
  

T I D N I N G  O M  P I N G S T F Ö R S A M L I N G E N  I  K A R L S K R O N A

NR 1-16  MARS- JUNI

s. 11

BJÖRN
– NY VERKSAMHETSLEDARE 
PÅ SECOND HAND

VÅRENS PROGRAM s. 7

Många hungriga ungdomar 
på årets sportlovsläger s. 3

Bakom varje tiggare  
finns det ett livsöde s. 5



2

Efter att ha sjungit lovsången på persiska tillsammans 
med två nydöpta ungdomar från Iran och vår egen 
grupp medarbetare från Kungsmarken var det svårt 
att hålla tårarna tillbaka. Gripande var bara förnamnet.

Nu ska det väl sägas att jag inte riktigt 
klarade alla ord och att jag inte alls 
förstod den exakta ordalydelsen. Men 
vad gör det? Jag förstod ändå och det 
gjorde faktiskt hela församlingen på 
gudstjänsten. Inte blev det sämre av 
att Majken (pianisten till Strängmu-
siken) började improvisera på flygeln. 
Ja, det är sånt man kan få vara med 
om en vanlig söndag i februari. Bara 
man går på gudstjänst i Pingstkyrkan 
förstås.

Jag gillar verkligen mitt arbete. För 
mig är det betydligt mer än ett jobb. 
Det är mitt liv. Inte så, att jag inte gör 
något annat. Men jag tänker, att det vi 
som församling tror och gör, det lever 
jag för. Det ger nämligen mening åt 
livet. Visst är det slitigt ibland och 
visst känner jag ganska ofta att jag 
inte räcker till. Då rastar jag, drar 
mig något tillbaka, överlämnar mig åt 
Gud och ber andra om hjälp, bara för 
att upptäcka att det är värt alltihop. 

Jag skulle också kunna berätta om 
ungdomssamlingarna, att gruppen 
som samlas varje fredag växer eller 
om Härbärget i medborgarhuset som 
sakta fyllts av EU-migranter och vo-
lontärer. Huset som står där som ett 
monument från en annan tid, har nu 
fyllts av hopp. I källaren sjunger man 
igen. Där lagar man mat. Sakta men 
säkert har tro på livet, på Gud och på 
nya möjligheter börjat vinna mark 
och föda hopp.

I detta nummer av Ankaret finner du 
olika berättelser om vad vi står i. Du 
möter bland annat vår nya verksam-
hetsledare på Secondhand, Björn 
Mikmar och rapport från vårt läger 
i Trysil. Med tidningen får du också 
verksamhetsberättelsen för hela 2015. 
Med förhoppning om god läsning.

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.

Vad lever du av?
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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  0703-93 97 98
Carina Holmesson, musik  0736-32 00 28
Stina Olsson, administratör  0455-555 40
LP-verksamheten Karlskrona  0455-69 49 79
LP-föreståndare, Tomas Jönsson  0709-56 65 67
Second Handbutiken: (Bilen: 0768-858655)  0455-200 41
Kjell-Göran Åkesson/Björn Mikmar (Second Hand) 0721-87 30 56
Louise Sundkvist, sjukhuspastor  0736-50 91 99

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

BANKGIRO:  Församlingens basverksamhet: 982-2032 
 Reparationsfonden Bg. 5032-3690
 Swish-nr: 123 060 99 17

>>

RAPPORT

TRYSIL 2016 
– ett toppenläger i  
dubbel bemärkelse 

För första gången fick jag möjligheten att bestiga högsta toppen av Trysilfjället. 
Tillsammans med Arvid Eriksen & Johannes Gullbing tog jag liften så högt vi kunde 
för att sedan gå den sista biten upp till toppen av Trysilfjället. En ansträngande 
vandring med slalompjäxor, men värt besväret. Där stod vi sedan under den näs-
tan helt molnfria himlen, 1132 m.ö.h. med en fantastisk utsikt över de norska och 
svenska fjällen. Utsikten var bedårande. Guds skapelse är otroligt vacker. 
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Den andra toppen är att jag än en gång fått 
tillbringa en vecka på sportlovsläger tillsam-
mans med tonårsungdomar, 23 killar & 7 
tjejer. På dagarna åkte vi skidor i Norges 
största skidanläggning i Trysil, med 31 liftar, 
67 backar, 75 kilometer pistade backar. I år 
hade vi också glädjen att få se solen under flera 
dagar, vilken var härligt. Jag hade också för-
månen att tillsammans med Mattias Ekroth 
lära vår danske ledare Anders Jensen att åka 
slalom. 

