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Under våren har jag fått flera sådana brev. Jag 
har tagits med in i berättelsen, fått se lite av 
ett människoliv som vävts in i mitt. Det har 
påverkat mig, min bön, mina tankar, mina 
prioriteringar och min vardag.

Nya testamentet är fullt av brev från Paulus, 
Petrus, Johannes och Jakob. De skriver för att 
de har berörts av situationen i församlingarna, 
för att svara på frågor och för att hålla kontak-
ten. Gemensamt för dem alla är ärendet, de vill 
säga något. Glädjande nog bevarades breven, 
som blivit god andlig vägledning för troende 
genom historien.

Så när vi valde att skriva ett brev om försam-
lingens ekonomiska situation var metoden inte 
ny. Vi skrev för att uppmärksamma behoven, 
visa vilka möjligheter vi har om vi hjälps åt, 
men också för att vi var bekymrade. Svaret har 
inte uteblivit. Dels kom ett snabbt svar i form 
av många goda gåvor som stärkte nuläget och 
dels kom ett antal personliga responser. Men 

också bön, profetiska 
hälsningar och förbön. 

Vilket engagemang! Jag är 
så tacksam. Samtidigt inser jag att om detta ska 
gå behöver vi, precis som när det gäller tron, 
hålla ut. Vi behöver öka månadsgivandet så att 
förutsättningarna på lång sikt förändras. Mer 
om detta skriver styrelsens ordförande Markus 
Lundström i detta nummer av Ankaret, där du 
också kan läsa om vad som händer i sommar, 
om varför vi firar nattvard och mycket annat.

Till hösten är vår förhoppning att medarbetar-
staben kan stärkas på ungdomssidan. Vi jobbar 
hårt med det just nu.

Under tiden; skriv brev, kort och hälsningar. 
Dela ditt hjärta, dela livet. Visa att du bryr dig!
Trevlig sommar!

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.

ett brev betyder så mycket
du har säkert hört det förut, men det är verkligen sant: ett brev 
betyder väldigt mycket. Fast det ska vara personligt, röja något 
bakom fasaden, helst en del av hjärtat. det är då det berör.
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På nya poster

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

Under 2012 kommer tidningen an-
karet att byta redaktör. Fredrik och 
charlotte Åkesson tar över efter 
daniel holmesson som lämnar posten 
efter sex års arbete. 

Tillsammans med Morten Ravnbös layout har 
Daniel varit med och utvecklat församlingens 
egen tidning Ankaret från en intern produkt till 
en tidning vi med stolthet kan dela med oss till 
grannar och vänner. Åtskilliga sena nätter har det 
granskats och redigerats i texter och bilder, allt 
med det självklara målet att bygga Guds rike. Vi 
som har jobbat med dig kommer sakna dig.

En tröst är att du banar väg för en ny genrations 
skribenter och redaktörer. Vi säger med detta 
nummer både tack till Daniel Holmesson, men 
också välkommen till Fredrik och Charlotte 
Åkesson som tillsammans går in i redaktionen. 
Det ska bli spännande att se er in action.

Avgående redaktör Daniel 
Holmesson kommenterar sina 
år med tidningen: 
– Det har varit intressanta 
och givande år. Tidningen har 
utvecklats och fått ett nytt stuk 
och en fräsch layout.
Daniel vill gärna betona att arbetet med 
tidningen är ett lagarbete med många inblan-
dade som hjälps åt. Många är de som fått olika 

uppdrag med intervjuer 
och bilder inför de olika 
numren och som glatt 
och tjänstvilligt ställt upp.  
– Jag vill mycket gärna avsluta mitt uppdrag  
med att rikta ett stort TACK till alla mina 
medarbetare under åren, fortsätter Daniel. Ni 
har varit fantastiska! Jag vill också passa på att 
särskilt tacka Morten Ravnbö för en alldeles 
enastående insats med layoutarbetet, något som 
alldeles för sällan uppmärksammas. Jag kom-
mer att sakna våra nattliga utbyten via e-post…

– Nu är dock tid att lämna över ansvaret till 
nya, friska krafter. Jag är glad att det blir Char-
lotte och Fredrik som tar ansvaret. Charlotte 
har ingen bakgrund i Pingsttraditioner medan 
det är just vad Fredrik har. Det där blir jättebra. 
Jag lyckönskar er till uppdraget!

De nya redaktörerna ser med spänning fram 
emot att jobba med tidningen under en tid 
framöver. I skrivande stund jobbar de med att 
färdigställa sitt första nummer som du just nu 
håller i din hand. 
– Daniel har vi haft ståendes i farstun som  
bollplank, vilket har varit till stor hjälp.  
Vi tackar för förtroendet till detta uppdrag.  
Vi ber och tror att vi ska få fortsätta utveck-
lingen av tidningen för att visa ännu fler  
vad Jesus gör i Karlskrona och i hela  
världen, säger Fredrik och Charlotte. 

