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Nr 5-14  dec-mars

Dr. Mukwege  
– en sann hjälte!

ny ledare  
på second  
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vinterns program s. 9

Till Ungern och tillbaka 
– på en helg
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som en vuxen man i medelåldern gråter man inte gärna  
offentligt. i alla fall inte jag. Ändå kan jag inte alltid hålla 
tillbaka det. när jag blir gripen kommer tårarna. så är det 
bara. och gripen blir jag både nu och då. det kan vara för en 
vanlig smörig film på TV, men lika gärna vid ett sorgesamtal 
eller om något väldigt fint händer. Jag har inte långt till tårar.

I skrivande stund är det bara några dagar sedan jag grät offentligt. På 
Blomsterkiosken av alla ställen. Ingen trampade mig på tårna. Jag skulle 
bara köpa blommor till en flyktingfamilj som efter många års kamp fått 
uppehållstillstånd. Precis när jag skulle göra min beställning, en blågul 
bukett, brast det. Tårarna bara rann. Som tur var fick jag fram en för-
klaring innan folk runtomkring började bli oroliga. Så trots tårar blev 
det en riktigt vacker stund i butiken. Det var ju glädjetårar.

Men gripen blir jag också när jag tänker på vad julen egentligen hand-
lar om. En Gud som bryr sig så in i hjärtat att han ger sig av på den 
långa resan till oss för kärlekens skull. För mig är den berättelsen omist-
lig. Kan inte leva utan den. Kan heller inte tiga med den. Berättelsen om 
Jesus, hans förunderliga födelse, hans liv, hans död och uppståndelse är 
frälsningen för mig, men inte bara för mig utan för hela världen.

Med förhoppning om en riktigt God Jul och Gott Nytt År samt givande 
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
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.

gud jul och 
gott nytt År

Barns tankar om julen...
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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  Tjänstledig
Pernilla Bergström, ungdomspastor   070-393 97 98
Carina Holmesson, musik 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
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

julkrubbs- och julklappstillverkning är i full gång 
på joy denna fredagskväll. joy är en barngrupp 
som håller till i kyrkan på fredagar mellan 18-
19.30. det är två veckor kvar till advent och 
det innebär att det snart är jul. denna kväll får 
barnen frågan: ”Vad förknippar du med julen?”, 
och här kommer några svar:

seth: ”Julen finns för att vi ska ha roligt och vi firar Jesu 
födelse. Jag förknippar julen med glädje,  men jag tänker 
också på godis, paket och tomtar. Jag brukar åka till Norge 
och fira hos min farmor och farfar. Då träffar jag också >>

Barns tankar om julen...
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De flesta av oss besöker församling-
ens Second Hand-butik på lörda-
garna, eller kanske någon av kväl-
larna i veckan. Då är det vanligtvis 

full rulle, långa köer och alla inblandade, både 
kunder och volontärer, gör en insats för fattiga 
människor runt hela jorden. Majoriteten av 
arbetet görs dock under de timmar som butiken 
inte är öppen. Varje vardag har det jobbats för 
fullt, under ledning av Olle Lundström, för att 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska 
fungera vecka efter vecka. Det är även i denna 
roll som vi kommer finna Kjell-Göran framöver. 
Fortsätt läsa hur hans tankar går inför denna 
nya utmaning: 

– Hur har din yrkesmässiga väg sett ut fram tills 
nu, då du går in i denna, för dig, nya tjänst?
– Jag har bytt jobb relativt många gånger. Det 
positiva med det är att jag bär med mig många 

några av mina kusiner och deras familjer. 
Men i år kanske farfar och farmor kom-
mer hit till oss. Min bästa julmat är revben, 
prinskorv och köttbullar. Rödbetssallad är 
också gott.”

så här säger Hilda: ”Julen gör så att 
man minns att Jesus föddes. På julafton 
brukar vi vara hemma. Mormor och farmor 
brukar komma till oss ungefär när Kalle 
Anka börjar. Jag brukar vakna tidigt och vill 
direkt springa ner för trappan. När jag är 
nere öppnar jag sista luckan i adventskalen-
dern och sedan sätter jag mig och bara tittar 
på julgranen. Jag fick var tomte förra året. 
Det spritter i kroppen och det känns som 
man vill göra 50 kullerbyttor.” 

Kerstin som är storasyster till Hilda svarar 
så här: ”Julen är en speciell högtid, hela 
helgen är speciell. Vi tänker på att det är Jesu 
födelsedag. Förra året läste jag högt för alla 
om Jesu födelse i bibeln jag fick här i kyrkan. 
Jag blir uppspelt av alla juklappar och kom-
mer att tänka på glögg och pepparkakor. 
Det brukar vi äta och dricka när Kalle Anka 
börjar.

Vid pennan, Maria

Ny verksamhetsansvarig

>>
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mang skulle verksamheten inte kunna fungera 
som den gör idag. Jag har också ett ansvar för 
att Second Hand är och fortsätter vara en social 
och andlig mötesplats.

– Vilken del i ditt nya jobb känns mest utma-
nande?
– Att arbeta på ett sätt som möjliggör för alla 
frivilligarbetare i Second Hand att fortsätta 
sitt engagemang. Att kunna vara till nytta för 
utvecklingen hos anställda och övriga som 
under dagtid i veckorna jobbar hos oss. Att vara 
med och forma den fortsatta utvecklingen av 
Pingstkyrkans Second Hand.

