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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.
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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.

”Allt som har liv växer och utvecklas.” 
så inleder pastor lewi Petrus en av de 
reviderade upplagorna av segertoner, 
Pingströrelsens sångbok. och visst har 
han rätt. mitt hår blir bara tunnare 
och gråare för varje år som går. det är 
bara att gilla läget. men i takt med att 
de gråa kommer läggs faktiskt kunskap 
och erfarenhet till.

Utveckling stavas förändring, vare sig vi gillar 
det eller inte. Status quo är knappast särskilt ut-
vecklande. Men förändring är inte alltid enkelt. 
Att ha det som vi alltid brukar ha det är tryggt 
och stabilt och inger trygghet.
 
Förändringar är ofta krävande. Ta bara en 
födelse. Det gör både ont och kostar väldigt 
mycket kraft och kärlek. Jag vet förresten ingen 
som inte beskriver föräldraskap och barnaskap 
som en oerhörd förändring – krävande och ut-

manande, i vissa stycken riktigt jobbiga – men 
ändå oerhört berikande.
 
Nu blåser förändringens vindar i Pingstkyrkan. 
Vi flyttar talarstolen fram och tillbaka. Vi flyttar 
Second hand och byter namn. Vi flyttar LP-
verksamheten från Vedeby. Riktigt vart vet vi 
inte i skrivande stund. Vi skriver nya sånger och 
spelar på nya instrument. Låter det som förut? 
Inte alltid.
 
Men vi ändrar inte allt. Vi byter inte kärlek mot 
hat, tro mot otro eller hopp mot hopplöshet. 
Vi byter heller inte ut Jesus mot Buddha eller 
evangeliet mot ”bad news”. 
 
Det är det som är konsten för en församling 
som vill vara en församling ”Med Jesus i tiden”. 
Sugen på att vara med? Du är välkommen! 

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare
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vad har hänt sen sist sen vi såg  
carolina nilsson? i augusti påbörjar 
hon sitt arbete i Pingstkyrkan som 
vikarie för elisabeth bettan lindquist 
som är mammaledig. carro ska precis 
som ”bettan” jobba som ungdoms-
ledare. Ankaret fick en pratstund med 
carro där vi tog reda på detaljerna.

– Bibelskolan Alterna på Viebäck blev starten på 
mitt liv, berättar Carolina genast när vi frågade 
henne om hur vägen till en ungdomsledartjänst 
i Pingstkyrkan sett ut. Jag fann Gud ”på riktigt” 
och jag bestämde mig för att leva fullt ut för det 
jag tror på. Hon förklarar vidare:
– Första veckan hade vi bön och bibelläsning 
på skolan och jag slog på måfå upp Jeremia och 
fann orden som jag minns så här: ”Om ni hel-
hjärtat söker mig ska jag låta mig finnas”. Detta 
blev en stark aha-upplevelse som har burit mig.

Under lärjungaträning och gåvoupptäckande 
fick hon snart klart för sig vilken bana hon ville 
gå. Hon kände en kallelse att arbeta i en försam-
ling. Under 10 månaders praktik varvat med 
teori i ungdomsarbetet i Jönköping fick hon 
testa och utmana teorin och upplevelserna från 
skolan. Hon växte som människa och kristen. 
– Ulf Sundkvist tog sedan kontakt och undrade 

om jag hade några planer inför hösten.  
Jag funderade och efter en tid blev det alltså klart 
att jag går in i en 100%-ig tjänst i församlingen.

– Jag har haft en perfekt start med läger med 
ungdomarna under augusti. Jag har fått jobba ihop 
med Göran Olsson (pastor i församlingen med 
ansvar för barn och ungdom) och det känns bra. 
Göran har humor! 
– Det känns också kul att vikariera för Bettan som 
jag själv hade som ungdomsledare förr och jag 
tror att hon kommer att vara ett stöd för mig om 
jag behöver det, avslutar Carolina.

ulf sundkvist, pastor och föreståndare 0706-99 74 40
göran olsson, pastor 0768-68 11 13
louise sundkvist, församlingsdiakon 0734-19 99 66
carina holmesson, barnmusikledare  (mail, se hemsida)
Yvonne severinsson, redovisningsekonom  0455-555 44
caroline ”carro” nilsson ungdomsledare 070 8220852
lP-verksamheten Karlskrona 0455-30 33 34
lP-föreståndare, Tomas Jönsson 070-956 65 67
café Ankaret 0455-555 47
second handbutiken  (bilen: 0768-858655)  0455-200 41  