Även fast skidåkningen är en stor del av lägret 
är det samtalen som går på djupet. Samtalen i 
liften, i värmestugan, på bussen och i Betania 
Østby, där vi bodde. Goda samtal med fantas-
tiska ungdomar. Kerstin & Olle Lundström 
ansvarade för köket vilket gjorde att det inte 
gick någon nöd på oss direkt. 

Pernilla och jag delade på undervisningen på 
kvällarna, där temat i år var ”Bär”, En tro som 
bär, En Gud som bär dig igenom, Du behöver 
inte bära längre, Att bära på en kallelse och 

>> Vi bär tillsammans. På onsdagskvällen hade 
vi besök av Annelie Lennartsson som är mis-
sionsinspiratör på PMU. Lovsången leddes 
av ett fantastiskt team bestående av: Pernilla 
Bergström, Carl Eriksen, William Gullbing & 
Viktor Eriksen. Varje kvällssamling avsluta-
des med lovsång och inbjudan till förbön. 
 Att få vara tillsammans med ungdomarna 
under kvällssamlingarna är helt underbart. 
Höra lovsången, be och samtala tillsammans 
och att få se vad Gud gör bland ungdomarna. 
Känner stor tacksamhet till Gud. 

Jag vill också passa på att tacka för alla för-
böner. Dels ni som bett personligt för varje 
lägerdeltagare men även ni andra som bett för 
lägret i stort. Vi kände oss verkligen burna på 
era förböner. Om ni vill får ni gärna fortsätta 
be för dessa ungdomar. Att de frön som såtts 
under sportlovslägret får gro, växa och bära 
frukt. 

/Göran Olsson
Pastor & lägeransvarig 

30 ungdomar och 6 ledare åkte tillsammans 
på sportlovsläger. Ett läger fyllt med gemen-
skap, skidåkning, lovsång & Jesus. 
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volontärer även har kunnat hjälpa till på 
andra sätt genom till exempel träningskort, 
tandläkarhjälp, madrasser och möbler från 
LP. Utan församlingen hade det inte gått 
säger han. 

Från början var det sagt 2 nätter i veckan 
men Martin upplevde att Herren sa ”kör 
7 nätter i veckan”, så då blev det 7 nätter i 
veckan, ”det är en överenskommelse mel-
lan Gud och mig”. Första veckan när de 
öppnade var det minus 10 grader ute. Att 
då byta sin sovplats i en bil mot att sova 
på madrass inomhus var en välsignelse för 
de nu 7 stycken människor som sover på 
härbärget. 

Martin Rosengren, samordnare för här-
bärget är i botten journalist och filmare och 
har sysslat med reklam nästan hela livet. 
När hans företagskompanjon dog för några 
år sedan upplevde han själv en andlig nöd 
och blev senare troende och Pingstvän. 

Tjänsten som samordnare fick han i januari 
och bakom satsningen står tillsammans med 
Pingstkyrkan även Equmeniakyrkan och 
Svenska kyrkan samt Karlskrona kommun. 

