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

Nr 5-12  dec-mars

Kyrka 
– tillsammans 

med Jesus

pernilla & viktor

ingrid & arne

alfhild andrews. 13 s. 6 

Tema:



När jag tänker kyrka, tänker jag på människor 
som har det gemensamt att de tror på Jesus. För 
mig handlar kyrkan om ett nätverk, ett sam-
manhang där jag kan pröva min tro, få stöd och 
vägledning. Jag tänker mer familj, än byggnad.

I detta nummer vill vi slå ett slag för kyrkan 
och för kyrkans vänner. Kyrkan som handlar 
om vanliga människor som gråter, skrattar 
och lider. Men som också bär ett hopp om en 
bättre värld, om rättvisa och frihet för alla, av 
det enkla skälet att man tror på Gud såsom han 
visat sig i Jesus Kristus.

Vi skulle önska ett nytt samtal. Ett samtal om 
Gud som präglas av respekt för den person-

liga andliga längtan som finns hos i stort 
sätt varje människa, som bygger på respekt 
och tillit. Därför tänker vi oss ett helt år som 
handlar om kyrkan och kyrkans vänner. Låter 
det intressant? Skulle du vilja vara med i en 
samtalsgrupp, eller bara besöka en Gudstjänst 
eller vara med i en kör eller gå en grundkurs i 
kristen tro? 

Vi tror att du har något gott att bidra med.

God Jul och Gott Nytt År!
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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.

Kyrka – tillsammans med Jesus 
vad tänker du på när du hör ordet kyrka? ett ganska van-
ligt svar är; en gammal vacker byggnad med ett högt torn 
och kyrkklockor. en plats man besöker på skolavslutningar, 
konfirmation, bröllop, begravningar eller när det krisar 
ordentligt. men det är också ganska vanligt att man tänker 
på något ganska tråkigt och stelt som inte direkt har med 
vardagen och livet att göra.
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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
amanda lundström, ungdomsledare  073-376 47 96
Carina Holmesson, barnmusikledare  073-632 00 28
Yvonne severinsson, redovisningsekonom  0455-555 40 
ann malmstedt , ekonomiassistent  0455-555 40 
lp-verksamheten Karlskrona 0455-69 49 79
lp-föreståndare, tomas Jönsson 070-956 65 67
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

>>

Viktor, som ursprungligen kommer från Lyck-
sele, är uppvuxen i en kristen familj där alla 
tillhörde en pingstförsamling. Det stora intres-
set under hans uppväxt var musiken. Det var 
även genom musiken han, efter ett avbrott från 
kyrkan i tonåren, hittade tillbaka till Gud. Efter 

att ha satsat på musiken i flera år genom mu-
sikutbildning i London och några års spelande i 
Stockholm kände han att han ville något mer. 

Flytten gick till Malmö och utan att veta 
vad målet var så läste han ett naturvetenskap-
ligt basår. Under åren som gått hade Viktor 

Kyrka = Guds familj
Äntligen blev det av! tänk att det behövdes en anledning till att få ändan ur vag-
nen och bjuda hem viktor, pernilla och Charlie till oss. vi har tänkt och sagt det 
så länge. nu blev det av och vi hade en trevlig kväll där de öppenhjärtligt berät-
tade om sig själva, sina liv och om sin tro. som sig bör för småbarnsföräldrar 
innehöll kvällen även grötpaus, amning, lek och så småningom trötta barn.

Tema: KYrKa
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återigen glidit ifrån Gud och hamnade i lite av 
en livskris. För att ta sig ur den började han 
träna på gym, gick i samtalsterapi och sökte 
upp en kyrka. Genom en vän hamnade han i 
Vineyards församling i Malmö och gick med i 
en cellgrupp. Där berörde Gud honom genom 
ett oväntat och underbart bönesvar som räd-
dade Viktors nära vän från destruktiva tankar. 
Ögonen tårades på oss alla när Viktor berättar 
om denna starka upplevelse. 

Det var genom denna vän som Viktor 
besökte församlingen United i Malmö och blev 
kvar där. Oväntat, även för Viktor själv, började 
han efter sitt basår läsa till tandläkare. Historien 
kring hur han kom fram till detta är rolig, fråga 
honom gärna!

Pernilla är uppvuxen i skånska Näsum. Till 
skillnad från Viktor är hon inte uppvuxen i en 
kristen familj, men hennes mamma pratade 
en del om Gud under hennes uppväxt. Genom 

en kompis fick hon en barnatro redan i 11-års 
ålder, men den var svår att hålla fast vid när 
ifrågasättande familjemedlemmar ställde frågor 
om hennes tro. 

Senare i livet gick hon en massageutbildning 
och blev där vän med en pastorsfru som väckte 
Pernillas tro till liv igen. I början av 2000-talet 
flyttade Pernilla till Karlskrona för att läsa till 
sjuksköterska. Under sina år här sökte hon sig 
inte till någon kyrka, men hade sin tro kvar och 
hade fortsatt kontakt med pastorsfrun. Som 
färdig sjuksköterska flyttade hon ner till Malmö 
och började jobba i Trelleborg. 

Hon började leva ett liv långt ifrån kyrkan 
och Gud men tröttnade på detta efter ett tag. 
Återigen tog hon kontakt med pastorsfrun som 
flyttat ner till Malmö några år tidigare och var 
aktiv i församlingen United.  Pernilla följde 
med till kyrkan där hon hittade tillbaka till 
Gud, döptes och så småningom träffade Viktor. 

>>

Pernilla stenlund  
Ålder: 34 år 
Yrke: distriktssköterska  
på Hälsohuset 
Fritidsintresse: läsa 
skönlitterära böcker, att 
träna och träffa vänner

Viktor stenlund  
Ålder: 35 år
Yrke: tandläkare
Fritidsintresse: musik, 
spelar trummor i By mercy, 
men främst flygning,  
tog flygcertifikat 2010
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I United var de väldigt aktiva under flera år tills 
de flyttade från Malmö. 