– Du har hunnit känna lite på jobbet under 
några veckor, hur känns det?
– Bra, bra, bra. Att utgå från tänket att Jesus 
är i centrum känns mycket bra. Det börjar 
med ett tänk, men det ska inte stanna där utan 

i november tillträdde olle lundströms efter- 
trädare som verksamhetsansvarig för församlingens 

second Hand-verksamhet; Kjell-göran Åkesson. 
Under två månader jobbar de sida vid sida, innan 

olle efter nyåret går i pension och Kjell-göran 
därmed tar över ansvaret. 

Ny verksamhetsansvarig

goda och dåliga erfarenheter, som jag har nytta 
av. Det innebär också att jag inte så lätt växer 
fast och är nöjd med nuläget utan söker vägar 
att förbättra. Ett genomgående tema i mina 
arbetsuppgifter har nästan hela tiden varit 
utveckling av system, processer, organisation 
och människor. Under drygt 20 år av mitt 
arbetsliv har jag haft ”förmånen och bördan” av 
att vara ledare för mindre eller större grupper 
av människor.

– Vilka är dina huvudsakliga uppgifter i din nya 
tjänst?
– Som verksamhetsansvarig har jag ett operativt 
ansvar för i första hand Second Hand-verksam-
heten, men också att bidra till samverkan med 
församlingens övriga verksamheter. Pingstkyr-
kans Second Hand bärs upp av ett mycket stort 
engagemang av många medlemmar och vänner 
till församlingen. Utan detta genuina engage-
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och hjärncellerna fått lite mer att jobba med. 
Men jag tror att en ytterligare breddning av 
engagemanget i Second Hand bland försam-
lingens yngre medlemmar och vänner från övre 
tonåren och uppåt skulle vara värdefullt. Jag 
tror att flera i den åldersgruppen vill engagera 
sig för något som så konkret har en mening och 
där man ser den direkta kopplingen mellan sin 
egen insats och bistånd / sociala insatser.
 – Ett annat utvecklingsområde är att se 
möjligheterna till nya sociala verksamheter där 
vi som församling kan engagera oss och som 
på något sätt kan koppla till befintlig Second 
Hand-verksamhet.
– Ett tredje område kan vara att hitta en lösning 
på parkeringsproblematiken när många besö-
ker oss. Kanske är lösningen en annan lokal där 
vi i så fall också bör sträva efter att göra butik 
och andra utrymmen ännu mer ändamålsen-
liga.

– Du kommer ingå i ett team av anställda i 
församlingen; hur känns det? På vilket sätt inte-
grerar och samarbetar ni över de olika verksam-
heterna?
– Second Hand är en tydlig del av försam-
lingen. Det känns mycket bra att vi i Second 
Hand är med och bygger församling; i arbets-
gemenskap som inkluderar och utvecklar, i ett 
socialt ansvarstagande och genom att vi kan 
hjälpa ”vår nästa”. Att arbeta nära tillsammans 

utvecklas till att bli något påtagligt och verkligt 
som jag vill att människor som vi möter genom 
verksamheten i Second Hand ska känna. För 
mig känns detta jobbet mycket meningsfullt, att 
få vara med och genom det vi gör skapa ett stort 
överskott till bistånd och sociala insatser.

– Om du ska titta framåt, vilka utmaningar lig-
ger framför den närmaste tiden?
– Om en kvällstidning skulle skrivit om Second 
Hand-butikens utveckling fram till nu skulle 
man nog se ord som ”framgångssaga” eller 
”succé” i rubriken. Verksamheten har verkli-
gen haft en mycket god utveckling och stora 
summor har kunnat omvandlas till bistånd. 
Utmaningen framåt gäller att, tillsammans 
med många andra, komma fram till hur vi ska 
fortsätta bygga på det som finns idag. Second 
Hand bidrar idag till att flera, som befinner sig 
i FAS 3 i arbetsmarknadspolitisk åtgärd, har en 
meningsfull uppgift som också breddar både 
kompetens och personlig utveckling. Det är 
för närvarande inte helt klart hur den konkreta 
arbetsmarknadspolitiken kommer att se ut från 
2015 och framåt, vilket i sig kan vara en nära 
förestående utmaning.

– Vilka utvecklingsområden ser du under de 
kommande åren?
– Egentligen vill jag hellre svara på den frågan 
om några månader, när jag satt mig in i allt 
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Vi tog även ett kort 
snack med olle lund-
ström som efter 5 år 
som verksamhetsan-
svarig går i pension 
vid nyåret. 

– Hur gick tankarna när 
du fick förfrågan och skulle 
börja din tjänst? 
– Jag har egentligen inte fått den frågan. Jag 
blev tillfrågad av församlingen att leda ett pro-
jekt som kallades ”Hjälp i arbetet”, vilket i sin 
tur ledde till en anställning i Second Hand.

– Hur har din tid som verksamhetsledare för 
Second Hand varit? 
– Mycket intressant och givande, men ock-
så jobbig ibland. Den goda utvecklingen  
sedan vi flyttade butiken, både vad det gäller 
försäljning och mötet med människor, är  
fantastisk.