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:

församlingskassan  bg. 982-2032  |  missionskassan  bg. 5693-5471  |  reparationsfonden  bg. 5032-3690

Åren på bibelskola gav besked: 
”Jag vill arbeta i en församling!”

om carro:

Ålder: 22 år
född: Lyckeby 2 januari 1988
motto: du blir som du umgås
favoritbok: om jag ägde allt 
/ psaltaren
favoritfilm: vänner
Till en öde ö tar hon med: 
rottweilern Goliat,  
en kudde, en  
bra bok
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Det stora äventyret

Äventyr i skärgården
Lägret startade med en lugn kväll i kyrkan, som 
även var platsen där vi bodde, då vi fick njuta 
av korv med bröd, samling och gemenskap. 
Andra dagen var det dags att stiga upp med 
tuppen för att åka skärgårdsbåt ut till Stens-
hamn och Utlängan. Trötta men glada ungdo-
mar ockuperade båten med sina skratt och sin 
energi och det kändes att vi var på läger! På 
Utlängan gick vi hem till Asta Carlsson, en av 
församlingens medlemmar, och blev serverade 
en god middag av grillmästare Lennart Olsson 
efter en grym femkamp i kossornas hage. Trots 
moln på himlen blev det bad från bryggan 
innan det var dags att bege sig till stan igen. 
Nu var lägret igång på riktigt och denna kväll 

avslutades med en samling.
 
bibliska äventyr
Varje morgon eller kväll 
hade vi en samling med 
lovsång och undervisning 
då vi talade om livet med 
Gud - det stora äventyret, 
bibelberättelserna om 
Petrus, Jona och kung 

David. Man inser hur mycket man känner 
igen sig i dessa personer och hur lika vi alla är, 
enda skillnaden är att de levde under en annan 
tid. Vi talade om Petrus och hans förnekelse, 
och hur många gånger har man inte själv fallit 
och inte vågat stå för att man tror på Jesus? Vi 
talade om Jona och att han gick emot Guds 
vilja, och hur många gånger har man inte velat 
välja den lättare vägen trots att man vet att det 
inte är Guds uttänkta väg? Vi talade också om 
kung David och de misstag som han gjorde i 
sitt liv men också om hur han ångrade sig och 
bad om förlåtelse, och hur många gånger har vi 
inte begått stora misstag som vi i ånger ber om 
förlåtelse för? Dessa bibelberättelser har mer 
att säga oss än vad vi tror! Bibelberättelserna 

Äventyr, äventyr och åter äventyr! Äventyr med gud, äventyr 
med varandra och äventyr i Karlskrona stod på schemat för 
årets ungdomsläger summercitycamp den 8-11 augusti. det 
var ett tjugotal ungdomar och ledare som samlades för att få 
uppleva några härliga dagar tillsammans. Temat för lägret var 
just Äventyr med gud och vad finns det då för bättre plats att 
vara på än i sommarsköna Karlskrona stad? 



55

talade till oss om de tunga stunderna i livet 
med Gud, men också om de bästa stunderna i 
livet med Gud.
 
snabba, blöta och branta även-
tyr
Dagarna flöt på och vi lyckades hinna med 
bergsklättring med professionella instruktörer, 
cykeltur till Fäjö fram och tillbaka, vattenskid-
åkning/gummiringåkning efter båt och sist 
men inte minst åkte vi en höghastighetsbåt i 
Karlskrona skärgård! Det var en grym upplevel-
se! Det var inte annat än ett tjugotal stora leen-
den som flög fram över havet utanför staden. Vi 
åkte båten i två omgångar eftersom den endast 
rymde 12 personer, och jag var en av dem i den 
andra gruppen. När första gruppen kom i land 
berättade de att de hade åkt i 53 knop, så när 
det var dags för min grupp, den andra gruppen, 
att åka och vi hade satt oss i båten frågade Mat-
tias Ekroth styrman lite snällt om inte vi kunde 
få åka 1 knop snabbare... så att vi kunde säga till 
den första gruppen att vi hade åkt fortare än de! 
Dock gick inte styrman med på detta men när 
vi väl kom i land bestämde sig Isac Alfzon för 
att vi ändå skulle säga att vi hade åkt i 54 knop. 
Ett smart drag kan man tycka, men jag vet dock 
inte om han lyckades övertala de andra...