Sommaren 2009 var Viktor färdig med sin 
tandläkarutbildning. Pernilla hade läst färdigt 
till distriktssköterska och flytten gick från 
Malmö till Karlskrona. Viktor hittade inget 
tandläkarjobb i Malmö så Karlskrona var det 
närmaste Skåne de kunde komma. Dessutom 
var det inte att börja helt på ruta ett, då Pernilla 
ju bott här under sin utbildning tidigare i livet. 

Väl på plats här kände de sig utarbetade 
inom församlingsarbetet och sökte sig inte 
till någon kyrka. I sitt jobb träffade Viktor 
på Elisabeth Lindqvist. De började prata om 
kyrkan och hon rekommenderade en cellgrupp. 
Både Viktor och Pernilla kände sig på en gång 
hemma i cellgruppen och har varit mycket 
aktiva och flitiga där. Efter att ha beslutat att bo 
kvar här gick de i höstas med i Pingstförsam-
lingen i Karlskrona. 

I våras välsignades de med lille Charlie som 
nu är 7 månader, en go och glad kille som tog 
sig framåt på golvet redan vid 5 månaders ålder. 
Pernilla är fullt sysselsatt om dagarna och ska 
vara hemma från sitt jobb som distriktsskö-
terska på Hälsohuset minst ett år till. Viktor 
har precis köpt en egen tandläkarpraktik med 
anställda och har med andra ord fullt upp både 
på jobbet och hemma. 

– Vad betyder kyrkan för dig?
P - En plats för gemenskap med andra männis-
kor och där man kan höra Guds ord.
V - Trygghet och ett forum för en kristen 
gemenskap.

– Vilken bild av kyrkan tycker du mest om? 
P - Familjen. Man lär sig ju att församlingen är 
som kroppen, men jag tycker bättre om bilden 
som familjen. Känslan av gemenskap och att vi 
alla hör ihop, vi är alla Guds barn och Han är 
vår pappa.
V - Ja, jag håller med Pernilla om att jag gillar 
bilden av familjen. Samtidigt är vi ju Guds folk 
och delar av en kropp, där alla har olika funk-

tioner och det är en styrka att ha varandra.
P - Jag tycker bilden av familjen och kroppen 
går ihop, i en familj har man ju också olika 
uppgifter för att det ska fungera.

– Vad har kyrkan och gemenskapen för betydelse 
för din tro?
P - Man kan ju tro utan kyrkan och gemenska-
pen, men tron blir lättare att fördjupa sig i och 
den blir mer levande när man delar den med 
andra. Genom predikan och undervisning får 
man ett mer relevant sätt att använda tron i 
dagens samhälle 2012, istället för att sitta i sin 
ensamhet och läsa Bibeln. Cellgruppen gör det 
lättare att få in tron i vardagen på ett naturligt 
sätt.
V - Kyrkan har stor betydelse i att omsätta de 
kristna texterna till dagens värld och vardagliga 
situationer. Utan den hade jag precis som Per-
nilla säger haft svårare att få ihop de texterna till 
2012. Med kyrkan räknar jag in cellgruppen.

– Vad har kyrkan för betydelse i samhället?
P - Vid kriser har kyrkan en stor roll i samhäl-
let. Den ger stöd och hopp. Då kan nästan vem 
som helst ta sig till kyrkan och söka kontakt.
V - Den kristna kyrkan har värderingar som 
syftar mer till vad vi kan göra för andra, istället 
för vad vi kan få ut av att hjälpa andra, vilket 
skiljer sig mycket från andra verksamheter. Det 
räcker att se vad Pingstkyrkan här i Karlskrona 
jobbar med för olika inriktningar, det är ju väl-
digt brett. I princip sätter bara fantasin gränser 
för vad kyrkan kan jobba med ute i samhället.
P - Ja, men genomgående handlar det ju ofta 
om att hjälpa och stötta människor som på 
något sätt har det svårt.

– Om ni skulle rekommendera kyrkan till någon 
med en enda mening, vad skulle du säga då?
P & V - Vi rekommenderar kyrkan eftersom det 
är ett forum för gemenskap, sinnesro och för att 
utvecklas tillsammans med andra människor

Matilda Hellberg

Känslan av gemenskap och att 
vi alla hör ihop, vi är alla guds 
barn och Han är vår pappa.”
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Vi har stiftat bekantskap på onsdagskvällarnas 
bönemöte, där jag har lagt märke till hans öd-
mjuka ton. Efter att ha konstaterat hur härligt 
det är att få ett avbrott i vardagen för att sitta 
ner och prata tro med en vän, kommer vi in på 
frågor kring kyrkans betydelse för honom själv 
och samhället. 

”Gemenskap är det första jag tänker på”, säger 
han. ”Att vi är Kristi kropp. Inte bara i Pingst-
kyrkan i Karlskrona, utan alla världens kristna.” 
Andrew känner att var han än befinner sig i 
världen skulle han kunna söka upp människor 
som har det viktigaste gemensamt med honom, 
tron på Jesus och ett evigt liv. 

Han gillar bilden av att församlingen är en 
kropp. ”Vi är lemmar ämnade för varandra”, 
menar han. ”Gud vet vilka gåvor var och en har 
och hur vi passar tillsammans.” Han påpekar att 
det är skönt i
Pingstförsamlingen för Jesus är i centrum. Det 
är inga konstiga formuleringar, utan helt enkelt 
vad Jesus vill med oss.

