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Just frihet och vikten att välja är också 
en del av väckelserörelsens stora bi-
drag i Sverige. Fast då handlar det inte 
i första hand om politik utan om Gud, 
Jesus och kyrkan. Inget ställningsta-
gande kan vara viktigare, inget val är 
mer avgörande. För att göra detta rik-
tigt konkret – för att skapa ett minne 
för livet, för att förenas med Jesus och 
församlingen och göra en överens-
kommelse med Gud själv som gäller 
för evighet – finns dopet i vatten. 
Förra året var det 20 personer som 
tog det stora beslutet i Pingstkyrkan 
i Karlskrona. Olika människor med 

olika historier bakom sig, men med 
det gemensamt att man ville följa 
Jesus och komma med i församlingen. 
Funderar du på dopet? Dra dig inte 
för att höra av dig. Varje söndag finns 
möjlighet att få mer information och 
vägledning. Kanske ska du också vara 
med på Pingstdagens friluftsguds-
tjänst med dop i havet? Det kommer 
definitivt att bli ett minne för livet, 
supervalåret 2014.

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.

supervalåret  
2014 – välj Jesus! 

den 25 maj ska eU-parlament väljas och den 14 september är 
det val till kommun, landsting och sveriges riksdag. det är viktiga 
val och var och en av oss som är 18 år eller äldre har mandat 
att välja representanter som ska leda. rik eller fattig, alla röster 
väger lika mycket. det är så bra, det är demokrati och en del av 
grunden för vår frihet. 
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Ulf sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
göran olsson, pastor och vice föreståndare 0768-68 11 13
louise sundkvist, församlingsdiakon  0734-19 99 66
Pernilla Bergström, ungdomspastor   070-393 97 98
Carina Holmesson, musik/Café Ankaret  073-632 00 28
Yvonne severinsson, redovisningsekonom  0455-555 40 
ann malmstedt , ekonomiassistent  0455-555 40 
lP-verksamheten Karlskrona 0455-69 49 79
lP-föreståndare, Tomas Jönsson 070-956 65 67
second Handbutiken: (Bilen: 0768-858655)  0455-200 41 
olle lundström (second Hand) 073-440 47 57

Tel. exP 0455-555 40
Fax exP 0455-174 57

adress: V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
e-mail: info@pingstkyrkankarlskrona.se
 - övriga mailadresser, se hemsidan
Hemsida  www.pingstkyrkankarlskrona.se

BanKgironUmmer: 

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

>>

Vi sitter tillsammans i Ingrid och Görans 
trevliga lägenhet och samtalar om livet, hur det 
gestaltat sig under alla år och försöker få till en 
summering. Hur blev det? I allt framkommer 
en djup tacksamhet över det som livet gett.

Det började inte så bra. Görans mamma var 
ensamstående och kunde inte ta hand om den 
lilla pojken. Barnavårdsnämnden fick gripa in. 
Vid nio månaders ålder kom han till ett äldre par 
men redan vid två års ålder, i samband med fos-
termammans död, blev han flyttad till en annan 
barnlös familj. Traumatiska upppbrott och flyttar 
följde. Vid sex års ålder upplöstes det dåvarande 
fosterhemmet. Allt auktionerades ut p g a döds-

göran redéen kan se tillbaka på 50 års 
tjänst som äldste och församlingstjä-
nare. Han har sedan han kom med i för-
samlingen för 63 år sedan varit en stor 
tillgång, en trogen tjänare, en klippa och 
någon man alltid kunnat luta sig mot.

Göran 
redéen
- en trotjänare

>>
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fall i familjen. Det som gjorde mest ont var att 
även Görans egen cykel gick under klubban. 

Genom barnavårdsnämndens försorg flyttades 
han åter till ett annat hem, där han fick bo 
fram till han flög ur boet. Först vid 25 års ålder 
lyckades han få kontakt med sin mor som då 
var gift och hade familj i Stockholm. Återfören-
ingen blev lycklig. Göran adopterades och fick 
ta sin styvpappas efternamn, fick systrar och 
ett nytt hem. Så länge mamman levde fick han 
dock inte ta kontakt med sin far, och därefter 
var det för sent då pappan avlidit strax innan 
mammans död. Men pappans dåvarande familj 
välkomnade honom och han fick en styvmam-
ma och ytterligare en syster med familj. 

Göran sökte som 14-åring in till flottan och 
blev antagen och fick en grundläggande utbild-
ning till sjöss. Han trivdes dock inte med det 
militära livet utan mönstrade på ett handels-
fartyg och var till sjöss några månader. Sedan 
sökte han jobb på SJ, antogs och åkte som 15 
åring till Växjö med fem kronor på fickan för 
att börja arbeta. Första månadslönen var 284 
kronor! Efter drygt ett halvår fick han placering 
i Karlskrona och arbetade där fram till inkall-
ningsordern.

Värnplikten omfattade 15 månader, mest 
till sjöss på kryssaren Göta Lejon där han 
bl a fick vara med om att representera 
Sverige vid Drottning Elisabeths krö-
ning i London. Efter värnplikten återgick 
han till SJ och blev kvar där i 15 år med 
varierande arbetsuppgifter som växlare, 
tågklarerare, biljettförsäljare, konduktör 
m m. Han sökte till SJ Bussbolag för att slippa 
de obekväma helg- och kvällstjänstgöringarna 
men blev plötsligt uppsagd 1967 då bussbolaget 
lades ned. Tillsammans med några arbetskam-
rater övertog Göran bolaget och man bildade 
KLAB (Karlskrona Lastbils AB). Under 30 år 
var Göran egenföretagare med som mest 30 
lastbilar och 45 anställda.