Ulf Sundkvist
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Vi sitter i pingstförsamlingens second 
hand-butik och samtalar. olle Lund-
ström och Bengt persson, båda verk-
samhetsledare i butiken har just kom-
mit hem från Tanzania där de deltagit 
i en brunnsinvigning som vår second 
hand-butik varit huvudsponsor för. 

För Olle var det första gången han besökte 
ett missionsprojekt i Afrika, ett område där 
Pingstförsamlingen bedrivit hjälp- och mis-
sionsarbete sedan 70 år tillbaka och som han 
hört talas om sedan han var liten pojke. För 
Bengt var det tredje gången han besökte områ-
det och det tredje vattenprojektet som han var 
med och invigde. Det första besöket gällde ett 
brunnsprojekt som Bengt och hans hustru Inga 

Maj sponsrat. Under den resan anordnades en 
dopförrättning där Inga Maj och Bengt tillsam-
mans med flera andra döptes till Kristus – 
vilket ger en extra dimension till Bengts känslor 
för området.

Det som har gjort stort intryck är att mitt i fattig-
dom och svårigheter finns livsglädje, förnöjsam-
het och generositet. De blev hembjudna till olika 
familjer och fick dela deras mat och levnads-
villkor, både hos Parefolket och hos Masaierna 
som lever ute på slätten där de har bete för sina 
betesdjur.

Parefolket bor i nordöstra delen av Tanzania 
som är ett bergsområde. Missionsarbetet starta-
de här för mer än 50 år sedan i det som senare 
blev huvudorten Same. Här finns en församling 
med ca 2000 medlemmar som är spridda över 
ett stort antal byar och utposter. Församlingen 

Bara lite VaNligt 
VatteN ...eLLer?
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bedriver även 16 förskolor där kyrkolokalerna 
används dagtid till att undervisa sammanlagt 
900 barn. I själva Same kommer 40 barn varje 
vardag till kyrkans förskola där de får ett mål 
mat och undervisning.

Pingstförsamlingen fick förra året en förfrågan 
om vi genom vår Second Handverksamhet kun-
de hjälpa till att ge en by möjlighet att få vatten. 
Här fick kvinnorna – för det är alltid kvinnorna 
som ser till att det finns vatten hemma - ofta gå 
flera kilometer för att hämta hem allt vatten de 
behövde för matlagning, tvätt och rengöring. 
Kostnaden var beräknad till ca 80 000 kr för 
vattenprojektet. 

Projektet innebar bygget av en cistern som rym-
mer 40 000 liter och som samlar upp vatten som 
kommer från bergen. Härifrån pumpas vattnet 
upp 60-70 meter och därifrån leds vattnet genom 

två ledningar ned till byn där det finns skola 
och hälsovård. Sammanlagt nio olika tappstäl-
len finns nu där kvinnorna lätt kan hämta hem 
vatten till matlagning och även gå dit för att 
tvätta kläder, ta ett bad och tvätta barnen. Dessa 
tappställen blir också naturliga samlingsplatser 
för byns kvinnor.

Vid arbetet med vattenprojektet hade byin-
vånarna burit upp allt material och grävt alla 
ledningar för hand (inga grävmaskiner eller 
lastbilar kommer fram) och Pingstkyrkans 
Second Hand-butik har hjälpt till med kostna-
derna för material och själva pumpen.

Vid invigningen överlämnades vattenprojektet 
till byns ledning som kommer att ansvara för 
skötsel och drift i fortsättningen. Självklart var 
det stor glädje och tacksamhet och för oss ett 
privilegium att få vara med och hjälpa till att >>

invigning av 
vattensystemet i 
byn masumbeni.

Vatten pumpas 
upp från den ny-
invigda brunnen.

projektledare Lars gustafsson visar 
ett av tappställena från brunnen.
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förbättra förutsättningarna, speciellt för kvin-
norna och barnen som kan växa upp och vara 
friska genom att få rent vatten. 

Vattenprojekteringen i området har inte varit 
utan bekymmer. Bengt berättar att när den 
första brunnen skulle grävas gick man ned 
åtta meter utan att finna vatten. Lars Gustafs-
son som var arbetsledare också här var ganska 
förtvivlad och undrade om det skulle kunna 
lyckas. Efter en lång bönenatt anmälde sig 
en man vid namn Simba som gick ned i den 
grävda brunnen och bit för bit mejslade sig 
ned och sprängde med egen dynamit. Efter två 
månaders slit och ytterligare djup på åtta meter 
fann han vatten. Vilket bönesvar!

En kyrka invigdes också under tiden de var i 
området. Sven Olof Pettersson från vår försam-
ling hade gjort ritningarna och fick vara med 
att klippa bandet när den skulle invigas. Det 
var stor fest där besökarna från Sverige speciellt 
uppmärksammades.

Besöket i en masaiby var en speciell upplevelse. 
Masaierna som är ett nomadfolk har nu i stor 
omfattning blivit stationära, vilket innebär att 
kvinnor och barn bor kvar på ett ställe medan 
männen vandrar runt med sina hjordar där de 
kan finna bete. Detta har varit en förutsättning 
för att barnen skall kunna gå i skola och även 

här fanns en förskola som församlingen bedri-
ver i en kyrkolokal. Husen som är byggda av 
lera och kogödsel rymmer ofta många barn och 
tacksamheten för skolan och kyrkans arbete var 
stor. Även här fick de dela mat och gemenskap 
med glada och tacksamma människor.