Andrew gick i söndagsskolan som barn, men 
han känner att det är genom att ha hjälpt till i 
LP, församlingens beroendevård, som hans tro 
vuxit till sig. ”Vi börjar dagen med en morgon-
andakt, förkunnelse om Jesus. Det är härligt!”, 
säger han. Andrew bekänner att kyrkan betyder 
allt. Det finns en varm gemenskap och en öp-
penhet som han inte vill vara utan. ”Man kan 
ringa någon och fråga om man får komma och 
hälsa på utan att det är någon som tycker det är 

konstigt.” Han tycker det är skönt att prata tro 
med en trosfrände och att det är underbart att 
få komma och vara sig själv, att kunna slappna 
av. 

Kyrkans betydelse för den enskilde i samhället 
tror Andrew kommer öka då nöden blir större 
och större i världen och livets stora frågor väcks 
till liv hos människor. ”Men vi måste hålla oss 
enkla. Inte proklamera så mycket att man måste 
tro på Jesus och frälsningen, utan väcka tron på 
ett enkelt sätt.” Han menar att där en troende 
finns, har det en påverkan. Det finns troende i 
alla skikt i samhället och tillsammans sprider vi 
budskapet. ”Vi behöver inte prata om Gud hela 
tiden. Om folk vet att man är kristen så märks 
det. Vi ska gå i Guds godhet. Men får man en 
chans ska man vittna.”

Både Andrew och jag har planer klockan 18, så 
pratstunden borde gå mot sitt slut. Men ingen 
vill riktigt gå för det är, som sagt, härligt att 
prata tro med en vän. Vi stannar till utanför 
ingången och avrundar så småningom samtalet. 

När vi skiljts åt kan jag konstatera att Gud 
hört min korta bön att den olåsta skruttiga 
cykeln inte skulle bli stulen under intervjun. 
Då jag skyndar hemåt innan jag tar mig vidare 
in till kyrkan för kvällens Alpha-kurs hör jag 
Andrews ord ringande i öronen, en rekom-
mendation till de som inte brukar gå till kyrkan 
- ”Kom, var med och lyssna!” 

Charlotte Åkesson

Jag kommer inrusande på City gross där jag har bestämt träff med andrew 
sjöström. Jag har andan i halsen och cykelhjälmen på sned. ingen andrew syns 
till. Jag rotar i väskan efter papper och penna och inser att blocket ligger kvar 
hemma. när jag vänder mig mot ingången, efter att ha fått tag på ett papper från 
speldisken, ser jag andrews lugna och välbekanta ansikte. 

Kyrkan betyder allt!
Tema: KYrKa
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Kyrkan betyder allt!
sVar: Något man går 
till vid jul, barnatro.
NamN: Karina Gåne-
dahl
Ålder: 25+
sYsselsäTTNiNG: 

Arbetssökande

sVar: Människor
NamN: Isabella Dalback
Ålder: 36
sYsselsäTTNiNG: 
Jobbar på Arbetsför-
medlingen

sVar: Religion
NamN: Lisa Rosell
Ålder: 37
sYsselsäTTNiNG: 
Undersköterska

sVar: Bön, Guds hus
NamN: Ersay Ibar
Ålder: 34
sYsselsäTTNiNG: 
Studerande

sVar: Gemenskap och 
glädje
NamN: Siv Majing
Ålder: 71
sYsselsäTTNiNG: 
Pensionär

vad tänker du 
på när du hör 
ordet kyrka?
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Glimtar 
från församlingens verksamhet 
hösten 2012

ett gäng ungdomar från Karlskrona var med då ny 

Generation firade 10 år och körde Sveriges första kristna 

ungdomskonferens till havs på silja line galaxy.

den 18 nov. hade vi glädjen att 
åter ha dop i kyrkan

i september 
invigdes det nya 
ungdomsrum-
met i kyrkan. 
vår gamla 
närradiostudio 
har efter många 
frivilliga arbets-
timmar blivit 
något nytt och 
fräscht.  

en välfylld 
pingstkyrka fick 
lyssna till både 
nya och gamla 
sånger om livet. 

mycket skratt 
men också 
allvar, när Jonas 
Helgesson 
gästade oss i 
november. 
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BarN- och uNGdOmsVerKsamheT varje vecka
onsdagar  09.30  spädbarnsmusik 0-1 år, start 16/1
torsdagar  09.30  musiklekis – 1 år och uppåt, start 17/1
Fredagar  18.00  ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6, start 18/1
 18.00  m p – mission possible, start 18/1
 19.30  CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8, start 18/1
 20.00  Ungdomssamlingar - after 8 - tonår och uppåt, start 18/1
söndagar  11.00  gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. start 13/1 

– 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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 8 lö 16.00 julkonsert med pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré 
  19.00 julkonsert med pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré 
 9 sö 11.00 adventsgudstjänst i övre salen, louise & Ulf sundkvist
  17.00 julkonsert med pingstkyrkans solister, körer och orkester, entré 

 
12 on 13.00  adventsfest Fridlevstad
  18.00 Bön 18-20
13 to 09.00 ekumenisk bön i mariedalskyrkan
14 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
15 lö 10.00 Barnpassning för julhandlande småbarnsföräldrar 10-14 
  10.00 Julkaksbuffé i Café ankaret 10-14
16 sö 11.00 gudstjänst, Ulf & louise sundkvist, göran olsson, amanda 

lundström, sång:tomas Jönsson med band. seniorernas jullunch efter 
gudstjänsten

 
19 on 18.00 Bön 18-20
23 sö 11.00 julgudstjänst, göran olsson, sång: emelie lindén 
24 må 15.00 Jul i gemenskap på Café treg
26 On 17.00 Annandagen. Julfika på Café Ankaret, Göran & Stina Olsson, musik, 

gemenskap, julminnen, andakt, ta med eget julgodis
30 sö 11.00 nyårsgudstjänst, rupert lindén 