1954 var ett speciellt år. Göran träffade då sin 
blivande hustru Ingrid vid ett oplanerat besök 
hos goda vänner på nyårsafton. Bland gästerna 
återfanns Ingrid och hennes familj. Denna 
kväll bjöd på många timmars gemenskap, spel 
med plockepin och diskussioner. Kvällen blev 
upptakten till ett livslångt lyckligt förhållande. 
Ingrid och Göran gifte sig två år senare och 
bildade familj, två söner och en dotter. Familjen 
har växt till att nu omfatta även åtta barnbarn, 
ett barnbarnsbarn och ytterligare tre på väg! 
Det har varit viktigt för dem att hålla tät kon-

göran och ingrid
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takt med sina barn och barnbarn och det tycks 
vara ömsesidigt.

Bostadsområdet i Backabo tillkom under -60 
talet och 1969 flyttade Ingrid och Göran till-
sammans med flera familjer i församlingen in i 
de nybyggda husen. Ganska snart startade de en 
söndagsskola i det barnrika området och som 
mest samlade man över 100 barn varje söndag i 
Backaboskolan! Efter många år där flyttade fa-
miljen till Lilla Pantarholmen till Ingrids forna 
föräldrahem som blev till salu. 
 
Göran döptes 1948 i Sionförsamlingen i Gul-
labo efter vissa överväganden då man var 
skeptisk till att döpa sjömän! Han kom till 
Pingstförsamlingen i Karlskrona 1951 och blev 
omedelbart engagerad som dörrvaktare. Han 
blev avskild som äldste 1964 – en post som han 

förvaltat väl fram till att han nu önskar dra sig 
tillbaka som aktiv församlingstjänare.

Han hade under många år ansvar för försam-
lingens tält som varje sommar flyttades till 
olika utposter för mötesserier. Han var aktiv i 
strängmusiken, tjänstgjorde som söndagsskollä-
rare och under 27 år var han församlingskassör 
och ekonomiansvarig. Göran var även försam-
lingsföreståndare under ett par år under en 
pastorsvakans. Då Göran hade tillgång till bilar 
och bussar var han mycket engagerad så snart 
som församlingen behövde transporthjälp. När 
sonen Lars-Åke skulle födas hade församlingen 
planerat en sångarresa till Helsingborg och 
Göran skulle naturligtvis vara chaufför. Samma 
morgon började Ingrid få värkar. Efter flera 
timmar i Helsingborg ringde han till Ingrid 
och fick då veta att han fått en son! Hemresan >>

göran redéen med barnbarnet Victor 
redéen, som går sitt tredje år på 

Hillsong University i sydney, australien.

På fisketur med barn-
barnen emil och Josef.

göran redéen 
och Bengt daniels-
son på taket till 
Pingstkyrkan vid 
renoveringsarbete.

målarmästare 
göran i aktion på 
lilla Pantarholmen 
2012.
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det är fascinerande att se alla män-
niskor som sitter runt omkring mig 
på caféet. människor i alla åldrar, i helt 
olika skeden i livet, med olika yrken 
och bakgrund. allt i en enda härlig 
röra. gamla och unga, några vana 
kyrkobesökare, men den övervägande 
majoriteten utgörs av personer som 
annars aldrig sätter sin fot i en kyrka.

Jag tänker att det här måste vara det ultimata 
sättet att få människor att slappna av i Guds 
hus, att komma innanför tröskeln och känna att  
man är välkommen och ett av de stora behoven 
blir tillfredställt. Sådant måste ju bara skapa en 
god känsla hos besökarna. Tänk dig själv när 
någon säger, “Jag gick till kyrkan och blev mätt 
och nöjd” - kan det finnas finare vitsord?! Det 
är precis det som många har menat när de går 

6

Funderingar vid mitt fönster-
bord på Café ankaret

kunde inte ske förrän sent på kvällen och så 
dags var inga besök tillåtna på BB-avdelning-
en. Nästa dag var full arbetsdag och han fick 
inte träffa sin fru och den nyfödde sonen för-
rän sent kvällen efter den lyckliga tilldragel-
sen! Visst har Görans engagemang medfört att 
familjen fått se mindre av honom under alla 
år och Ingrid har fått tillbringa många dagar 
ensam med barnen. Men samtliga familje-
medlemmar har också under hela uppväxten 
och senare varit med i församlingens arbete 
och tagit ett stort ansvar på de orter som de 
bott. Förebilden har varit tydlig.

På senare år har församlingens Second Hand-
butik utvecklats och verksamheten har växt 
och Göran har tagit aktiv del i arbetet där. 
Genom alla engagemang har han fått många 
vänner. Detta blev tydligt för honom när han 
för ett år sedan drabbades av hjärtproblem 
och fick opereras akut. Många telefonsamtal, 
brev, hälsningar och blommor som han fick 
då blev bevis på detta. Under året som gått har 
krafterna kommit tillbaka, och han arbetar 
och ställer fortfarande upp i olika uppgifter. 

Förutom civilt arbete och församlingsarbete 
har Göran varit aktiv som politiker i Kristde-
mokraterna. Han gick med i partiet så snart 
som det bildats 1964 och invaldes omedelbart 
till olika förtroendeposter. Han ser det arbetet 
som mycket intressant och utvecklande och 
har lärt sig mycket genom åren. 

