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Liv och värme i församlingen

Församlingen lever verkligen. I samband med
administrationsmötet konstaterade vi att över
300 enskilda personer är engagerade i olika
funktioner. Då har vi ändå inte listor på alla
spontana uppgifter, t ex den som putsade fönster på städdagen den första lördagen i maj eller
förebedjaren som varje morgon lyfter församlingen i bön och förbön.
Jag är också glad över alla nya möten. Mäniskor som inte är ”födda” i församlingen, men
som ändå vågar sig till oss. Det kan handla om
allt från arbetspraktik, rehabilitering av olika
slag eller en fika på Ankaret eller Secondhand.
Men det kan också handla om att man söker
medlemskap, att man inte ”bara” vill vara en av
församlingens vänner – vilket vi gillar skarpt,
vänskap är vackert – utan att man vill komma
med och bli medlem. Man vill bli en del av
något större, ta ansvar och hjälpa till eller bara
vara med.

Kanske du också funderar på medlemskap?
Kanske du och din familj ska våga tag steget
och bli medlemmar i Pingstkyrkan? Vad krävs
då för medlemskap? Egentligen är det enkelt.
Allt handlar om Jesus. Vi är nämligen djupast
sett en samling människor omkring Honom
och vill du vara med i den (för)samlingen, då
är det inte svårt. Jag ser fram emot ditt mejl
eller en telefonkontakt.
Med förhoppning om en riktigt go´ sommar och intressant läsning.
Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare
Ps. Har du frågor om medlemskap hör du av
dig till någon av församlingens pastorer eller
ledare eller till församlingens expedition så
bokar vi en tid för ett samtal. Ds.

Ankaret

T i d n i n g o m P i n g stf o r s a m l i n g e n i K a r l sk r o n a

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
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[froidi87@hotmail.com]
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PastO r d:

Jag tror du anar att jag gillar mitt jobb. För mig är det en
kallelse, något jag lever med dag och natt. Just nu är det
extra roligt. Du förstår nog varför, när du läser tidningen.
Det handlar om allt från ledarträning till enskilda människors möte med Gud.

Pingstförsamlingen
Karlskrona samarbetar med Bilda. Bilda
stöder kulturarrangemang och kurser
som församlingen
själv önskar
arrangera.

Tillbaka i söndagsskolan
Det är söndagen den 5:e maj. Kyrkan är full med förväntansfulla människor som väntar på att få ny kraft och andlig
glädje genom sång, predikan och bön. 20 minuter in i gudstjänsten händer något speciellt. Glad musik börjar spelas i
högtalarna och alla barn hoppar ur bänkarna och springer
>>
glatt i riktning mot den översta salen i kyrkan...

Tel. exp
Fax exp
adress:
e-mail:

hemsida

0455-555 40
0455-174 57
V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
info@pingstkyrkankarlskrona.se
- övriga mailadresser, se hemsidan
www.pingstkyrkankarlskrona.se

Bankgironummer:

Församlingens basverksamhet Bg. 982-2032
Reparationsfonden Bg. 5032-3690

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Göran Olsson, pastor
Louise Sundkvist, församlingsdiakon
Amanda Lundström, ungdomsledare
Carina Holmesson, barnmusikledare
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt , ekonomiassistent
LP-verksamheten Karlskrona
LP-föreståndare, Tomas Jönsson
Café Ankaret
Second Handbutiken (Bilen: 0768-858655)
Olle Lundström (Second Hand)

0706-99 74 40
0768-68 11 13
0734-19 99 66
073-376 47 96
073-632 00 28
0455-555 40
0455-555 40
0455-69 49 79
070-956 65 67
0455-555 47
0455-200 41
073-440 47 57
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Yeah!

>>

Även om jag inte längre kan klassas som ett
barn, följer också jag med strömmen denna
gång. När jag efter alla trappor är framme möts
jag av hög musik. De sjunger ”Hosianna – här
är det fest och glädje!”, och det ligger verkligen
något i det. Stina, en av ledarna, viftar entusiastiskt med armarna tillsammans med alla barn.
En ström av nostalgiska partiklar forsar genom
mig. Ett leende sprids på mina läppar när jag
tänker på att de 13 år som passerat, sedan jag
var ett av de barn som dansade runt på golvet,
har gått så otroligt fort. Jag får ett varmt välkomnande och slår mig ner en rad bakom de
andra. Det är dags för söndagsskola!
Den första fasen efter välkomnandet inleds
med en kort och enkel bön. Det tas upp böneämnen. Allt ifrån att man blivit frisk och att
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skador läkt till önskningar som att sommaren
ska komma fort. Snart är det dags för kollekt.
Det är på gränsen till att jag börjar skratta när
jag ser att de har kvar den gamla hederliga,
slitna ”guldhåven” där pengarna hamnar som
ska gå till utsatta barn i Bolivia. Nästa steg är att
presentera födelsedagsbarnen. De som fyllt år
under den senaste veckan får öppna den, som
jag minns det, efterlängtade, mystiska väskan
där man får välja en present.
Efter ännu en sång är det frågesport. Barnen
betar lätt av frågor som vad Ron i Harry Potter har för hårfärg, att en fyrkant egentligen
heter kvadrat och att Big Ben ligger i London.
När vinnarna utsetts är det äntligen dags för
huvudmomentet, grundtanken med söndagsskolan. Bibelordet denna vecka är hämtat

”

Jag som också gått där
förstår nu att det var en
meningsfull tid som till stor
del format min tro idag.”

