (svK) i rockneby 
norr om Kalmar.  pingstförsamlingen hade 
sålt sin gamla kyrka och byggt nytt som 
invigdes i december 2012, medan ryssby 
kyrka förstördes i en våldsam brand 2001 

och den nya kyrkan invigdes 2005. 

Det som fascinerade var att båda församlingar-
na hade beslutat att deras kyrkor skulle präglas 
av Jesus. Inte en korsfäst Jesus, utan en levande, 
närvarande och välkomnande Jesus. När jag 
lyssnade på Uno Solinger som är pastor och 
föreståndare i Lorensbergskyrkan och Torbjörn 
Stille som är Kyrkoherde i Ryssby kyrka hörde 
jag nästan identiska berättelser. Båda ville 
välkomna alla människor att få möta en levande 

och närvarande Jesus. 

När man klev in i Lorenbergskyrkan möttes 
man av Jesus ord från Johannes evangelium. 
Kyrksalen var utsmyckad med ett välkom-
nande och omfamnande kors. Ryssby kyrka var 
utsmyckad med en stor altartavla som fungerar 
som ett skåp då huvudmotivet döljs genom två 
halvdörrar. När man öppnar dessa dörrar fram-
träder en välkomnande Jesus med många olika 
människor omkring sig. En tavla av konstnären 
Monica Strandberg som inspirerats av Christer 
Hultgrens sång ”Herre till dig får jag komma”. 

För mig var det lite överraskande att dessa båda 
nybyggda kyrkor skulle ha så mycket gemen-
samt. Att de båda hade ett så starkt fokus på 
en levande och välkomnande Jesus. Jag känner 
tacksamhet över att ha fått tagit del av deras 
berättelser och önskar dem båda Guds rika 
välsignelse i deras fortsatta arbete. 

Göran Olsson, Pastor

en resa med  
Jesus i centrum

20
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Ny kurs stArtAr  
9 OKTObER 2013 KL. 18.30

Vad är alpha?
alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurs-
tillfälle inleds med att vi äter tillsammans i en 
enkel och avslappnad miljö. det ger möjlighet 
att lära känna varandra. Kursen är öppen för 
alla och allt får frågas. ingen fråga är för liten 
eller för stor. alphakursen ges av alla kyrkor i 
de flesta kristna traditioner.

Innehåll
alphakursen består av en serie föreläsningar 
över ämnen som Vem är Jesus? och Varför och 
hur kan jag be? efter föreläsningarna möts vi i 
grupper för samtal och diskussion.

kostnad
Kursen kostar 300 kr och då ingår mat & 
material. avgiften betalas vid kursstart till 
pingstkyrkans Bg 982-2032

För vem?
alphakursen är för alla, speciellt den som  
- vill undersöka kristendomen
- är ny kristen
- är ny i stan eller kyrkan
- vill fräscha upp trons grunder

När?
Kursstart 9 okt. 2013 kl. 18.30
Kursen omfattar ca 10 onsdagskvällar under
hösten 2013 & våren 2014
Varje samling börjar 18.30 & slutar 21.00

Var?
Café ankaret i pingstkyrkan
Västra Köpmansgatan 5
371 34 Karlskrona

Frågor?
Kontakta louise sundkvist, diakon
louise.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se
tel. 0734-19 99 66

Anmälan
senast 8 oktober 2013.
anmälan görs till
info@pingstkyrkankarlskrona.se

titta gärna in på alphasverige.
org för mer information om vad 
alpha är, hur alpha fungerar och 
för vem alpha är. 
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– God formgivning, för både 
organisationer och företag

”Anti-SlAvdAgen” 18. oktober
Idag finns fler slavar i världen än någon gång tidigare under 
historien. det vill vi uppmärksamma, och tillsammans vara med i 
arbetet mot slaveriet i världen idag. håll utkik efter mer info längre 
fram på anslagstavlan på kyrktorget mm. Välkommen att vara med!

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

Skänk mer 
än en tanke. 
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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 barnvagn eller är rullstolsburen.

Vår församling 
präglas av en 
stor och intensiv 
verksamhet där 
många är engage-
rade på olika sätt. 
Var och ens insats 
utgör ryggraden i 
vårt gemensamma 
arbete för Kristus. 
Vi har under en 
tid haft en nedåt-
gående trend i det 

ekonomiska givandet. För att komma ur den 
och kunna fortsätta vår planerade och pågående 
verksamhet, så behövs extra krafttag.
 