När jag ber Göran om en summering av vad 
livet gett hittills uttrycker han en stor tacksam-
het över allt som varit. Störst har varit att få 
tjäna! Tacksamhet över att han fått vara frisk, 
att han blev frälst i unga år, kom med i försam-
lingen och fått vara med i tjänst för Gud.
 
Vi i Pingstförsamlingen i Karlskrona är så 
tacksamma för Göran och hans familj, för 
deras trohet, för all gemenskap, tjänstvillighet 
och för den positiva livssyn som de förmedlar. 
Även om Göran nu önskar dra sig tillbaka 
från aktiv församlingstjänartjänst lämnar han 
inte sitt äldsteansvar utan kommer att återfin-
nas i olika uppgifter. Tack Ingrid och Göran 
för allt ni gett oss!

Asta Carlsson    Foto: Privat

>>
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gens bekymmer och glädje, tala med varandra, 
bedja för varandra. När problem uppstår så 
är det en dimension till, att tillsammans få 
hjälpas åt i bön. Det är läkande. Morgonsam-
lingarna har haft stor betydelse. Jag har också 
fått en inblick i och förståelse för hur stort och 
brett vårt församlingsarbete är. Det har varit 
en förmån att få ha församlingens förtroende 
att vara ansvarig för caféverksamheten. Jag 
har inte ångrat en dag att jag antog utmaning-
en för sex år sedan, även om inte allt blev som 
man hoppats och önskat, men sånt är livet.” 

Under åren har jag tänkt på alla dem som 
jobbat i caféet. Flera av dem har tidigare haft 
problem av olika slag och även svårigheter att 
komma ut på arbetsmarknaden. Genom arbetet 
här har de fått en ny chans att arbeta, träffa ar-
betskamrater och kunder. Jag vet att cafégäster-
na vetat om detta sociala arbete som pågått och 
haft stor respekt för att församlingen visar sitt 
sociala ansvar i samhället. Evangeliet har blivit 
konkret och påtagligt genom detta. Att säga ja 
till människor, att se och bekräfta Människan.

Från mitt fönsterbord kan jag nästan se hur 
fördomarna flyger bort, hur tveksamheten får 
läggas åt sidan och gästerna känner att det finns 

till Café Ankaret och säger, “Jag går till kyrkan 
flera dagar i veckan nuförtiden”, utan att rodna.

Christina Pettersson som varit husmor här, de-
lar sina tankar och sin vision om Café Ankaret: 

“Det skulle vara en mötesplats för Karlskronas 
invånare. Att kunna sänka tröskeln in till 
kyrkan, evangelisation utan att man behöver 
känna det påträngande. Jag tror att Gud ver-
kar på många olika sätt och det tycker jag mig 
fått uppleva under åren, då personer kommit 
för att de tycker det är en sådan skön atmos-
fär, eller man har något man vill dela, samtala 
om. Studenterna som har ätit lunch eller fikat 
varje dag har vi också skapat fin kontakt med 
och som jag hoppas ska bära en positiv bild av 
kyrkan med sig när de går vidare i livet. Jag 
känner stor tacksamhet för att Café Ankaret 
har fått vara en sådan oas, mitt i vardagen. 
Att arbeta i en församling är lite annorlunda 
och det har varit lärorikt och roligt. Tänk att 
få ha en arbetsplats där vi kan mötas i varda-

Funderingar vid mitt fönster-
bord på Café ankaret

>>

”Jag tänker att det här 
måste vara det ultimata 
sättet att få människor att 
slappna av i guds hus” 
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en varm plats för mig. Tänk om alla guds-
tjänster i kyrkor och kapell kunde ge samma 
omfamnande känsla. 

Personalen har bråda tider med allt som måste 
fixas till gästerna. Ändå finns det alltid ett posi-
tivt ord, en glad min eller en naturlig fråga från 
de som jobbar där. Ingen tvingande fråga, utan 
det känns som en positiv och bejakande attityd. 
Kanske är det detta som är servicemind? Det 
känns så. 

Christina berättade en liten anekdot om en av 
de frekventa gästerna som arbetar som rektor 
på en gymnasieskola. Det skulle serveras stekt 
fläsk med löksås och potatis. När han kom-
mer dit är fläsket slut och det berodde på att 
fler än någonsin just den dagen ville komma 
och äta. Han utropar lite skämtsamt förtvivlat, 
“Och jag som siktade på just den här dagen för 
att du skulle servera fläsk och löksås!” Men i 
nästa ögonblick kom han med ett konstruktivt 
förslag, “Men, jag ser att ni har mycket att göra, 
så jag springer upp på stan och köper lite om 
du lovar att steka det åt mig!” Sagt och gjort, 
snabbt sticker han iväg och efter en stund kom-
mer han med fläsket i högsta hugg och får det 
stekt! På vilket annat matställe skulle vi möta 
en sådan lojalitet med glimten i ögat? 

För mig personligen som stammis på Ankaret 
är det en stor sorg att vardagsmöjligheten att 
komma dit är över. Under en rad av år har det 
varit en oas i vardagen att komma till.  Jag har 
kunnat välja att sitta alldeles för mig själv om 
jag haft det behovet och jag har kunnat sitta och 

prata med någon om jag känt det så. Jag kan inte 
nog säga hur glad jag varit när jag tagit prome-
naden genom Hoglands park från mitt jobb och 
fått sätta mig i lugn och ro och äta min lunch. 
För mig har Café Ankaret gett mig den starka 
känslan av att vår Herre är vardagens Gud, ännu 
mer än helgdagarnas. Hans hus har öppna dör-
rar för alla en vanlig grå tisdag, eller för mig i 
vardagskläder och med vardagsfunderingar en 
sketen torsdag. Nu när Ankaret har stängt lider 
jag av näringsbrist. Allra mest i själslivet. Inom 
sjukvården brukar man tala om fantomsmärta 
efter att man fått operera bort någon del av sin 
kropp, man har ont i den del som inte längre 
finns. Och det är på pricken vad jag känner. Jag 
har ont i själva Ankaret, och det sitter någon-
stans mellan magen och vänstra axeln. 