För Olle som förstagångsbesökare har det varit 
omtumlande att i en traditionell by se människor 
gå omkring med mobiltelefoner och samtala i en 
omgivning som annars är långt från ett modernt 
samhälle. Ett problem med mobiltelefoner är 
frånvaro av elektricitet då telefonerna måste 
laddas. Uppfinningsrikedomen är stor och man 
skapar en laddningsstation som drivs av solen-
ergi. En kvinna sköter laddningsstationen och 
tar en liten avgift som ger henne möjlighet att 
sörja för sina barn och ge dem skolgång.
 
Min fråga är om det varit värt besväret att åka 
till Tanzania under en vecka för att inviga en 
brunn och en kyrka? Olle och Bengt svarar 
enstämmigt att det var väl värt resan och be-
svären. Besöket har gett inspiration till fortsatt 
arbete i Second Hand då man ser att medlen 
används till att förändra och förbättra livet för 
så många människor.

Asta Carlsson

>>

Bengt och Lars står tillsammans med några av  
invånarna i byn ovanpå en vattentank.

olle Lundström Bengt persson
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Framme i tältet sitter 
25 barn på filtar på 
marken och diggar 
musiken från husbandet. I bänkarna sitter  
ytterligare 20 barn och ett antal lite större,  
som vi brukar kalla vuxna. Så kommer relations- 
experten Birger och visar med hjälp av ”Tommy” 
och ”Annika” att det är viktigt att ha en kompis 
och att det kan ske med ett äpple som hjälp. 

Innan det är dags för fika och mingel får tre av 
barnen komma fram med sitt bidrag för kvällen. 
Seth undrar om någon vet vad det är som är 
grönt, stort och har en lång snabel. Ingen lyckas 
gissa att det naturligtvis är en omogen elefant. 
Samuel förbluffar alla med ett reptrick, en knut 
som tycks komma ur intet. Och så frågar Adrian 
om någon vet vad som är gult, randigt och svart. 
Alla tiger och det var ju också det rätta svaret!

Tältkalaset fortsatte sedan torsdag och fredag 
kväll med stor final på lördagseftermiddagen. 
Undrar du varför Kajsa ropade ”den är min”? 
Självklart därför att hon just fångade bollen 
som Set fått in en träff på i brännbollsmatchen 
som också föregick pratkalaset i tältet.

Text: Kjell-Göran Åkesson  Foto: Göran Olsson

”den är min, den är min, den är min. 
ahaha”. orden kommer från Kajsa 
som går i 3:e klass och som en kväll i 
början av maj kommit till Biblioteks-
parken i Lyckeby. det är premiärkväl-
len för 2012 års Tältkalas. Kajsa var en 
trogen gäst på Tältkalaset redan förra 
året och fick mersmak.

I ett annat hörn av parken spelar ett gäng 
grabbar fotboll. När gänget, ordentligt svettiga, 
bryter matchen för att gå in och sätta sig i tältet 
står det 14-12 i matchen. Kevin är lite putt för 
att han inte var med på det vinnande laget men 
det viktigaste var ändå att ha roligt.

Inne i tältet är det talk-show, kvällens värd 
översätter det med ”pratkalas”. Det handlar om 
kompisar. Pastor Harry berättar att Jesus kallar 
oss alla för sina kompisar. Sedan är det dags 
för Annikas ”side-kick” Elin att introducera en 
tävling där man behöver vara bra på att hantera 
något långt (=kolasnöre). Kajsa i 3:an vinner 
med knapp marginal. 

jesus Jesus
pratkalas med mycket innehåll

- världens bästa kompis
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det är väldigt roligt att kunna er-
bjuda människor som inte pratar eller 
förstår svenska möjligheten att ändå 
delta fullt ut i våra möten. 

Vi har under flera år erbjudit simultantolkning 
till engelska på alla söndagförmiddagsguds-
tjänster och haft ett par bänkar reserverade för 
dem som velat lyssna. Ofta är det närmare 15 
personer som tar del av denna möjlighet. Sedan 
ett par månader tillbaka använder vi ett trådlöst 

system där man som lyssnare inte är bunden 
till vissa platser i kyrksalen utan plockar en 
mottagare med hörlurar hos mötesvärdarna 
och sätter sig var som helst i kyrksalen eller på 
läktaren. Vi har även utökat antalet mottagare 
så att fler kan erbjudas tolkning.

Även om du förstår en del svenska och inte be-
höver tolkning av hela mötet är du välkommen 
att hämta en mottagare som komplement för att 
t.ex. förstå predikan bättre.