– Vad har betytt mest under din tid på Second 
Hand?
– Alla olika människor jag mött som delat både 
sorg och glädje, och att jag vid några tillfäl-
len har fått säga att ”jag ska be för dej och ditt 
bekymmer”.

– Vad har varit den största utmaningen?
– Jag har inte tagit det som en utmaning, utan 
försökt göra det som jag tyckt känts rätt. 

– Om du ska ge tillträdande verksamhetsledaren 
ett råd, vad skulle det vara?
– Jag har en vana att inte komma med råd utan 
att man ber om det, men jag tror att han vet att 
han mycket gärna får fråga. Vi har en mycket 
bra dialog.

– Om vi blickar framåt; hur blir det att vara 
pensionär? 
– Första tiden blir det nog att ta dagen lite 
som den kommer. Det finns ju en del som ”ska 
göras” när jag blir pensionär, så det får jag väl 
ta tag i.

Tack för din insats Olle, och vi önskar dig en 
härlig pension!

Redaktionen

Namn: lars Kjell- 
göran Åkesson

Ålder: 58

Familj: Fru och fyra utflyttade barn med 
familjer

Bor: Trummenäs

Intresse: Barnen och deras familjer, havet och 
det man kan göra där (bada, båta och uppleva 
djurlivet). att titta på kartor. jag är intresserad 
av mycket, även om det inte alltid finns tid att 
praktisera alla intressen.

Bästa julsång: det måste nog vara ”o Helga 
Natt”, en sång som jag som ung skapade en tradi-
tion kring. denna tradition har också kommit 
att utvecklas till att samla hela vår familj kvällen 
före julafton för att några minuter efter midnatt 
andäktigt lyssna på jussi Björling på radion tillsam-
mans. Barnen och deras respektive har snöat in 
på denna tradition så att de valt att vara med via 
telefon eller skype när de några gånger befunnit 
sig på andra platser i världen långt ifrån oss andra.

Högst upp på julönskelistan: Frid

Under 2015 vill jag: Vara öppen för Guds 
ledning och vad det kommer att innebära, att se 
de fönster och dörrar som gud öppnar.

med det övriga teamet anställda känns så bra. 
Jag tror att vi hela tiden ska ha i våra tankar 
hur vi kan samverka ännu mer och jag tror att 
vi kommer att se mer av det. Second Voice och 
Second Hand har redan en fin koppling. Flera 
av församlingens anställda bidrar på olika sätt i 
Second Hand. Hos missionsråd, församlingstjä-
narkår och övriga medlemmar finns ett genuint 
engagemang och intresse för ”hur det går” i 
Second Hand.

Vi tackar för intervjun och önskar Kjell-Göran 
lycka till i sin nya uppgift.

Redaktionen
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Glimtar 
från församlingens verksamhet 

8

Ulf sundkvist talade 
under konserten 
med alf lax

jan-erik jarny intervjuade 
jörgen lilja från lP

alf lax höll releasekonsert för 
sin nya skiva den 9 oktober

den 25 oktober var det Höstkonsert 
där bl.a. Second Voice deltog

jenny eriksen & Patrik gullbing var 
två av solisterna vid höstkonserten

den 30 augusti höll lP lopp- 
marknad i sina nya lokaler på nickelvägen

sven-erik Bergvall  
spelade fiol i orkestern

Björn Fries intervjuades av Ulf 
sundkvist om medmänsklighet 
under höstkonserten

marie-Helén redéen  
var en av solisterna

göran olsson höll i barnvälsig-
nelsen för signe mikmar 26 okt
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BarN- och UNGDOMsverKsaMHet varje vecka
Onsdagar  09.30  Spädbarnsmusik 0-1 år, start 14/1
Torsdagar  09.30  Musiklekis – 1 år och uppåt, start 15/1
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6, start 16/1
 18.00  MP – Mission possible, start 16/1
 18.00  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8, start 16/1
 20.01 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt, start 16/1
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. start 18/1

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 dec’14-mars’15
J
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4

5 Fr 14.30 Andakt Adlersten Safiren
  20.01 after8 - samling för ungdomar - julfest
6 lö 16.00 Julfest för små och stora, Barnrådet, Joyful, Bibelutdelning och 

annat skojigt
7  sö  10.00  Bönemorgon
  11.00 adventsgudstjänst, Ulf Sundkvist, Pernilla Bergström, Göran 

Olsson, Strängmusiken. seniorernas jullunch efter gudstjänsten. 
anmälan till exp. senast 3/12

 
10 on 13.00 adventsfest Fridlevstad
  18.00 Bön
11 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby

13 lö 16.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
  19.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré
14  sö  10.00  Bönemorgon 
  11.00 Adventsgudstjänst med nattvard, Ulf & Louise Sundkvist
  17.00 Julkonsert med Pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré

 
17 on 18.00 Bön
18 To 18.00  Rödebygemenskap: Asta Karlsson, Victoria Roos, Fika! Filadelfia Rödeby
21  sö  10.00  Bönemorgon
  11.00 Adventsgudstjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström.  