Detta inte sagt som någon förtäckt inlaga i en 
svår frågeställning om en verksamhets vara 
eller icke vara, utan bara en väldigt person-
ligt färgad tanke och inte minst; känsla. Efter 
flera år vid ett fönster på Café Ankaret under 
lunchtid tänker jag att den här platsen har fått 
betyda mycket för väldigt många. En betydelse 
som sträcker sig längre än till den spontana 
lunchrapen utanför café-
dörren från en mätt och 
rund mage. Den sträcker sig 
ända in i himmelriket och 
ända in i mänskliga hjärtan 
och tankar. 

Hälsningar stammisen 
Björn Petterson 

milJö oCH 
räTTVisa? 
Vi startar nu en intresse-

grupp som vill sätta fokus på 
miljö- och rättvisefrågor.  

Vill du vara med? Mer info? 
Kontakta Charlotte Åkesson på 
0706015739 eller martina sätren  

på 0708816344

- och gör en insats för både  
miljö och medmänniskor

Skänk dina   
  saker! 

Stort tack  
till alla som har skänkt 

saker och handlat hos oss 

under 2013! Vi kunde totalt 

ge över 1 miljon kr till olika 

hjälpverksamheter!

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
Tirs 17 – 18
Lör 9.30 – 13.30

>>
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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 – mis sion possible
 18.00  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8
 19.30  Ungdomssamlingar - after8 - Tonår och uppåt
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe

– se aktuell annonsering

Kafégemenskap i Filadelfia Rödeby 
varje torsdag. Fika, sång, musik och vittnes-
börd. Välkommen!

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

Stick- och handarbetscafé  
i second Hands cafédel, Bergåsa.
Varannan onsdagar, jämna veckor
kl. 15.30 till 18.00, fika 5:-

LP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering

Program mars-juni’14
V
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7 Fr 14.00 andakt Träffpunkt gläntan
  18.00 Världsböndagen. ”Strömmar i öknen” Trefaldighetskyrkan. musik & 

servering. 
  19.30 after8 - samling för ungdomar
9 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. Pernilla Bergström, göran olsson 

sång: Jenny eriksen & stina olsson. 
  18.00 lovsång & Bön

 
11 Ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal. Hur kan vi vara vittnen? 20:-
12 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön
13 To 09.00 ekumenisk bön i Pingstkyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning med Anders Bertling, Kvällsfika, 

Filadelfia Rödeby                                       
  18.30 Cafékväll med lP-vännerna
14 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
15 lö 17.00 internationellt möte i Pingstkyrkan mikael severinsson
16 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. Predikan av Tamas från Ungern,  

Ulf sundkvist sång: second Voice
 

19 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
20 To 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning med Anders Bertling, Kvällsfika, 

Filadelfia Rödeby                                       
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  18.00 Andlig vägledning ur Efesierbrevet– Vad identifierar du dig med?
21 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
22 lö 18.00 administrationsmöte
23 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små och stora. göran olsson & Barnrådet. Joyful. 

 
25 Ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal. Uppdraget att bota sjuka, 20:-
26 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
27 To 09.00 ekumenisk bön i amiralitetskyrkan 
  18.00 rödebygemenskap med sjukhuspräst anders olsson, ingrid och 

Roland Johansson. Servering. Filadelfia Rödeby
  18.30 Cafékväll med lP-vännerna
28 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
29 lö 08.00 PlU - Pingst ledarutveckling i Värnamo
  10.00 Kring Ordet! Heldag med Folke Steen i Filadelfia Rödeby. Se 

annonsering.
  18.00 sjukhuskyrkans vårmöte Jonas Pramvall och Blekinge gospel, i 

mariedalskyrkan.
30 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. Tomas Jönsson. sång: lP

 
1 Ti 14.00 mötesplats för daglediga. Violet andersson, ny pastor i 

mariedalskyrkan, servering
2 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
3 To 09.00 ekumenisk bön i emanuelskyrkan           
  17.00 Bönegemenskap. Filadelfia Rödeby
  18.30 andlig vägledning ur efesierbrevet – Vad identifierar du dig med?
4 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
5 lö 14.00 andakt af Klint
6 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard och söndagsskola. göran olsson

 
8 Ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal. Att bli ledd av Gud och att höra Guds röst. 

20:-
9 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön
10 To 09.00 ekumenisk bön i möllebackskyrkan           
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning med Anders Bertling, Kvällsfika, 

Filadelfia Rödeby                                       
  18.30 Cafékväll med lP-vännerna
11 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
13 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. Pernilla Bergström, louise sundkvist, 

sång: on the road. 
  18.00 lovsång & Bön
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16 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
17 To 09.00 ekumenisk bön i mariedalskyrkan                     
  19.00 getsemanegudstjänst med nattvard. Pernilla Pergström, göran olsson 

sång: Ulf & louise sundkvist
18 Fr 11.00 långfredagsgudstjänst. Ulf sundkvist Församlingens orkester
20 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Påskdagsgudstjänst göran olsson, Pernilla Bergström, Ulf & louise 

sundkvist sång: familjen marcus och malin gullbing, ingen söndagsskola
 

23 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
  19.00 En kväll med Göran Skytte  