Anders Blomkvist är ansvarig för tolkgruppen 
som även innehåller Asta Carlsson, Mikael 
Severinsson och Christian Malmström. Vi 
skulle behöva bli fler för att dels ha ersättare om 
någon av oss inte kan, men också för att dela 
bördan generellt. Så känner du att du behärskar 
engelska (och svenska) någorlunda flytande och 
vill vara del i församlingens utbredning genom 
att vi kan nå nya och icke svensktalande män-
niskor, tveka inte att höra av dig till Anders på 
anders@blomkvi.st.

Christian Malmström 

Nytt tolksystem  
på söndagsgudstjänster

Vår nya 
trådlösa 
utrustning

intervju i p4 om att vi simultantolkar våra guds-
tjänster till engelska. Ulf sundkvist, Frank Luthardt, 
nabie Kamara
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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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27 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 pingstdagsgudstjänst - ”döpt och fylld av guds ande” Ulf sundkvist, 

ann & calle malmstedt, barnpassning under gudstjänsten
 

30 on 18.00 Bön 18-2 0
1 Fr  ingen after8 - samling för ungdomar, Liseberg på lördagen
2 Lö 06.30 Ungdomarna till Liseberg, anmälan till göran olsson
  09.00 Bön på Bryggareberget
3 sö 10.00 sång och musikgudstjänst med Åkerbosångarna från Linköping, 

predikan göran olsson, barnpassning under gudstjänsten
 

6 on 18.00 Bön 18-20
8 Fr 14.30 andakt adlersten, rubinen
  19.30 after8 - samling för ungdomar
10 sö 10.00 sommargudstjänst, pierre och Veronica schelander, sång: Bea, ruth & 

gabriel, nattvard, barnpassning under gudstjänsten
 

13 on 18.00 Bön 18-20
16  Lö   ungdomarna till Nyhem 16-17 juni, anmälan till göran olsson
17 sö 10.00 sommargudstjänst, Ulf sundkvist, sång: sarah Törnkvist, 

församlingsmöte, barnpassning under gudstjänsten
 

20 on 18.00 Bön 18-20
24 sö 10.00 sommargudstjänst, göran olsson, sång: Jarn-allan Josefson, 

barnpassning under gudstjänsten
 

27 on 18.00 Bön 18-20
28 To 18.00 sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
1 sö 10.00 sommargudstjänst, mikael severinsson

 
4 on 18.00 Bön 18-20

det är barnpassning  
under gudstjänsten t.o.m. 
den 24/6. Barnverksam- 

heten har annars sommar-
uppehåll fram till skolstart. 

men kolla våra läger!
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och Hav 
Himmel 

TORSDAG-LÖRDAG 10-24
Musikinslag och café

SÖNDAG KL11:  
Ekumenisk gudstjänst

Sailkyrkan
vid Aspöfärjan

9-12  AUG  2012

Arr.: Alla kyrkor i Karlskrona    
KSR – Karlskrona Samkristna Råd
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5 To 18.00 sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
6 Fr 14.30 Andakt Adlersten, Safiren
7 Lö 09.00 Bön på Bryggareberget
8 sö 10.00 sommargudstjänst, maria ekroth, nattvard

 
11 on 18.00 Bön 18-20
12 To 18.00 sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
15 sö 10.00 sommargudstjänst, rolf pettersson

 
18 on 18.00 Bön 18-20
19 To 18.00 sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
22 sö 10.00 sommargudstjänst, rupert Lindén 

 
25 on 18.00 Bön 18-20
26  sö  10.00  sommargudstjänst, ”radioskugga i Telenor-land” Björn pettersson, 

hasslö
29 sö 10.00 sommargudstjänst, Folke steen, göran redéen 

 
1 on 18.00 Bön 18-20
2 To 11.00 andakt ekliden, vån 2
  18.00 sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
4 Lö 09.00 Bön på Bryggareberget
5 sö 10.00 sommargudstjänst, Ulf sundkvist, nattvard

 
8 on 18.00 Bön vid sailkyrkan
9 To 10.00 sailkyrkan vid aspöfärjan 10-24
10 Fr 10.00 sailkyrkan vid aspöfärjan 10-24
11 Lö 10.00 sailkyrkan vid aspöfärjan 10-24
12 sö 11.00 ekumenisk gudstjänst

 
13 må  sommarlägret startar i nävragöl ekegården 
15 on 18.00 Bön 18-20
16 To 18.00 sommarkväll för ungdomar. samling i kyrkan. Tag med något att grilla
17 Fr  14.00  andakt Kungshöjden
18 Lö  knattelägret startar i nävragöl ekegården 
19 sö 10.00 sommargudstjänst, Louise sundkvist

 
22 on 18.00 Bön 18-20
26 sö 10.00 sommargudstjänst, ”radioskugga i Telenor-land” Björn pettersson

 
   BöNeVeCka iNför hösteN
29 on 18.00 Bön 18-20
30 To 18.00 Bön 18-20
31 Fr 18.00 Bön 18-20
1 Lö 09.00 Bön på Bryggareberget
   14.00  andakt af Klint
  18.00 Bön & lovsångskväll
2 sö 10.00 Bönemorgon

