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Ibland strular min mobil. Den fast-
nar liksom och blir oanvändbar. 
Kan inte ringa. Kan inte chatta. Kan inte kommunicera 
överhuvudtaget. Oftast brukar det lösa sig om jag star-
tar om den, men häromsistens funkade inte heller det. 

Jag fick helt enkelt ta ut batteriet, vänta ett tag, sätta in det igen 
och ladda upp alltihop innan jag startade om igen. Döm om min 
förvåning. Det var som om att få en ny mobil. Inte bara batteriet 
mådde bra av behandlingen, alla onödiga ”appar” och ”grejer” 
som brukar dra en massa ström hade slagits av. Nu fungerade den 
nästan som om den var ny. En förnyad mobil alltså.

Lite så tänker jag om mig själv och min egen själ om sommaren. 
Jag tar ut batteriet. Slår av ordentligt. Laddar utan att använda 
batteriet. Sedan slår jag på igen. Det sistnämnda behöver ingen 
säga till mig. Det löser sig av sig själv, vissa somrar lite snabbare 
och andra efter en tid. Just denna sommar behövde jag längre tid. 
Alldeles för många ”appar” gick i bakgrunden och drog onödig 
energi. En del har jag helt enkelt fått avinstallera och en del kom-
mer jag bara att slå på ibland. Lite klokare måste jag vara. Batteriet 
måste ju hålla ett tag till. 

Så med förhoppning om nyladdade batterier ser jag fram emot en 
höst med många goda möten.

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
redAktör:   Göran Olsson Mobil: 076-8681113  
 goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
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.

”Re-start”

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
Stina Olsson, administratör 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

DRAG PÅ SENORENDRAGET!
Nu har det gått några dagar sedan Senorendraget15 hade sin avslutnings-
gudstjänst. Kroppen har börjat återhämta sig efter sena nätter och tidiga 
morgnar. Det går sakta men säkert framåt. Huvudet begrundar dock fort-
farande alla intryck och händelser.  Vad var det vi egentligen fick vara med 
om? Det jag stadigt kan stå fast vid är, att lägret gav en god eftersmak och 
den smaken kommer att sitta i länge. 

Hela lägret hade temat ”Frihet” och det 
genomsyrade allt. På förmiddagen efter 
galen väckning och god frukost, samlades 
alla i kapellet för en stund av tillbedjan 
och lovsång. Därefter tystnade gården. Då 

gick alla ensamma och hade en personlig 
andakt. I handen höll många en liten lapp, 
där det stod en tanke och några bibelord 
på, som förknippades just till dagens tema, 
exempelvis ” Frihet att vara sig själv”.

>>
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Solen sken från en klarblå himmel 
som den brukar göra när det är dags 
för sommarläger.

Ett härligt gäng yngre och vi ” något äldre” 
ledare tog emot och inkvarterade alla barn 
och de föräldrar som skulle sova över.  Det var 
ett gäng förväntansfulla och glada barn som 
ivrigt packade upp sina lakan och saker.  För 
några av barnen var på Knatteläger för första 
gången men barnen var helt fantastiska på att 
inkludera nya kompisarna och visa runt. 

Vi lärde oss alla namn genom att leka en 
namnlek och därefter hade kökspersonalen 
fixat mellansmålsfika till alla lägerdeltagare 
och ledare. Det var många bredda smörgåsar 
eftersom lägret för de äldre barnen pågår 
parallellt med knattelägret.

Tema för årets knatteläger var ”Vatten”. På 
samlingen som var nästa hållpunkt samtalade 
vi omkring vatten. Vi konstaterade att det var 
livsnödvändigt och barnen hade många olika 

förslag på vad man kan göra med vatten: ”Man 
kan hälla ut det, man kan dricka när det är 
varmt, man kan bada i det” . Någon sa: Det 
bästa är att man kan lära sig simma och att 
man lever av det. 

Barnen fick frågan om det står någonting i 
bibeln om vatten. De funderade en stund tills 
någon kom på att berättelsen om Noa handlar 
om vatten. Därefter fick vi en redogörelse hur 
det gick för Jona. Så här lät den ”En båt höll på 
att sjunka för att Jona var med, han ville inte 
åka dit Gud ville att han skulle åka. Då kom 
det en stor fisk och ”blubb, blubb, blubb” så 
hade fisken svalt Jona. Men Gud räddade Jona 
för fisken spottade ut honom. ”

Samlingen avslutades med att vi berättade två 
händelser i Mose liv. Hur han hittades i vassen 
i vattnet och när Israels folk tillsammans med 
Mose gick genom Röda havet. Detta var en 
påminnelse för oss alla att Gud alltid har en 
utväg även om det är besvärligt i livet.