 
31 Må 19.00 Ungdomarnas nyårsfest GALA 2013

2 on 18.00 Bön 18-20
5 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
6 sö 11.00 Förbönsgudstjänst med nattvard inför 2013

 
9 on 18.00 Bön 18-20
10 to 09.00 ekumenisk bön i Baptistförsamlingen (militärhemmets andaktsrum)
  18.00 Bön 18-20
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11 Fr 14.30 andakt adlersten opalen
  18.00 Bön 18-20
12 lö 18.00 Bön 18-20
13 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 Församlingens årshögtid ”den andliga resan” Ulf sundkvist, göran 

olsson, söndagsskolan startar
 

16 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
17 to 09.00 ekumenisk bön i stadsförsamlingen
18 Fr 18.00 Joy startar
  18.00 mp startar
  18.00 CC startar
  19.30 after8 - samling för ungdomar
19 lö 16.00 ekumeniskt möte i möllebackskyrkan, missionssekreterare erik 

Johansson eFs
  18.00 ekumeniskt möte i möllebackskyrkan, missionssekreterare erik 

Johansson eFs
20 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola ”Kyrkan & Jag” tomas Jönsson

 
23 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
24 to 09.00 ekumenisk bön i pingstkyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
25 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
27 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små och stora ”Kyrkan min familj” göran olsson, 

Barnrådet, m.fl. fika
 

30 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
31 to 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén
  18.00 Rödebygemenskap med fika, Bolivias indianer, Filadelfia Rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
1 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
2 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
3 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med nattvard ”Kyrkan - guds tempel” Ulf sundkvist, 

ingen söndagsskola
 

6 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
7 to 09.00 ekumenisk bön i amiralitetskyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Bilder av kyrkan”
8 Fr 14.00 andakt Kungshöjden
  19.30 after8 - samling för ungdomar
9 Lö 18.00 Konsert ”Sånger om livet” Emelie Lindén, By Mercy, m.fl.
10 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola, Besök från Ungern, församlingsmöte 

efter gudstjänsten
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12 ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, övre salen
13 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön 18-20
14 to 09.00 ekumenisk bön i metodistkyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
15 Fr   inget after8
16 lö  avresa för ungdomarnas sportlovsläger
17 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola, besök av gideoniterna, 2:a offer till 

gideoniterna 
 

20 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
21 to 09.00 ekumenisk bön i möllebackskyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
22 Fr   inget after8
24 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst, glimtar från vinterlägret, ingen söndagsskola

 
26 ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, övre salen
27 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
28 to 09.00 ekumenisk bön i mariedalskyrkan
  18.00 Rödebygemenskap med fika, Göran/Christine Andersson från 

Fågelmara, Filadelfia Rödeby
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
1 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
2 lö 09.00 Bön på Bryggareberget
3 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola ”min väg till kyrkan” nattvard

 
5 ti 14.00 mötesplats för daglediga i övre salen
6 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
7 to 09.00 ekumenisk bön i Baptistförsamlingen (militärhemmets andaktsrum)
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Bilder av kyrkan”
8 Fr 14.00 andakt Kungshöjden
  19.30 after8 - samling för ungdomar
10 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 missionsgudstjänst med söndagsskola. Kyrkan i mellanöstern, niclas & 

anne Collén 
 

12 ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, övre salen
13 on 10.30 Bön
  13.00 andakt Fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 Bön 18-20
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14 to 09.00 ekumenisk bön i stadsförsamlingen
  18.00 Rödebygemenskap med fika, kyrkoherde MatsOla Nylén Rödeby, 

Filadelfia Rödeby                          
  18.30 Cafémöte med lp-vännerna
15-16 Fr-Lö UNGDOMSHELG med bl.a. Sport for Life
17 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola, ungdomshelg

 
20 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
21 to 09.00 ekumenisk bön i pingstkyrkan
  18.30 andlig vägledning ”Bilder av kyrkan”
22 Fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
23 lö 18.00 administrationsmöte
24 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små och stora ”Kyrkan - en kropp” göran olsson, 

Barnrådet, m.fl. fika
 

26 ti 12.30 sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, övre salen
27 on 10.30 Bön
  18.00 Bön 18-20
28 to 09.00 ekumenisk bön i Frälsningsarmén
  19.00 skärtorsdagen, getsemanegudstjänst med nattvard
29 Fr 11.00 långfredagen. musikgudstjänst
31 sö 10.00 Bönemorgon
  11.00 påskdagen. musikgudstjänst

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.

– God formgivning, för både 
organisationer och företag

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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i veckan som gick återkom alfhild 
Johansson från ett besök i Kongo, där 
hon arbetat i nära 30 år med korta av-
brott för studier och vidareutbildning.

Orsaken till Alfhilds besök var en kal-
lelse från Pingstkyrkan i Kongo till en konfe-
rens för kvinnor som anordnades på Panzi, en 
förstad till Bukavu. Flera andra tidigare mis-
sionärer var medresenärer, bl.a. Märtha-Greta 
och Daniel Halldorf. Märtha-Greta var med för 
att delta i konferensen och Daniel för uppfölj-
ningsarbete på universitetet där han tidigare 
var rektor.
Detta var den första kvinnokonferensen i 
Pingströrelsens historia i Kongo och med 
mer än 400 representanter från församlingar 
utspridda över hela Kongo blev det en mäktig 
upplevelse.  