  11.00 Församlingens höstupptakt, söndagsskolan startar, ”Efter 
Gudstjänst” i hoglandspark, grillfest, tipspromenad, hoppborg, 
levande musik m.m.
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Välkommen till pingstkyrkans 

höstupptakt  
den 2 september

11.00 gudstjänst med söndagsskola
12.30 hoglandspark: grillfest, lekar, 
tipspromenad, hoppborgar, gemenskap, 
levande musik. 

och Hav 
Himmel 

TORSDAG-LÖRDAG 10-24
Musikinslag och café

SÖNDAG KL11:  
Ekumenisk gudstjänst

Sailkyrkan
vid Aspöfärjan

9-12  AUG  2012

Arr.: Alla kyrkor i Karlskrona    
KSR – Karlskrona Samkristna Råd

Välkommen till höstens upplaga av  
 alpha
 
Vi träffas och äter en god frukost  
tillsammans på lördag morgnar.

därpå föreläsning med efterföljande  
intressanta samtal i grupper.

anmälan till  
info@pingstkyrkankarlskrona.se

se närmare datum och info på  
vår hemsida pingstkyrkankarlskrona.se
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Läs- och skrivskola 
för kvinnor med 
kristna berättelser 
som studiematerial.

ingmar tillsammans med Vijaya, Lars 
erik Wallhagen från sionförsamlingen 
i Linköping och elever från cdc.
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År 2009 beslutade Pingstförsamlingen i 
Karlskrona att utöka sitt stöd till missionen i 
Bangladesh. Man valde att tillsammans med 
Sionförsamlingen i Linköping stödja bibelsko-
lan Christian Discipleship Centre (CDC). Ett 
treårigt samarbetsavtal, som trädde i kraft i 
januari 2010, slöts mellan de tre parterna och 
under mars månad i år har Ingmar Bergström, 
på uppdrag av missionsrådet, gjort en resa till 
arbetet i Bangladesh för att utvärdera det pro-
jekt som vi stått bakom under drygt två år.

Bibelskolan CDC startade redan 1979 av två 
indiska missionärer varav den ena, Vijaya 
Chowdhuri, besökte vår församling under förra 
året. Målet var att ge teologisk utbildning åt 
människor och på så sätt nå befolkningen med 
Bibelns budskap. Det ekonomiska stödet in-
kluderar också arbetet med IBRA, som genom 
media arbetar för att fler ska få höra om Jesus. 

Ytterligare verksamheter som bedrivs under 
församlingens stöd är undervisning för mus-
limska kvinnor och träffar för barn och vuxna 
med handikapp som annars har det särskilt 
svårt i denna del av världen. 

Under sin tid i Bangladesh har Ingmar haft 
många samtal med de olika ledningsgrupperna 
för de olika arbetena, och han har också gjort 
ett antal besök i de nämnda verksamheterna. 
De har dels utvärderat det som varit men hans 
huvudfokus har varit framtidsvisionerna och 
hur ledarskapet och ekonomin ska se ut framåt. 

Till hösten planeras en ny resa för att ta beslut 
om fortsatt stöd till arbetet i Bangladesh och 
Ingmar ser ljust på möjligheterna för verk-
samheten att fortsätta utvecklas och bli till stor 
glädje för många.

Fredrik Åkesson

i jämförelse med sverige är Bangladesh ett kontrasternas land. ett land med en 
befolkningstäthet som är 50 gånger större än sveriges och som årligen drabbas av 
stora naturkatastrofer. ett land i fattigdom där islam dominerar och de kristna en-
dast utgör några få tiondelars procent. Utmaningarna är många, men om vi får tro 
Ingmar Bergström, som nyligen besökt landet, finns det också många möjligheter.

Bangladesh:

UTmaningar & 
möJLigheTer

ingmar predikar på palmsöndagen... ...och byns invånare samlas för att ta 
del av budskapet.

nystartad datakurs på cdc.



glimtar 
från församlingens verksamhet 
våren 2012

dopglädje 29:e april, då iréne pers-
son och Frank alsén döptes

personalen på expeditionen, café ankaret, 
Lp och second hand möttes till en härlig 
personaldag vid Bastasjö

skribenten och författaren elisabeth 

sandlund gästade församlingen i april

avslutning med 
grillfest för barn-
kören Joy, ute vid 
Knipehall

Utflykt för Daglediga i västra Blekinge,  

till ebbamåla bruk

mycket folk 
trängdes under 
Lp:s loppis på 
Tennvägen
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Under vår konfirmation har vi pratat om myck-
et, t ex dopet, Jesu liv på Jorden, gud och den 
helige ande, döden och vad som händer efter 
man dör, bön, de tio budorden, Bibeln, jämfö-
relse mellan ingstkyrkan och svenska Kyrkan 
och skillnader till andra religioner. många frågor 
har bubblat upp runt kristendomen, allt från hur 
Bibeln förändrats och förenklats under år och 
generationer till hur man tar ner en flaggstång.

16

Vi har gjort mycket samarbetsövningar 
med våra ledare Elin Mikmar och Rupert 
Lindén. En gång skulle vi se hur det är att 
helt ensam lyfta upp en fåtölj med pastor 
Ulf Sundkvist sittandes i. Jag kan säga att 
det gick betydligt mycket bättre när vi var 
fyra stycken.