Tiden går fort när man har roligt och efter 
svalkande bad och middag var det dags för en 
av höjdpunkterna enligt barnen, det var dags 
att handla i kiosken och förbereda inför kväl-
lens pyjamasmys. 

På pyjamasmyset får de som vill göra ett litet 
framträdande och det är lika roligt varje år 
att se deras mod att inför publik göra sina 
små trolleritrick, framföra danser och berätta 
roliga historier. Det var många av barnen som 
bjöd på sig själva denna kväll. Pyjamasmyset 
avslutades med aftonbön och därefter var det 
dags att krypa till kojs.

Tacksamhet och glädje är vad man känner ef-
ter en dag som denna i mötet med barnen och 
i år kändes det speciellt roligt med alla yngre 
ledare som var med och tog ansvar, de lekte 
lekar, busade och kramade. Tack till Alma, 
Agnes, Arvid, Carl, Ebba och Gustav.

Vid pennan Maria Ekroth

När den kvarten var över, undervisades det i 
kapellet om Frihet och mer detaljerat för just 
den dagen. Efter det var det mat, aktiviteter 
och intressegrupper. Det var en stor glädje för 
ögat att se när ungdomar skapade nya kon-
takter och att det var välkommet att vara sig 
själv och även om vissa inte vanligtvis i andra 
sammanhang passade in. Frihet. 

På kvällen hade vi ungdomsgudstjänst där 
det var spex, tävling, vittnesbörd och mycket 
lovsång, tillbedjan och utmanande undervis-
ning. Efter predikan gavs det alltid tillfälle till 
förbön eller att sitta/eller gå i bönerummet, 
där man på ett kreativt sätt kunde uttrycka 
sig till Jesus. Det tillfället var det många som 
tog. Längs väggarna satt tjejer och killar på 
filtar och skrev på lappar som de antingen 
hängde upp på en lina (tack Jesus), eller lade 
i en vas (min bön mellan oss och Gud), eller 
lade i en håv (denna vill jag ska möta Jesus) 
etc. Vacker syn. Under veckan var det ett 
flertal ungdomar som berättade för lägret vad 
Gud gjort i deras liv. Det tog djupt tag i mig 
när några tjejer berättade att Gud gjorde det 
som ingen annan kunnat göra. Ta bort ångest, 
som jagat länge och rädsla som funnits i åra-
tal. Starkt. Det var förunderligt mycket som 
hände under lägret. Några vågade vittna för 
första gången, några blev friska från smärta 
och sjukdom, några vågade ta mer plats än 
innan och några fick höra Gud tala för första 
gången. Listan kan bli hur lång som helst. 
Med tacksamhet kommer jag att se tillbaka 
på årets Senorendrag och med iver blicka 
framåt på kommande höst med vetskapen i 
ryggen att Gud är den samma där som här. 

Pernilla    /Ungdomspastor 

>>

Den 9 augusti var det åter dags för Knattelägret och här kommer en liten återblick.

INTE UTAN VATTEN!
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Temat för lägret var Nya 
testamentet. På förmidda-
garna gick vi igenom NT 
från Matteus evangeliet 
till Uppenbarelseboken. 
Lite lättsammare bibel-
samling på kvällen för att 
sedan avsluta dagen med 
en andakt, där vi i slutet 
inbjöd till olika bönesta-
tioner. Varje kväll sökte 
sig många av lägerdelta-
garna sig dit för att bl.a. 
skriva sina böner och få 
förbön.

Det är på läger många av 
deltagarna möter Gud för 
första gången. Och det 
sker inte enbart under 

bibelsamlingarna, utan Guds kärlek flödar även 
under fikasamtalen, lekarna, gemenskapen, ja 
under hela lägret faktiskt. Vi som ledare finns 
där som Guds öron, ögon, mun och armar, för 
att förmedla Guds kärlek till en ung generation. 
Inte bara vi ledare, utan även lägerdeltagarna 
förmedlar Guds kärlek till varandra. Det är 
underbart att se hur unga människor kan växa 
och utvecklas under ett läger.