Sång: Sarah Törnqvist, barnvälsignelse
25 To 08.00 Julbön Ulf sundkvist & Pernilla Bergström
28 sö 10.00  Bönemorgon 
  11.00 Julgudstjänst med dop, Ulf Sundkvist. Extra insamling till 

bibelspridning i indien via gidioniterna
 

29 må  Ungdomarna åker till UniTe15 i jönköping. info &  
anmälan Pernilla Bergström 
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31 on 20.00 Nyårsafton. Gemenskapskväll! Filadelfia Rödeby  
(anmälan! 0455-92133)

4 sö 11.00 Nyårsgudstjänst, Göran Olsson. Sång: Jarn-Allan Josefson
 

7 on 18.00 Bön
9 Fr 14.30 andakt adlersten opalen
11 Sö 11.00 Förbönsgudstjänst med nattvard inför 2015, Pernilla Bergström, Ulf 

Sundkvist, Göran Olsson. Lovsångsteam
 

14 on 18.00 Bön
16 Fr 18.00 Joy, MP och CC startar
  20.01 after8 - samling för ungdomar - startar
18 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens årshögtid 2015, Ulf Sundkvist, Göran Olsson, 

Pernilla Bergström, Söndagsskolan startar
 

21 on 18.00 Bön
22 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Bön och lovsång tillsammans med lP
23 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
25 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst för små och stora, Göran Olsson, Barnrådet

 
28 on 18.00 Bön
29 To 18.00 Rödebygemenskap: Sångförfattare Christer Hultgren. Fika! Filadelfia 

rödeby
  18.30 alpha - vårstart
30 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
1 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, besök av Paul Wearn iCBi
  18.00 Bön och lovsång

 
3 Ti 17.00 Bönegemenskap. Filadelfia Rödeby
4 on 18.00 Bön
5 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Bön och lovsång tillsammans med lP
6 Fr 14.00 Andakt, Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
  20.01 after8 - samling för ungdomar
7 lö 16.00  välgörenhetsgala i Allhallen i Holmsjö. Second voice, Gullabo 

gospel, Sillhövda-Tvings kyrkokör. Drama, Loppis, fika. Allt överskott 
går till barns och ungdomars rätt till utbildning i Tanzania och sudan. 
Arr: Filadelfia Holmsjö, Sillhövda-Tvings församling och Pingstkyrkan i Karlskrona

8  sö  10.00  Bönemorgon
  11.00  Avskedsgudstjänst för Louise Sundkvist, Göran Olsson 

 
11 on 18.00 Bön
12 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
13 Fr  inget after8 – sportlov
14 lö  avresa för ungdomarnas sportlovsläger i Trysil
15 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst Ulf sundkvist
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sportlovsläger
trysIL 2015 14-20 FeBrUarI

mer info på hemsidan inom kort.
www.pingstkyrkankarlskrona.se

Biljetter säljs på BlT och på Pingstkyrkans second Hand. ev över-
blivna biljetter säljs vid entrén.  www.pingstkyrkankarlskrona.se

Bjud med dig vänner, familj och kollegor!

med Pingstkyrkans solister, 
körer och orkester

lördag 13 deC kl 16 oCH kl 19 
+ söndag 14 deC kl 17

18 on 18.00 Bön
19 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Bön och lovsång tillsammans med lP
20 Fr  inget after8 – sportlov
22 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst Glimtar från vinterlägret, Göran Olsson, Pernilla 

Bergström, ingen söndagsskola
 

25 on 18.00 Bön
26 To 18.00 Rödebygemenskap: Komminister Wictor Wallin. Fika! Filadelfia Rödeby
27 Fr 20.01 after8 - samling för ungdomar
1 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med nattvard, Ulf Sundkvist
  18.00 Bön och lovsång

 
3  Ti  17.00  Bönegemenskap. Filadelfia Rödeby 
4 on 18.00 Bön
5 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Bön och lovsång tillsammans med lP
6 Fr 14.00 Andakt, Träffpunkt Gläntan Kungshöjden
  19.00 Världsbönedagen  - Ekumenisk gudstjänst i Frälsningsarmén
7 Lö 17.00 Vänskapsmöte för israel, Ulf Cahn, Genralsekreterare för Förenade 

isarelinsamlingen, Ulf Sundkvist
8 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst göran olsson
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förskjuts av samhället. På sista tiden har antalet 
barn som misshandlas och utnyttjas sexuellt 
ökat, vilket medför obotliga skador i många fall.

Dr Mukwege arbetar med fara för sitt eget liv 
på Panzisjukhuset i Östra Kongo, där han tar 
hand om dessa offer och försöker reparera 
deras skador genom upprepade operationer. 
Dessutom försöker han skapa en meningsfull 
tillvaro och ett nytt socialt liv för dem när de 

Jag tror att det var fler än jag som satt 
fastnaglad och rördes till tårar av dr 
Denis Mukweges berättelse i TV-pro-
grammet skavlan. 

Berättelsen om kvinnor och barn som miss-
handlas och utnyttjas i ett smutsigt krig och får 
sina liv förstörda. Familjer som splittras och 
barn som föds oönskade efter våldtäkter och 

DeNNIs MUKweGe  
och panzi-sJukhuset
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”dr. denis mukwege  
is a true hero!”
skavlan”

fysiska skadorna läkts, då de inte är välkomna 
hem igen. Detta parallellt med att han försö-
ker få världens uppmärksamhet riktat mot 
orsakerna till detta krig; mineralerna som hela 
västvärlden är beroende av. EU:s parlament 
kommer som följd av dr Mukweges arbete att 
ta upp frågan om mineralhanteringen, en fråga 
där Sverige varit starkt pådrivande.