Vi har också varit på konfirmations-
läger. Vi åkte bil till Öland tillsammans 
med MP, en annan grupp i kyrkan med 
killar och tjejer som är lite yngre. Vi 
åt gott, gjorde egna bönelyktor som vi 

CONfirmatiON 
ChalleNge 2012
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gör och vad jag säger. Innan tänkte jag bara att 
Gud var ”en låtsasgubbe på ett moln”, skrattar 
hon till.

Hon säger också att hon har fått mer 
kunskap och allmänbildning om kristendo-
men. Förut visste hon inte vad dopet var, bara 
barndopet. Sofie ser också en stor skillnad på 
Pingstkyrkan och Svenska kyrkan.
- Jag trodde att allt var så trist och tomt, för det 
var det som jag hade upplevt i Svenska kyrkan. 
Men i Pingstkyrkan var alla öppna, glada och 
roliga.

Sofies föräldrar tycker att det är bra att hon 
konfirmerar sig, så att hon blir mer allmänbil-
dad och kan välja om hon vill tro på det eller 
inte. Om hon inte vill tro så vet hon i alla fall 
vad det är hon inte tror på. Hennes mamma är 
inte konfirmerad. Hon ville inte konfirmera sig 
bara för att få presenter, som många i hennes 
klass gjorde, så hon valde att inte göra det. Dä-
remot gjorde hennes pappa det, eftersom hans 
mamma är kristen.

Jag, som har vuxit upp i en kristen familj och 
gått i både söndagsskola och på gudstjänster, 
har fått mer att tänka på. 

- Konfirmationen har gett mig en större 
inblick över vad min tro egentligen handlar 
om, vad jag borde göra för att leva som en bra 
kristen, som kan stå upp för sin tro och inte 
vara rädd för att snacka om det. 

På konfirmationsavslutningen fick alla 
varsin Bibel. Det var en Bibel mer riktad år 
ungdomar. Den är väldigt bra och lättläst.

Vendela Holmesson
– en av årets konfirmander

CONfirmatiON 
ChalleNge 2012

skickade upp i luften och gjorde ännu fler 
samarbetsövningar i det lite ostadiga vädret. 
Vi sov över en natt i Pingstkyrkan i Borgholm, 
och kikade även in till kungens sommarstuga 
på Solliden.

Rupert hade samlingar om människors 
värde och självkänsla vilket väckte många fun-
deringar hos mig. Tänk dig själv frågan: du har 
bara fyra platser i din bil men stöter på tolv per-
soner som är allvarligt skadade. Om de inte får 
hjälp kommer de att avlida. Bland de skadade 
finns bland annat en kändis, en gravid mamma, 
två tioåringar och en smutsig alkoholist. Vilka 
tar du med dig?

Det är svårt, det här med människors värde, 
väldigt svårt. Mitt svar blev ”ring 112 istäl-
let”, för jag kunde inte bestämma mig för hur 
jag skulle välja, eftersom alla människor har 
lika mycket värde. Men jag tror inte att många 
skulle tagit med sig alkoholisten...

Sofie Björklund som också var med i gänget 
som konfirmerades berättar hur hon tänkte 
runt denna fråga:
– Jag tycker alla har lika värde så klart, det 
spelar ingen roll hur man ser ut. Tjock, liten, 
smal, färgad, stor, lång, kort o s v. Alla är lika 
värdefulla! När vi fick frågan tänkte jag först: 
”det är väl klart att man tar de som är yngst och 
den gravida kvinnan”. Att jag tänkte så var inte 
för att de andra inte hade samma värde. Nej, 
det var för att de som är yngst har ju knappt 
hunnit leva livet medan de som är runt 50 år 
gamla har levt mer än halva livet och om man 
tar med den gravida kvinnan så räddar man ju 
två personer. Alkoholisten hade antagligen inte 
levt så mycket längre även om man hade tagit 
med honom i bilen. Men helst hade jag bara 
velat trycka in alla personerna i bilen så att alla 
överlevde, såklart.  

Hos Sofie, som inte är uppvuxen i försam-
lingen, har många tankar växt fram. I början 
trodde hon inte alls att det fanns något mer. 
Hon trodde att man föddes, levde, dog och så 
var det slut. Men efter konfirmationstiden har 
hon ändrat sina åsikter. Hon säger att det måste 
nog ändå finnas något efter döden och att det 
nästan hade varit konstigt om det inte fanns 
något.