Vi har många och trogna givare som gjort det 
möjligt för oss att klara ekonomin så här långt 
vilket vi tackar Herren för. Det som framför allt 
behövs nu är att flera kommer in i en livsstil 
som handlar om ett troget och regelbundet 
givande varje månad. 
Givandets storlek varierar naturligtvis kraftigt 
för var och en, det viktiga är att vi är många 
som ger varje månad.
 
Därför hoppas vi på en förståelse och en vilja att 

inleda hösten med ett ekonomiskt lyft som gör 
att vi kommer på rätt nivå och som sedan ligger 
till grund för en fortsatt god ekonomi så våra 
verksamheter säkras även på detta område. 

Bibeln nämner ofta givandet, här är några upp-
muntrande exempel: 
”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns 
mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HER-
REN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för 
er himlens fönster och låta välsignelse strömma 
ut över er i rikt mått.” Malaki 3: 10

Var och en må ge vad han har beslutat sig för i 
sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud 
älskar en glad givare. 2 Korinthierbrevet 9:7

Med förhoppning att vi under hösten kan åter-
koppla att vi håller oss inom budget.

Rolf Petersson, ekonomiansvarig i styrelsen  

söndagen den 6:e oktober kommer vi 
ta ett särskilt krafttag med offergång 
och predikan om bibliskt förvaltarskap. 
Välkommen!

Glada givare

ekonomi: 
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Födelsedagar
40 år
22/10 Anna Ebbesson 

50 år
5/10 Jan Wallin 

75 år
5/11 Rolf Persson
9/11 Febe Björklund 

90 år 
18/10 Olle Bergström

döpta
9/6 Anders Gustavsson
23/6 Cecilia Karlsson
23/6 Anders Högström
23/6 Amaka Okpara
23/6 Omosede Esosa Ekhator
23/6 Osaruyimwen Hughes 
Ekhator

Inflyttade
Sophia Tabu
David Möllersten
Caroline Möllersten

medlemsnytt
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Ombyggnation 
under 
sommaren
Under sommaren har det varit full fart 
i kyrkan. Alf Åberg, Markus Lund-
ström & Anders Blomkvist har till-
sammans med flera andra hjälpande 
händer, byggt om diskrummet i Café 
Ankaret och gjort en särskild plats för 
bön i kyrksalen.
Lagom till att Café Ankaret öppnade 
efter semestern stod diskrummet 
klart. En dörr har satts igen, en vägg 
har flyttats och nya bänkar har köpts 
in, allt för att få en bättre logistik i 
diskrummet. 

I kyrksalen håller man just nu på att 
färdigställa det sista på den nya böne-
platsen framme till höger i kyrksalen. 
Bland annat har en bit av estraden 
tagits bort, golvet lagts om och väggen 
målats. Förhoppningen är att platsen 
kommer till användning för bön i 
samband med våra gudstjänster men 
också vid andra tillfällen i veckan.

Ta gärna en sväng förbi kyrksalen och 
diskrummet, då kan du själv se vilket 
fantastiskt arbete som gjorts under 
sommaren. Vill du, så får du gärna 
vara med och stötta ombyggnationen 
med en extra gåva. 

Bg 982-2032 Märk gåvan: ”Böneplats/
diskrum”

/Göran Olsson

PysseLverkstAd  
För ALLA
Välkommen att brodera bokmärken, scrapbooking, julkort, 
födelsedagskort eller andra kort, sticka, virka grytlappar 
m.m. Målet är en adventsbasar i december där vi säljer våra 
alster till förmån för församlingens sociala arbete. 
 Vi möts måndagar kl. 18.00 – 20.00 i Café Ankaret.
Under dessa kvällar har vi olika förslag på vad man kan sys-
selsätta sig med, men andra idéer är självklart välkomna. Vi 
försöker vara kreativa tillsammans. Alla är välkomna, oavsett 
ålder och erfarenhet. Vi har alla olika kunskaper som vi kan 
dela med oss av, vilket innebär att de som vill vara med inte 
behöver kunna allt utan kan få lära sig under dessa kvällar.
 Vid frågor kontakta: Stina Olsson 070-734 70 57 eller 
stina.o@telia.com
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G Den andliga resan ser olika ut för oss. För 