Äventyrliga kommentarer
Jag funderade lite över lägrets roligaste kom-
mentar, och den kan jag ju inte bara undanhålla 

för er... När vi genomförde klättringen vid 
Fäjö hade vi alla en sele omkring midjan och 
låren, och när man väl hänger i selen sitter den 
ganska hårt. När Samuel Holmesson hängde i 
repet under sin klättring stod instruktören på 
marken och gjorde någonting annat samtidigt, 
så Samuel satt där och väntade i selen så snällt. 
Då uttryckte han det hela så skönt lite högt för 
sig själv: ”Jaha, då var man steril då.” Gissa om 
vi ledare fick oss ett gott skratt! 
 
Äventyr utanför boxen
Ungdomarna var inte rädda för att pröva nya 
upplevelser och jag tror att många klev ett steg 
utanför sin egen box och den area där man 
känner sig bekväm. Det gjorde i alla fall jag! 
Höjder och djupa hav är väl inte det som jag 
alltid längtar till, men någonstans uppstår det en 
spänning inombords när man är på väg att göra 
något som man vet att man egentligen inte vå-
gar. Det kallas att övervinna sin rädsla! Många 
ungdomar tog ett steg ut i tro, precis som Petrus 
när han gick på vatten och man kan inte annat 
än gå runt och le inombords när man ser andra 
utmanas och möta sin rädsla. För någonstans är 
just det ändå vad livet med Gud handlar 
om! Gud kallar människor utanför sin 
bekvämlighetszon för det är först då 
som man verkligen lever i ett äventyr 
med Gud. Lägret var bara en försmak 
av det äventyr med Gud som väntar för 
våra ungdomar framöver!

sommaren är underbar!

göran på svind-

lande höjder
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glimtar 
från våra verksamheter

Konfirmation i Pingstkyrkan 9 maj

utflykt med daglediga till utlängan 25 maj

Alma 
hjälmberg på 
sommarlägret 
på Aspö

Albert lund-
ström blev 
däckad

strängmusiken medverkade på sailet i augusti

Paula & Pegga gullbing 
och michael nilsson på 
sailkyrkan.

gemensam avslutning med Knatte-
lägret och sommarlägret

sommarsång vid Klaipedaplatsen i slutet av juli

musiklekis avslutning i Pingstkyrkan 27:e maj

Anna lindell KAn flyga!

skoj i sanden!
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barn- och ungdomsverksamhet varje vecka
onsdagar 09.30 spädbarnsmusik 0-1 år - från 1 sept
Torsdagar 09.30 musiklekis – 1 år och uppåt. - från 2 sept
fredagar 18.00 ”Joy” – fredagskul från åk 2-6 - från 10 sept
  18.00  mP – mission possible – ungdomssamling (After eight) 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. 

– 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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1 on 09:30 spädbarnsmusiken startar
  10:30 bön
  18:00 bön 18-21
2 To 09:30 musiklekis startar
  17:00 gemenskap kring ordet. filadelfia rödeby
  18:00 Sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
4 lö 09:00 bön på bryggareberget

4 lö 09.30 församlingens höstuPPtakt på Pingstkyrkans nya 
second hand, bergåsa. ”öppet hus”, invigning, fest! 

  14.00  eftersits för församlingen på secondhand – visionen för 
secondhand, servering och gemenskap.

5 sö 10:00 bönemorgon
    11:00 gudstjänst, välkomstmöte för familjen Tomas Jönsson, ny lp-

föreståndare och carolina nilsson, vikarierande ungdomsledare,  
söndagsskolan startar, festfika

8 on 10:30 bön
  18:00 bön 18-21
9 To 14.00  Andakt på fregatten
  17:00 gemenskap kring ordet. filadelfia rödeby

10-12 fr-sö kick off för mP/cc/ungdom på aspan kursgård 

12 sö 10:00 bönemorgon
    11:00 gudstjänst, göran olsson, carolina nilsson, öppen dialog med 

sofia bothorp  (mP), församlingsmöte  

Program sept-novr
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15 on  bön: 3 dagar för sverige. bönerummet öppet
  10:30 bön: 3 dagar för sverige
  13.00  Andakt på fridlevstad
  14.00  Andakt på elineberg

  18:00 bön: 3 dagar för sverige inkl. nattvard
16 To 10:30 bön: 3 dagar för sverige
  18:00 bön: 3 dagar för sverige

  18:00 rödebygemenskap med strängmusiken, Karlskrona. filadelfia rödeby

17 fr 10:30 bön: 3 dagar för sverige
  20.00 bön: 3 dagar för sverige
  20:00 mP/cc/ungdomssamling (After 8) startar 
19 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst, ”samtal med ett brustet hjärta”, Alf lax & ulf sundkvist. 

