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Först det mest centrala som är gudstjänster och 
andlig vägledning. Tron på Jesus är vårt cen-
trum, vårt nav. Utan navet kan inget av allt det 
vi gör och vill hållas upp. Därför vill vi fokusera 
mer på gudstjänster och andlig vägledning som 
möter den moderna människans frågor och 
behov med tidlös tro och goda värderingar. Så 
här har vi formulerat oss: ”Vi vill forma rele-
vanta, samtida och personliga gudstjänster som 
berör, vägleder, innesluter och attraherar både 
troende och sökare i alla åldrar.”

Barn, ungdomar och familj är också ett själv-
klart fokusområde. Utan barn och ungdomar 
har vi ingen framtid, varken som samhälle eller 
som församling. Idag våndas politikerna över 
det ”överskott av äldre” som 40- och 50-ta-
lister kommer att generera. Samma problem 
kan drabba församlingen om vi inte håller oss 
vakna. Vi sätter ner foten och gör en väg där 
barn och unga blir särskilt viktiga. De tillhör 

enligt Bibeln redan Guds rike. Vi tar upp dem i 
famnen och ”gör en Jesus”. 

För det tredje fortsätter vi utvecklingen av det 
sociala arbetet. Vi vill ta samhällsansvar, men 
det är egentligen inte därför vi gör det. Män-
niskans nöd och behov, Jesus ord om att ”den 
svagaste är den viktigaste” driver oss. Vi vill 
inte bara prata om, vi vill vare den ”barmhär-
tige samariern”. 

Känner du för att vara med? Vill du bidra med 
bön och förbön, med arbete eller pengar eller 
vill du bara titta på?

Du är välkommen! Vi behöver dig och jag tror 
att du behöver församlingen!

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare
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Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i 
Karlskrona. Ankaret distribueras fritt till alla medlemmar  
och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.

AnsvArig utgivAre: Ulf sundkvist
redAktör:  daniel Holmesson - 0455-16463
 [daniel.holmesson@blixtmail.se]
design:  morten ravnbö sätren [www.ravnbo.com]
tryck:  tryck & reklam, Karlskrona

ankaret
t i d n i n g  o m  p i n g s t F o r s a m l i n g e n  i  K a r l s K r o n a

pingstförsamlingen 
Karlskrona samarbe-
tar med Bilda. Bilda 
stöder kulturarrang-
emang och kurser 
som församlingen 
själv önskar  
arrangera.

ett tydligare fokus
ingen kan göra allt, men alla kan göra något. det gäller 
också oss som församling. gemensamt valde vi därför vid 
årsmötet i januari att fokusera på tre olika områden de 
närmaste åren. Vi väljer att fokusera för att bli bättre.
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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  073-632 00 28
Yvonne severinsson, redovisningsekonom  0455-555 44
ann malmstedt , ekonomiassistent  0455-555 40 
lp-verksamheten Karlskrona 0455-69 49 79
lp-föreståndare, tomas Jönsson 070-956 65 67
Café ankaret 0455-555 47
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: 

 Församlingskassan Bg. 982-2032 
 missionskassan Bg. 5693-5471 
 reparationsfonden Bg. 5032-3690

lördagen 3 mars bjöd på en väl-
besökt konsert i pingstkyrkan, 
Karlskrona. Flera hundra personer 
passade på att njuta av sång från 
den populära frälsningssoldaten från 
Umeå. 

Han backades upp tämligen massivt av stor-
bandet Bodekull Gospel & Jazz orchestra från 
Karlshamn och Pingstkyrkans egen gospel-
kör By Mercy. Ett genomgående drag i hela 
konserten var den tydliga Jesus-centreringen 
och den naket ärliga bekännelsen om tro 

Samuel ljungblahd 
i sitt rätta element

>>
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på honom. Tempot var högt och stämningen 
steg till kokpunkten vid slutet av den nära två 
timmar långa konserten då publiken inte ville 
lämna förrän man fått extranummer.