En kväll vid 23-tiden, när barnen gått och lagt 
sig gick vi ledare och la oss på fotbollsplanen 
och tittade upp på den fantastiska stjärnhim-
len. Det är meteorsvärmen Perseiderna som vi 
ligger och spanar efter, som återkommer varje 
år omkring den 12 augusti. Och visst får vi se 
stjärnfall, flera stycken. Vi är tretton ledare som 
har väldigt trevligt där vi ligger i nattmörkret 
och spanar upp mot himlen, så trevligt att några 
av barnen har svårt att somna p.g.a. våra glada 
skratt och samtal. Jag, Tomas Jönsson & Kerstin 
Lundström är de som lämnar fotbollsplanen sist 
av alla ledare. På väg till våra sängar och några 
timmars vila, konstaterar vi att det är bara på 
läger sådana här saker händer. 

/Göran Olsson
Pastor & Lägeransvarig 

Än en gång drabbas jag av Guds kär-
lek. Det är sista kvällen och jag sitter 
tillsammans med ett gäng lägerdeltagare 
och vi har precis bett frälsningsbönen 
tillsammans. Några för första gången 
andra har gjort det förut men de vill än 
en gång visa att de älskar Jesus. 

Vi samtalar om varför de sökte Gud just denna 
kväll och svaren är uppriktiga och rör mitt 
hjärta. När vi avslutat samtalet, kommer flera 
av deltagarna fram och jag får så kärleksfulla 
kramar att tårarna inte går att hålla tillbaka. 
Det är därför jag älskar läger! 

Det var 32 lägerdeltagare i åldern 9-13 år, och 
ett gäng fantastiska ledare som var tillsammans 
under fem dygn på Kustgården, Senoren. I det 
underbara sommarvädret fyllde vi våra dagar 
med bibelsamlingar, andakter, böner, sånger, 
god mat, lekar, tävlingar, bad, samtal, bus och 
mycket annat. 

7

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

Kafégemenskap  
i Filadelfia Rödeby varje torsdag.  
Fika, sång, musik och vittnesbörd.  
Välkommen!

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
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6 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens höstupptakt -  söndagsskolan startar, 

Pelle och Gun Hånberg, församlingens pastorer ”Efter 
Gudstjänst” i Hoglandspark, grillfest, tipspromenad, musik, 
gemenskap m.m. OBS! Ny gudstjänsttid. 

 
9 On 18.00 Bön
10 To 18.00 Rödebygemenskap: Ingmar Helmner. Fika! Filadelfia Rödeby
11 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
12 Lö 17.00 Församlingskväll Beslut om kyrksalslyftet, servering
13 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med söndagsskola, Ulf Sundkvist, nattvard
  18.00 Bön och lovsång

 
16 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 Musikandakt på Elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
17 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
18 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
20 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små & stora, Göran Olsson, Barnrådet

 
23 On 18.00 Bön
24 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
25 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
26 Lö 10.00 LP-loppis 10-14, Nickelvägen 1, Torskors 
  17.00 KONSERT med Samuel Ljungbladh och Bodekull 

Gospel & Jazz Orchestra, entré (se annons s 9)
27 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med söndagsskola, Göran Olsson
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Startar i  september!

SOMMARLÄGRET:

Tårarna går inte 
att hålla tillbaka, 
när Guds kärlek 
omsluter mig.
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30 On 18.00 Bön   
1 To 18.30 Alpha – Introduktionskväll för Alpha 1.0 Grundkurs och 

Alpha 2.0 fortsättningskurs i kristen tro
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
2 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar, SPIK besök av Håkan Axell
4 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med söndagsskola, Håkan Axell, Pernilla Bergström, 

sång: Second Voice
 

6 Ti 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
7 On 18.00 Bön
8 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
9 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
11 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med söndagsskola, Tomas Jönsson, nattvard
  18.00 Bön och lovsång

14 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 Musikandakt på Elinebergs serviceboende
  18.00 Bön
15 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
16 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
18 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små & stora, Göran Olsson, Barnrådet
  18.00 Sjukhuskyrkans höstmöte, Louise Sundkvist

 
22 To 18.00 Rödebygemenskap: Senorenteamet. Fika! Filadelfia Rödeby
23 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
24 Lö 17.00 Höstkonsert. Församlingens sångare & musiker,  

Second Voice, Ulf Sundkvist
25 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med söndagsskola, Göran Olsson, Pernilla Bergström

 
28 On 18.00 Bön
29 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
30 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist. Tacksägelse för de som avlidit i tron på 

Jesus under året som gått.
 