Peruanska pastorerna heber calle och Juan olivera
  18.00 cafémöte med lP-vännerna & Alf lax

21 Ti 14:00 ”mötesplats för daglediga”. Alf lax
22 on 10:30 bön
  18:00 bön 18-21
23 To 17:00 gemenskap kring ordet. filadelfia rödeby
  18.30 bibelstudium
24 fr 20.00 ”After 8” samling för ungdomar
25 lö 20:00 Live på riktigt
26 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst för små & stora
  18:00 Allsångskväll på café Ankaret

28 Ti 18:30 cellgruppsledarsamling med bengt Jörnland
29 on 10:30 bön
  18:00 bön 18-21
30 To 17:00 gemenskap kring ordet. filadelfia rödeby
 
1 fr 20.00 ”After 8” samling för ungdomar
2 lö 09.00 bön på bryggareberget
3 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst med nattvard, ulf sundkvist, extraoffer till ibrA-media
  18.00 cafémöte med lP-vännerna

6 on 10:30 bön
  18:00 bön 18-21
7 To 11:00 Andakt på ekliden
  17:00 gemenskap kring ordet. filadelfia rödeby
  18.30 bibelstudium
8 fr 20.00 ”After 8” samling för ungdomar
9 lö  Hold On To The Light – soul & gospel-

helg med samuel ljungblahd och by mercy
  19:00 konsert med samuel ljungblahd & by mercy
10 sö 10:00 bönemorgon
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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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välkommen till en kväll med riktig  

bra (live) musik - och gott att äta.
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  11:00 Hold On To The Light – soul & gospelgudstjänst med samuel 
ljungblahd och by mercy, göran olsson, Annika hjälmberg

13 on 10:30 bön
  13:00 Andakt på fridlevstad 
  14:00 Andakt på elineberg
  18:00 bön 18-21
14 To 09:00  ekumenisk bön
  14:30 Andakt på vitus elena
  18:00 rödebygemenskap med läkarmissionen och roland lundgren. 

filadelfia rödeby 
15 fr 20.00 ”After 8” samling för ungdomar
16 lö 18:00 församlingsmöte med nattvard & samtal
17 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst, ulf sundkvist
  18.00 sjukhuskyrkans höstmöte i Pingstkyrkan, mats svendsby,  

sång Jarn-Allan Josefson

20 on 10:30 bön
  18:00 bön 18-21
21 To 17:00 gemenskap kring ordet filadelfia rödeby
  18.30 bibelstudium
22 fr 20.00 ”After 8” samling för ungdomar
  21.00 PAssion - intervju mingel fika Jesus bra musik lovsång
24 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst för små & stora

26 Ti 14:00  ”mötesplats för daglediga” 
27 on 10:30 bön
  18:00 bön 18-21
28 To 18:00 rödebygemenskap med reine Jonsson, bildvisning. filadelfia rödeby
29 fr 20.00 ”After 8” samling för ungdomar
31 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst, offergång, ”heLa evangeLiet” ulf sundkvist
  18.00 cafémöte med lP-vännerna

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 ”After 8” samling för ungdomar
6 lö 09.00 bön på bryggareberget
  18:00 allsångskväll på café Ankaret. 
7 sö 10:00 bönemorgon
  11:00 gudstjänst med tacksägelse för dem som flyttat hem till himlen, 

”heLa mÄnniskan” göran olsson 

9
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ett intensivt och omfattande arbete 
sker nu i Pingstkyrkans secondhand-
verksamhet. de förra lokalerna på  
Pantarholmen lämnas för nya på berg-
åsa. det innebär mer än en fördubbling 
av ytorna, fler funktioner och även nya 
verksamheter under samma tak.