Många volontärer är det som ställer upp 
och sover här i veckorna. Otroligt många 
från Pingst säger Martin och uttrycker sin 
tacksamhet till församlingen som förutom 

HÄRBÄRGET 

>>

Klockan är strax efter klockan 19 när jag kommer till Medborgarhuset 
en tisdagskväll i februari. Jag har lite svårt att hitta rätt dörr men får 
hjälp av några av tiggarna som kommer samtidigt som mig att hitta in. 
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Språken som de pratar är spanska och ita-
lienska, väldigt lite engelska men med hjälp 
av ”Google Translate” (översättningssida på 
internet) kan jag också ställa några frågor till 
Daniella, 28 år. Hon är tillsammans med Alex 
och har varit i Sverige från runt årsskiftet. De 
är tacksamma för hjälpen de får på härbärget 
med mat, tak över huvudet och någonstans 
att sova. Förut sov de i bilen, vilken såklart 
var jättekallt i januari så tacksamheten är stor. 
Martin blev utmanad att sova i en bil en natt 
men efter några timmar gav han upp men 
dessa människor, har inget val. I Rumänien 
finns parets två barn som är 11 och 5 år gamla 
och Skype (videosamtal via internet) används 

flitigt för att prata med dem men det är mycket 
jobbigt efteråt och tårarna kommer. 

”De har lärt mig så mycket” berättar Martin 
och säger det om och om igen. Att inte klaga. 
Att vara tacksam för det man har. Att visa 
kärlek i handling. De delar med sig av det de 
har: kakor, kaffe och frukt, de skrattar och 
har mycket glädje, trots att man själv har svårt 
att förstå det. Martin har fått en ny syn på sitt 
eget liv och känner enorm tacksamhet. ”Bak-
om varje tiggare finns det ett livsöde. Ingen 
har valt att bo på gatan och sova i en bil.”

Text & bild: Elin Mikmar

Daniella  
samtalar ofta 
med hennes 

och Alex barn 
via Skype. 

Daniella från 
Rumänien 
lagar mat på 
härbärget. 

>>

Martin Rosengren, samordnare för här-
bärget, samtalar med Alex med hjälp av 

en översättningsapp på telefonen.
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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.

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

PROGRAM MARS–JUNI’16
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19 Lö 17.00 Administrationsmöte
20 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, LP-fokus, Rupert Lindén, Tomas Jönsson och Lp-

vännerna, söndagsskola, fika. 
 

23 On 18.00 Bön
24 To 17.00 Getsemaneafton med bön, Filadelfia Rödeby
  18.30 Getsemanegudstjänst med nattvard, Göran Olsson, Pernilla 

Bergström,
25 Fr 11.00 Långfredagsgudstjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström, 

sång: Jarn-Allan Josefsson
27 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Påskdagsgudstjänst, Pernilla Bergström, Göran Olson, sång: 

Second voice, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

30 On 18.00 Bön
31 To 18.00 Rödebygemenskap: Ukulelegruppen - Ethel Gustavsson, 

Brömsebro, Fika! Filadelfia Rödeby
1 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
2 Lö 14.00 Musikandakt Af Klint
  19.00 ”Live på riktigt” Konsert med 

Soulgruppen ”B-tolv” från Lund, 
fri entré

3 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Missionsgudstjänst med nattvard, 

rapporter från Bangladesh & Peru, 
Rupert Lindén, Göran Olsson, Asta Carlsson, Markus Lundtsröm, 
lovsångsteam, ingen söndagsskola, nattvard, kyrkaffe 
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EN ROCKIG KVÄLL I CAFÉET!Kom till en kväll med bra musik och god mat. Den 11 februari, kl 2000

LIVE p å  r i k t i g t !  
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– en kväll med riktig bra LIVE musik - och gott att äta.
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5 Ti 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
6 On 18.00 Bön
7 To 14.00 Musikandakt Fregatten
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
8 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
10 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små och stora, Göran Olsson, Barnrådet
  18.00 Bön och lovsång

 
13 On 14.00 RPG. Tack för musiken Dan-Inge Olsson, Agneta Strandsjö sjunger 

och reciterar dikter av bl.a. Ivar Karlstrand
  18.00 Bön
14 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
15 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
17 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Ulrik Josefsson - Guds tanke 

med människan och världen, Ulf Sundkvist, 
lovsångsteam, söndagsskola, kyrklunch 

  13.30 Seminarium - Gud, människan och sex  
- Ulrik Josefsson

 
20 On 13.30 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
23 Lö 18.00 Sjukhuskyrkans vårmöte i Mariedalskyrkan Louise Sundkvist och 