Söndagen därefter medverkade Samuel Ljung-
blahd med pianist på gudstjänsten på förmid-
dagen. Efter några sånger passade pastor Ulf
Sundkvist på att ställa några frågor till honom.
På frågan om han alltid varit så enkelt rättfram 
och ärlig med sin bekännelse om tron på Jesus, 
svarade gästen:
– Njae… jag har ju också varit tonåring. Han 
berättade om sin vånda med att få ”alla bitar att 
gå ihop”; önskan om att vara populär, få tjejer, 
fotboll och musik och samtidigt bejaka tron 
och dess konsekvenser. Ljungblahd berättade 
om att det som fick honom att landa på alla fyra 
var tillfällen i tonåren då han fick känna Guds 
närvaro på ett mycket fysiskt sätt.
– Det var viktigt med dessa kickar. Det var som 
om det rumlade runt i hela kroppen när vi bad 
och sjöng lovsånger, förklarade han. 

Gudstjänstbesökarna fick också höra hur vux-

endopet i vatten påverkat honom.
– Jag besökte en afrikansk församling utanför 
Stockholm – det var hundra kongoleser och 
jag. En pingstpastor predikade om dopet och 
jag tänkte att det inte berörde mig eftersom vi 
i min församlingsbakgrund inte praktiserar 
vuxendop. 

Samuel blev dock djupt berörd och kände att 
han hade missat nåt viktigt och han lät döpa sig 
inom kort.
– Det är med dopet som med att vara gift. Ena 
dagen är man inte gift och nästa är man gift. 
Det finns ett tydligt före och efter. Det var vik-
tigt för mig själv att visa att jag tänkte begrava 
allt och bli ny, även om jag varit kristen hela 
mitt liv. 

En stor del av det vidare samtalet kom att 
handla om hur man kan kombinera tron på 
Jesus med ett kändisskap med stark fokusering 
på person.
– Det är min övertygelse om att det handlar om 
identitet. Har jag min identitet i mitt artisteri så 
blir jag värd det min publik tycker om mig. Har 

>>
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jag min identitet i Gud så spelar det inte nån 
roll vad människor tycker om min prestation. 
Det är vem jag är när jag kliver ner från scenen 
som avgör vem jag är.
– Jag tycker det är lättare än någonsin att vara 
en kristen i kändisvärlden och det beror väl 
på att de flesta numera vet att jag är kristen. 
Faktum är att jag hittills inte har blivit ifrågasatt 
en enda gång när det gäller min tro.

Samuel Ljungblahd gav flera starka exempel på 
hur han mött kollegor i branschen som blivit 
berörda av Gud genom hans sång och hur hans 
intresse för gospelmusik med precision leder in 
samtalen på det andliga spåret.
– Den kända artisten Liza Nilsson, som jag då 

att våra barn och ungdomar växer upp med 
fantastiska möjligheter, men också men väldigt 
stora utmaningar och hel del svårigheter är 
inte något nytt. men att de som växer upp i 
kristna familjer inte längre får ett självklart 
stöd för kristna värderingar av media och skola 
är något som de senaste 3-4 decennierna blivit 
allt tydligare. det märks inte minst i synen på 
samlevnad.

när Ur- utbildningsradion i samarbete med 
sVt och rFsU förra året presenterade ett 
nytt material ”sex på kartan” blev kultur- och 
värdekrockarna särskilt tydliga. i materialet 
uppmanas ungdomarna inte bara att reflektera 
utan också pröva all tänkbar form av sexualitet. 
sex frikopplas alltmer från kärlek och trofasta 
långsiktiga relationer.

man kan reagera olika på detta. man kan ”stop-

pa huvudet i sanden”, man kan säga ”usch och 
fy vad hemskt”, men man kan också välja att
möta den värld i vilken våra barn och ungdo-
mar växer upp och samtidigt möta den värld
och de värderingar som bibeln ger och för att
söka en god och sund väg till vägledning.

om detta skull vi vilja samtala. Vi tror på det 
goda samtalet. Vi tror att vi kan stödja varan-
dra som föräldrar, men också söka tidlösa och 
goda värderingar som stöder barn, ungdomar 
och familjer i den värld som är vår.

därför: Välkommen till en kväll då vi tittar på 
delar av Ur: s material och efter en inledning 
möter varandra i gruppsamtal och ett gemen-
samt samtal. Kanske blir denna kväll inledning 
till en process där vi lite tydligare och bättre 
hjälper varandra att på kristen grund bli bättre 
föräldrar.