Förvandlingar - Från död till liv. sång: second voice.  
entré 50 kr, insamling till lP-verksamheten 

24 To 09.00 ekumenisk bön i Baptistförsamlingen, i andaktsrummet 
militärhemmet                     

  18.00 rödebygemenskap med dan-inge olsson. servering. 
Filadelfia Rödeby

25 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
26 lö 10.00 lP-loppis på Tennvägen
27 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. göran olsson, sång: Bandet lars. (Pegga, 

ola, michael & andreas)
 

30 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
2 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
3 lö 17.00 internationellt möte i Pingstkyrkan
4 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard och söndagsskola, niklas & anne Collén. 

sång: ruth Blomkvist & Bea dolk
 

6 Ti 17.00 Bönegemenskap. Filadelfia Rödeby
7 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
8 To 09.00 ekumenisk bön i stadsförsamlingen                 
  17.00 Kring ordet! Bibelundervisning med anders Bertling, 

Kvällsfika, Filadelfia Rödeby                                       
9 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
10 lö 18.00 Konsert med Smyrna Big Band. Fri entré.  

insamling till Burundihjälpen 
11 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola, Ulf sundkvist, sång  

marie-Helen redéen, församlingsmöte efter gudstjänsten
  18.00 lovsång & Bön

 
13 Ti  mötesplats för daglediga i Karlskrona. (Tid och plats meddelas senare)
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14 on 10.30 Bön
  17.00 Tältkalas i Lyckeby
  18.00 Bön
15 To 09.00 ekumenisk bön i Pingstkyrkan                 
  17.00 Tältkalas i Lyckeby
  17.00 Kring ordet! Bibelundervisning 

med Anders Bertling, Kvällsfika, 
Filadelfia Rödeby

16 Fr 17.00 Tältkalas i Lyckeby
  19.30 after8 - samling för ungdomar
17 Lö 15.00 sommarfest och tältkalas i lyckeby
18 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med konfirmations-avslutning. Göran Olsson, Markus 

lundström, Pernilla Bergström sång:  Paula & Pegga gullbing
 

21 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
22 To 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén                 
  18.00 Rödebygemenskap med LP-vännerna. Servering. Filadelfia Rödeby
23 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
24 Lö 18.00 VårkONsert med gästsolist, orkester och second 

voice. Tema: Tro, Fri entré, insamling till syrien 
25 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst louise & Ulf sundkvist, sång: familjen söderholm

 
28 on 10.30 Bön
  18.00 Bön
29 To 08.00 Gökotta i kapellet, Medtag fikakorg. Filadelfia Rödeby
30 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
1 sö 10.00 gudstjänst  med nattvard, Pernilla Bergström 

 
4 on 18.00 Bön
8 sö 10.00 Pingstdagen Friluftsgudstjänst med dop. alf lax.
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T ä l t m ö t e n  f ö r  b a r n

14–17 maj 2014
15–17 maj börjar det med lekar kl. 17

samling kl 18 och fika ca kl 18.45

Lördag 17 maj är det sommarfest kl. 15
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 :

Varför blir man politiker? Vilka är drivkraf-
terna? Hur tänker våra politiker om Jesus 
och den kristna värdegrunden som Sverige 
i så stor utsträckning bygger på? 

– det tänkte vi ta reda på genom en öppen och 
offentlig dialog på secondhand, säger pastor Ulf 
sundkvist. Vi vill krypa lite innanför de politiska 
slagorden och komma åt hjärtat.

Pingstkyrkan har en vision om att vara en för-
samling som sätter Jesus i centrum, inte bara av 
det personliga livet eller livet i församlingen utan 
också i samhället. därför inbjuds också detta 
valår representanter för alla partier represen-
terade i kommunstyrelsen. denna gång hålls 
”öppen dialog” på secondhand som varje lördag 
besöks av hundratals Karlskronabor.

Följande lördagar är bokade: 
17 och 24 maj samt 14 juni.

VaL 2014 – öppen dialog på 
second hand
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Glimtar 
från församlingens verksamhet 

13

30 nov. gästade 
några spelare ur 
KHK vår second 
Hand butik på 
Bergåsa. 

”raKT UPP & 
ner” samtal 
mellan marcus 
Birro & lukas 
Berggren. 

Under tre julkonserter fylldes kyrkan 

av julsånger av bl.a. madlene lundström, 

Jenny eriksen och anna stolpestad

Vid årets julfest delades 22 st 
biblar ut. 

Barnrådet bjöds som vanligt på 
ett inslag från disney 

den 9 februari 
välkomnades 
Pernilla Berg-
ström som ny 
ungdomspastor. 

Årets sportlovsläger gick som vanligt 

till Trysil. Härlig skidåkning men 

framförallt väldigt bra samlingar med 

starka gudsmöten. Unikt för i år var 

vårt lovsångsteam som bestod av 4 

ukulele, 1 mandolin, 1 bas & 1 gitarr. 

anders 
othén var 
en av många 
medverkande 
vid julkonser-
terna. 

den 25 jan. gästades 
vi av VäxTVärK - en 
föreställning av och med 
Carl-Henric Jaktlund och 
michael Johnson. ett sam-
arrangemang med Ksr. 
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– Berätta lite kort hur din tjänst som ung-
domsledare har sett ut!
– Jag började jobba som ungdomsledare i 
augusti 2012 och jobbade fram till december 
2013. Det blev en relativt kort tid, men otroligt 
intensiv. Att jobba som ungdomsledare är mer 
en livsstil än ett jobb. Ibland frågade jag mig 
själv om det kanske var lika bra att flytta in min 
säng på kontoret. 
– Tiden har innehållit två sommarläger, ett 
sportlovsläger, massor av ungdomssamlingar, 
flera ungdomshelger, sex zion:musikcafé och 
massor av sena kvällar i ungdomslägenheten . 