Dagarna fylldes av möten med lov-
sång, bön och predikan. Kvinnornas situation 
i Kongo har beskrivits i många olika medier. 
Överfall, våldtäkter och vandalisering sker 
och situationen har gradvis förvärrats. Men 
i församlingarna pågår samtidigt en väckelse 
där kvinnorna har en mycket aktiv roll och får 

vara en motkraft mot de destruktiva krafterna. 
Mottot för konferensen var ett bibelord från 
Johannes evangelium 4:29  där en samarisk 
kvinna efter ett möte med Jesus säger: ”Kom så 
får ni se en man som har sagt mig allt som jag 
har gjort. Kan han vara Messias?” T-shirts med 
bibelordet i tryck såldes liksom olika tyger där 
man tryckt upp ”Kristus är ljuset”

På Panzi driver pingströrelsen ett 
universitet med fyra fakulteter; ekonomi, agro-
nomi, medicin och teologi. Vår församling har 
varit engagerad i att hjälpa till med vattenför-
sörjningen till universitetet och nu senast till 
den medicinska fakulteten. Sjukhuset i Panzi, 
som är ett stort modernt utbildningssjukhus, 
var naturligtvis präglat av sorg efter övergrep-
pet på chefsläkaren Dennis Mkwege som 
skedde för några veckor sedan. Lemera, en plats 
upp i bergen sydväst om Bukavu där Alfhild 
arbetat under många år, fick också ett besök. På 
vägen dit ligger Kiringyi där vår församling har 
hjälpt till att bygga upp en kyrka och Alfhild 
kunde se att den var färdig och i bruk

Alfhild var 9 år när hon fångades av Afrika. 
Ett kort från Sydafrika med en sjuksköterska 
som bar på en afrikansk liten pojke väckte >>

en resa full av minnen
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intresset. Siri Karlsson, vår missionär i 
Kongo, kom också hem och berät-
tade om sina upplevelser och tidigt 
var siktet inställt på att åka dit. Efter 
två års folkhögskolestudier på Kag-
geholm och sjuksköterskeutbildning i 
Jönköping åkte Alfhild till Belgien för 
att arbeta som au pair hos ett svenskt 
par under ett läsår, och samtidigt lära 
sig det franska språket. Hon kom hem 
till Sverige för att tjäna lite pengar för 
att ha råd att gå den kolonialkurs i 
Bryssel som Belgien ställde som krav 
för att få arbetstillstånd i Kongo. 

I december 1960 kom Alfhild 
till Kongo, ett land i kaos efter friheten som-
maren 1960. Många hade flytt över gränsen till 
Burundi och flyktingläger hade upprättats där 
Röda korset och missionen samarbetade i hjälp-
verksamheten. Alfhild blev snabbt engagerad 
i flyktingarbetet. Efter några veckor återvände 
Alfhild till Kongo och Bukavu där missionen 
börjat ett stort socialt hjälparbete med mat- och 
klädutdelning till utblottade människor. Snabbt 
kom andra folkgrupper fram och berättade 
om flyktingläger på olika platser i östra Kongo 
och Alfhild och hennes kamrat Gothy fick åka 
söderut för att rekognosera. Man fann flyk-
tingläger på slättområdet söder om Bukavu där 
förhållandena var miserabla. Flera flyktingläger 
med sammanlagt mer än 10 000 människor 
hade upprättats i området runt Lemera. Det 
är en plats uppe i bergen som tidigare varit en 
utbildningsplats för lärare och även för svenska 
skolan för missionärsbarn, men fått evakueras. 
Livsmedel och nödhjälp pumpades in via FN 
och i samarbete med missionen upprättades 
fältsjukhus som gav akutvård och man distribu-
erade nödhjälp i form av mat och kläder. 1964 
förvärrades situationen 
och flyktingarna för-
svann. De skingrades 
och många flydde över 
gränsen till Burundi och 
andra länder p g a ett nytt 
krig, men arbetet bland 
kongoleserna fortsatte.

Alfhild återkom 
till sverige och gick 
barnmorskeutbildning. 

Sedan återvände hon till ett fortfarande oroligt 
Kongo i januari 1966 och var under ett par år 
stationerad i Pinga, en sjukvårdsinrättning långt 
in i regnskogen. Under en orosperiod kunde 
missionärerna i Pinga på svensk kortvågsradio 
höra uppmaningar till alla missionärer att resa 
hem p g a den osäkra situationen. Det var dock 
omöjligt att passera krigszonen och missionä-
rerna på Pinga var helt isolerade och kunde inte 
lämna stationen under en lång tid.
 
1968 påbörjades arbetet på Lemera med 
att bygga upp ett sjukhus i de tomma forna 
skollokalerna och Alfhild flyttade dit för att 
arbeta som barnmorska. Hon arbetade både på 
sjukhuset och med mödra- och barnavård på 
platser runt om Lemera. Efter en kort vistelse i 
Sverige 1970 återkom hon till Lemera som hon 
blev trogen fram till 1990. 

>>

Huvudentrén till sjukhuset i lemara
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I samband med en Sverigevistelse 
1980 gick hon ett års utbildning vid Bromma 
bibelskola och under åren 1986-1990 var 
Alfhild tillsammans med Lemeraförsamlingens 
pastorer ansvarig för utbildningen vid en 2-årig 
bibelskola på Lemera.  Med glädje minns hon 
de åren. Söndagsvandringarna uppe bland 
bergen tillsammans med evangelisterna för att 
besöka utposter för möten och att under loven 
få tillbringa flera dagar i deras hembyar.

ett spännande liv i ett land präglat av krig, 
oro, utsatthet och överfall på kvinnor. Men 
Guds beskydd och hans närhet i svåra situatio-
ner har burit genom allt. Att återkomma till Le-
mera och möta vännerna var en stor upplevelse. 
Att möta Rhoda, som är över 90 år och en sann 
kristinna och som varit ett stöd genom alla 
svåra situationer, att möta flera som hon hjälpt 
på sjukhuset och att möta evangelisterna som 
hon gett utbildning blev till stor glädje.