Din tonåring behöver dig

inte kände, mailade vid ett tillfälle ut ett med-
delande till alla hon kände där hon berättade 
om att hon sett ett videoklipp på Internet med 
en person – det var jag - som sjöng och hur hon 
bara grät när hon lyssnade om och om igen.
– Det är bara Gud som kan göra det där, me-
nade Ljungblahd. Vad är musik? Ingenting! Det 
är Gud som gör skillnaden när han kliver in.
Avslutningsvis deklarerade Ljungblahd sin kär-
lek till gospel och till att höra Guds folk sjunga 
lovsånger. Efter ytterligare sång tackade Samuel 
för sig och drog sig tillbaka för att ladda inför 
söndagskvällens konsert som hölls i Nybro.

Text: Daniel Holmesson 
Foto: Viktoria Eriksen och Göran Olsson

Samling för tonårsföräldrar 
26 april 18.30-20.00
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På skidläger 
i Norge

att skriva på en lapp sådant som gör ont, som 
sårat oss och vi fick lägga det i en bunke. Vi bad 
för alla lappar sen förstördes de, bara den som 
skrivit skulle veta vad som stod på lappen.

Sista kvällens egenpåhittade tävling satte fart på 
kreativiteten hos alla: sy en skjorta med knap-
par. Fantastiskt att se samarbetet, fantasin och 
sömnadstalangerna när gamla påslakan blev 
fantastiska kreationer. Resultaten mynnade ut 
i en mannekänguppvisning där vi ledare utsåg 
vinnare i olika genrer. Kvällen avslutades med 
Görans bildvisning, melodikryss och matkvin-
nornas tacorullar. På torsdagens morgon nådde 
oss att den lilla svenska prinsessan kommit till 
världen. Då firade vi också ”lägrets king,” Gö-
ran Olsson, som fyllde år. Efter att ha avslöjat 
att jag blev lite rörd över prinsessans nedkomst 
när jag stod bland termosarna myntade Rupert 
ett nytt uttryck: ”Bättre att vispa i chokladen än 
att bli rörd i termosen”.

Tack alla för en trevlig resa, tack 
till alla som hjälpt till med bullar, 
kakor och pannkakor. Tack till alla 
som tog stenar med lägerdeltagar-
nas namn på och sedan lovade be 
för dem... Det lönar sig!

Slutligen: Gud är god och ”dagens
ungdom”... är fantastisk!

Text: Maria Ekroth

den 18 februari ca 6.00 gav sig tre 
minibussar iväg med 21 lägerdeltagare, 
två matkvinnor och tre chaufförer; 
göran olsson, rupert lindén och 
mattias ekroth som också var ledare.

Resan gick bra och vid femtiden var vi framme 
i Östby kapell en bit från Trysils skidanläggning 
där vi skulle bo och det var dags för matkvin-
norna att leta fram pannkakor. 

Frukost serverades halv åtta och en timme 
senare var det dags för avfärd till backen. När 
klockan var nio och liftarna öppnade stod vi 
redo i liftkön.

En slalomtävling anordnades i egen regi. Täv-
lingen fick tyvärr avblåsas, då den anläggnings-
ansvarige mannen kom med sin skoter. Med 
stolthet kan jag avslöja att min kära matkollega 
vann. Hon var även den enda som hann åka, 
kan tilläggas. Vad mer säga om skidåkningen? 
Utmaningar var det gott om bland ungdomar-
na. Det hoppades i parken, berg bestegs och 
några ägnade sig åt värmestugssafari. Glädjen 
och gemenskapen syntes tydligt bland ungdo-
marna i skidbacken.

På kvällarna var det dags för samling. De hölls 
av Göran och Rupert. Det talades om att vi är 
värdefulla, om vänskap, tro, hopp och kärlek, 
gyllene regeln, att inte bara se sig själv utan 
också andra.

En av kvällarna handlade 
om det som kan göra ont 
inuti oss. Händelser och 
ord som sårat oss och som 
kan bli djupa sår. Vad kan 
man göra med sådant? 
Gud är den bästa vän man 
kan ha och han vill att vi 
ska dela det svåra med ho-
nom. Alla fick möjlighet 
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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 m p – mission possible
 19.30 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8
 19.30 Ungdomssamlingar - after 8 - tonår och uppåt
söndagar 11.00 gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. 

– se aktuell annonsering

kafégemenskap  
i Filadelfia Rödeby
Kafégemenskap i Filadelfia Rödeby  
varje torsdag. Fika, sång, musik och  
vittnesbörd – program se sid 14

möten på kungsmarken 
på lördagar – se aktuell annonsering

lP-möten i andra församlingar  
– se aktuell annonsering

Välkommen!
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23 Fr 19.00 after8 - samling för ungdomar, med sport for life & pingst-Ung. 
Karlskrona Bowlinghall, Utövägen 1C på saltö.