– Beskriv din tid som ungdomsledare med tre 
ord!
– Intensivt, stolthet, lycka 

– Vad är ditt roligaste minne från din tid som 
ungdomsledare?
– Det känns svårt att bara välja något sådär 
eftersom det har hänt så otroligt mycket roliga 
saker. Men att ha fått följa ungdomarnas band 
från egentligen ingenting till något så sjukt bra 
har varit något av det bästa. Alla i bandet har 
vuxit och utvecklats så otroligt mycket under 
denna tiden. 

– Vad har du lärt dig som du tar med dig 
vidare i livet?
– Att jag borde bli bättre på att uppmuntra folk 
runt omkring mig. All uppmuntran och beröm 
jag har fått från alla håll under denna tiden har 
betytt hur mycket som helst och jag har insett 
att jag är väldigt dålig på att ge tillbaka på den 
fronten ibland. 

– Vad kommer du sakna mest?
– Allt egentligen, men mest att jag inte kommer 
att träffa ungdomarna lika ofta. 

– Vad ligger framför, vad blir nästa steg i livet?
– Just nu håller jag på att söka jobb för fullt och 
till hösten hoppas jag på att komma iväg till 
USA och jobba som au-pair. 

– Har du någon hälsning till Pernilla som nu 
tar vid som ungdomsledare?
– Det kommer att vara många personer från 
olika håll som kommer att dra i dig och då är 
det viktigt att stanna upp och tänka till varför 
du är där du är.

Fredrik Åkesson 

tack amanda och välkommen 
Pernilla!
Efter 1,5 år som ungdomsledare tackade Aman-
da Lundström för sig i samband med årsskiftet. 
Amanda har varit aktiv och samlat församling-
ens ungdomar på ett föredömligt sätt. 
Redan i början av februari kunde hennes ef-
terträdare installeras, Pernilla Bergström, som 
närmast kommer från Filadelfia Stockholm där 
hon arbetat som Ungdomspastor i Täby. Per-
nilla får ett lite bredare ansvar och kommer att 
komplettera pastorsteamet med särskilt fokus 
på tonåringar. Vi säger stort tack till Amanda 
och varm välkommen till Pernilla. 

Ulf Sundkvist
Föreståndare

tack amanda 
för de gångna åren!
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Själv kommer jag ihåg henne som en stor 
förebild för min lillasyster och många av de 
andra tjejerna i min ålder. De såg alltid upp 
till Pernilla. Jag är nämligen några år yngre än 
henne, och hade egentligen aldrig någon ”egen” 
relation till detta engagerade missionärsbarn. 
Det var just det som stack ut för mig, att hon 
och hennes familj hade spenderat flera år som 
missionärer i Bangladesh. Det tyckte jag var 
coolt. Om vi känner Pernilla sedan tidigare eller 
inte spelar inte så stor roll. Mycket har föränd-
rats de senaste åren, och om vi får tro henne 
själv har hennes resa vänt upp och ner på det 
mesta i hennes liv.

Låt mig ta ett skutt tillbaka i tiden, till som-
maren 2013, närmare bestämt den 10:e augusti. 
Jag och min fru Charlotte hade precis landat på 

Arlanda efter en vecka i Egypten tillsammans 
med nio andra unga människor från Sverige. 
Passande nog hade vår reseledare Annelie 
ordnat så att hennes goda vän Pernilla skulle 
hämta oss på flygplatsen och ta oss till Sollen-
tuna där vår bil väntade utanför pingstkyrkan. 
Vi blev stående en stund på parkeringen innan 
vi kom iväg. Anledningen var att Pernilla inte 
kunde sluta prata om hur mycket hon älskade 
pingstförsamlingen i Karlskrona, och öste 
över oss uppmuntran att engagera oss och be 
för denna församling som låg så kärt i hennes 
hjärta. Vi blev uppmuntrade, och föreslog att 
Pernilla skulle komma ”hem” och också bli en 
del av denna underbara församling. Där och då 
hade hon svårt att tänka sig det. 
Vi småpratade lite i bilen på vägen hem om att 
det hade varit roligt om Pernilla flyttade till 

Välkommen 
Pernilla!

alla känner väl redan Pernilla Berg-
ström, eller? många i församlingen har 
följt henne sedan barnsben, men för 
några är hennes ansikte helt nytt. 
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Karlskrona. Sedan tänkte vi inte mer på det. 
Nästa gång vi kom i kontakt med henne var i 
december. Till vår stora förvåning stod pastor 
Ulf och berättade att hon hade ställt sig positiv 
till kallelsen att komma ”hem” och arbeta som 
ungdomspastor. 

Efter att beslut hade fattats, var det därför med 
stor glädje som vi bjöd hem Pernilla en helt 
vanlig tisdag. Tanken var en intervju till denna 
tidning. Pernilla kom med en skriftlig rap-
port om vad som hänt de senaste åren, så vi 
spenderade istället större delen av kvällen med 
att prata om det som ligger tveklöst närmast 
Pernillas hjärta; Gud och Hans församling. 