Lyckeby Gospel 
24 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist, besök av Gidioniterna, extra insamling 

Gidioniterna, söndagsskolan, kyrkkaffe
 

27 On 18.00 Bön
28 To 18.00 Rödebygemenskap: RosMarie och Stig Svensson, Fika! Filadelfia 

Rödeby
30 Lö 10.00 LP-loppis, kl. 10-14, Nickelvägen 1, Torskors 
1 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Göran Olsson, söndagsskolan, kyrkkaffe

 
3 Ti 17.00 Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
4 On 18.00 Bön
5 To  08.00  Gökotta. Kristi Himmelsfärdsdag. Medtag fikakorg. Filadelfia Rödeby 
8 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Musikgudstjänst med Bergvalls, Gyllings och Wohlins. Predikan 

Ulf Sundkvist, söndagsskola, kyrkkaffe. 
  18.00 Bön och lovsång

 
11 On 13.00 Musikandakt på Fridlevstads serviceboende
  14.15 Musikandakt på Elinebergs serviceboende

M
A
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11 On 17.00 Tältkalas i Lyckeby
  18.00 Bön
12 To 14.30 Musikandakt VitusElena
  17.00 Tältkalas i Lyckeby
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
13 Fr 17.00 Tältkalas i Lyckeby
  20.01 After8 - samling för ungdomar
14 Lö 15.00 Sommarfest och Tältkalas i Lyckeby
15 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Göran Olsson, Markus 

Lundström, Pernilla Bergström, ungdomar, kyrkkaffe

18 On 18.00 Bön
19 To 18.00 Rödebygemenskap: Sommar och dragspelsfest. Ulf Sundkvist, Fika! 

Filadelfia Rödeby
20 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar
22 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist, Offergång, Församlingsmöte efter 

gudstjänsten, kyrkkaffe
 

25 On 18.00 Bön
27 Fr 20.01 After8 - samling för ungdomar

28 Lö 18.00 KONSERT. Second voice, musikgruppen ”On the road” m.fl.  
Fri entré. Insamling till förmån för de svältdrabbade i Etiopien.

29 Sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst, Göran Olsson, kyrkkaffe

 
1 On 18.00 Bön
3 Fr 14.30 Musikandakt Adlersten
5  Sö  10.00  Gudstjänst, Pernilla  

Bergström, nattvard 
 

8 On 18.00 Bön
12 Sö 10.00 Gudstjänst, Ulf Sundkvist

I Sjukhuskyrkan firar 
vi gudstjänst varje fredag 
kl 14.30-15.00 i kapellet 
vid entrén. Efteråt fikar vi 
tillsammans. Välkommen att 
dela gemenskapen. 

Vill du komma i kontakt med 
någon av Sjukhuskyrkans 
medarbetare kan du ringa 
Sjukhusets växel 0455-
731000. 

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
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T ä l t m ö t e n  f ö r  b a r n

11–14 maj 2016
11–13 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 14 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
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Glimtar 
från vår verksamhet

10

Traditionsenligt sjöng Jarn-
Allan Josefsson O Helga 
Natt, tillsammans med 
körerna o orkestern

Barnkören Joyful var en 
medverkade körer på 
Julkonserterna 2015

Gruppen On the road, gjorde ett 
bejublat framträdande med Let it 
snow under julkonserterna. 

Johan Jönsson 
var en av två 
konferencierer 

ca 900 personer besökte de tre julkonserterna i december

Den 6 feb. 
höll Anne & 

Niclas Collén 
en samling för 
föräldrar med 

temat ”Våga 
visa vägen till 

en tro som 
bär”

Många 
gitarrsolon 
blev det 
av Michael 
Nilsson

Café Ankaret var fullsatt när Live på 
riktigt återuppstod den 30 jan. Det 
bjöds på god mat o bra musik

Alice & Madlene 
Lundström sjung 
en countryinspi-

rerad duett.