24 lö 14.00 sportaktivteter för familjer, Chapmanskolans gympahall, 
drottninggatan 49C, sport for life & pingst-Ung

25 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Sportgudstjänst för små & stora. Johan ljung, göran olsson, 

barnrådet, Joyful, barnvälsignelse, fika… Kom gärna idrottsklädd

28 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20 
29 to 09.00 ekumenisk bön i militärhemmets andaktsrum
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
30 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
31 lö 18.00 administrationsmöte
1 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst karlskronas frågor om gud ”Varför tillåter Gud…?” 

Ulf sundkvist 
  18.00 Cafémöte med lp-vännerna, Ulf & louise sundkvist 

4 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20 
5 to 09.00 ekumenisk bön i stadsförsamlingen
  19.00 skärtorsdagen, getsemanegudstjänst med nattvard
6 Fr 11.00 långfredagen - musikgudstjänst
7 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
8 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Påskdagen - musikgudstjänst, Carina Holmesson med kör

 
9 må 15.00 annandag påsk - ekumenisk påskvandring från rCCg till 

amiralitetskyrkan
    16.00 ekumeniskt möte i amiralitetskyrkan - ”Jesus Christ Superstar”
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11 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön 18-20
12 to 09.00 ekumenisk bön i pingstkyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
13 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
15 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst - ”Äktenskapet - teologin & verkligheten” louise och Ulf 

sundkvist. servering och samtal efter gudstjänsten
  18.00 Cafémöte med lp-vännerna

 
18 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20 
19 to 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén
  18.00 Rödebygemenskap med fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Tre sätt att leva” enligt paulus brev till 

rom: Ett nytt liv – hur förändras livet när jag följer Jesus?
20 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
22 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst ”Behöver människan syndernas förlåtelse?” 

elisabeth sandlund, skribent och författare, Ulf 
sundkvist, sång mattias lundström, servering med 
öppen dialog på café ankaret efter gudstjänsten

 
24 Ti 14.00 Mötesplats för daglediga: Sånggruppen Friska fläktar
25 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
26 to 09.00 ekumenisk bön i amiralitetsförsamlingen
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 din tonåring BeHöVer dig, samling för tonårsföräldrar. se 

särskild notis i tidningen!
27 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
29 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst predikan göran olsson
  18.00 Cafémöte med lp-vännerna, Jönsson & lindén

 
2 on 18.00 Bön 18-20
3 To 17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
4 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
5 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
  10.00 lP:s loppmarknad på tennvägen 11
6 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med konfirmationsavslutning, predikan Elisabeth Lindquist

 
9 on 13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  17.00 Tältkalas i Lyckeby
  18.00 Bön 18-20
10 to 17.00 tältkalas i lyckeby
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
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Al l t  överskott  går  t i l l  b istånd och socia l t  arbete      www.pingstkyrkankarlskrona.se

ÖPPET: Mån 12–17, Tis 17 – 18, Lör 9.30–13.30   Tel 0455-20041
Adr Sunnav. 99A, Karlskrona  Inlämning: Mån – Tor 9-15, Tis17 - 20

Har du för mycket?
Släng inte sakerna - skänk 
dom till oss i stället!

STORT TACK 
till alla som har skänkt saker 

och handlat hos oss under 

2011! Vi kunde totalt skänka 

närmare 1 miljon kr till olika 

hjälpverksamheter!

11 Fr 17.00 tältkalas i lyckeby
  19.30 after8 - samling för ungdomar i lyckeby
12 Lö 14.00 Sommarfest vid Tältkalaset, Joyful & barnrådet
13 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard och församlingsmöte, Ulf sundkvist 

 
16 on 17.00 tältkalas i kättilsmåla
  18.00 Bön 18-20
  19.00 tältmöte i kättilsmåla 
17 To 08.00 Gökotta i Filadelfia Rödeby - medtag fikakorg
  19.00 tältmöte i Kättilsmåla
18 Fr 19.00 tältmöte i Kättilsmåla alf lax
  19.30 after8 - samling för ungdomar
19 lö 19.00 tältmöte i Kättilsmåla alf lax
20 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst tomas Jönsson, alf lax och lp-vännerna
  16.00 tältmöte i Kättilsmåla alf lax