3 Ti 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
4 On 18.00 Bön
5 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
6 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
8 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Ulf Sundkvist
  18.00 Bön och lovsång

 
14 Lö 17.00 Församlingskväll med sikte på 2016
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med Offergång
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Om Gud & meningen med livet
– kvällar med mat, seminarier och samtal

bodekull
gospel & jazz

orchestra

anna weister
andersson

Lördag 26 sept 17:00
Pingstkyrkan Karlskrona

160 kr vuxna, 40 kr < 12 år
Förköp Pingstkyrkans Second Hand,  

www.bgjo.se, pingstkyrkankarlskona.se

Insamling till syriska flyktingar i Jordanien

Alpha 1.0 Grundkurs i kristen 
tro som vänder sig till dig som vill 
få tag i den kristna trons grunder. 

Alpha 2.0 Vänder sig till dig som 
redan gått grundkursen Alpha 1.0, 
och vill växa vidare i din tro.

För anmälan eller  
mer information:
Mejla: info@pingstkyrkankarlskrona.se 
eller ring Ulf Sundkvist 070-699 74 40
Sista anmälningsdag 27/9. 
Introduktionskväll 1/10 kl 18.30
Självkostnadspris för mat och material.

Alpha 1.0 och 2.0 
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Glimtar 
från vår verksamhet

Taggade ledare

Avslutningsfest för kamratstödjarna

Ungdomar som följer Jesus genom 

dopet i vatten

Personaldag på Dragsö

Sommarfest på Pingstkyrkans Secondhand

Under vårterminen har ett arbete 
oförtrutet pågått i Asien. I Bangladesh 
är vårt engagemang koncentrerat 
kring Christian Discipleship Center 
(CDC) och PARAS.

Att ge evangelium till människor i olika 
former, dels genom att undervisa, CDC och 
dels genom att hjälpa människor i olika 
sociala svårigheter, PARAS. Handikappade, 
barn och särskilt flickor verkar vara de som 
står längst ner på den sociala välfärdsstegen. 
Att då kunna presentera hela evangeliet med 
människovärde, frälsning till alla och en Gud 
som älskar oss som vi är, skapar en balans här 
i livet och ger ett hopp inför evigheten.

Under våren har vi tillsammans med PMU, 
Pingsmissionens Utvecklingssamarbete, gått 
in i ett treårigt åtagande vad gäller PARAS. 
Faizun, en muslimskt troende, är vår kvinna 
på plats. Hon ger ett professionellt intryck 
både vad gäller handlingsplan, ekonomi och 
kunskap i det praktiska arbetet. Vi ser fram 
emot kommande 3 år med bön och tro att vi 

ska kunna bidra med att förändra synen på 
sina medmänniskor och då i synnerhet handi-
kappade. Allt sprunget ur evangeliet kan även 
människors inre bli förändrade med en tro på 
Jesus som sin Frälsare.

CDC har flera kurser på gång och många är 
det som år efter år har gått igenom grundkur-
ser i läsning och skrivning. I slummen har vi 
särskilda skolor för kvinnor som lär sig läsa 
och skriva. Genom studiematerialet lär de sig 
inte bara att läsa eftersom materialet även pre-
senterar Jesus. De motarbetas och då särskilt 
av sina svärmödrar. 

För ett år sedan fick vi en förfrågan om ett par 
projekt i delar av Bangladesh som inte tidigare 
hört evangeliet. Andrew P Halder arbetade 
fram en plan där en kombinerad skola och 
kyrka skulle byggas. Barnen skulle få sin 
skola att gå till och hela samhället en kyrka 
att vallfärda till. Att kunna driva detta med 
lärare och studiematerial kostar pengar och 
tar kraft. För att inte belasta Andrews fysik 
alltför hårt beslöt vi att starta igång med skola. 
Ur ekonomisk synvinkel kanske lite konstigt 

MISSIONS- 
RAPPORTER

ASIEN I FOKUS

>>

Från sommarlägren:

Långdans på festkvällen
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då en bananplantage skulle kunna göra allt 
självförsörjande, men det var så vi tog beslu-
tet. Under hösten ska vi försöka få igång även 
plantagen som väl kommer att innehålla allt 
som går att odla. Andrew är inte helt kurant 
men med förbön, ekonomiskt stöd och hjälp 
från läkare tar vi en dag i taget.