Vår församling har upprepade gånger kunnat 
överföra stora summor till Panzi-sjukhuset 
från vår Second Handverksamhet. Vi har haft 
insamlingar vid våra julkonserter och kunnat 
hjälpa till med förbättringar på sjukhuset. Vi är 
glada över att ha kanaler genom PMU, där vi 
vet att varje krona går fram till rätt ändamål. 

Asta Carlsson

DU KaN vara MeD OcH stÖDJa!
i samband med årets julkonserter kommer vi att
göra insamlingar till dr mukweges arbete. För
varje insamlad krona kommer vi från second
Handverksamheten skjuta till två kronor och vi
hoppas att vi kan ge ett ordentligt bidrag till
hjälp för Kongos kvinnor och barn.

eller sätt in ditt bidrag på församlingens basverk-
samhet Bg. 982-2032 och märk insättningen med 
”PanZi”. 
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Second Voice är ett glatt gäng (ca 45 st)  
som kommer varje tisdag 18.30 till Pingst- 
kyrkans kyrksal. där övas det intensiv 
körsång i 1½ timme. Det finns ett tydligt 
inslag av stor glädje, gemenskap och entu-
siasm i gruppen.
Nu satsar vi på julkonserten för fullt. Vi 
ska sjunga fyra sånger, två av dem hade 
vi med förra året och två av dem är nya. 
Det är alltid en utmaning att öva in nya 
sånger. 

Ofta när man ska lära sig någon ny 
stämma som känns svår kan det ibland 
upplevas hopplöst, men med regelbun-
den träning får man tydligt se att det 
ger ett positivt resultat. Detta medför 
en enorm glädje som går hand i hand 
med ett växande självförtroende.

Varje övning startar med en uppsjungning som vär-
mer upp rösten, vilket är absolut nödvändigt före 
ett sångpass. Därefter övar vi stämma för stämma, 
för att slutligen pussla ihop allt. 

Flera stycken i kören vittnar om hur bra kroppen 
mår efter en övning, och vilken förvånansvärd 
energi de får. Det är helt klart friskvård att sjunga, 
konstaterar vi. 

Carina Holmesson, körledare

Pingstkyrkans julkonserter engagerar 
en stor del av församlingen. Förutom 
sångare och musiker har vi personer 
som arbetar med ljud och ljus, med 
information, annonser, med städning, 
vaktmästeri och med mat och fika till 
medverkande och till publiken.  
en jättesatsning!

För egen del förbereder jag 
orkesterns insatser tillsam-
mans med solister och 
körer. Efter snart tjugofem 
års julkonserter har vi 
minst ett femtiotal jul-
sånger på repertoaren. En 
del av årets sånger hämtar 
vi från detta musikaliska 
arkiv, men det är ju roligt med lite nytt också. 
Spotify och Youtube ger en snabb bild av nya 
julskivor och oftast finns det något att använda. 
Sedan gäller det att kombinera sångerna med 
rätt sångare (vi har så många duktiga att välja 
på), välja tonart och arrangera för orkestern. 
Tillsammans i musikrådet försöker vi hitta en 
lagom blandning av gammalt och nytt.

Förhoppningen är att på nytt få höra: ”Det här 
var den bästa konserten någonsin!”.

Christer Hultgren

inför 
Julkonserterna...
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För ett år sedan arrangerade Pingstkyrkan i 
Karlskrona för första gången en samling för att 
uppmärksamma detta nutidens slaveri. Det var 
Charlotte Åkesson som drog igång en mar-
kering av FN:s Antislavdag som inträffar den 
18 oktober. Då hade vi en informationskväll 
med insamling till ett barnhem i Thailand. När 
Charlotte bad mig om hjälp att i år arrangera 
en Antislavhelg igen kunde jag inte säga nej. Vi 
måste göra nåt.

Vilka är då dessa slavar? Det mest uppmärk-
sammade är det sexuella slaveriet, kvinnor 
och barn som tvingas till prostitution. Det kan 
också vara människor på hotell och restaurang-
er som t ex är fråntagna sina pass, inte kan resa 
och tvingas arbeta för låg eller ingen ersättning. 
Ganska vanligt är också att fattiga människor 
tvingas att ta lån för att klara sin situation och 
därigenom hamnar i ett skuldslaveri. Industri-
arbetare i tillväxtländer lever också ofta under 
slavliknande förhållanden.

Någon som gör något är Madeleine och Inge 

Ekelyck som arbetar med barnhemmet Baan 
Chivit Mai (Hem för nytt liv) i Thailand. Där 
får barn och ungdomar möjlighet att bo och gå 
i skolan. Därmed räddas dom från prostitution 
och knarkhandel. Vi bjöd in Madeleine och 
Inge till Antislavdagen för att de skulle berätta 
om sitt arbete. Det var oerhört starkt att lyssna 
på deras berättelser. 

För mig som mamma är det ofattbart att tänka 
sig in i hur föräldrar inte ser någon annan utväg 
än att sälja sitt barn för att rädda familj och 
yngre syskon. Genom insamling och försälj-
ning denna kvällen, men också hela lördagens 
försäljning i Second Hand butiken, fick vi vara 
med och stötta detta arbete med 25.000 kr!! Det 
känns bra att veta att pengarna verkligen kom-
mer till nytta.