 
22 ti  Seniorernas vårresa - Vi besöker bland annat ebbamåla bruk och 

nya pingstkyrkan i Karlshamn, anmälan till exp. 0455-555 40
23 on 18.00 Bön 18-20
24 to 14.00 andakt Fregatten 
  18.00 Rödebygemenskap med fika, Filadelfia Rödeby - sommaravslutning
25 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
27 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 pingsdagsgudstjänst - ”döpt och fylld av guds ande” Ulf sundkvist

 
30 on 18.00 Bön 18-20
1 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
2 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
3 sö 10.00 sång och musikgudstjänst med åkerbosångarna från linköping, 

predikan göran olsson



glimtar 
från församlingens verksamhet 
vintern 2011/2012

Variationen i uttrycksformer 
och ålder var stor.

Förra årets upplaga av de uppskattade julkonserterna 
drog många besökare till pingstkyrkan. 

elisabeth ”Bettan” 
Lindquist avtackades 
22 januari 2012.  
Här tillsammans med 
maken pelle och 
dottern stina.

Bodekull gospel & Jazz 
orchestra och By mercy 
med samuel ljungblahd i 
pingstkyrkan 3 mars

Välgörenhetskonsert i 
samband med föreståndare 
Ulf sundkvists 50-årsdag
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maria gustin bergström
Mellan trasiga kanter och trådar av 
guld/Davidmedia 2010

Var går gränsen mellan 
folkmusik, visa, psalm och 
mjukjazz? Ingen aning, jag 
vet bara att Maria Gustin 
Bergström blandar instru-
menten friskt och får den 
här personliga skivan att 
klinga välproducerat och 
balanserat. Cello och flöjt 
inleder skivan och anger 

dess behagliga karaktär med folkliga toner. 
Du vet vem jag är, en spännande svängig visa 
med ljudet av en knapprande afrikans kalimba 
i bakgrunden och Du som är, en stillastående 
sång till stråk och blås som är förunderligt 
enkel men blir med rätta verktyg och finess 
helt fantastisk. Jag har en vän är riktigt finurligt 
uppbyggd med sin suggestiva pianokadensin-
ledning. Innerligt! Uttrycksfullt! Härligt! Skivan 
tilltalar oss som uppskattar fantasi i fråga om 
arrangemang och experimentlusta och Gustins 
sång som får vara i fokus håller mogen klass 
rakt igenom. En liten vind med inspiration från 
Jan Johanssons musik blåser också förbi i Läng-
tans timmar. Mikael Bergström är en mycket 
smakfull ackompanjatör som spelar väl avvägt, 
det vill säga inte för mycket utan med en tanke 
i det han gör vilket märks tydligt. Maria Gustin 
Bergström visar att det går att musicera på 
bredden och på djupet. Glädje!

Stefan almqvist
I will live/Stefanalmqvist.com 2009

Hitlåt efter hitlåt 
fyller Almqvists 
välproducerade 
skiva I will live. 
Skön sång och dis-
tade gitarriff ger 
skivan dess själv-
klara plats bland 
andra stjärnor på 
pophimlen. De 
två inledande låtarna lägger en blytung ribba 
tack vare besöket av trummisen Per Lindvall 
som visar var skåpet skall stå. I will live visar att 
Stefan Almqvist har en tydlig kärlek till välgjord 
västkustpop, men skivan lyfter också fram ett 
visst mått av personliga texter med frågor och 
önskningar. Alla tio låtar är självkomponerade 
av Almqvist tillsammans med den mästerliga 
producenten och multimusikern Mike Eriks-
son. Imponerande! Skivan kommer med all 
sannolikhet att spelas och höras en lång tid 
framöver bortom Borlänges skogar. Nämnas 
skall också att musikerna Johan Franzon, Joa-
kim Ågren, Erik Mjörnell och Tomas Nyman 
eldar på rejält från första upptakten. Undrar till 
sist om inte självaste Jimi Hendrix är på besök i 
låten Friend of mine och stökar i bakgrunden? 

peter stolpestad, musiker och dessutom  
musikkonsulent inom pingst, recenserar 
under rubriken noter noterat aktuell  
musik med anknytning till kristenhet.

noter 
noterat

- en del av designkonsulatet.se

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

tel. 0455-69 49 79  
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu
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Pingstkyrkan 2030 
- om Astrid får bestämma

om astrid:

ålder: snart 15
bor: i torskors med pappa per, mamma 
Camilla och fyra syskon
Skola: på galärens friskola, inriktning 
kultur och musik
Pizza eller kåldolmar: pizza
Hobby: spelar trummor och fotogra-
ferar
vill: resa, hjälpa människor, kanske inom 
vården
gillar mest: att ha roligt
ogillar mest: att gå upp tidigt

inför pingstkyrkans kommande 
satsning på barn och ungdomar 
fick Ankaret en pratstund med 
astrid allert som är en av för-
samlingens yngre medlemmar.  
Vilka är hennes visioner  
och vilka behov och  
möjligheter ser hon?
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inteRvju

Inledningsvis förklarar Astrid att hon är 
positiv till församlingens satsning på barn 
och ungdomar och att hon vill se saker 

hända snart.
– Jag tror att det är viktigt att se till att få saker 
och ting gjorda också, så att det inte bara blir 
prat. Jag tycker att planerna på en ungdomsgård 
är spännande, men varför inte också sätta rim-
liga mål, ta små steg och börja med det enkla?
Som exempel nämner Astrid att det vore en 
god idé med någon annan enkel verksamhet i 
veckan förutom veckoslutens aktiviteter som 
hon för övrigt också tycker är bra.
– Kvällstid ibland vore det kul att ha något att 
se fram emot också. Det behöver inte vara så 
avancerat - bara ”hänga” lite med kompisarna 
men ändå nåt att se fram emot.
– Just nu finns det inte nånstans som passar för 
det i kyrkan. Det borde inte vara så svårt att 
ordna. En sådan yta kunde också användas som 
samlingspunkt för ungdomar efter gudstjänster.

– Sen skulle vi vilja ha cellgrupper för ungdo-
mar. Jag tror vi behöver stöttning för att komma 
igång men efterhand kanske man kan låta 
grupperna själva ta större ansvar. Men till detta 
behövs också en lämplig lokal. 

Astrid har inte någon brist på förslag när det 
gäller vad som kan göras på både kort och lång 
sikt. Till exempel menar hon att söndagens 
gudstjänster kunde förändras. 
– Tidpunkten är inte bra. Jag tror att många 
ungdomar skulle uppskatta om gudstjänsten låg 
senare än vad den gör nu.
– Idén med gudstjänst för små och stora är 
jättebra. Men man kunde ha gudstjänst för ung-
domar som en fast gudstjänstform som också 
återkommer regelbundet. Predikan är ofta bra 
på gudstjänsterna men den kunde koppla ännu 
mer till ungdomars vardag.
Hon menar att gudstjänsterna ibland är för 
långa och långsamma.
– Mer ös, efterfrågar hon. Kort och intensivt!

Vi glider in på elektroniska sociala media, Face-
book och SMS. På vilket sätt kan dessa använ-
das för att anpassa verksamheten? Vi resonerar 
en stund och Astrid ser flera möjligheter.
– Inför beslut och sånt skulle man kunna få in 

mycket mer synpunkter från 
ungdomar om man la ut frågor 
och diskussionspunkter på 
Internet. 
– På facebookgrupper kan 
man ha nån slags jourtjänst för 
ungdomar dit de som vill kan 
vända sig för att få kontakt. Det 
finns många ungdomar som mår 
dåligt. Astrid förklarar att det 
inte är så lätt att bara anförtro 
sig till människor hur som helst 
men att SMS och chatt skapar 
ett litet, bra avstånd mellan dem 
som kommunicerar så att det 
blir lättare att ta första steget.
– Därifrån skulle man kunna gå 
vidare så att man bestämmer tid 
och träffas för mer samtal.

– Hur kommer Pingstkyrkan se ut 2030?
– Då är kyrkan mer öppen för alla! Det finns 
många med förutfattade meningar om kristna. 
Församlingen har fortfarande en kyrkolokal. 
Att träffas är viktigt, för att be tillsammans t ex. 
Fast jag tror att församlingen är mer utanför 
kyrkan och gör olika saker 2030 än nu. 
– Jag tror vi har en ungdomsgård och café för 
fika, samtal mm. På gudstjänsterna kanske vi 
har diskussionsgrupper där vi samtalar om 
olika ämnen. Utvärderingar, enkäter och röst-
ning sker på nätet.
– Jag hoppas det finns ungdomar i ledande 
funktioner och många äldre på ungdomssam-
lingar, avslutar Astrid samtalet.