På flera platser har det upprättats hjälpcen-
tra för kvinnor som varit utsatta för våldtäkter 
och övergrepp och Alfhild fick besöka både 
Dorkashemmet i Bukavu och ett liknande hem 
i Lemera. Hemmen hjälper kvinnor som efter 
behandling på sjukhuset inte kunnat komma 
tillbaka till sina hem och här får de hjälp till 
bearbetning av sina svåra upplevelser, utbild-
ning och hjälp till självförsörjning.

Ett annat möte gjorde också stort intryck. 
Två kvinnor berättade att de brukade besöka 
fängelser i sitt evangeliseringsarbete. På en plats 
hade 20 fångar, däribland 3 dödsdömda, blivit 
frälsta och deras liv hade helt förvandlats. När 
de ville döpas var det problem att få tillstånd 
att lämna fängelset, men fängelsedirektören 
menade att man sett hur deras liv blivit så för-
vandlade att man kunde släppa dem, ett bevis 
på kärlekens och evangeliets kraft i hopplösa 
situationer.

Något som Alfhild återkommer till 
är Guds godhet och beskydd som har hjälpt 
genom allt.
Ångrar Alfhild att hon helt satsat sitt liv i Kon-
go? Nej, hon är tacksam för det omväxlande liv 
hon fått leva och allt hon fått uppleva. 

Asta Carlsson

För mer information om panzisjukhuset  
- se deras site: www.panzihospital.org

panzisjukhuset – ett biståndspro-
jekt genom pmU, som har fått världsrykte. 

panzisjukhuset i Bukavu i östra Kongo-Kinshasa är 
en av de få institutioner som fungerar i ett land i to-
talt kaos. idag har sjukhuset över tre hundra bäddar, 
men i praktiken handlar det om det dubbla. Hjälpbe-
hovet är enormt och sjukhuset är en ljuspunkt mitt 
i allt lidande.

de senaste fem åren har över 10 
000 våldtagna kvinnor behandlats på 
sjukhuset. varje dag kommer tio nya 
fall till sjukhuset. patienterna har ofta 
vandrat till fots i veckor, berättar 
chefsläkare denis mukwege, kirurg 
och obstetriker.

Hans arbete har rönt stor interna-
tionell uppmärksamhet inte minst av Fns dåvarande 
generalsekreterare Koffi Annan. En av Röda Korsets 
högsta chefer sa så här efter att träffat mukwege 
och sett arbetet han bedriver under de mycket 
svåra förhållanden: ”nu har jag mött den manlige 
motsvarigheten till moder teresa.”

Källa/läs mer på : www.medpanel.se/

antalet offer för sexuellt våld är stora 
i dr Kongo och mycket vård behövs

genom ett kejsarsnitt kommer 
ett barn till världen
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Gemenskapen 
i församlingen 
räddade mig

Tema: KYrKa

tänk vad gemenskapen vi har med varandra i gud känns konkret 
och speciell. det är känslan jag upplever när jag kliver över trös-
keln till Arne och Ingrid Anderssons hus. Ingrid har fixat kaffe och 
bulle som vi smaskar på medan vi sitter ner en stund och pratar 
om den livsnödvändiga tron och församlingens betydelse för tron.



trygghet, kärlek och gemenskap, då är försam-
lingen en tillgång. Här kan man också bli sedd 
för den man är och behöver inte förställa sig. 
Du behöver inte vara ensam i din tro.

Arne och Ingrid menar att församlingen är viktig 
och en tillgång även för människor som inte 
tillhör den. När det krisar så finns vetskapen att 
de kan vända sig dit och få hjälp med de djupa 
och svåra frågorna. Ingrid känner att hon i sitt 
vardagsliv träffar många som har en grundtro 
och ibland kan hon ha djupare samtal kring om 
hennes vänner bara intellektuellt vet vem Jesus är 
eller om de  och känner hans närhet och kraft. 

Tiden rusar när man pratar om saker som 
engagerar och det är dags att säga tack för 
pratstunden och fikat. Ifall du vill höra mer om 
Arnes och Ingrids resa till en nära gemenskap 
med Jesus, kan du se till att träffa dem. Du ser 
dem allt som oftast i kyrkan på söndagsförmid-
dagarna eller i någon av församlingens andra 
aktiviteter som exempelvis Second Hand. 

Kjell-Göran Åkesson

Det har nu gått några decennier sedan Ingrid 
och Arne helhjärtat kapitulerade för Guds 
varma kärlek och blev en del av Hans försam-
ling på jorden. Ingrid och Arne är vanliga 
medlemmar i Pingstkyrkan i Karlskrona men 
också speciella på det sätt som blir följden när 
Guds helige Ande formar och utvecklar den 
som säger ja till honom.

Arne har inte en församlingserfarenhet och 
aktiv tro från sin uppväxt. Ingrid har alltid haft 
en barnatro men hon hade inte lyckats utveckla 
den till en praktisk och konkret vuxentro.  I 
början av 1970-talet mådde Ingrid så dåligt att 
hon inte orkade mer på egen hand. Hon visste 
att församlingen fanns och det var där hon 
sökte och fick hjälp.

– Tron och församlingsgemenskapen räddade 
livet på mig, säger Ingrid. – Jag är mycket osä-
ker på vad det skulle blivit av mig om jag inte 
kommit in i församlingsgemenskapen. Försam-
lingen är för mig gemenskap och djup glädje. 
 Denna känsla för församlingen delar Arne 
med henne. De har båda jobbat med människor 
som kommer från livets baksida, som tidigt i 
sina liv fått vara med om saker som vi inte vill 
att ett enda barn ska uppleva. De har känt att 
de vill finnas där som ett ljus i mörkret och har 
med sina liv försökt visa på tron och försam-
lingen som ett växthus där vi genom undervis-
ning och förkunnelse upptäcker vad vi saknar 
och där vi också kan be om förbön.  
– I församlingen får vi odla den barnsliga, enkla 
tron, menar Arne och Ingrid.