Låt oss åter göra ett tidsskutt, och gå ner för 
landning för knappt 30 år sedan. Då tog Per-
nilla sina första bildliga steg på livets snirkliga 
väg. I Karlskrona spenderades den större 
delen av uppväxten, med undantag av fyra år i 
Bangladesh. 
- De två första var i lågstadiet och var mer som 
ett äventyr, de andra två i högstadiet och var 
svårare, säger Pernilla.

Efter gymnasiet gick flyttlasset till Aneby för 
ett år på bibelskolan Livskraft. Året därpå stod 
en baptistförsamling i Motala som värd för 
Pernilla och två andra som teamade som ledare 

för barnen och ungdomarna i Motala. De var 
också kamratstödjare på en skola. Året i Motala 
vände upp och ner på mycket i Pernillas liv. 
Hon berättar:
- Under min ungdomstid såg jag väldigt svart-
vitt på saker. I Motala fick jag lära mig att se 
på människan, inte på människors svagheter. 
Jag fick sätta mig och min egoism åt sidan och 
istället älska och åter älska andra människor. 
Det var tufft, men ack så nyttigt.

Ett av Pernillas motton har blivit att älska män-
niskor in i himlen, och hon tror att Gud tänker 
likadant:
- Det är våra ögon, händer och munnar, våra 
handlingar som Gud vill använda för att visa 
sin kärlek till andra människor. 

Året i Motala följdes av fem år i Åtvidaberg. Dit 
blev Pernilla kallad som ungdomspastor i en 
liten församling med ett stort hjärta, speciellt 
för ungdomarna i staden. Under tre av åren 
var hon även föreståndare för en fritidsgård 
där hon mötte ungdomar från hela samhället. 
Många av ungdomarna hade en problematisk 
bakgrund, och fritidsgården tjänade som en 
fristad i tillvaron. Pernilla fick agera stöd till 
många ungdomar med lite svårare problem 
än de flesta av oss möter. Det gemensamma 
målet för verksamheten var att alla har rätt att 
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smaka Jesu kärlek och att tillsammans komma 
närmare honom. Tröskeln till kyrkan var därför 
inte så hög, och ungdomssamlingarna fylldes av 
en härlig mix från hela samhället. Detta präglar 
fortfarande Pernillas filosofi och hon ser sig inte 
främst som en ungdomspastor i Pingst, utan 
som en ungdomspastor i Karlskrona. Hennes 
hjärta slår lika mycket för de som ännu inte har 
fått smaka på Jesu kärlek.

De senaste åren har Pernilla spenderat i Täby, 
anställd av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, 
som ungdomspastor i en av församlingens 
utposter. 
- Återigen fick jag förmånen att arbeta med 
ungdomar som vill lära känna Jesus ännu mer, 

och ungdomar som ännu inte vet att de egent-
ligen vill lära känna Jesus, berättar Pernilla om 
sin tid i Täby.

Nu börjar ett nytt kapitel för Pernilla, då hon 
sedan 1:e februari är anställd som ungdomspas-
tor i Karlskrona. Hon pratar passionerad och 
engagerat om vad hon drömmer om för Karls-
krona, vad hon vill jobba för och hur hon ser på 
sin nya roll i församlingen och staden. 
- Mitt hjärta brinner för att skapa tillfällen där 
man tillsammans får möta Gud. Att förkunna, 
lyssna in och lära sig höra Hans röst. Att be för 
varandra och praktisera tron i vardagen, säger 
Pernilla.

Pernilla liknar Bibeln vid mat, och bönen vid 
vatten. Hon menar att kombinationen gör att 
vår tro blir levande, och börjar påverka vårt liv 
i praktiken. Vidare berättar hon att utanförskap 
är något som hon inte tål. Hon avskyr när män-
niskor känner sig ensamma eller ovälkomna. 
Detta vill hon jobba för att minska, både i och 
utanför kyrkan. Till sist vill hon också framföra 
en hälsning till församlingen, nämligen att vi 
alla är ansvariga för ungdomarna i vår stad. Vi 
behövs allihop för att se, bekräfta, uppmuntra, 
vägleda och ta ansvar för att våra ungdomar 
mår bra och får lära känna Jesus.   

Pernilla avslutar med att säga att hon verkli-
gen ser fram emot att få dela församlingens 
gemenskap och växa i tron tillsammans genom 
livets utmaningar. På det svarar vi: Detsamma 
Pernilla!

Fredrik Åkesson 

Arbetet som Dorothy Gustavsson började i Gakwende år 1993 för funk-
tionshindrade barn och ungdomar - det fortsätter!   Behoven är stora och 
vi vill med dessa rader tacka Filadelfiaförsamlingen i Karlskrona för ert re-
gelbundna stöd! Det är avgörande för skolhemmet som knappast får något 
bidrag från staten. I Burundi är traditionen att barn med handikapp  göms 
och glöms, detta på grund av ovärdiga fördomar. Skolhemmet i Gakwende 
ger dessa barn och ungdomar ett människovärde, eftersom alla som stude-
rat uppskattas och har bättre möjligheter att få ett arbete.

Anna-Carin & Henry Stålgren, Filadelfisa Stockholm

hälsning från Gakwende, Burundi:  
– skolhemmet för barn och ungdomar med funktionshinder.
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elisabeth och rupert poserar.