nya lokaler
 Vi hade helt enkelt vuxit ur lokalerna på Pan-
tarholmen och fastnat på en omsättning 
på 800 000 kr, berättar verksamhetsledaren 
Bengt Persson. Arbetsmiljön var dessutom 
dålig med trängsel och arbete i flera plan. I 

samband med att vi sökte efter nya lokaler för 
LP-verksamheten kom vi i kontakt med den 
gamla bilhallen i Bergåsa där Gymmix haft 
verksamhet under ett antal år efter bilförsälj-
ningen flyttat till annan plats. Vi tyckte att detta 
vore en mycket bra plats för secondhandbutik.

närmare samarbete med Pmu
– Efter en studieresa till Hässleholm och  
Helsingborg där vi tittade på liknande verksam- 
heter, kom vi att börja närma oss PMU ännu 
mer som har stor erfarenhet av secondhand 
och som har en stab med konsulenter som 
resurs, fortsätter Bengt. Vi har träffat ett avtal 
med PMU där en liten del av vinsten tillfal-
ler dem. Då får vi professionellt stöd med t ex 
införskaffande av inredning, värdering, expone-

Pingstkyrkans second handverksamhet 
expanderar kraftigt
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ring, marknadsföring och prismärkning. Bl a 
kommer vi att satsa mer på kläder i butiken och 
därför tillkommer provhytter så att folk kan 
prova.

- Vi kommer att ändra namnet till Pingstkyr-
kans secondhandbutik. Erfarenheten visar 
att det är begreppet ”Second hand” som är 
centralt.

nya funktioner och satsningar
Bengt Persson räknar med att de nya tagen 
kommer att innebära en fördubbling av omsätt-
ningen. Den nya platsen innebär flera fördelar. 
Den större ytan medger en satsning på café-
verksamhet med bake-off – något som Bengt 
tror kommer att fylla lokalen med väldoft och 
trevlig atmosfär. I anslutning till den nya loka-

len finns även helt andra parkeringsmöjligheter 
än på Pantarholmen.

För att lokalerna ska fungera ändamålsenligt 
pågår nu ett intensivt arbete med att anpassa 
dem. Golvet har brutits upp och målats, inner-
väggarna har rivits ner, avbalkningar och caféet 
byggs. Inredningen börjar komma på plats och 
det är snart dags för att börja fylla hyllorna med 
varor. 

stort arbete med många  
engagerade
– Vi har fått ett mycket starkt gensvar bland 
församlingsmedlemmarna. 40 personer 
fanns med på vårt första möte där vi skulle för-
dela ansvar och uppgifter Folk har samlats tro-
get och arbetat hårt och stämningen har varit 

Pingstkyrkans second handverksamhet 
expanderar kraftigt

bengt Persson - en inspirerad projektledare



Välkommen till vår stora invigningsfest
Lördagen den 4 september kl 9.30 - 14

•  Musikunderhållning
•  Hoppborg för barnen
•  Pröva dina antikkunskaper

•  Möbler, porslin,  
   kläder m.m.
•  Kafé • Hamburgare

800 kvm flyttar till Bergåsa och blir 

Öppettider:
Lördagar kl 9.30 – 13.30
Måndagar  kl 12 – 17

Tel butiken  0455 20041

Inlämning till butiken sker 
måndag till torsdag kl 9 – 15  
och tisdagar kl 17 – 20

Hämtning efter överenskom-
melse. Tel. 0768-858 655 

Bergåsa 

Lasarettet 
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hög  –  alla jobbar för en god sak, säger Bengt 
som själv verkar tillbringa sin mesta vakna tid 
i de nya lokalerna Även LP-verksamheten har 
ställt upp och projektet ”Hjälp i arbetet”, Pingst-
kyrkans samarbete med Arbetsförmedlingen, 
har varit med i arbetet.

- Det blir stor invigning lördag 4:e september. 
Annonsering och marknadsföring sker i 
området och vi räknar med stor tillströmning, 
avslutar Bengt inspirerat.

vill du ocKsÅ 
vArA med?
den utvidgade verksamheten i 
secondhandbutiken öppnar plats 
för många fler att arbeta i en intres-
sant miljö. det finns körningar med 
hämtningar och leveranser, olika 
sorters butiksarbete, café och även 
planer om ett ”third hand-hörn” 
med omsydda kläder och produkter.
kontakta bengt Persson tfn 070-
203 77 98 för mer information. du 
kan antingen vara med i en grupp 
eller göra punktinsatser från en pool.

olle lundström  
har hand om ”hjälp i arbetet” några få av alla frivilliga som ställer upp
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second handbutikens nya lokaler innan 
ombyggnad, renovering och skyltning.