någon har Gud varit en självklar del under 
hela livet. Gud är luften vi andas, kärleken som 
strömmar och kraften som lyfter. För någon har 
Gud rubbat cirklarna först i vuxen ålder. När 
förståndet ödmjukat sig inför mysteriet, det 
oförklarbara, blev det plötsligt begripligt. 
 För någon blev Gud verkligen räddaren i 
nöden. När inget annat hjälpte fanns han där 
och livet förvandlades. För någon har Gud 
sakta men säkert visat sig, mer som en solupp-
gång. Man kan inte riktigt säga när solen bör-
jade lysa. Långsamt och plötsligt steg den upp. 
Sedan var det dag och självklart. För någon blev 
Gud tydlig i dödens närhet. När de rationella 
svaren inte längre mötte hjärtats längtan fanns 
Gud där. Så olika och ändå så lika. 
 För mig är Gud oumbärlig. Kan inte andas 
utan Dig. Kan inte älska utan Dig. Kan inte leva 
utan Dig. Du är livet som pulserar. Du är blodet 
i mina ådror. Du är kraften som fyller min 
själ. Du är Gud helt enkelt. Ändå så nära och 
personlig. Jesus visar mig Ditt ansikte. Ingen är 
som Du. Det är min trosbekännelse, mitt credo.
 Men även om resan som sådan, resan till 
Gud och med Gud, är så oerhört intressant 
behöver resan ett mål. Himlen kan i en del öron 
låta som en verklighetsflykt. En längtan bort, 
från ”den mörka världen”. Men den bibliska 
drömmen om himlen är egentligen inte en 
dröm bort från denna världen, även om den 
tidvis tolkats så. Den bibliska drömmen om 

himlen är en dröm om att denna värld skall 
förvandlas och bli den himmel som den en 
gång var. Vi längtar, väntar och förbereder oss 
för Jesus återkomst. Himlen blir en tröst i li-
dandet – en gång ska allt mörker vika, det finns 
hopp i hopplösheten – men himlen och Guds 
fullkomliga kärlek är också något att kämpa för 
när vi ser destruktiva krafter i hela kosmos. 
 Om himlen är det stora målet för den 
andliga resan finns det ett annat lite närmare 
mål. Det egna hjärtats förvandling. Om det är 
något som ständigt gör sig påmint i tillvaron 
är det inte bara ondskan och mörkret utanför 
oss själva, utan också vår egen ofullkomlighet, 
vår egoism och vår vilja att hävda oss själva. 
”Jag, mig och mitt” är vår tids Gud. Vem i hela 
världen kan frälsa oss från egoismen?
 Under den andliga resan tillsammans med 
den Gud som Bibeln berättar om utmanas vi att 
göra upp med vårt ego, vår synd och oför-
sonlighet. Egentligen mer än så. Vi utmanas 
inte bara till kapitulation inför sanningen om 
oss själva utan också till tro på Jesus och hans 
försonande nåd. Det är stort och vackert. En 
förlåtelse som förvandlar inifrån. Om förlåtel-
sen är omedelbar, tar förvandlingen hela livet. 
Det är i sig ett mål värt att leva för.
 Så var du än befinner dig på din andliga 
resa tillsammans med Gud, det finns en väg 
också för dig! Jesus är vägen!

Ulf Sundkvist - pastor

Jesus sa:  

”Jag är vägen,  

sanningen och  

livet. Ingen kommer 

till Fadern utom 

genom mig.

Joh. 14:6

livets resa 
– en andlig resa

”Jag är vägen”. så enkelt och självklart förklarar Jesus vad kristen tro handlar 
om. Jag gillar förklaringen. Jesus som en väg och då blir livet med gud en 
resa. den kristna tron är alltså inte ett färdigt paket som man köper eller 
förkastar utan en slags inre vandring tillsammans med gud där vi upptäcker 
nya saker hela tiden. Vi är aldrig ensamma, vi reser tillsammans med många 
andra, både i tiden och i evigheten. perspektivet är enormt.

Fo
to

: K
ri

st
ia

n 
K

on
st

al
i