Fika!

ur 1 Joh. 2:19. Där står det; ”Vi älskar för att
han först älskade oss”. Stina använder sig av
flanobilder för att måla upp en enkel ”predikan” för barnen som nyfiket satt sig på golvet.
Hon berättar om Maria, som hade Jesus på
besök och smorde in hans fötter med den allra
dyraste oljan hon fått tag på och sedan torkade
det med sitt hår. För att visa det mer specifikt
har Stina själv tagit med en flaska olja som hon
låter barnen lukta på.
Budskapet hon vill förmedla till dem är att
om man visar kärlek till andra människor gör
man det också för Jesus. Det kan vara enkla
handlingar som att ge en present till någon man
tycker om, eller säga något snällt. Resultatet
blir, så som Stina själv beskriver, och drar en
parallell med oljan, att om man gör något bra så

sprids lukten och fler blir glada.
Jag tror att söndagsskolan är något alldeles speciellt och en viktig grund, en bas, för att få unga
människor att förstå vad kristendomen och
relationen med Jesus egentligen handlar om.
Att sätta en treåring för att lyssna på en lång
predikan är nog inte så välfungerande. Därför
är söndagsskolan en annan väg som är anpassad
för barn, där man också får göra roliga saker,
som att tävla, fika och pyssla. Jag som också gått
där förstår nu att det var en meningsfull tid som
till stor del format min tro idag.
Vendela Holmesson
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Ledarutbildningen är igång!
Efter en sömnlös natt med sjuka barn
klev jag på bussen kl. 07:00 en lördagsmorgon. Helt slut var jag, men jag blev
så varm om hjärtat redan efter första
steget in. Jag möttes av värme, och
det kändes som att få en kram av min
härliga familj.
38 personer var vi från Karlskrona Pingstförsamling, som med spänning och förväntan valt
att tillsammans med ca 3000 andra i Sverige, gå
en tvåårig ledarskapsutbildning genom Pingst.
Bussen, som Mattias Lundström med van hand
körde, skulle idag föra oss till Värnamo. Där
skulle vi tillsammans med ca 1300 pingstvänner från hela landet få lyssna till undervisning.
Ett litet axplock om dagens ämnen var: Människors lika värde, vikten av självkännedom för
att kunna betjäna andra, hur viktigt och faktiskt
nödvändigt det är att vi är olika varandra för
att kunna komplettera varandra. Vi fick även
specifik undervisning i olika workshops som
var indelade i fem olika spår:
•
•
•
•
•

Leda och styra
Kreativ kommunikation
Andlig vägledning
Mission
Under 20

Allt var otroligt välorganiserat och vi var mycket imponerade över allt jobb som församlingen
i Värnamo lagt ner för att allt praktiskt skulle
flyta smärtfritt under hela dagen. Det fanns t
o m sjukvårdare i varje grupp! Paula Gullbing,
(vår utbildningsledare) gav oss uppmaningen
att sitta vid Jesu fötter och lyssna. Detta tog jag
fasta på och upplevde en oerhörd vederkvickelse i att få lyssna till Guds ord, sjunga lovsånger och be tillsammans med mina syskon.
Att dessutom under en hel dag få umgås med
gamla och nya vänner var berikande! Vilken
rikedom att få tillhöra och känna gemenskap i
en församling! Två bibelord som jag tog till mig
lite extra var: ”Bär varandras bördor, så uppfyl-

ler ni Kristi lag”, Gal 6:2, och ”Ge akt på dig
själv och din undervisning”, 1 Tim 4:16.
På kvällen samlades alla igen för att tillsammans sjunga lovsånger, be och prisa Gud. För
den som ville gavs tillfälle att få förbön, och
många var det som gick fram. Vid niotiden
styrde bussen (Mattias) hemåt igen, och det var
med betydligt lättare steg jag gick på bussen på
kvällen än jag gjort på morgonen. Det kändes
bokstavligt som att jag lämnat många bördor
hos Jesus. Tack och lov att han gladeligen tar
emot dem! Jag ser med stor förväntan fram
emot fortsättningen. Kom ihåg; för Gud är
ingenting omöjligt!
Gud välsigne dig!
Liselott Gullbing