- Jag kanske inte tror på allt som står i 
Bibeln, men jag har börjat tänka mer på vad jag 

är du eller någon du känner intresse-
rad av att göra som Vendela och Sofie 
och konfirmera dig i Pingstkyrkan? 
Kontakta göran olsson på goran.ols-
son@pingstkyrkankarlskrona.se eller 
0768 - 68 11 13 för mer information 
och tider inför höstens termin. 
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john mclaughlin
To the one/Mediastarz 2010

Fusionsmusikens morfar, 
John McLaughlin, lägger 
ribban rejält högt med 
sin skiva To the one. 
Tillsammans med den 
enormt skickliga ensem-
blen Fourth Dimension 
så flödar det toner i en 
rymdrakets hastighet där 
teknik och samspel inte 

tycks ha några som helst gränser. Den inledande 
låten Discovery är en uppvisning i raketfart där 
alla musiker får fritt spelrum att ge järnet. To 
the one är en skiva med tydliga hyllningar till 
saxofonisten John Coltrane, en stor förebild för 
engelsmannen McLaughlin. John McLauhglin är 
en välmeriterad gitarrist som verkat i cirka fyrtio 
år och samarbetat med namn som Miles Davis, 
Herbie Hancock och många fler. 
 Musik brukar kallas för fusion när det är 
just en fusion mellan jazz och rock. Genren har 
utvecklats under decennier och John McLaugh-
lin tillhör en av de tydligaste gestalterna. Inom 
frikyrkan har musiker gärna känt viss samhö-
righet med fusionsmusiken och dess utövare, 
kanske på grund av att kyrkans musiker ofta 
har en hög kunskapsnivå, eller? Hur som helst 
så lockar den här skivan oss med sex nyskrivna 
låtar med tydliga egenskaper. Det gemensamma 
är att synkoper och finurliga harmoniska vänd-
ningar blandas med strålande soloinsatser från 
alla i bandet. 

linn mårdstam
Den första skivan/Egen utgivning 2011 

Precis som 
skivtiteln antyder 
så är detta Linn 
Mårdstams entré 
på skivhimlen. 
Den första skivan 
är sannerligen en 
bra start på en 
förhoppningsvis 
spännande resa. 

Om det görs nya låtar nuförtiden? Absolut. 
Linn Mårdstam tillhör den spännande katego-
rin musiker som växt upp med de frikyrkliga 
tongångarna och nu kliver ut i verkligheten 
med eget material. Tio egna låtar som alla fast-
nar efter några genomlyssningar. Kalla det pop 
eller vad som helst men Linn Mårdstams första 
skiva är oavsett genreplacering spännande och 
personlig. Vi som hörde Linns framträdande på 
höstens musikkonferens i Smyrnakyrkan i Gö-
teborg minns hennes innerliga sång och egna 
uttryck. Till vardags är Linn Mårdstam musiker 
i Solna Pingst men också flitigt engagerad i det 
nationella musikarbetet i Pingst, främst på den 
årliga musikkonferensen i Göteborg. På Den 
första skivan medverkar också bland andra Erik 
Mjörnell och Peter Sandwall. Allt är välprodu-
cerat och smakfullt gjort. Den första skivan är 
förhoppningsvis inte den sista.

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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Födelsedagar
40 år:
18/6  Markus Lundström
2/7  Mikael Eriksen
3/7  Jörgen Larsson

50 år:
22/6  Marie Jörgensen
19/8  Stefan Åkerström
7/9  Lillemor Tillving
13/9  Christina Oxelgren

60 år
15/9  Rune Lindqvist

65 år
4/8  Conny Pettersson
14/9  Ros-Marie Gullbing

70 år
14/7  Ingrid Johansson
7/8  Arne Andersson

75 år:
18/6 Blanca Abrego
19/6 Birgitta Olofsson

80 år:
25/6  Inga-Lisa Lindsjö

85 år:
13/6  Anton Gustavsson

91 år och däröver:
9/8  Maj-Britt Garheden  
 92 år
14/8  Maria Pedersson 91 år

döpta:
Iréne Persson 29/4
Frank Alsén 29/4
Sofie Medin 20/5
Jan-Erik Månsson 20/5

Utflyttade:
Elisabeth Bolander 8/5

hembud:
Sören Sörensson 27/3
Harald Ek 21/4

medlemsnytt

Vi är tacksamma för ett med-
delande till expeditionen om 
du inte firar din födelsedag.

Vädjan!
Alla vill ha en välstädad kyrka som man 
kan ha olika aktiviteter i, men vi behöver 
förstärkning i städlagen - det har tunnats 
ut betänkligt. Du som kan hjälpa till - an-
mäl dig till Asta Carlsson via e-post eller 
muntligt eller sätt upp dig på listan på 
kyrktorget så kontaktar hon dig. Du gör 
en verklig gudstjänst med detta.
Det rör sig om en insats på 1½ -2 timmar 
var 8:e vecka.

Asta Carlsson 
asta_carlsson@bredband.net 

när det går tungt 
känns det naturligt 
att hjälpas åt!
Jag är stolt över att få vara 

med i en gemenskap där vi är 

många som vill vara med och 

sätta axeln till när bördan blir 

tung. den här gången gällde det 

vår församlings ekonomi.

Vi i styrelsen valde ett för oss lite nytt 
och större grepp för att lösa den aktuella 
ekonomiska situationen. Kanske gjorde 
vi det för att vi kan skymta en oroväck-
ande trend där vårt totala givande till 
församlingen minskat påtagligt under de 
senaste fem månaderna. 