Kl 14.00: Eftersits för församlingen
 – Visionen för Secondhand, Servering och gemenskap.
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nästa introduktionssamling hålls 
onsdagen den 6 oktober  
kl. 18.30-21.00. 
 
Platsen är café Ankaret, Pingstkyrkan,  
västra Köpmansgatan 5. först kommer vi 
att äta tillsammans, därefter är det dags 
för det första föredraget kring ämnet 
”Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?”. 

• Kursen består av ca 12 kvällar,  
6 på hösten och 6 på vår- 
vintern. höstens samlingar  
pågår till den 10/11  
vårens samlingar börjar  
i slutet på januari. 
Kostnad för mat och  
kursmaterial: 200:- / termin.

anmälan görs till 
info@pingstkyrkankarlskrona.se 
senast den 1/10

Fast överFöring:
enkLare för DiG och bra för församLinGen
för dig som har internetbank är det enkelt att beställa en stående månatlig överföring av 
en summa till församlingens konton. då ger du din gåva på ett smidigt sätt och ger också 
församlingen en mer förutsägbar ekonomi. bankgironumren finns angivna på s 3. 

eKonomirAPPorT

Vår församling är inne i en period med många olika viktiga satsningar samtidigt som insamlingar-
na under sommaren inte nått upp till budgeterad nivå. Styrelsen håller på att arbeta med detta och 
kommer att återkomma med mer information i gudstjänster och församlingsmöten under hösten.
Tack alla trogna givare för att ni inte glömmer församlingen i era böner och gåvor!

höstens utmaningar

alpha
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födelsedagar
50 år
22/9  Hans Ahlström
17/11  Marcelo Castro
21/11  Hanna Heilemeskel
24/11  Marta de Espriella
6/12  Alfredo Sosa 

60 år
3/10 Tommy Stenström 
13/10 Christina Pettersson
23/10 Sven-Evert Nilsson

65 år
22/9 Anita Wihlborg
3/12 Eva Pettersson
3/12 Karin Karlsson
5/12 Sven-Olof Pettersson

70 år
10/12 Sven-Ivar Pettersson 

75 år
22/9 Kauko Kaivola 
13/12 Noomi Dahlén

90 år
18/12 Märta Roos 

hembud:
Gunborg Knutsson
Axel Blomgren
Ida Roos 

utflyttade:
Martin och Patricia Åberg 

inflyttade:
Anita och Bertil Wihlborg

medlemsnytt

Kolla hemsidan!
Våra nya hemsidor uppdateras 
ständigt med information om 
möten, aktiviteter och annat.
Kolla vad som händer på  
www.pingstkyrkankarlskrona.se

välkommen på  
gudstjänst i Pingstkyrkan! 
Varje söndag möts vi till en innehållsrik högtid. En 
höjdpunkt i veckan! För tider - se programmet.

fota? skriva? 
Har du lust att skriva i Ankaret? Eller
skicka in dina foton? Vill du nå ut 
med info om nåt från din grupp? 
Kontakta redaktör Daniel Holmes-
son - se kontaktinfo s 2.

Annonsera?
det finns möjlighet att an-
nonsera i tidningen Ankaret. 
detta är ett sätt att hjälpa 
till att finansiera kostnaderna 
för utgivningen samtidigt som 
företagare får chansen att nå 
tidningens läsare. vill du som 
företagare också vara med och 
stötta Ankaret? Kontakta daniel 
holmesson, tfn 164 63 eller 
daniel.holmesson@blixtmail.se 
för mer information. 

redaktionen förbehåller sig rätten att avstå från 
att publicera annonsmaterial som inte anses 
förenligt med församlingens tro och liv.

anmäl adress-
ändringar!
om du flyttar till annan 

adress är tacksamma om du 

meddelar din adressändring 

till Pingstkyrkans expedition, 

tel. 0455-555 40.  