Pingst Ledarutveckling är:
•

•

•

•

en tvåårig utvecklingsprocess för nyckelledare och pastorer i den lokala församlingen.
Församlingen är både navet och målet i
utbildningen. Målsättningen är att skapa bättre
förutsättningar för att leda i utveckling, förändring och svårigheter.
format utifrån erfarenheter i Träning för Tillväxt, Pastorsakademin och en mängd enskilda
och gemensamma samtal med ideella ledare i
församlingarna.
en web/distans utbildning där den lokala
utvecklingen varvas med gemensamma mötesplatser, fyra lördagar med föreläsningar,
samtal och gemenskap. Den större delen av
utbildningen är gemensam för alla och en
mindre del kommer att vara inriktad på mer
handfasta och konkreta verktyg inom fem olika
spår: Leda och Styra, Kreativ Kommunikation,
Under 20, Mission, Andlig tjänst.
kan följas på flera nivåer och ger möjlighet till
20 HP via högskolan HLT i Oslo.

Läs mer på www.pingst.se eller på Facebook

Kören Strängmusiken som sjunger och
delar med sig av sin tro. Från vänster: Anne
Ulvhuvud, Kerstin Olsson, Mildred Månsson,
Roland och Ingrid Johansson tillsammans
med körens ledare Vivian Fredriksson.

En Ton från Himlen
Solen skiner och våren är äntligen här. Jag kör fram och parkerar utanför Servicecentret i Fridlevstad. När jag kommer in i matsalen har flera redan samlats. En
gång i månaden åker jag tillsammans med Strängmusiken till Fridlevstad för att
träffa ett gäng härliga vänner. Vi sjunger Pärleporten, O hur saligt att få vandra och
Blott en dag tillsammans. Sånger som rör hjärtat och väcker barnatron till liv igen.
Innan vi åker vidare blir vi bjudna på kaffe. När
jag slår mig ner tillsammans med Linnea och
Ragnhild möts jag av ett leende som får mitt
hjärta att smälta. Jag får veta att Linnea fyller
år till helgen och att hennes dotter ska komma
och hälsa på. Jag förstår att detta är ett efterlängtat möte när jag hör värmen och kärleken
i hennes röst. Hennes glädje smittar av sig och
jag hoppas och tror att hon kommer att få en
underbar födelsedag.
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När jag berättar att jag tänker skriva om de här
träffarna och frågar om jag får ta några bilder
poserar Linnea och Ragnhild villigt framför
kameran. Klas som bara bott där i tre månader
tar snabbt fram en kam som han drar genom
håret. Sedan får jag ta en profilbild. Jag fylls av
respekt för hans önskan och förstår att det är
viktigt. Självklart har jag tid att vänta tills han
kammat färdigt.

Ragnhild och Linnea tillsammans med Kerstin från Strängmusiken.

Tre glada killar: Gunnar, Kalle och Birger

Vi säger hej då och åker sedan till Elineberg, ett
serviceboende i Rödeby. Där möts vi av RosMarie som hälsar oss varmt välkomna. Och
välkomna känner vi oss verkligen. Jag får en
riktigt go´ kram av Gunnar som har sett fram
emot att vi ska komma. En tacksamhet över att
få vara med om detta fina fyller mig. Även en
tacksamhet till Strängmusiken som bär på det
tunga dragspelet, tar med mandolin och gitarr
och sjunger av hela hjärtat för att dela med sig
av sin tro.
Vi sjunger om en bönebro som går till himlens
land och jag läser några tankar av Tomas Sjödin
om bekymmer. När jag frågar om några har
upplevt bekymmer möts jag av flera nickar.
Bara för att man har blivit äldre innebär det inte
att man är bekymmersfri. Det kanske är andra
bekymmer än när man var ung, men oro och
bekymmer är inte obekant för någon. Tomas

Klas som är ganska nyinflyttad till
Fridlevstads servicecenter.

Siv älskar psalmen: Gå Sion din konung att möta

Sjödin skriver; ”Jesus uppmanar oss att göra om
våra bekymmer till bön, låta Gud få veta. Oron
skiljer inte människan från Gud. Tvärtom, varje
bekymmer är en inbjudan till ett viskande samtal
med Gud.”
Tomas Sjödins ord blir som en tröstande kram
och jag märker att det tas emot. Innan vi skiljs
åt sjunger vi Härlig är jorden. Jag ser flera ögon
som tåras när de sjunger: ”Tidevarv komma,
tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen i själens
glada pilgrimssång.”
Det är som om orden träffar själen och en ton
från himlen berör hjärtat. Tänk att en vanlig
onsdag kan bli något alldeles extra och sångstunder på serviceboenden kan bli gudomliga
mötesplatser.
Text & bild: Louise Sundkvist
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Glimtar
från församlingens verksamhet
Våren 2013

Alf Lax sjöng under
en konsert och i en
gudstjänst i slutet
på april.