Vi ville först uppmana församlingen att 
söka Guds ledning, både för att hitta 
sitt personliga tilltal men också för att 
känna in församlingens framtida ekono-
miska förutsättningar.

Som nästa steg var det ett måste att lösa 
den mycket ansträngda ekonomiska 
situationen. På denna punkt ser det 
väldigt bra ut, även om vi ännu inte är i 
nivå med budget.

Det som trots allt skulle skapa en större 
stabilitet i vår ekonomi är den tredje 
delen, där vi alla får ställa oss frågan: 
Är jag beredd att sätta axeln till och 
bära församlingens 
ekonomi genom ett 
kontinuerligt givande?  
Fundera över ditt 
månatliga givande och 
våga prata med dina 
närmaste om ansvars-
tagande.

Markus Lundström, 
styrelseordförande
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herrens måltid

Samtidigt samlas de som tror på Jesus, Guds 
församling, till en enkel måltid med en enda 

rätt. Bröd och vin. Varför firar vi nattvard, vad 
betyder det och vilken är porten till måltiden?

Vi äter för att dela varandras liv. När vi 
delar brödet och vinet visar vi att vi hör samman 
(1 Kor 10). I vanliga måltider äter vi för att ge 
kroppen näring, men också för att mötas.  Vi 
äter helst tillsammans med andra. Ibland något 
extra, men oftast något vanligt och enkelt. Så är 
det också med Herrens måltid. Vi äter både för 
den andliga näringens skull, men också för att 
möta varandra.

Vi äter för att minnas. ”Gör detta till 
minne av mig.” Att koppla en erfarenhet till en 
handling, till något som smakar och känns hjäl-
per minnet. Som kyssen påminner om kärleken 
eller doften av mat påminner om hungern, på-
minner brödet och vinet om Guds kärlek i Jesus 
blodröda död och hans uppståndelse. Måltiden 
hjälper oss att komma ihåg det viktigaste (Luk 
22:14-23). Därför blev nattvarden tillsammans 
med Ordet, bönen och gemenskapen grunden 
för den kristna församlingen (Apg 2:42). Glöm-
mer vi Guds kärlek har vi ingenting.

Vi äter för att säga något. Våra hand-
lingar talar. Vad vi gör av vår tid, våra pengar 
och våra liv säger mer om vad vi tror än våra 
ord. Detta visste Jesus. Därför talar han om natt-
varden som något vi gör. Han sa: ”så ofta ni gör 
detta”. Genom att ta emot, öppna handen och 
munnen, genom att äta brödet och smaka vinet, 
uttrycks en tro. Bibeln går egentligen längre. 
I nattvarden förkunnas församlingens tro på 
Jesus, på hans försoning och seger över synden, 
ondskan och döden. Nattvarden blir en förkun-
nelse som lyfter och bär hela vägen fram till hans 

återkomst (1 Kor 11:23-).

Vi äter för att tacka. Det är naturligt att 
tacka när man bjuds till bords. När Jesus instiftar 
nattvarden tackar han Gud. Hans tacksamma 
hållning sätter så djupa spår att de troende inte 
kunde tänka sig att fira nattvard utan lovsång 
och tillbedjan (Matt 26:30). Frälsargärningen 
som måltiden påminner oss om fyller tiden 
och rummet med tacksamhet, en livshållning 
människan mår betydligt bättre av än klagan och 
kritik. Därav det grekiska ordet för nattvard – 
Eukaristi – som betyder just tacksägelse.

Vi äter för att förnya relationen och 
förbundet. Jesus beskriver människans rela-
tion med Gud som ett förbund som firas med 
bröd och vin, ett nytt förbund. I Gamla testa-
mentet var en frivillig överenskommelse mellan 
två parter oftast förknippad med ett tecken som 
vittnade om överenskommelsen. Ett stenröse, 
ett altare eller en omskärelse. I förbundet ingick 
både förpliktelser och löften. 

Med Jesus formas ett nytt förbund där Gud 
visar sin vilja att ingå i förbundet genom Jesus 
försoning. Vad vill då människan? Vill hon ingå 
i förbundet? Ingen tvingas. Ingen måste. Hur 
kan det bli ställt utom allt tvivel att människan 
vill? Hjärtats tro, munnens bekännelse och den 
fysiska handlingen i dopet ger klarhet. När väl 
förbundet är slutet av båda parter firas det gång 
efter gång efter gång. Vem är då värdig? Ingen. 
Så gott då att Herrens måltid är nådens måltid.
Men störst ändå, det oerhörda att Jesus själv mö-
ter oss i måltiden. ”Min kropp” och ”mitt blod”. 
Förståndet begriper inte. Tron däremot, den ser 
och tar emot med tacksamhet.

Ulf Sundkvist - pastor

matlagningsprogrammen avlöser varandra. det 
ska vara bra råvaror. sedan ska det kryddas och 
lagas. och som om inte det vore nog, upplägg-
ningen. det ska byggas på höjden. Vi äter tydligen 
mer med ögat än med gommen, fast det egentli-
gen handlar om näring till kroppen. en del påstår 
till och med att ”du är vad du äter”.
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