
nyhetsbrev  från Pingstförsamlingen i  KarlsKrona

ankaret
4/10

Program

JUlKonsert
med Pingstkyrkans sol i s ter, körer och orkester

lördag 11 dec kl 15 och kl 19
söndag 12 dec kl 17

Biljetter säljs på Blt, på café ankaret och  
Pingstkyrkans second hand på Bergåsa.  

överblivna biljetter säljs vid entrén.
Plats: Pingstkyrkan, V. Köpmansg 5
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U noVemBer - decemBer

nya band knöts vid 
invigningen av Pingst-
kyrkans second hand 
i Bergåsa (f v Bengt 
Persson, mats lindbom 
& Ulf sundkvist)
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barn- och ungdomsverksamhet

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 – Ungdomssamling  från åk. 6.
 18.00  cc – confirmation challenge - Konfirmation från åk. 8
 20.00  Ungdomssamlingar - after 8 - tonår och uppåt
 21.00  [Passion :] – En Kväll, En Gud, En Passion (se aktuell annonsering)
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.   

 

varje vecka 
utom semester- och 

högtider. se aktuell 
annonsering

kafégemenskap  
i Filadelfia rödeby
torsdagar 17.00-20.00
fika, sång, musik och vittnesbörd
– se aktuell annonsering

Välkommen!

möten på kungsmarken 
på lördagar – se aktuell annonsering

LP-möten i andra församlingar 
– se aktuell annonsering
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erfarenhetsbaserat lärande

Då gör han det de flesta av oss gjort när vi vill 
nå lite längre in, när vi vill beröra. Han tar en 
genväg till människans hjärta. En upplevelse av 
livets storhet, dess sårbarhet eller Guds kärlek 
säger ofta betydligt mer än aldrig så många ord 
och förklaringar.

Det är ju så vi lär oss vad kärlek är. Erfarenhet 
först och teori sedan. Det är också så vi lär oss 
tala, gå, cykla, äta… Vi prövar först och förstår 
sedan. 

Det är också så vi kan lära oss vad tro är. Erfa-
renheten av Guds existens i naturen, på havet, 
i en människas födelse eller vid livets slut säger 
mycket mer om Gud än teorin om Gud sakligt 

beskriven av en god teolog.

Detta sagt utan att ringakta vare sig goda lärare, 
teoretiker eller teologer. Vetenskapligt och 
intellektuellt arbete är bra, men det räcker inte 
alltid. En människa som vill komma Gud nära 
måste våga språnget.

Därför inbjuder vi till en serie samlingar i vår 
kyrka där du kan prova i praktiken vad detta kan 
innebära för dig. Här finns allt från andakter till 
Live-musik, gudstjänster och julkonserter.

Varmt välkommen! 

Ulf Sundkvist  - Pastor och föreståndare
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Vissa saker är inte så enkla att förklara. ibland kan det 
vara så svårt att till och med Jesus tar till nåt annat. det 
är ju annars hans specialområde - att förklara, alltså.

tel. exP 0455-555 40
fax exP 0455-174 57

adress:	 V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
e-mail: info@pingstkyrkankarlskrona.se
hemsida 	 www.pingstkyrkankarlskrona.se
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2 ti 19:00 cafékväll i aspö missionshus, ingrid & roland Johansson
3 on 10:30 Bön
  17:30 Kapellkalas i rödeby
  18:00 Bön 18-21
4 to 11:00 andakt på ekliden
  17:30 Kapellkalas i rödeby
  18.30 Bibelstudium
5 fr 20.00 after8 - samling för ungdomar
6 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
  18:00 allsångskväll på café ankaret, Paul olsson; aspö, visar bilder och 

berättar från sina resor i sydostasien
7 sö 10:00 Bönemorgon
  11:00 gudstjänst med tacksägelse för de som flyttat hem till himlen,  

”HELA MÄNNISKAN” göran olsson  
10 on 10:30 Bön
  13:00 andakt i fridlevstad 
  14:00 andakt på elineberg
  18:00 Bön 18-21
11 to 17:00 gemenskap kring ordet filadelfia rödeby
12 fr 20.00 after8 - samling för ungdomar
14 sö 10:00 Bönemorgon
  11:00 gudstjänst med nattvard,”HELA TIDEN” tillsammans med 