Astrid Allert &
Kajsa Strågefors
bakar under
ungdomshelgen
LIV:1

Vårt lovsångsband
Unashamed spela
de
under LIV:1

Joy hade som vanligt
våravslutning på Knipehall, i år var vädret
fantastiskt.
Bengt Johansson gästade församlingen i början av maj. En välsignad
gudstjänst och en konsert blev det.

Samuel Ljungblahd bjöd på en
härlig konsert tillsammans med By
Mercy & BGJO

Annika Hjälmberg & Stina
Erserum i högform under
Tältkalaset.

Zion:musikcafé gästades
den 17 maj av Hanna
Barck och Oskar Askevik.
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Det är bvarje vecka
Barn- och ungdomsverksamhet
arnpa
ssning

un

der gu–dse
annonsering
Onsdagar 09.30 Spädbarnsmusik 0-1 år,
stjäaktuell
nsten t.o
d
.m.
e
n 16/6. B
Torsdagar 09.30 	Musiklekis – 1 år och uppåt
arnverks
h
amFredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6 eten ha
r annars
sommar
18.00 	M P – Mission possible
uppehåll
fram från
19.30 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation
till såk.
ko8lstart.
M
e
kouppåt
20.00 Ungdomssamlingar - After 8 - Tonår noch
lla våra lä
ger!
Söndagar 11.00 	Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.
Sid 1
Möten på Kungsmarken
på lördagar – se aktuell annonsering
LP-möten i andra församlingar
– Se aktuell annonsering

juni

1	Lö		

Kafégemenskap i Filadelfia Rödeby
varje torsdag. Fika, sång, musik och vittnesbörd.Välkommen!

2 0 1 3

3 & 14

s o m m a r e n

F a st p r o g r a m :

Ri v ut o ch h ä n g u pp!

Program juni-sept 2013

Stick- och handarbetscafé i Second
Hands cafédel, Bergåsa.Varannan onsdag
(jämn vecka), kl. 15.30 till 17.30

Ungdomarna till Liseberg, anmälan till Amanda Lundström/
ungdomsledare 073-3764796
Bön på Bryggareberget
Sommargudstjänst med nattvard ”Kyrkan & världen” Göran Olsson,
sång: Rupert Lindén, barnpassning under gudstjänsten

		
2 Sö

09.00
10.00

5	On
9 Sö

18.00
Bön
10.00	Internationell sommargudstjänst, Paul Nilsson, Lessebos
Internationella Pingst, barnpassning under gudstjänsten

12	On 18.00
Bön
14 Fr
14.30	Andakt Adlersten/Rubinen
			
Ungdomarna till Nyhem 14-16 juni
16 Sö
10.00
Sommargudstjänst med församlingsmöte, Rupert Lindén, sång: Sarah
Thörnkvist & Björn Pettersson, barnpassning under gudstjänsten

juli

19	On
23 Sö

18.00
10.00

Bön
Sommargudstjänst, Ulf & Louise Sundkvist, sång: Ann & Calle
Malmstedt

26	On
27 To
30 Sö

19.00	Ekumenisk sommargudstjänst i Lyckåparken Lyckeby.
18.00
Sommarkväll för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med något att grilla
10.00
Sommargudstjänst, Mikael Severinsson

4 To
6	Lö
7 Sö
		

18.00
09.00
10.00
15.00

Sommarkväll för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med något att grilla
Bön på Bryggareberget
Sommargudstjänst med nattvard, Ethel och Anders Bertling
Sommarmöte i familjen Andreassons trädgård, Lillö. Medtag kaffekorg.
Vid regn - Filadelfia Rödeby.
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s o m m a r e n

11 To
14 Sö

18.00
10.00

18 To
20	Lö
21 Sö

18.00
Sommarkväll för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med något att grilla
14.00	Andakt af Klint
10.00
Sommargudstjänst, Folke Steen, Rolf Petersson

24	On
		
25 To
28 Sö

18.00
Båten Shalom kommer till Aspö
19.00	Ekumenisk sommargudstjänst i Lyckåparken Lyckeby.
18.00
Sommarkväll för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med något att grilla
10.00
Sommargudstjänst, Ingmar Bergström

augusti

2 0 1 3

1 To		
2 Fr		
3	Lö		
		
09.00

Karlskrona Skärgårdsfest, se hemsidan & BLT
Karlskrona Skärgårdsfest, se hemsidan & BLT
Karlskrona Skärgårdsfest, se hemsidan & BLT
Bön på Bryggareberget

4

Sommargudstjänst med nattvard, Ulf & Louise Sundkvist, Göran
Olsson
Sommargudstjänst, Louise & Ulf Sundkvist
11-12 aug Knatteläger, 11-16 aug Sommarläger Kustgården Senoren