Pingstkyrkan i Karlskrona står, i likhet med 
många andra verksamheter med ungdomar, in-
för många och svåra utmaningar när det gäller 
återväxt och tillväxt. Men Astrid Allerts många, 
engagerade funderingar om saker som kan 
göras, visar att det finns gott hopp. Tankarna 
och viljan finns och Ankarets redaktion önskar 
Astrid och alla hennes kamrater framgång i 
sina många, goda ambitioner att bidra till att 
utveckla en församling med nya möjligheter för 
ungdomar.

Tekst: Daniel Holmesson 
Foto: Isabelle Magnusson
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nYa tideR – nYa sätt  
att Få FlYt på giVandet!

Använd internetbank
Ett enkelt sätt att göra överföringar
direkt till församlingen.
Församlingskassans bankgiro är 982-2032

Dra ditt betalkort i Kollektomaten
I Pingstkyrkans foajé finns en Kollektomat. Där 
kan du dra ditt betalkort, välja gåvoändamål 
och belopp. 

Styr kyrkoavgiften till Pingstkyrkan
En procent av din lön går till kyrkoavgiften. 
Välj att stödja Pingstkyrkan med din avgift!

ge en minnesgåva
När du ger en minnesgåva, kan du låta din gåva 
komma många till del. 

testamentera till församlingen
Att skriva ett testamente behöver inte vara 
svårt. Det viktiga är att du förmedlar din vilja 
på ett enkelt och tydligt sätt. 

Det går naturligtvis även bra att använda kol-
lektboxarna i kyrkan under gudstjänsterna.

Är du inte medlem, men tycker att det Pingst-
kyrkan gör är bra, är du också välkommen att 
vara med och stödja verksamheten.

Behöver du mer information om hur man gör, 
är du välkommen att kontakta expeditionen på 
tfn 0455-555 40. 

Vi bygger Guds rike tillsammans!

ÖPPet fÖR alla:  mån-fre  kl 9.30-14.30

Välkommen till  

Hos oss kan du äta dagens lunch varje dag (pris: mellan 
50-70:-). du kan även äta en lättare lunch som toast med 
goda fyllningar eller prova gärna vår fina räksmörgås.

Vi bakar allt vårt bröd själva, goda kakor som du kan 
avnjuta tillsammans med en kopp kaffe eller te.

Vi tar gärna beställningar, ring till oss på tel 0455-55547

Caféet med den lugna atmosfären och de 
stora ytorna, med plats också för dig som 
har barnvagn eller är rullstolsburen.

tiderna förändras och vi kan med hjälp av ny teknik förenkla för oss själva och 
samtidigt skapa ordning och förutsägbarhet i församlingens ekonomi. studera 
listan nedan och fundera på vilket som kan bli ditt val!
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Födelsedagar
40 år:
6/5 Camilla Allerth

50 år:
19/5 Mats Kvistt

65 år
10/5 Kerstin Josefson-Vass

70 år
15/5 Ingrid Bengtsson

80 år:
5/5 Gussi Magnusson
15/5 Göran Redeén

Hembud:
1/12 Vega Nilsson
17/2 Wiola Svensson

Utflyttade:
Britta Johansson

medlemsnytt

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 Holmesson - se 
kontaktinfo s 2.

www.pingst…
Våra hemsidor har uppdaterat 
program för veckan, mycket 
information om församlingen 
och vad vi tror på, samt 
pastorernas blogg och mycket 
annat: www. 
pingstkyrkankarlskrona.se

Vi är tacksamma för ett meddelande till expeditionen 
om du inte firar din födelsedag.

en hjälpande hand?
Behöver du nåt att göra om dagarna? eller har du nån 
timme över en kväll nu och då? det är helt upp till dig 
hur mycket du vill engagera dig.  allt är välkommet!

Kontakta Bengt persson  
på 070 203 77 98  
för mer information. 700 m2

Öppet: Mån 12–17, Tis 17 – 18, Lör 9.30–13.30   tel 0455-20041
Adr Sunnav. 99A, Karlskrona   Inlämning: Mån – Tor 9-15, Tis17 - 20

Allt överskott går till bistånd och socialt arbete

det var inte alls farligt att fylla 
50 år. det var egentligen bara 
roligt. det blev många kramar, 
tårar och goda skratt. allvar 
och glädje om vartannat, precis 
som det ska vara och som livet i 
allmänhet oftast är.