Under den första tiden i församlingen bad Ing-
rid konkret om Andens dop i ett år ungefär och 
undrade varför inget hände, men så plötsligt, 
medan hon satt och körde bil, så händer det. 
Hon upplever hur Guds Ande ”flyttar in” och 
hon får be med ord som hon inte känner.  – 
Jesus fyllde mig och puttade ut ångesten som 
tidigare tagit stor plats. Den upplevelsen var en 
stor läkedom för mig, berättar Ingrid.

Ingrid tänker efter och säger att hon ser kyrkan 
som en mamma och pappa som ger trygghet 
för ett barn och som hjälper det att växa och 
bli den som det är tänkt. Om någon läser dessa 
rader men inte upplevt vad församlingen kan 
vara för dem, säger Ingrid: – Om du vill ha 
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Peter Hallström 
Brev från en förlorad son 
/Carpe Diem/Naxos 2012

Peter Hallström har lyckats 
tonsätta delar av sitt liv på 
ett stilla, mjukt och fjäder-
lätt sätt. Med många år av 
erfarenhet som musiker 
och låtskrivare så har änt-
ligen debutalbumet landat, 
likt ett efterlängtat brev 
från en god vän. Skivan är 

en mogen produktion och likt en vuxen Johannes 
Brahms tittar Hallström på oss med sin snälla 
och ömma blick på skivans omslag. Musiken är 
smakfull och enkel och det ärliga och poetiska 
texterna påverkar oss och biter sig envist fast. Ib-
land får jag lite feeling av Donald Fagen och hans 
avskalade låtar från 1970-talet och det är inte helt 
osannolikt att vissa av herrarna på Hallströms 
skiva i unga år jammat till Fagens låtar. Nåja. 
Tillsammans med musiker ur musiklandslaget 
under lagledaren Sven Lindvalls ledning så är 
Brev från en förlorad son en dokumentation som 
känns tidlös. Leif Lindvall står för subtila blåsar-
rangemang och som vanligt har han en varm ton 
i både trumpet och flygelhorn. Skivan är likt ett 
brev från en son som personligt berättar om då 
och nu, uppväxt och längtan, glädje och sorg. ”Jag 
har allt som jag behöver, jag har gräs och jag har 
klöver och ett liv på en helt främmande planet. 
Jag säger till mig själv att jag har glömt att jag är 
lycklig så vitt jag vet”. Den levande metronomen 
Per Lindvall puttrar i bakgrunden med väl avvägt 
stöd av bland annat Staffan Astner. Skivan är san-
nolikt inte bara ett gig i raden för ensemblen utan 
kanske något mer. Får känslan av att grabbarna 

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

noter 
noterat

Stolpestad musikkonsult AB
stolpestad.se

åter träffats för att lira ihop, likt förr. Hur som 
helst så lyckas Hallström få fram kreativiteten i 
bandet och när musikanter i toppklass tror på 
vad de gör så kommer det att påverka oss alla för 
lång tid framöver. 

stig andersson 
Vägmärken / Träslottet 2012

Stig Andersson har gjort en 
svit vid namn ”Vägmärken”. 
Sviten bygger på Dag Ham-
marskjölds dagboksanteck-
ningar med samma namn. 
1963 utkom Vägmärken och 
den 18 september 2011, på 
dagen femtio år efter Ham-
marskjölds bortgång ur-
uppförde Stig Andersson och hans egen kör från 
Aspnäskyrkan Anderssons livsverk i ett fullsatt 
Berwaldhallen. Sviten är skriven för recitation, 
soli, kör och kammarensemble och premiärkon-
serten dirigerades av Christoffer Holgersson och 
blev starten på körens spännande musikresa. 
Vägmärken innehåller femton satser där Stig An-
dersson på ett mycket fyndigt sätt sätter färg på 
Hammarskjölds texter. Aspnäskyrkans kör från 
Järfälla presenterar sex solister och tre recitatörer 
som tillsammans med träblås, stråk, piano och 
slagverk hittar ett fint samspel under ledning av 
Per-Henric Holgersson. Stig Anderssons kärlek 
till jazz och blues hörs tydligt och hans lekfulla 
uppfinningsrikedom med de olika instrument-
grupperna gör Vägmärken till ett unikt projekt. 
Alltid lika trevligt när frikyrkokörer går utanför 
ramarna och vågar prova musik som inte tillhör 
vanligheterna i det ordinarie gudstjänstlivet. 
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Flest saker - bra priser!
Välkommen till Blekinges största Second 
hand-butik. Alltid nya saker att hitta!

Al l t  överskott  går  t i l l  b istånd och socia l t  arbete      www.pingstkyrkankarlskrona.se

ÖPPETTIDER:
Måndag 12 – 17

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

Födelsedagar
40 år
15/1  Andreas Tuvesson
10/2 Sofie Barck-Abrahamsson

50 år
3/2   Kouchaki  Minoo Sedigh
9/3    Daniel Holmesson

60 år
30/12  Gull-Britt Josefsson
4/1  Berit Roos-Liljegren

65 år
22/12 Ingrid Rosenlund
25/12  Ingrid Pettersson
27/12  Laila Danielsson
31/1  Bertil Andersson
17/2  Siv Lundström
27/3  Christer Olsson

75 år
18/1 Jarl Brolin

80 år
11/12  Inez Persson

85 år
14/12   Lars Eriksen

90 år
24/1  Ingrid Alfzon

29/1  Nore Olsson

91 år och däröver
10/12  Lars Ahlström   92 år
18/12  Märta Roos    92 år
13/3 Maj Gullbing      94 år 

döpta
9/9  Mediatrise Irakoze
       Justine Mpawanimana

30/9  Abbas Heydan
        Nares Nayebifard
        Petrus Allert
        Arvid Eriksen 
        Johannes Gullbing
        William Gullbing 

Otto Hjälmberg

11/11  Naser Hamed
 Tomas Martinez

Inflyttade
21/10  Pernilla o Viktor 
Stenlund

Utträde
22/9  Karin Lindqvist

medlemsnytt
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lediga 
platser!
vad kan du? vad vill du?