Sö

10.00

11 Sö
10.00
			

september

12

Sommarkväll för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med något att grilla
Sommargudstjänst, Rolf Petersson

14	On
		
16 Fr
18 Sö

18.00
Bön
19.00	Ekumenisk sommargudstjänst i Lyckåparken Lyckeby.
14.00	Andakt Kungshöjden
10.00
Sommargudstjänst, Göran Olsson, glimtar från lägren

21	On
25 Sö

18.00
10.00

Bön
Sommargudstjänst, Björn Pettersson ”Amazing race. Liv i rörelse”

28	On
29 To

18.00
17.00

Bön
Kring Ordet med Anders Bertling, Filadelifia Rödeby

31	Lö
10.00	LP:s Loppmarknad på Tennvägen 11
1 Sö
10.00
Bönemorgon
		 11.00
Församlingens höstupptakt, söndagsskolan startar,
”Efter Gudstjänst” i Hoglandspark, grillfest, tipspromenad, musik,
gemenskap m.m.
3 Ti
4	On
5 To
6 Fr
7	Lö
8 Sö
		

17.00
Bönegemenskap, Filadelfia Rödeby
18.00
Bön
18.00
Rödebygemenskap med Senorenteamet, Filadelfia Rödeby
19.30	After8 - samling för ungdomar
14.00	Andakt af Klint
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med söndagsskola, Göran Olsson

v å r e n

BARNPASSNING
UNDER GUDSTJÄNSTEN
19/5, 26/5, 2,6, 9/6 & 16/6

2 0 1 3

SOMMAR AFTER18
TORSDAGAR 18.00
Samling för ungdomar

Samling i kyrkan.
Tag med något att grilla.
27 juni, 4, 11, 18 & 25 aug

Välkommen till Pingstkyrkans

höstupptakt
den 1 september 2013

11.00 Gudstjänst med söndagsskola
12.30 ”Efter Gudstjänst” i Hoglands
park: Grillfest, lekar, tipspromenad,
gemenskap, musik.

Välkommen till höstens

alpha

Vi träffas och äter tillsammans,
sedan är det föreläsning med efterföljande intressanta samtal i grupper.
Anmälan till info@pingstkyrkankarlskrona.se
Se närmare datum och info om Alphakursen
på hemsidan: www.pingstkyrkankarlskrona.se
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SUMMER CITY
CAMP 2013
4-7 augusti
Ungdomsläger från årskurs 6
Mer info på www.pingstkyrkankarlskrona.se

Sommartider hej, hej!
Sista försäljningsdag är måndagen den 8 juli
Första inlämning efter sommaren är tisdag 6 augusti
Öppnar för försäljning lördagen den 10 augusti

-

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
Al l t ö v e r s ko t t g å r t i l l b i s t å n d o ch s o c i a l t a r b e t e
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Sommar
stängt!

www.pingstkyrkankarlskrona.se

– God formgivning, för både
organisationer och företag

Cykelhajk
med Mission Possible (MP)

Drygt fyra mil med cykel, hjälm och matsäck blev det äventyr som fem
ungdomar tillsammans med två ledare upplevde en solig lördag i maj.
Vi utgick ifrån Lösens kyrka och trampade
iväg mot Horsahallen för att titta på Blekinges
största hällristningar med ca 150 figurer. Sedan
cyklade vi vidare mot Gisslevik där vi åt vår
matsäck. Det har aldrig tidigare smakat så gott
med mackor. Kanske inte så konstigt efter två
och en halv mil på cykel. Efter lite mat i magen
fanns det faktiskt lite kraft till tävlingar och lek.
Kjell-Göran passade på att bada med kläderna
på efter att hans fötter och ben inte riktigt ville
som K-G ville. Vägen tillbaka blev tyngre med
motvind och en sadel som var hård som sten.
Sista milen var vi tvungna att gå i alla uppförsbackar.

Kjell-Görans hem på Trummenäs. Grillen
tändes och hamburgare och korv gick åt i
långa banor. Sedan följde kubb, bumerang och
utmaningar i trädgården innan avslutningen
med glass och fruktsallad. Den åts helt under
tystnad i soffan kan jag berätta. Vi var trötta
men mycket nöjda efter en heldag med sol,
vind och vatten. Men framför allt en dag med
mycket cykel och många, långa mil.