Under samlingen ville vi också lyfta fram ett 
annat sätt som vi som enskilda personer kan 
vara med och faktiskt förändra vardagen för 
människor i världen. Om du har varit i vårt café 
den senaste månaden har du kanske sett att där 

aNtIsLavDaGeN

        17-19  oktober

-en helg mot slaveri

”Slaveri innebär att en människa kan ägas och behandlas som egendom. Det ger slavä-
garen rätt att använda slaven till tvångsarbete och att sälja slaven vidare”. På nätet 
läser jag att nära 30 miljoner människor lever i slaveri, runt om i världen, idag.  
Vänta nu - 30 miljoner? idag, 2014? Tanken svindlar, det går inte att ta in. När denna 
tanken träffar en, går det inte att vara likgiltig. Vi måste göra något, men hur?

Baan Chivit Mai driver barnhem, 
och räddar därigenom barn från 
fattiga familjer från att säljas och 
hamna i prostitution och slaveri.
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en långweekend i Ungern låter ju inte 
fel, torsdag till tisdag. Varmt och skönt, 
rena sommaren, intygar verksamhets-
ledare Tomas jönsson där han sitter på 
sitt kontor i lPs nya lokaler på nickel-
vägen. Tillsammans med kollegan an-
ders gustavsson och åtta andra bilade 
de ner till Ungern och tillbaka, under 
en långweekend i början av oktober.

När Tomas skriver ut en rapport som skrivits 
om resan, ser vi klart och tydligt att majoriteten 
av tiden inte spenderades i Ungern utan på vä-
garna under resan dit och hem. ”Det låter inte 
så roligt, men vi hade jättekul mest hela tiden”, 
säger Tomas. Han tar upp sin mobil och visar 
bilder, och mycket riktigt ser de flesta glada 
ut hela tiden. Han berättar också att det långa 
resandet gjorde att man delade livet, berättade 
sin historia och kom varandra väldigt nära. 

en långweekend i 
Ungern och däremellan

ligger och hänger information om Fairtrade. 
Genom att köpa Fairtrademärkta produkter kan 
vi bidra till att odlare och anställda får förbätt-
rade villkor. Många av dom människor som 
arbetar med att odla och producera varor som vi 
använder dagligen här i västvärlden, som kaffe, 
te, bananer och choklad tex, lever och arbetar 
ofta under svåra och slavliknande förhållanden. 
Detta gäller också textilindustrier som produce-
rar billiga kläder till oss i väst. Om vi betalar lite 
mer för Fairtrademärkta produkter garanteras 
producenten ett minimibelopp som överstiger 
produktionskostnaden. Det ger trygghet för 
de dom inte har några marginaler att leva på. 
Förutom detta får odlarna också en premie som 
används för att utveckla lokalsamhället och till 
investeringar i jordbruket, bland annat för att 
kunna ställa om till hållbar produktion. Detta är 
något vi kan göra, dagligen!
Under Antislavkvällen sålde också barnen på 
Joy Fairtradefika till besökarna och vi hade ock-
så besök av Världsbutiken som sålde sina varor 
och svarade på frågor om sitt arbete. I Världsbu-
tiken säljs Fairtrade produkter som alltid gyn-
nar producenterna. Det finns både lite matvaror, 
smycken, leksaker och annat hantverk.
Jesus säger i Matt 25:40 ”Sannerligen, vad ni 
har gjort för någon av dessa mina minsta som 
är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Jag 
tror att när vi blir medvetna om hur situationen 
är för människor som producerar våra varor, 
kan vi välja att följa Jesus. Jag tror att vi kan 
göra skillnad genom att ändra våra inköps och 
konsumtionsmönster. Vad tror du?

Martina Sätren 

Paret madeleine & inge ekelyck som besökte oss 
denna kväll och berättade om sitt arbete i Thailand.
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Några konflikter var det inte tal om, förutom 
lite diskussioner när de inte kunde hitta hotellet 
de skulle spendera sin första natt på i Tjeckien.  
 
Resandes i en personbil, i kombination med två 
fullastade lastbilar från Second hand och LP, 
nådde de tio tappra missionärerna den unger-
ska staden Pecel i kvällningen dag 2. Middagen 
stod uppdukad hos familjen D’Nagy när de 
anlände, och i detta hem skulle också de flesta 
få vila sina huvuden för natten. Men först en 
tur in till huvudstaden Budapest för att se den 
vackra staden med Donau rinnande igenom.

Dag 3 inleddes med frukost och medverkan på 
en ungdomsgudstjänst i kyrkan i Pecel. Sedan 
bar det av mot resans huvudmål 90 minuters 
bilresa söderut; Paks. Det var här lastbilarna 
skulle tömmas, och på så sätt bidra till en 
nyuppstartad Second Hand-butik i kyrkans regi. 
Second Hand-butiker är något nytt i Ungern. 
Tomas berättar att man tidigare inte haft det så 
gott ställt, och därför har man slitit sina saker 

tills det inte går att slita mer. Tanken på att byta 
grejer för bytandets skull fanns inte. Efter att 
landet har utvecklats, håller situationen idag 
på att förändras och församlingen i Paks tror 
att en Second Hand-butik är något för framti-
den. Dessutom skapar det förutsättningar för 
församlingens arbete över världen. Efter intag 
av gulaschsoppa tömde man, under bevakning 
från lokal-TV, lastbilarna. Mission completed! 