Pingstförsamlingen i Karlshamn, stanley Karlman, göran olsson, louise 
sundkvist, missionsinsamling samt insamling till kyrkbygge i Karlshamn

  18.00 cafémöte med lP-vännerna  
17 on 10:30 Bön
  18:00 Bön 18-21
18 to 18:00 rödebygemenskap med  gruppen ”Friska Fläktar” 
  18.30 Bibelstudium
19 fr 20.00 after8 - samling för ungdomar
20 lö 19:00 Ungdomsmötet för hela Blekinge i Pingstkyrkan olofström
  20:00 live på riktigt, alf lax
21 sö 10:00 Bönemorgon
  11:00 gudstjänst, ”HELA VÄRLDEN” Ulf sundkvist, 

extra insamling till iBra-media
  16:00  ekumeniskt möte i metodistkyrkan ”Kyrkornas globala vecka”  
24 on 10:30 Bön
  18:00 Bön 18-21
25 to 17:00 gemenskap kring ordet filadelfia rödeby
26 fr 20.00 Pannkakskyrkan 
28 sö 10:00 Bönemorgon
  11:00 adventsgudstjänst med församlingens sångare 

och musiker. Predikan: Ulf sundkvist
  15:30 försits inför ”The spirit of Christmas” homecoming, 

servering
  17:00 ”The spirit of Christmas”  adventskonsert med 

stephen hill & Woody Wright Usa, homecoming, entré 90 kr 

Program november till jul
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30 ti 14:00 ”Mötesplats för daglediga” carolina nilsson, daniel olsson visar 
bilder   

1 on 18:00 Bön 18-21
2 to 17:00 gemenskap kring ordet filadelfia rödeby
3 fr 21:00 Passion - en kväll en gud en passion
4 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
  14:00 andakt på af Klint
  16:00 Julfest för små och stora, Bibelutdelning, julfika
5 sö 10:00 Bönemorgon
  11:00 gudstjänst i advent, ingmar Bergström, extra insamling till 

gideoniterna  
7 ti 19:00 cafékväll med julsånger i aspö missionshus
8 on  13:00  adventsfest i fridlevstad 
  18:00 Bön 18-21
9 to 14:00 adventsfest på fregatten
  18:00 rödebygemenskap med anders olsson och Victoria roos. Julfest! 
10 fr 18:00 avslutning mP & cc
  20:00 after8 - samling för ungdomar
11 lö 15:00 JuLkonsert med församlingens sångare och musiker, entré
  19:00 JuLkonsert med församlingens sångare och musiker, entré
12 sö 11.00 nattvardsgudstjänst i övre salen. missionsinsamling
12 sö 17:00 JuLkonsert med församlingens sångare och musiker, entré
  21:00 lussevaka - Pannkakskyrkan  
15 on  14:00 adventsfest på elineberg
  18:00 Bön 18-21
17 fr 19.00 Julmöte i fabbemåla, strängmusiken, linnea och ingmar Bergström, 

Ulf sundkvist. gröt och skinksmörgås
  19:00 Ungdomarnas julfest tillsammans med Pingst i Blekinge
19 sö 11:00 gudstjänst i advent, göran olsson, carolina nilsson och Ulf 

sundkvist
   seniorernas jullunch (anmälan i foajen eller till exp)
    18:00 Julcafémöte med lP-vännerna, tomas Jönsson m.fl.  
25 lö 16:00 ”Kristus till jorden är kommen” samling för alla åldrar kring 

julens budskap
26 sö 11:00 ”Oss är en frälsare född” Julgudstjänst, göran olsson  
29 on 18:00 Bön 18-21
  20:00 Unite11 i Jönköping 29 dec - 1 jan, ungdomskonferens
31 fr 18:00 nyårsbön

2 sö 11:00 gudstjänst, tomas Jönsson 
   Bönedagar 5-8 januari  
9 sö 11:00 församlingens årshögtid ”100 dagar med Jesus”
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