Live på riktigt gästa-
des av Alf Lax som 
sjöng tillsammans 
med bandet Lars.
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– Det är dags att göra nåt annat nu, 
säger Björn Mikmar (35) när jag frågar 
varför han bestämt sig för att lämna 
tjänsten som verksamhetschef på 
Friskis och Svettis efter sex år. 
– Jag gillar nya utmaningar och steget 
till att bli verksamhetsledare på för-
samlingens Second Hand lockar mig. 
Jag är van vid att jobba med anställda 
och volontärer.

Vi träffas över en kopp kaffe. Min frus hemba-
kade kakor ligger kvar orörda på fatet genom 
hela samtalet. Björn är noga med vad och när 
han äter och träning är ett dagligt inslag.
 – Den 4:e juni blir det Stockholm maraton. 
Det ser jag fram emot, säger Björn som har för 
vana att springa hem till Nättraby från jobbet 
vid Blå Port.
 Björn är gift med Elin och tillsammans har 
de två barn, Vera (4,5) och Signe (1,5). Idag är 
en vanlig söndag hos familjen Mikmar.
 – I morse kl 9 var det gymnastik med ett av 
barnen. Därefter gudstjänst kl 11, simning kl 
18 med ett annat barn. Kvällen avslutar jag med 
innebandy. Full rulle alltså, skrattar Björn.

– Varför sökte du jobbet?
– Second Hand är inte bara försäljning som 
gör att vi kan skicka pengar till människor 
i nöd, verksamheten är en viktig mötesplats 
också, säger Björn. Caféet lockar till sig många 
människor som där får en första kontakt med 
församlingen. Den kombinationen gillar jag.

 Second Hand omsatte år 2015 drygt 4 mil-
joner och engagerar ett hundratal människor 
som säljer, prismärker, packar upp, transpor-
terar och planerar verksamheten. Överskot-
tet går till betydande hjälpinsatser över hela 
världen och verksamhetsledaren utgör en 
viktig kugge i det dagliga arbetet. Kopplingen 
mot församlingens styrelse och missionsrådet 
kommer att bli viktig för Björn men avgörande 
är ändå relationsbygget med alla engagerade 
volontärer.
 – Till en början blir det viktigt för mig att 
lära känna dem som jag skall jobba med, säger 
Björn. Så småningom kanske han också vågar 
plantera sin dröm om att församlingen skall 
samla all verksamhet under ett och samma 
tak. Kyrka, Second Hand, LP-verksamhet, 
idrottshall med mera. 
 – Det vore riktigt häftigt. Vilken mötesplats 
det skulle kunna bli, avslutar Björn.

Den första april börjar Björn tjänsten som 
verksamhetsledare på Second Hand.

Text: Peter Stolpestad  Foto: Elin Mikmar

INTERVJU
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FRISKA  
TAG PÅ  
SECOND 
HAND

Den första 
april börjar 

Björn tjänsten 
som verksam-
hetsledare på 
Second Hand.

”Min tro är en stor trygghet,  
en viktig del av alla stora beslut  
i livet. Jesus är en förebild på 
många sätt. Frågar ofta vad skulle 
Jesus ha gjort i det här läget?! 
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MISSION

”Vem skall jag sända, vem vill vara 
vår budbärare?” är frågan Jesaja får 
omkring 700 år för Kristus. 

Folk levde i lyx, hade framgång och en bra 
regering. Ändå fanns det orättvisor. De svaga 
kom i kläm. De fattiga blev ännu fattigare. De 
förföljda ännu mer förföljda och de som drev 
på med ”slavpiska” blev ännu mer äregiriga. 
Det var vid ett besök i templet som Jesaja då 
fick höra Herrens röst. Gissar att han var där 
regelbundet. Vid ett av dessa besök började 
Herren tala just till honom. Herren talade 
till folket, som blivit utvalda mitt i bland alla 
andra folk, ett folk som skulle peka på en 
levande Gud genom sitt sätt att leva.