I Thailand har vi under året även börjat 
ett samarbete med Pingstförsamlingen i 
Nyköping. De har skickat ut Paulina och 
Daniel Brolin. Dessa har nu under flera år 
arbetat i Bangkok som är en av de storstäder 
som IBRA särskilt valt ut för sitt projekt för 
storstadsregioner. Att då kunna vara med 
Brolins blev ett naturligt steg för oss. 

De senaste rapporterna från Brolins är att 
ett nytt arbete initierats vilket medför att 
de kommer att flytta sin permanenta adress 
till Kambodja. Enligt Sven-Gunnar Roos 
är detta helt enligt planerna för hur arbetet 
är tänkt. Från Bangkok ska evangeliet ut 
till flera olika platser. Bangkok blir lite av 
en centralort, utsändande församling. Hur 
länge är inte hugget i sten men att bygga upp 
en församling på en ny plats tar tid. Vi får 
nog räkna med att deras bas inte blir Bang-
kok på åtminstone ett år.

Så här i slutet av första halvåret vill vi också 
tacka Gud för den insats som Malin Bert ling 
gjort på Filippinerna. Hon är hemma igen 
välbehållen och med många goda minnen. 
Med dessa erfarenheter tror vi hon lagt en 
grund för fortsatt tjänande i Guds rike.

Var med i bön för våra medarbetare; Vijaya, 
Andrew, Faizun, Brolins och de nya ledarna 
i Kambodja, Timothy och Paula samt att vi 
som församling tar rätt beslut vad gäller hur 
vi ska missionera.

Rupert Lindén/Ordf. missionsrådet 

I Församlingen har vi ett särskilt fokus 
på barn o ungdom. I missionen visas 
det i vår strävan att inte bara bygga 
skolor utan också bistå när unga vill ut 
på fält. Denna kombination blir kon-
kret med Matilda Pitik som berättar 
om lägren i Serbien som hon jobbat 
med.

Jag älskar när Gud spränger förväntningar. I 
år är det 8-de året som vi har läger för barn 
och ungdomar i Serbien och temat för årets 
sommarläger var ”Bön”. Den 7-9 juli hade vi 
läger för cirka 130 barn mellan 5-13 år och 
Den 14-16 juli hade vi läger för cirka 60 ung-
domar mellan 13-20+

Det var så roligt att se hur glada barnen var 
när de gick av bussen och sprang mot mig, 
ledarna och in på lägerområdet. En del sa till 
mig, ”Äntligen, förstår du inte hur mycket jag 
har väntat på det här?”.  Att höra 130 barn 
börja dagen med att lovsjunga Gud och att 
tillsammans på olika språk be Vår Fader, var 

Vi började dagen med någon lovsång och bön 
för dagen. Sedan hade vi ett pass med lite teo-
retisk undervisning och ett pass med praktisk 
undervisning. Sedan blev det tävlingar och 
lek för att avsluta dagen med ett pass av bön, 
lovsång och vittnesbörd. 

Sista dagen fick alla skriva sin bön på en lapp, 
för att se om de förstått det vi undervisat om. 
Det var så häftigt att se hur de satte egna ord 
och formar en bön, enkelt och ärligt om livet, 
familjen och om vägledning i stora beslut.  
När jag kom hem efter den kvällen la jag mig 
med ett leende på läpparna. Jag hade en dröm 
och en vision om att några skulle få möta Gud, 
ta egna avgörande beslut, men Gud multipli-
cerade min dröm och sprängde mina förvänt-
ningar och gjorde det Han hade tänkt. 

Stort tack för alla era böner som ni bett för oss 
och ledarna och för varje barn och ungdom. 
Fortsätt gärna att be för alla barn och ung-
domar att besluten de tog inte blir ett minne, 
utan ett steg närmre i att vilja vara en Jesu 
lärjunge. 

Var välsignade!
Matilda Pitik

ljuvligt. Jag upplevde Guds närvaro så stark 
när barnen lyfte sina händer i lovsången. Det 
var som att jag kunde känna och höra hur Gud 
grät av glädje. Starkt! 