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? 
Passa på att stödja 
församlingen innan skatt  
- annonsera i ankaret!
Kontakta redaktionen,  
så får du veta mer.
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Födelsedagar:
40 år: 
9/4 Marlene Svensson
29/5 Jenny Jacobsson
9/6 Lillemor Orrebrink
15/6 Henrik Olsson

50 år:
10/6 Elba Naranjo

60 år:
2/5 May Heideman
22/5 Karin Schellenberg
31/5 Marianne Lang

65 år:
15/4 Ingrid Hammarlund
23/4 Anders Bertling

70 år:
13/3 Ingemar Bergström
22/3 Lars-Erik Lindqvist
7/6 Anne Ulvhuvud

85 år:
12/4 Ruth Wohlin

90 år:
14/5 Maj-Britt Pettersson

95 år:
13/3 Maj Gullbing

91 år och däröver:
24/4 Ruth Hultgren 92 år

Hembud:
Nils-Gunnar Pettersson

medlemsnYTT
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eKonomi  

ett gemensamT 
beslut
det var mäktigt att höra församling-
en säga sitt ”Ja” när vi skulle kalla 
en ny medarbetare på årshögtiden. 
styrelsen hade dragit budget och 
visat vilka satsningar vi skulle ge oss 
in i om budgeten antogs.

Det handlar om att samla in 240 000 
kronor varje månad under 2014. Att 
församlingen säger ”JA” betyder att vi ge-
mensamt vill arbeta för att göra detta. Det 
handlar om ett personligt engagemang, 
ett hjärta och en vilja att själv vara med 
och tjäna med sina ägodelar. Men det 
handlar också om tro. Att varje hjärtas 
”JA” är samma ”JA” som det egna, och att 
det är Herren som gett oss visionen om 
de fokusområden vi gemensamt beslutat. 

Tillsammans är detta ingen omöjlighet. 
Det handlar om att en församling på näs-
tan 700 medlemmar har 300 medlemmar 
som ger 800 kronor varje månad. Vad sä-
ger ditt hjärta? Vill du vara en av dem som 
bär den ekonomiska bördan? Vi har olika 
förutsättningar. Någon kan ge mer, någon 
mindre. Om bara det gudagripna hjärtat är 
med så går det, det är det som räknas.

Hur gick då starten? Under januari har vi 
samlat in nästan 223 000 kronor. 68 per-
soner hade behövt ge 250 kronor mer än 
man gjort under januari för att vi skulle 
nå upp till insamlingsmålet.
 Detta kan vi ta igen under månaderna 
som ligger framför om vi hjälps åt och an-
ser att beslutet som togs var gemensamt.

Gud välsigne dig att fullfölja Jesu kallelse 
för ditt liv.

En tacksam styrelseordförande

Rupert Lindén

julhälsningar   

Följande personer och organisa-
tioner har skickat julhälsningar 
till Pingsförsamlingen i Karls-
krona 2013:

mats svensson, PmU
Bo lundin, Pingst, ibra
märtha-greta & daniel Halldorf, 
smyurna götebrorg/Kongo
samuel alexandersson, svenska 
Fängelsemissionen
Pintu Hossain, Utbildningscentret 
Christian disciple Center – 
CdC i dacca, Bangladesh

Vijaya, Utbildningscentret Chris-
tian disciple Center – CdC i 
dacca, Bangladesh
Faizun nessa, ledar för 
handikappprojektent Paras 
Bangladesh
anita och göran olsson, lund/
Peru
Familjen Benedek, Ungern
Familjen Ungvári, Ungern
Familjen Tamás nagý och för-
smalingen i Paks, Ungern
nelya raylyan, izmail, Ukraina
Församlingen i izmail, Ukraina
morgan Carlsson, mission of 
Hope international
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Ändå hotades tron gång på gång både av andlig 
fundamentalism och av religiös urvattning. 
Därför beslutade man ganska tidigt, redan på 
100-talet efter Kristus, att samla ihop alla skrif-
ter och brev i en bok som vi idag kallar Nya 
testamentet. Men alla skrifter kom inte med. 
Det krävdes att den var apostolisk, allmänt 
brukad och renlärig. Dessutom bestämde man 
sig för att ge särskilt ansvar för den andliga 
vägledningen till goda och pålitliga andliga le-
dare. De fick ett slags tolkningsföreträde. Sedan 
formulerades ett slags trons centrum, inte trons 
gränser. Något hade man lärt sig av Jesus och 
hans kritik av fariséerna som var mer intres-
serade av gränserna och av lagen, än av trons 
centrum och nåden.

Så formades en trosbekännelse, en slags minsta 
gemensamma nämnare för alla troende över 
hela den då kända världen, ”Den apostoliska 
trosbekännelsen”. Den har stått sig väl genom 
historien. I många kyrkor läser och bekänner 
man så varje söndag. Den blev ett slags evang-

eliskt centrum från vilket allt av kristen tro och 
liv utgår.

Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare. 
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen  
ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders  
högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda. 

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen

Också i Pingstkyrkan anknyter vi till denna 
bekännelse. Den hjälper oss att hålla oss på 
vägen när vindarna blåser. Den hjälper oss att 
se det viktigaste när ögat dras mot 
periferin. Den sätter ord på tron 
som bär.
Ulf Sundkvist - pastor

Ulf Sundkvist - pastor

efter tiden tillsammans med Jesus i 
evangelierna formades en berättelse 
fylld av brev och andlig vägledning. i 
centrum var frågan om hur man kan 
följa Jesus, trots att han återvänt till 
himlen.  apostlarna, lärjungar som följt 
Jesus på nära håll, blev särskilt viktiga. 
med sina personliga erfarenheter stod 
de för något som aldrig kan ersättas.
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Om du med  

din mun bekänner  

att Jesus är herre, och 

i ditt hjärta tror att 

Gud har uppväckt 

honom från de döda, 

skall du bli räddad. 

rom 10:9.

Trons början 