I vår egen tid ser vi svält, krig och flyktingar. 
Människor plågas av förtryck likväl som 
av sjukdom. En del av dessa sliter med sin 
identitet, andra med sina relationer. Barn 
och vuxna lever i mörker. Vi tror att Jesus är 
svaret för vår värld idag. Vi vet att han har 
makt att göra under. För att göra det använder 
han för det mesta människor som budbä-
rare. Därför ska vi inte bli förvånade om vi 
i en vanlig samling tillsammans med övriga 
församlingar får göra en liknande upplevelse 
som Jesaja. Samuel fick höra rösten som ung 
grabb. Mose var 80 år. Det finns plats för alla i 

detta stora uppdrag, att föra ut hela evangeliet 
till hela människan.

Insatsen behövs här hemma i vår närhet 
såväl som långt borta. Kärlekens budskap om 
Frälsaren som dog för våra synders skuld och 
uppstod för vår rättfärdiggörelse behöver ut 
i Europa, i Afrika, i Asien, i Sydamerika; ja 
i hela världen. Frågan nu är om du är villig 
att acceptera just din personliga kallelse från 
Honom som låter Sin röst höras?

Vi ser även behov av att komplettera vårt  
Missionsråd. Vi behöver nya krafter som vill 
göra en skillnad för världen. Vi behöver fasa in  
yngre, men även äldre är välkomna, då det fram- 
för allt handlar om att få ut hela evangeliet nu.

Bed för vårt arbete:
•  Bed för Andrew, Bangladesh, som är  

svårt sjuk
•  Bed för Oscar och Gabriel som leder  

arbetet i Bolivia
•  Bed för Jacinto och Mayra som arbetar 

hårt i Chulucanas med omnejd.
•  Bed för våra vänner i Izmail, Ukraina, 

som har det mycket svårt.
•  Bed också för Missionsrådet, att vi får 

göra rätt för Guds rikes utbredande.

Rupert Lindén, ordf. missionsrådet 

”Vem skall jag sända, vem 
vill vara vår budbärare?”
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Pengar – En farlig herre 
men en god dräng
Pengar är en farlig herre men en god dräng. Ungefär så skulle man kunna sam-
manfatta bibelns undervisning om hur vi människor skall förhålla oss till pengar. 
De ska inte styra oss och vi ska inte älska eller dyrka pengar. Joakim von Anka 
har fel. Badandet i pengar gör ingen lycklig. Men pengar är bra. De skapar möj-
ligheter och resurser så länge de får tjäna ett högra syfte.

EKONOMI

I församlingen finns inget intresse att lägga 
pengar på hög. Pengarna skall jobba. Det 
märks också när vi närmar oss bokslut. 2015 
gick ihop. När över 10 miljoner passerat 
församlingens ekonomi kan vi kostatera att 
vi kunna göra oerhörda insatser tillsammans. 
Av dessa 10 har närmare 3 miljoner samlats 
in genom alla gåvor och insamlingar. Dessa är 
tillsammans med alla medarbetares insatser 
som volontär i secondhand, på Lp, i ungdoms-
arbetet eller i en servicegrupp som städar toa-
letterna i kyrkan det som gör det möjligt. På 
administrationsmötet berättar vi mer. Ses då!

Nytt år ny budget
På årsmötet antogs en ny budget och en ny 
verksamhetsplan. 
 Den mest utmanande delen rent ekonomisk 
är våra insamlingar. Vi satte samma mål som 
2015. Vi ska försöka samla in 225 tkr/månad. 
Vi tror att det är möjligt om vi hjälps åt. Varje 
gåva är viktig, men det är också viktigt med 
kontinuitet.
 Bestäm dig redan nu för att vara med 
varje månad. Din gåva gör skillnad!

Månadsgåvor:
•  Du kan Swisha på 123 060 99 17
•  Du kan ordna ett autogiro från ditt eget 

konto till Pingstkyrkans BG 982-2032 
•  Du kan använda kollektomaten
•  Du kan förstås alltid ge kontanta gåvor

Offergång den 22 maj 
Den fjärde söndagen i maj kraftsamlar vi 
för församlingens ekonomi. Då ber vi, talar 
och inspirerar vi för att tjäna Gud med våra 
pengar. Då blir det också tillfäll att ge ett löfte 
om kontinuerligt givande eller en enskild 
större gåva.