Vilken seger när vi var framme vid Inger och

Ledarna genom Louise Sundkvist

Vilka otroligt härliga ungdomar! Jag är imponerad av deras vilja och sätt att ta hand om
varandra. Riktigt bra kompisar. Tack alla i MP
för ännu ett läsår.
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Second Hand
– mer än det du ser!
Efter att ha spenderat en halv måndag
i Pingstkyrkans Second Hand förstår
jag nu varför butiken har expanderat
så snabbt sedan flytten till Bergåsa.
Det är mycket hjälp vi får! Inte minst
av våra volontärer, men också av deltagarna i projektet ”Hjälp i arbetet”
som formades för att erbjuda arbetspraktik för personer i Fas 3. Butiken
hade inte kunnat drivas i den här
utsträckningen utan dem.
När jag stiger in på Second Hand kl. 8.15 är de
redan igång med städningen. Olle Lundström,
handledare för Fas 3 på Pingstkyrkans Second
Hand, är iväg och köper fikafrallor, så jag börjar
prata lite med Sven Siwe. Han står i gången
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med begagnade leksaker och sopar golvet. Han
berättar lite om sin situation och svarar ärligt
och med eftertryck på frågan hur det känns att
inte ha något jobb, ”Skit! För jag tjänar inga
egna pengar.” Han har en del att säga om hur
saker kan förbättras från kommunens sida.
Sven är tydlig med att det inte hade gått utan
arbetskamraterna.
När Olle kommer blir det fika. Även jag får en
fralla och en kopp te. Vi samlas allihop, lätt
utspridda, vid Café 2’s bord. Olle berättar lite
om verksamheten och de som jobbar där. Det är
ett omaka gäng som samlats, med ett visst svinn
denna måndag. Olika åldrar och olika situationer, män och kvinnor. Olle berättar vad som gäller för veckan framåt och ber sedan en kort bön.
Efter det sätter arbetet igång igen. Olle har precis
läst ut boken som han har använt vid morgonandakterna. Ingen vet vad boken heter, men de är
överens om att samlingarna hålls på en bra nivå.

Bakgrund

För ca fem år sedan frågade kommunen
om Pingstkyrkan kunde ta emot personer
som är inskrivna i Fas 3. Olle Lundström,
som själv blivit arbetslös precis, tillfrågades
som föreståndare. Han tackade ja och har
lett arbetet sedan dess. I början höll de till i
kyrkan och uträttade diverse uppgifter, t ex
städning. Men när Second Hand utvidgades
och flyttades till Bergåsa, följde Fas 3 med.

Vad är fas 3?

Fas 3 är en del av jobb- och utvecklingsgarantin, med syftet att erbjuda personer
som varit arbetslösa under en längre tid
individuella insatser för att de så snabbt
som möjligt ska få ett jobb. Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. Den
första fasen innehåller i huvudsak kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning
och förberedande insatser. Den andra fasen
omfattar även praktik och arbetsträning
vid en arbetsplats. Den tredje och sista
fasen infaller efter 450 dagar i jobb- och
utvecklingsgarantin. Man får sysselsättning
hos en så kallad anordnare som Arbetsförmedlingen utser.Varje sysselsättningsperiod
i fas 3 får pågå i högst två år.

Ibland sitter de i egna tankar, men ibland funderar de vidare på något bra som Olle sagt.
Efter fikat sätter jag mig hos Robin Hedberg,
min gamla klasskompis. Han har sin dröm
klar. Han vill köra lastbil. Men inget jobb utan
erfarenhet och ingen erfarenhet utan jobb. Han
trivs på Second Hand, men att jobba utan att
tjäna pengar är väl inte riktigt hans melodi.
Men han får åtminstone köra lastbil, om än i
minsta laget kanske, för att hämta möbler till
butiken. Han har jobbat på Dynapac i perioder,
men så fort någon får gå, är han först ut. Nu
väntar Robin på besked om möjlighet att plugga
på distans till hösten.
En vanlig dag hämtar grabbarna två lass på
förmiddagen och två lass på eftermiddagen,
ibland mer. Det blir mycket bärande och
Patrik Nilsson torkar svetten i pannan efter att
ha burit in ”nya” möbler i butiken. Jag frågar
honom hur det känns att ha varit arbetslös i sju

år. ”Man blir lätt deprimerad. Måste hitta på
nytt hela tiden.” Han säger att han inte vågar
blicka framåt, utan tar en dag i taget. Att vara
på Second Hand tycker han dock är bra, tyvärr
är hans två år slut i början av augusti, så då blir
det till att leta nytt igen.
Som en kontrast till den svala bitterheten och
slitet ute i butiken har jag lagt märke till ett
visslande som kommer någonstans ifrån. De
glada tonerna rycker i mig, så jag går på jakt.
Och där, i Gymmix ombyggda omklädningsrum, hittar jag Ronny Malmström. Han skruvar
ner radion lite och berättar att han har hand om
allting med sladd. Han kollar så att det fungerar
och prissätter varorna. Ronny har bara ett år
kvar till pension, vilket han ser fram emot med
en aning vemod. ”En ny period börjar. Det
arbetsverksamma livet är över, men jag får hitta
något annat att sysselsätta mig med.” Först var
han emot att ”tvingas” arbeta utan lön, men
nu är han tacksam för sysselsättningen och det

>>
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>> trivsamma gänget som han har hamnat i.