På kvällen väntade en festmiddag med försam-
lingen, som visade stor tacksamhet och glädje 
för att gäster från Sverige hade kommit. Dag 
4 var en söndag, och med hjälp av en tolk, var 
svensk-gänget högst delaktiga i gudstjänsten. 
Predikan, vittnesbörd, sång och att berätta om 
Second Hand och LP i Karlskrona var upp-
draget. Tomas berättar hur speciellt det är att 
komma till församlingar i andra länder. Även 
om man inte talar samma språk och har olika 
kulturer, så förenas man när man firar guds-
tjänst. Så var också fallet i Paks denna söndag. 
Tårar rann och när Tomas och resten av gänget 
tog ton i sången ”O store Gud”, hörde de hur 
församlingens äldre medlemmar förenade sig 
med dem i sången, om än på ett annat språk.

De åt en sista måltid tillsammans med försam-
lingen, packade åter in sig i bilarna och satte 
sedan kurs hemåt. Efter att på söndagskvällen 
ha nått södra Tjeckien, fortsatte färden på mån-
dagen med ytterligare 90 mil till norra Tysk-
land. På tisdagseftermiddagen äntrade man 
återigen svensk mark och blickade tacksamma 
och berörda tillbaka på en underbar vistelse i 
Ungern, och två långa men glädjefyllda bilresor 
genom Europa.

Fredrik Åkesson

en långweekend i 
Ungern och däremellan
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LP-verksamheten
bedriver missbrukarvård på kristen grund. 
den kristna människosynen om allas lika 
värde är grundläggande i arbetet.  Vår  
personal arbetar som verkliga front- 
arbetare och står på de svagas sida.

Nytt: LOPPIs varJe vecKa!  
öppet tisdagar & torsdagar 10.00 – 14.00

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

Välkommen till världens  
tråkigaste reklambyrå.

Inget trams, bara hårt arbete - www.kampanj.biz 

utskick vykort copy.indd   1 2014-02-24   21:42

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

tacK tILL vÅra sPONsOrer:

DrIver DU  
FÖretaG? 
Vill du stödja stödja 

Pingstkyrkans verksamhet?  
annonsera i ankaret!  
För mer information,  

mejla info@ 
pingstkyrkankarlskrona.se 

Miljövänligt  
presentkort!
Second Hand är miljövänligt  
och omtänksamt. Köp vårt  
presentkort med valfri summa! 

Julens 
Öppettider:

Vi har stängt 23 och 30 
dec och 6 jan. Annars 

öppet som vanligt:

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

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

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

Öppettider:
Mån 12 – 17
Tis 17 – 18
Lör 9.30 – 13.30
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eKonomi

din gåva gör skillnad – Bli månadsgivare!

Födelsedagar
40 år: 
1 Dec Ulrika Karlsson
8 Dec Madlene Lundström
16 Dec Joakim Jakobsson
15 Feb Ingmarie Hallén

50 år  
10 Dec Carina Holgersson
7 Jan Louise Sundkvist
22 Jan Ola Erserum
17 Feb Johan Rydén
19 Feb Per Allerth
23 Feb Göran Olsson

60 år  
2 Dec Yvonne Nilsson
9 Dec Marie-Louise Pettersson
14 Dec Emilia Fransson
18 Jan Kent Gustavsson
28 Jan Linnea Bergström
15 Feb Helena Liljekvist
12 Mar Lisbeth Appelberg

65 år  
6 Dec Lena Åberg
26 Dec Kristina Hansen
5 Jan Torgny Josefson
5 Feb Elisabet Nilsson
28 Feb Pia Arvidsson
13 Mar Kerstin Lundström

70 år  
30 Dec Rune Nilsson
24 Feb Britt-Marie Andersson
15 Mar Amir Kamrani

80 år  
9 Jan Gun Bennett
18 Jan Stina Mattisson

85 år  
1 Mar Rut Sandberg
8 Mar Karin Eriksson

90 år och däröver 
10 Dec Lars Ahlström, 94 år
24 Jan Ingrid Alfzon, 92 år
29 Jan Nore Olsson, 92 år
13 Mar May Gullbing, 96 år

medlemsnyTT

17 Mar Gunborg Malmstedt, 90 år

Hembud
26 Aug Gunnar Antonsson
5 Sep Märta Roos
17 Sep Kerstin Olsson
24 Sep Ingmar Bergström
7 Nov Anita Olsson 
14  Nov  Barbro Pettersson 

Utflyttade
Ulf Karlsson

inflyttade
Ethel Lindqvist

dop
Emelie Pettersson
Jörgen Lilja
Christina Lund

”Kärleken till pengar är roten till allt ont” säger 
bibeln (1Tim 6:10), ändå är pengar nödvändiga om 
man vill förändra världen eller bygga upp en verk-
samhet som kan betyda något för andra människor. 
Pengar och god förvaltning gör det möjligt.
 Förra året kunde Pingstkyrkan genom insam-
lingar och eget arbete förmedla över 1,7 miljoner 
kronor i bistånd. Det är klart att det gör skillnad. Vi 
har förmedlat flyktinghjälp till Syrien, hjälpt över-
svämningsdrabbade på Balkan, byggt vattenbrunnar 
i Tanzania och hjälpt ungdomar i Bolivia samt stöttat 
fortbildning och utveckling av ledare i Bangladesh
 Utöver detta pågår dagligen ett arbete att hjälpa 
människor som brottas med missbruksproblem eller 
arbetslöshet tillbaka till ett värdigt liv.
 Utöver detta samlas vi också till gudstjänst varje 
söndag. Vi har pastorer, ungdomsledare och diakoni 
som varje vecka tillsammans med 100-tals volontärer 
gör ett enastående arbete.