Enskilda större gåvor
Genom åren har församlingen blivit motta-
gare av flera större gåvor. Kanske funderar du 
på det. Det finns några olika möjligheter och 
behov som vi gärna resonerar med dig om. Det 
naturligtvis också bra att var helt anonym.

Sponsra med ditt företag
Det finns också möjlighet att bidra till bistånd, 
ungdomsarbete eller andra delar i församling-
ens verksamheten genom sponsring. Kanske 
ditt företag har gjort ett bra resultat. Varför 
inte låta Pingstkyrkan få del av välsignelsen? 
Hör av dig så berättar vi mer

Gud välsigne dig och din ekonomi. Tillsam-
mans gör vi skillnad!

Ulf Sundkvist Markus Lundström
Föreståndare Styrelsen ordförande
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LP-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.

Branding, trycksaker och webb 
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 

TACK TILL VÅRA SPONSORER!:

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! 

Kom i håg 
våra nya 

öppettider: 
Tisdagar & 

lördagar!
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Jul och 
nyårshälsningar
Till Pingstkyrkan kom en mängd 
hälsningar vid Jul och nyår från 
hela världen. Alla dessa hälsning-
ar ger en bild av församlingens 
omfattande verksamhet.

Länder:
• Bangladesh: Utbildnings-

centret CDC i Dacca, Vijaya, 
Pinttu, Shudri Halder, Andrew 
Halder, Handikappsprojek-
tet PARAS, Faizun,  
Hjälporganisationen Talitha 
Koumi Fhilip Adaki

• Bolivia: Oskar Garzon och 
församlingarna samt interna-
tet i San Antonio

• Peru: Församlingen i Chu-
lucanas samt missionärerna 
Anita och Göran Olsson

• Tanzania: Församlingarna 
och skolan i Same

• Ungern: Församlingen i 
Paks genom pastor Thamas 
samt från samfundsledningen

• Serbien: Från landet och 
från samarbetsförsamlingen 
Pingst i Hässleholm

• Ukraina: Från församlingen 
i Ismail

• Thailand: Missionärerna 
Paulina och Daniel Brolin

Organisationerna:
Burundihjälpen, PMU, Ibra
Missionärerna Anne och Niclas 
Collén, Daniel och Märtha 
Greta Halldorf, Anita och Göran 
Olsson. 

Församlingar och 
enskilda:
Linköping, Lund, Hässleholm, 
Karlshamn, Värnamo, Holmsjö, 
Hasslö. Västerås Samt flera 
enskilda hälsningar från medlem-
mar och andra som känner 
församlingen

MEDLEMSNYTT

Födelsedagar
40 år 
8 Apr Mattias Stenback
6 Maj Mattias Lundström

50 år  
10 Apr Bengt Lundsgård
11 Apr Kristian Eriksen
1 Maj Carita Augustsson
23 Maj Doris Kamara
31 Maj Stina Olsson

60 år  
27 Apr Sven-Erik Bergvall 
21 Maj Tonny Svensson 
30 Maj Anders Hammarlund 

65 år   
6 Juni Liz-Marie Lindqvist 

70 år   
12 Maj Tage Dolk 

80 år   
5 Juni Vivi-Ann Fredriksson 

90 år & äldre  
24 Apr Ruth Hultgren , 94 år
1 Maj Ingegerd Olsson, 91 år
14 Maj Maj-Britt Pettersson, 92 år

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 arti-
kel, göra en intervju, fotografera 
någon eller något av det som sker 
i församlingen etc. Kontakta: Ulf 
Sundkvist eller Göran Olsson.