Vi delade in barnen i tre åldersgrupper, där vi 
hade undervisning anpassad till dem. Mycket 
praktisk undervisning kring bön för att de 
själva ska våga be. Jag minns speciellt en ”lek” 
som vi gjorde, enkelt, vi kastade en boll till 
varandra och när man fångade bollen skulle 
man säga något man ville tacka Gud för. Det 
var underbart att höra barnen tacka Gud för 
familjen, vänner, för att Han älskar dem. 

På lägret med de äldre ungdomarna funderade 
jag mycket kring att många av deltagarna har 
varit med på alla läger som vi haft tidigare. Jag 
bad om vägledning från Gud om hur vi ska 
göra för att hjälpa dem ta steg närmre Gud. Jag 
vill inte att det bara ska vara att vi anordnar 
läger för att sysselsätta dem under sommaren 
utan för att de ska lära känna Jesus och få ta 
heliga beslut tillsammans med Gud och låta 
Honom få vägleda dem i livet. Jag åkte ifrån 
Sverige med en tanke, som jag nu i efterhand 
kan se var verkligen från Gud!

NÄR GUD SPRÄNGER 
FÖRVÄNTNINGARNA

Dagen börjar med en samling 
i bön & lovsång för alla barn 

och ledare

Kvällssamling under 
sista kvällen då alla 
ungdomar går fram 

för att få förbön. 

SERBIEN

>>
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Födelsedagar
40 år  
12 nov Anders Högström 

50 år  
18 okt Maria Johansson 

60 år   
18 okt Gunhild Verngren 
2 nov Diana Hjortsberg 
15 nov Carina Wessman 

65 år   
3 okt Tommy Stenström 
13 okt Christina Pettersson 
23 okt Sven-Evert Nilsson 

MEDLEMSNYTTLP-loppis!
 
Varje tisdag & torsdag kl 10-14
Nickelvägen 1, Torskors

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

LP 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.

Visuell kommunikation  
för organisationer och företag.

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

VÅRA NYA  
ÖPPETTIDER:
Tis 12 – 18
Lör 9.30 – 13.30

- och gör en insats för både  
miljö och medmänniskor

Skänk dina   
  saker! 

Kolla noga 
våra nya 

öppettider: 
Tisdagar & 

lördagar!

TACK TILL VÅRA SPONSORER!:

Tänk om alla  
fakturor tog 
semester också?

70 år    
29 sept Bengt Andrae 

90 år och däröver  
18 okt Olle Bergström - 92 år

Dop  
21 juni Agnes Polsten
21 juni Elin Olsson
21 juni Wilma Olsson
21 juni Alma Hjälmberg
21 juni Hugo Ahlström
21 juni Albert Lundström
16 aug  Leo Larsson

Utfly ttade  
Maud Månsson

FRÅN FÖRSAMLINGENS LEDNING:

För att hålla jämna steg med vår budget gjorde vi 
en extra satsning med Offergång i slutet på maj. 
Det hjälpts oss något, men inte riktigt ända fram. 
Sedan kom juni, juli och nu augusti, vilket oftast 
inte brukar vara våra starkaste insamlingsmåna-
der. Därför är det viktigt att vi håller samman och 
håller ut nu när höstens verksamhet drar igång.

FÖRSAMLINGSKVÄLLAR  
– två lördagar 17.00
• I samband med församlingskvällen den 12 

september räknar vi med att kunna redovisa en 
tydlig avstämning av läget samt en preliminär 
prognos. Dessutom ska vi resonera om hur vi 
kan förnya vår kyrksal som börjat bli ganska 

sliten. Det handlar om ljud och ljus, men också 
om färg och form.

• Och på församlingskvällen den 14 november 
lyfter vi blicken något och kikar på 2016.

OFFERGÅNG den 15 november
I samband med Gudstjänsten den 15 november gör 
vi nästa ”extrasatsning” med fokus på att klara av 
våra insamlingsmål med offergång. Stort tack för 
din trohet i bön, tjänst och offer. Gud välsigne dig!