Vi söker många villiga personer som 
vill göra en arbetsinsats inom olika 
arbetsområden:
Vår Second Hand-butik med trans-
port och Café 2 behöver förstärkning. 
Där kan Du göra en insats för att vi 
skall kunna hjälpa människor i nöd i 
olika delar av världen. Du som inte är 
medlem men gillar det vi gör är också 
välkommen i arbetet! Församlingens 
verksamhet spänner över så många 
olika områden så det finns uppgifter 
som passar alla, t ex barnarbetet, mö-
tesvärdar, städning av kyrkan mm.

Samtidigt som Du gör en insats blir 
Du också en del av en trevlig arbets-
gemenskap!
Kontakta oss så berättar vi mer!

Valberedningen 
genom lennart olsson:
lennart.o@telia.com
0455-26359 / 0708263590

valberedningen i vår församling består 
av sex personer. lennart olsson är vald 
som sammankallade i denna grupp. val-
beredningens arbete startar i oktober 
månad för att valen av alla funktionärer 
skall kunna äga rum på administrations-
mötet i mars månad året därpå.

Vill du också annonsera i Ankaret? 
Kontakta redaktionen så får du veta mer.
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i mötet med 
andra förstår 
jag mig själv

Under hela sitt liv hade hon aldrig varit 
med om något liknande, men nu stod 
det utom allt tvivel. inte nog med att 
det fanns en gud, han hade även visat 
sig för henne och talat med henne. gud 
hade en speciell avsikt med hennes liv. 

men vad skulle hon göra med erfarenhe-
ten? Med vem skulle hon kunna prata 
om sin upplevelse utan att bli utskrat-

tad eller ifrågasatt. Skulle hon över huvud taget 
prata med någon? Skulle hon kanske bara dölja 
det och glömma det hon varit med om och gå vi-
dare? Frågorna stod på lång kö och krävde svar. 
Det fanns ingen återvändo. Upplevelsen hade för 
alltid förändrat hennes liv.

Som tur var hade hon en släkting som hade varit 
med om något liknande. Kanske kunde hon 
förstå? Kanske kunde hon förklara det hon varit 
med om, ge stöd och vägledning? 

Elisabeth blev verkligen Marias räddning. Maria, 
som just då var uppfylld av det oerhörda och bä-
rare av Guds egen son, vandrade upp till bergen, 
hem till Elisabeth för att få tala ut. Väl där tar 
hon risken att bli missförstådd. Hon berättar och 
upptäcker att hon möter någon som verkligen 
förstår, har förmågan att läsa av och bekräfta.

Mötet mellan den gamla kvinnan, Elisabeth, och 
den unga kvinnan, Maria, som återfinns i Lukas 
evangelium kapitel ett, är ett av bibelns vackraste 
möten. Två kvinnor som hjälper varandra vidare 
på den andliga resa som varje människa som 
tror på Gud har att göra. De binder samman sina 
berättelser med varandra och med Gud och de 
vågar det oerhörda; att tro. Mötet skapar en ny 
vänskap och en tro som bär.

Så tänker jag, när jag tänker på kyrkan. Den är 
inte en byggnad utan människor som möter var-
andra med tro och andlig längtan. Där finns den 
som nyligen gjort upptäckten om Guds existens, 
som behöver någon att prata med som förstår 

och förklarar. Men där finns också den som 
vandrat många år i tro, som vunnit erfarenheter 
som är oumbärliga för andra. Där finns den som 
tvivlar, den vars tro är svag och sviktande, men 
som ändå vill tro. Där finns också den som inte 
alls vet vad den ska tro, men som söker andlig 
gemenskap.

Kyrkan är oumbärlig för den som vill växa i tron. 
Den är inte perfekt eller utan skavanker och 
problem. Den är inte helig på grund av sin egen 
förträfflighet, men helig av det märkliga skälet 
att hon bär det heliga, den Helige, inom sig.

I en tid då vi frestas till tron att det är i ensam-
het vi förverkligar våra liv och att ensam är 
stark, står kyrkan där som en motpol och ropar: 
Tillsammans, tillsammans, tillsammans! Inte 
ensam utan tillsammans med andra är livet, tron 
och hoppet möjligt. Det är inte ensam som män-
niskan förstår sig själv. Det är tillsammans med 
andra som hon kan se sig själv i spegeln för att 
pröva sina tankar och sin tro. Det är också till-
sammans med andra som livet korrigeras, även 
tron, så att de sämsta villovägarna kan undvikas.

Ändå är detta så svårt, särskilt i Sverige. Det är 
som om vi tror att vi genom att visa vår sårbar-
het och vår andliga törst förlorar ansiktet. Vi 
ska vara eller åtminstone framstå som starka, 
duktiga och rejäla fast vi alla har ett längtande 
litet barn inom oss.

Men jag har en dröm, en dröm om en kyrka till 
vilken tröskeln är låg och taket är högt. En kyrka 
där vi vågar visar vår törst, berätta våra berättel-
ser och söka Gud tillsammans, på riktigt.

Ulf Sundkvist - pastor
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(läs hela berät-
telsen i lukas 1)