Avlidna  
13 jan Maria Pedersen  
6 feb Inger Andrén 

Dop  
21 feb Sanaz Ghahramanialagoz
21 feb Shad Ghahramanialagoz

Inflyttade  
17 jan Gitte Lovemo 
17 jan Anders Lovemo 
17 jan Lovisa Andersson 
14 feb Nils-Erik Andrén

Utflyttade  
17 jan Anniko Bunta
17 jan Likor Azabuke Chekwube

Anmäl adressändring till  
expeditionen: 0455-555 40 eller 
info@pingstkyrkankarlskrona.se  

Om du inte vill stå med under 
födelsedagar i Ankaret, meddela 
det i god tid: 0455-555 40 eller 
info@pingstkyrkankarlskrona.se

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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Han bad om en tanke 
och fick ett nytt liv

Berättelsen om Jesus död och uppståndelse är 
verkligen dramatisk. Den famnar hela livet. Allt 
finns där. Hatet, våldet, sveken, döden och mörk-
ret. Men där finns också hoppet, kärleken och 
livet. Och det bästa av allt. Det är inte mörkret 
som vinner, det är ljuset. Det är inte hatet som 
vinner, det är kärleken. Det är inte döden som 
vinner, det är livet!

Mitt i den stora berättelsen om hur Gud räd-
dar världen finns också många små berättelser 
insprängda. En av dem är just berättelsen om 
rövarna. De som hängde på var sitt kors, på 
varsin sida om Jesus. De hängde där på grund av 
sina egna gärningar. Vi vet inte mycket om dem, 
med det förstår vi att de måste ha en historia 
fylld av svek och ondska. Annars hade de inte fått 
ben och händer genomborrade av 7-tumspik. En 
av dem saknar helt självinsikt. Ondskan har så 
ockuperat honom att bitterheten tränger igenom 
till och med i mötet med döden. I hans ord finns 
inget hopp. Förnekelsen av de egna misstagen, 
den egna synden tar till slut hans liv. 

Men den andre ser något annat. I orden ” vi har 
dömts med rätta” finns en insikt som skapar 
förutsättningarna för ett annat liv. Där det finns 
ånger, finns det insikt. Där det finns insikt finns 
det oftast självkännedom stor nog att förändring 
är möjlig. Rövaren hade inte bara vunnit en insikt 

om sitt eget liv, om sin synd, han hade vunnit en 
tro på Jesus. Så han ber om en tanke. Den bönen 
säger inte bara att han tror lite allmänt att Jesus 
finns, han visar att han tror att Jesus är Herre. 
Dessa två faktorer – insikten och tron – förand-
rar hans destination. Rövaren som var på väg 
bort, gick hem istället. In i paradiset.

Lite överraskande måste det varit ändå när så 
Jesus träder in i dödens rum, in i dödsriket. In 
kommer den rättfärdige, han som var helt utan 
synd. Men han kommer inte ensam, men honom 
går två rövare. En glad och tacksam, vissheten 
om att det finns en väg ut, ger hopp. Den andre, 
impregnerad av det hat som tog hans liv, är utan 
hopp. Så får då Jesus nyckeln som öppnar dörren 
till evigheten. Rövaren som bad om en tanke går 
då vidare tillsammans med Jesus, ut ur döden 
och in i paradiset, in i livet. Beviset blir Jesus 
egna uppståndelse. Den bortrullade stenen och 
den tomma graven vittnar tillsammans med alla 
som mötte Jesus efter uppståndelsen att det inte 
finns några krafter i den här världen som kan 
övervinna den kärlek som Jesus kommer med.

Samtidigt finns där ett allvar. Hur det gick för 
rövaren som hånade framgår inte av berättelsen, 
men det vet vi; självinsikt och tro ger liv. Evigt liv!

Ulf Sundkvist – Pastor och föreståndare

Bredvid Jesus på korset hängde två rövare – Korsfästa! Den ena hånade 
Jesus för hans oförmåga att lösa situationen. Han som gjort så många 
under borde väl kunna befria sig själv och rövarna från eländet. Men 
inte. Hatet som orsakat hans egen situation gick nu också ut över Jesus. 
Det var nästan som om Jesus var orsaken till dödsdomen. Den andre såg 
något helt annat. ”Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har 
inte gjort något ont.” Så bad han om en tanke: ”Jesus, tänk på mig när du kommer 
med ditt rike”. Svaret kom omedelbart. Han får inte bara en tanke. Han får ett nytt 
liv, ett evigt liv. ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” 

Lukas  
evangelium
23:39-43 