Ulf Sundkvist, Föreståndare 
Markus Lundström,  
Ordförande i styrelsen

Ge via Swish
Nu kan du ge en gåva 
direkt med mobilen  
– enkelt, snabbt och 
säkert. Swish-nr :
123 060 99 17

Än bättre är att lägga 
upp en fast månatlig 
överföring till kyrkans 
bankgiro: 982-2032
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ÄLSKAD  
OCH UTVALD AV GUD

Även Jesus kämpade. Även Jesus frestades. Även 
Jesus led. Han blev sviken, slagen och övergiven 
på ett sätt som gör att också mina trossyskon som 
nu lider, lemlästas och dödas i terrorismens spår 
kan identifiera sig med honom. Jesus blev till och 
med dödad utan att ha en skuld. Så någon grädd-
fil för sonen ordnades inte.

Om nu lärjungaskap och kristet liv stavas ”att 
följa Jesus” infinner sig därför den frågan. Hur 
klarade Jesus av livet då, för det gjorde han. Var 
fann han kraft till seger över ondskan att han, 
även om han frestades till hämnd, inte gjorde 
det? Var fann han styrkan att med bevarad 
integritet gå med rätad rygg genom livet utan att 
kryssa mellan människors olika förväntningar? 
Vad är hans hemlighet? 

Läser vi evangelierna växer ett mönster fram. 
Det märks redan vid hans födelse, fast då är han 
knappast medveten om det. Bara Maria och Josef 
vet. De vise från fjärran land och herdarna på 
ängen får övernaturliga tecken på det. Hanna och 
Symion i templet bekräftar det profetiskt. Marias 
son, Jesus från Nasaret, är också Guds son. 

När förstår han det själv och när börjar han tro 
det? Lukas berättar att när Jesus för första gången 
kommer till templet som 12-åring verkar han ha 
insett det. Då talar han nämligen om Gud som 
sin far.  Om Gud är hans far, då måste ju Jesus 
vara en son, ett barn. Men det är först vid hans 
dop som det blir ställt utom allt tvivel. Då pekar 
inte bara Johannes döparen ut honom, då talar 
också ”Rösten från himlen” om honom, som 
sonen. Den älskade. Den helige Ande, Guds Ande 
uppfyller hela hans personlighet.

Älskad, utvald och uppfylld. Räcker det? Är det 
hemligheten som Jesus vilar på när livet kör ihop 

sig? Det verkar så. Åtminstone var det oerhört 
viktigt.

Nu kan man frestas tro att detta var självklart för 
Jesus, att han gick genom livet helt utan tvivel, 
men så beskriver i alla fall inte evangelierna det. 
Ta bara den stora berättelsen om hans vandring 
upp på berget, förklaringsberget. Där på höjden i 
bön och ensamhet kommer så bekräftelsen igen. 
”Detta är min älskade son, min utvalde. Lyssna 
till honom” (Matt 17, Mark 9 och Luk 9). Ta också 
korskampen när frågan om vem Jesus egentligen 
är ställs gång efter gång. När mörkret faller och 
ondskan visar sitt riktiga ansikte gungar det också 
för Jesus. I nödropet: ”Min Gud min Gud varför 
har du övergivit mig”, blottläggs kampen. Utan 
fader var han inte längre en son, utan barnaskap 
var han förlorad. Nu vet vi att det inte slutar i 
ångesten. När det väl blir dags att dö är det i Guds 
händer han lägger sitt liv. Det är inte djävulen 
som tar det. Kärleken vinner till slut.

Därför min vän som kämpar, likaväl som jag 
kämpar emellanåt: När Johannes säger att alla 
som tar emot Jesus är Guds barn (Joh. 1:12) röjer 
han hemligheten till människans frälsning. Ut-
vald av Gud och älskad av honom. Att uppfyllas 
av den Ande som viskar de orden hela vägen in 
i hjärtats djup. Det räcker. Människors bekräf-
telse och kärlek kommer ibland helt oväntat och 
underbart. Men så händer det. Vi faller, syndar, 
klantar till det eller så glömmer människor vår 
existens, sviker eller bara lämnar utan ett vänligt 
farväl. Sådana är vi människor. Men Gud står 
kvar. Gud ömsom viskar, ömsom ropar: ”Du är 
mitt älskade barn, min utvalde”. Uppfylld av de 
orden och den verkligheten går det an att möta 
livet och vinna seger.

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

Man skulle kunna tro att Jesus inte behövde kämpa med sitt liv. Han 
var ju ändå Guds son med access till Guds hjärta som ingen annan. 
Dessutom hade han tillgång till himlens alla änglar. Men inte. 