En del hade kört närmare 90 mil för 
att få vara med på festen som hölls i 
Pingstkyrkan. Att dagen, bl a genom en 
välbesökt och kärleksfullt genomförd 
välgörenhetskonsert, drog in drygt 50 
000 till församlingens ungdomsverk-
samhet känns enormt glädjande. 

Men bäst ändå, de allra närmastes kär-
lek. De som känner mig bäst, min berät-
telse och mitt liv. Barnens ord om mina 
fram- och baksidor tillsammans med 
Louise kärleksförklaring toppade allt. 

Tacksam, glad och varm, fångar just nu 
det jag känner, när jag tänker på livet. 

Love You All! Tack!

Ulf Sundkvist - Pastor

taCK!
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 dopet i vatten  
– trons ”avsiktsförklaring”

En faktor som gör den resan möjlig är dopet i 
vatten. Det är trons ”point of no return”, bryt-
punkten på vilken hela livet hänger, en del av 
den slutgiltiga uppgörelsen precis som när Isra-
els folk vandrade torrskodda genom Röda havet 
och vattnet sedan slog igen bakom dem. Vattnet 
skilde dem från fienden, från fångenskapen, från 
slaveriet. På andra sidan väntade vandringen 
mot den nya världen och det nya livet.

men det är också min erfarenhet att 
dopet blir avgörande för tron när steget 
ner i dopets vatten sker som en konfirmation av 
den tro och den relation som funnits hela livet 
eller som återuppväckts i en andlig erfaren-
het, ett samtal eller i en relation. Dopets båda 
sidor – begravning och förbund – visar vilken 
betydelse det har för livet med Jesus och i den 
kristna gemenskapen. 

det är ingen hemlighet att väckel-
serörelserna var med och demokra-
tiserade Sverige. Men det inte många 
reflekterar över är varför. Det handlar om en 
människosyn där man utifrån ett kristet per-
spektiv anser att människan är skapad fri och 
myndig. Både män och kvinnor. Alla har både 
frihet och ansvar för sina liv, både inför Gud 
och människor.

Friheten inför människor ledde fram till en de-
mokratisk grundsyn. Friheten inför Gud med-
förde en reformation av dopsyn och platsen
för dopet. Varken stat eller föräldrar bör välja
religiös tillhörighet för ”sina” barn. Det beslutet
bör överlåtas till den enskilde. För detta var 

F.O. Nilsson¹ beredd att lämna landet i mitten 
på 1800-talet. För den övertygelsen är också jag 
beredd att kämpa. Människan är skapad fri!

genom dopet ges människan tillfälle 
att uttrycka avsikten med sin tro på 
ett unikt sätt som integrerar hela människan. 
Hela kroppen berörs. Ett fysiskt minne skapas. 
Eftersom människans vilja är orsaken till 
handlingen, integreras också den. Men också 
känslan, temperaturen i vattnet, atmosfären på 
stranden eller i kyrkan, skriver ”friheten ord 
på hjärtats ark”, som aldrig går att sudda ut. Att 
det dessutom finns stort utrymme att reflektera 
teologiskt över det som sker gör inte saken 
sämre.

På samma sätt som ett äktenskap 
konstitueras i det fördolda mötet mellan 
makarna, men också i den offentliga vigseln, 
konstitueras tron både i det fördolda mötet 
med Jesus i hjärtat och i den offentliga över-
låtelsen. Dopet blir platsen för människans 
och Guds offentliga ”ja” till varandra. Och på 
samma sätt som äktenskapet firas med fest och 
glädje firas dopet i nattvarden, med brödet 
och vinet tillsammans med den nya familjen, 
församlingen. 

Tron, dopet i vatten, dopet i Anden, gemenska-
pen i församlingen hör samman och utgör själva 
kärnan i livet med Jesus. Funderar du på att ta 
det steget? Dra dig inte för att komma till en 
doppresentation eller höra av dig på annat sätt.

Ulf Sundkvist – Pastor

att följa en människa som levt i djupaste misär, som fyllt sitt liv 
med droger, som missbrukat sina relationer så till den grad att förtroendet för 
den egna viljan och själva livet totalt brutits - att följa med på en resa från det 
mörkaste mörker till ljus, från död till liv, från djävulen till Jesus - sätter spår 
och är något av det vackraste och det mest kraftfulla man kan vara med om. 

not: Kommande doppresentation hålls 1:a söndagen i april och maj direkt efter gudstjänsten.
1) 1809-1881, grundade sveriges första baptistförsamling
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