LP-verksamheten
 
bedriver missbrukarvård på kristen grund. 
den kristna människosynen om allas lika 
värde är grundläggande i arbetet. vår per-
sonal arbetar som verkliga frontarbetare 
och står på de svagas sida.

tel. 0455 - 30 33 34 
lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu

God form till kyrkor,  
organisationer och företag.

www.ravnbo.com
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Mitt i den stora berättelsen finns våra liv, invävda i 
ett väldigt mönster fyllda av personliga val. Vi kan 
välja att fylla livet med svekets och bitterhetens 
drog. Kickarna är starka från början, men med 
tiden krävs bara mer och mer. Till slut är man 
beroende av ondskan själv. Men vi kan också välja 
kärlekens och vänskapens fasta föda. Den tar tid 
att laga och tid att äta, men kraften som strömmar 
därur är enorm.

Att förunnas en, två eller tre vänner i livet är en 
välsignelse. Att ha någon, som utan tanke på kost-
nad är beredd att byta bort sina bästa kläder och 
sina vapen, som inte räds den sårbarhet ett sådant 
byte medför, är något varje människa behöver.

Det slog mig särskilt just denna sommar när jag 
en dag på skifferklipporna utanför Byxelkrok 
mötte frågan om jag ville ha en kopp kaffe, precis 
så enkelt och samtidigt så stort. Frågan ställdes av 
en av mina trognaste vänner i livet. En man vars 
liv jag följt sedan jag var drygt tjugo. Men vi har 
inte bara följt varandra, vi har stöttat varandra 
och gett bort det bästa vi har utan tanke på att få 
det igen. Vänskap, när den är som bäst, koncen-
trerad i en enda fråga. ”Vill du ha en kopp kaffe?”

Så tänker jag också på min relation till Gud, till 
Jesus och hans Ande. Vi är riktigt goda vänner. 
Ingen av oss behöver spela ett spel, vara någon 
annan än oss själva. Det är ändå ingen idé. Jag är 
genomskådad och – älskad. Men märkligast av 
allt - mina idéer, drömmar och visioner är faktiskt 
också efterfrågade, fast jag bara är en enkel man, 
en vanlig människa och han är Gud själv!

Ulf Sundkvist
Pastor

Det är två olika världar som möts. Den ena saknar 
inget. Allt han pekar på blir hans. Minsta vink 
åtlyds som om han vore kungen själv. Han är 
kronprinsen i en uppstigande stormakt. Den an-
dre en enkel herde, knappast van att föra sig bland 
fint folk. De enda som lyder hans kommandon är 
djuren han vallar. Men inte ens de lyssnar alltid.

Trots världarnas avstånd finns där en vänskap, som 
just denna dag ska beseglas på ett så märkligt sätt 
att händelsen noteras i böckernas bok. Plötsligt tar 
kronprinsen av sig sin mantel och sina kläder. Till 
slut står han där nästan naken, i den enkelhet och 
sårbarhet som finns hos varje människa som klär av 
sig. Också det sylvassa, smidda svärdet lossar han 
från bältet och blir till slut helt oskyddad.

Om det är sårbarheten när prinsens mantel och 
kläder tas av eller när han vänder på svärdet, pilar-
na och bågen och överlämnar det till sin vän utan 
att säkert veta om det kommer att användas emot 
honom, som berättelsen når sitt krön är svårt att 
säga, men vackert, kraftfullt och spännande är det. 

Nu går inte kronprinsen därifrån i underkläderna 
och utan vapen. Han får något från herdepojken. 
Kanske inte ett svärd, men väl en stav, en slunga 
och förmodligen några knivar samt herdens enkla 
kläder. Säkert är det ovant för båda. Nu hade de 
något med sig som för alltid skulle påminna dem 
om den vänskap de beslutat sig för att bekräfta. 
Svika den skulle de aldrig, även om det skulle 
medföra risk för livet.

Berättelsen om Jonatan – son till Israels första 
kung, Saul – och David – son till herden Jishaj i 
Betlehem – löper som en röd tråd genom 1 Samu-
elsboken. Berättelsen är dramatisk och fylld av 
kärlek, men också av svek och ond, bråd död.

1 Sam 18:3-4 

Kungasonen står där i sin vackra mantel och kläder av de allra finaste tygerna, sam-
manhållna av ett kraftigt bälte i vilket hans mäktiga svärd är fastspänt. mitt emot ho-
nom en fattig, enkel grabb, som ägnat största delen av sitt liv ute på ängarna vallande 
familjens boskap. 

fo
to

: Z
ito

na
(@

fli
ck

r.c
om

)

vill du ha en kopp kaffe?  
– om vänskap som bär