 Förra året omsatte Pingstkyrkan i Karlskrona när-
mare 12 miljoner. För att få ihop så mycket pengar 
utmanar vi kommunen att bidra till missbrukarvård, 
men vi arbetar själva och vi gör varje vecka insam-
lingar i våra gudstjänster. Insamlingsbudgeten, det vi 
hoppas samla in i frivilliga gåvor är i år hela 240 tkr 
per månad. Vi når inte riktigt hela vägen fram. I år 
snittar vi på ca 215 tkr.
 Allt detta bygger på vår tro att Jesus är världens 
frälsare. Vi vill göra skillnad. Därför har många 
tagit ett personligt beslut att vara månadsgivare och 
medarbetare. ”Många bäckar små blir en stor å.” Med 
Guds välsignelse faktiskt en stor älv. Tabellen nedan 
visar hur det är möjligt. Din gåva gör skillnad.

Gud välsigne dig!

Markus Lundström   Ulf Sundkvist 
Styrelens ordförande Föreståndare
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Höggravid. Stegen var trötta och tunga. 
Tillsammans med sin man hade hon gått långt. 
Från by till by. Sakta men säkert hade de tagit 
sig hela vägen fram. Så händer det som inte får 
hända. Dörr efter dörr stängs igen. Det är fullt. 
Öppnar vi blir det för trångt. Öppnar vi måste 
vi dela på maten. Öppnar vi reduceras vår 
välfärd. Det fanns helt enkelt inte någon plats 
för dem inne i härberget.

Egentligen stängdes inte bara dörrar igen. 
Egentligen var det hjärtan som stängdes där i 
Betlehem när Jesus skulle födas. Hjärtan som 
var tänkta för kärlek. Hjärtan som var tänkta 
att bulta och slå för gemenskap och värdighet, 
blev plötsligt isande kalla och hårda. För det var 
den där hårda kalla hållningen som inte känner 
efter, känner in eller tänker efter, som stängde 
dörrarna. Hade det inte varit för en enda hade 
Jesus Kristus förvisats att födas på gatan. Nu 
öppnades stallet i alla fall och där kunde mira-
klet ske.

Orden från Julevangeliet om bristen på plats i 
härberget är skrämmande aktuell. När flykting-
strömmarna från mellanöstern söker sig hela 
långa vägen upp till norden frestas vi att svara 
som många i Betlehem svarade. Det finns ingen 
plats. Vi har inte råd. Öppnar vi måste vi dela 
på brödet. Öppnar vi kommer det att kosta oss 
vår välfärd, vår värme och vår tid.

Orden från Julevangeliet skulle lika gärna 
kunna handla om alla dessa människor som 
kommer hit för att tigga. Vilken misär! Vilken 
förnedring. Att tvingas böja sig ner hela vägen 

för att tigga om hjälp. Varje tiggande människa 
ställer egentligen en djupt inträngande fråga. 
Öppnar vi eller stänger vi våra hjärtan? Finns 
det rum i härberget eller inte? 

Julevangeliet om utanförskapet har alltså inte 
bara med politiska beslut att göra. Det har 
också med min vardag att göra. Öppnar vi eller 
stänger vi runt fikabordet på jobbet? Öppnar vi 
eller stänger vi i klassrummet? Öppnar vi eller 
stänger vi vår vänkrets när jul- och nyår skall 
firas? Frågan tränger hela vägen in i hjärtat. 
Öppnar vi eller stänger vi våra hjärtan? Svaret 
på den frågan avslöjar alltför ofta och med en 
sorglig klarhet vår egoism. Det är som om jag, 
mig, min och mitt är det viktigaste. 

Julevangeliet handlar djupast sett om männis-
kans förhållande till Gud. Kärlekens Gud, som 
står där ute och klappar på hjärtats dörr. Vi hör 
hans röst. Vi märker hur han bultar. Men får 
han komma in? Finns det plats för Jesus inne i 
vårt livs härberge? Finns det plats för Jesus i det 
moderna Sverige? Eller förvisar vi honom till 
ett stall?

Svaret på den frågan kan egentligen inte någon 
annan ge än människan själv. Tro är visserligen 
något vi bär tillsammans med andra – med 
församlingen – men tro är också något jag själv 
väljer varje gång jag öppnar mitt hjärta i en bön 
eller ett ord av tacksamhet. Jesus, för dig vill jag 
öppna min dörr. Kom in i mitt hjärta, fräls min 
själ och hjälp mig när egoismen vill gripa tag 
om mitt liv. 

Ulf Sundkvist - pastor
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FiNNS DET PLATS i HäRBERGET?

luk 2:6-7

Medan de befann sig där 
var tiden inne för henne 

att föda, [7] och hon födde 
sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och 
lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns 

plats för dem inne i  
härbärget. 