Ronny är glad över att slippa trycket som
jagar hans medarbetare, att behöva hitta
nytt hela tiden och bli ”runtskyfflad”, som
han kallar det.
De jag pratat med under dagen känner
alla att de gör ett ”riktigt” arbete, så en
känsla av att vara utnyttjad finns i gänget.
De upplever att arbetet inte leder till
någon lön (endast aktivitetsstöd) och inte
heller till anställning. Däremot är de så
gott som ense om att de hamnat på en
bra arbetsplats, och jag hör bara lovord
om Olle under tiden jag är där. Olle
försöker uppmuntra gänget att fortsätta
söka jobb, trots otaliga ’nej’. Jag anar att
självförtroendet får sig en törn varje
gång det händer och det går säkert åt en
del energi till att försöka igen. Olle har
bl a haft Christian Malmström på besök
för att berätta sin historia och på så vis
kunnat uppmuntra arbetssökarna. Men
eftersom arbetarna är missnöjda över
vissa saker som Olle som handledare inte
kan påverka nämnvärt, tänker jag att han
sitter i en lite knepig situation. Han håller
väl med till viss del, men känner ändå att
hans jobb är positivt. Han tror även att de
vet om att deras jobb leder till en skillnad
i världen. Olle ser till att de vet om vad
pengarna, som tjänas i butiken, går till.
Personligen är jag, som medlem i kyrkans
missionsråd, väldigt tacksam för att Fas
3:arna, tillsammans med alla våra volontärer, gör ett sådant bra jobb. Mitt hjärta
slår för människor i nöd och Second
Hand gör det möjligt för mig att vara en
del av någonting gott. Jag funderar nu på
hur jag kan ha suttit på våra möten och
hört hur mycket pengar Secondhandarbetet skapar och allt bistånd som kan
förmedlas, utan att reflektera över vilka
som gör mycket av jobbet? Kanske är det
fler med mig som skulle behöva se bakom
våra fina verksamheter och se personerna
som kämpar och står i, dag ut och dag in?
Uppmuntrande ord eller handlingar kan
man inte ge för många av.
Foto & text: Charlotte Åkesson
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En glimt av allt det
Second Hand bidrar

som
r till:

Hej Pingstkyrkan i Karlskrona

!

Wow! Vilken vecka jag har haft
. Helt otrolig! Så överväldigan
de och speciell. Här kommer
liten rapport:
en
TACK för det fantastiska stöd
på 50 000 kr som ni bidrog
med till de syriska flyktingarna
i Irbid i norra Jordanien. Tota
lt fick vi in 95 000 kr och
allt
kom
fram till vår samarbetspartner, Arab Center for Con
sulting/AWT. De hade tillsamma
ns
med
en Babtistkyrka i Irbid
förberett kartonger med förn
ödenheter som mat och blöjo
r.
Var
je
kart
ong
var värd ca 300
kr. Pengarna kommer också
att användas till mediciner till
behövande.
Vi gav dem full rätt att använd
a pengarna till allt det som fatta
s. En del hade inte ens vatten.
Vi fick höra om affärer som
är nerbrända, bröder som är
död
ade
av bomber, fruar som
saknar sina män och man vet
inte ens om de lever eller är
död
a.
I
en av lägenheterna vi
besökte bodde det 23 persone
r i ett rum. En pappa berättad
e
om
tort
yren han fått utstå.
Barnen satt gärna tätt intill
och ville bli kramade. Det blev
myc
ket
skra
tt och mycket tårar.
Vilka människoöden!
Mitt hjärta är fullt av medlidan
de och barmhärtighet för dem
vi mött denna veckan. Människor i oerhörd nöd och det
vi g jorde kändes som en liten
drop
pe i havet, men kanske ändå
betydde något. ”Vi är så glad
a att ni ville komma och häls
a
på
oss.
Ingen har tagit sig den
tiden med oss” & ”dina tåra
r värmer” är kommentarer från
två
mus
limska syriska män i
flyktingboendet.
Jag har mycket att smälta. Mån
ga intryck och avtryck som
dessa människor g jorde i mitt
liv. Frågan är naturligtvis, kan
vi göra något mer? Innan som
mar
en räknar man med 1 miljon
flyktingar i Jordanien.
Tack för att ni var med och
bidrog till en bättre värld för
dessa flyktingar. Med de pen
bidrog kan de hjälpa 167 fam
gar ni
iljer!
Varma hälsningar
Anne Collén
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Aktuellt från styrelsen

Nya ansikten i styrelsen
Vid församlingens årliga administrationsmöte i mars valdes Anders Blomkvist
och Mattias Ekroth in som nya medlemmar i församlingens styrelse. Tillsammans
med övriga i styrelsen ansvarar de nu för att församlingen uppfyller de formella
krav som vårt samhälle ställer på en ideell förening och för att förvalta församlingens tillgångar på bästa sätt.
Men vilka är då Anders och Mattias? Kanske någon av misstag skulle kunna få för sig att det bara
är kvinnorna i de Blomkvistska och Ekrothska familjerna som är aktiva i församlingen idag. Ruth
medverkar ju ofta med sång. Maria syns i sin roll som församlingstjänare både som predikant och
dopförrättare emellanåt. Men den som under en förmiddagsgudstjänst låter blicken glida upp mot
läktaren ser ofta Anders i färd med att tolka till engelska och lite längre ner i salen finns Mattias vid
projektorkontrollen. Det är alltså två aktiva familjer det handlar om.

Men vilka är då de nya styrelsemedlemmarna?
Anders:
Ålder: 38 år
Familj: gift med Ruth och de har barnen Emilie
(9) och Julia (6) och familjen bor i Kättilsmåla.
Yrke /sysselsättning: Anders arbetar på Nokia
Siemens Network i Karlskrona som specialistsäljare för stödsystem till mobila nätverk.
Anders driver också ett eget konsultföretag
inom IT.
– Vad är församlingen för dig?
– Församlingen är gemenskap för mig. När
man är med i en församling så är man genast
del i en gemenskap – inte bara lokalt utan i hela
världen. Det är på samma sätt som när människor med samma intressen bildar gemenskaper
i form av sportklubbar, fritidsföreningar eller
för den del företag. Det som skiljer oss från
dessa andra grupperingar är att vi har en andlig
gemenskap med Gud som binder oss samman.
Det är kärnan i församlingen och vad som gör
att vi har ett engagemang som är avundansvärt
i resten av vårt samhälle idag.
– Vad väntar du dig av styrelsearbetet?
– Arbete! Det är helt klart så att styrelsearbete
kräver sin tid och det är viktigt att det får ta tid
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för att rätt beslut skall fattas. Egentligen tycker
jag att alla skulle få möjlighet att få ta del av
styrelsearbetet någon gång för det ger en sådan
inblick i församlingens verksamhet. Jag kom
från valberedningen och var redan medveten om vilken bred verksamhet vi har i vår
församling. Genom styrelsearbetet så får jag nu
ytterligare insyn i dessa verksamhetsområden
vilket faktiskt påverkar mitt förhållningssätt
till församlingen. Jag tror det är få som tänker
på hur många detaljer som kräver tillsyn för
att församlingens verksamhet skall fungera –
man ser bara det goda resultatet när alla dessa
verksamheter samspelar.

Mattias:
Ålder: 45 år.
Familj: gift med Maria och de har sönerna
Jonas (24), Emil(22) och Albin(18) och bor i
Lyckeby.
Yrke /sysselsättning: Arbetar på Aura Light som
elchef på fabriken i Karlskrona, där man tillverkar kvalificerade lysrörsprodukter med fokus på
miljö och hållbarhet.
– Vad är församlingen för dig?
– Församlingen är framför allt en varm gemenskap som skapar vänskapsband. Ibland har jag
funderat på vilka jag har som jag skulle kunna
vända mig till för att få hjälp om jag hamnar i
en riktigt besvärlig situation och jag har insett
att jag genom församlingen har en stor grupp,
kanske 30-40 eller fler som jag vet skulle ställa
upp. Detta är ju en fantastisk tillgång. Församlingen betyder också olika saker i olika
skeden i livet. När jag växte upp som ung kille
i den stora och dynamiska pingstförsamlingen
i Jönköping var det en viss typ av gemenskap
som jag fick uppleva. Nu, när jag är lite äldre,
har familj och kanske ett lite annat perspektiv
är det en annan form av gemenskap som jag
värdesätter.

– Vad väntar du dig av styrelsearbetet?
– Jag har alltid varit intresserad av att förstå
hur en verksamhet fungerar och kan utvecklas
vidare. Därför ser jag fram emot att sätta mig in
i och bättre förstå församlingens olika verksamheter och att även vara med och ta ett ansvar för
att de utvecklas vidare på ett positivt sätt. Sedan
tycker jag att det är viktigt att församlingen får
en så klar och begriplig information som möjligt om verksamheten och de planer som finns
så att fler också kan vara med i beslutsfattandet
på församlingsmötena. Här vill jag engagera
mig.

Okända talanger

Det är två mångsidiga herrar som nu är invalda i församlingens styrelse. Skulle du träffa på dem
vid kyrkkaffet och vill få en intressant stund så fråga gärna Anders om hans senaste projekt inom
hemelektroniken med fokus på bild och ljud eller varför inte om vilka planer han har för den stora
V-8-motorn han har i sitt garage. Mattias berättar säkert gärna om sin äventyrliga karriär inom
motocross/enduro eller delar med sig av äventyr från sjön (exempelvis hur man gör en ”Titanic” i
Stockholms skärgård).
Text: Christer Hultgren Foto: Göran Olsson

Stolpestad musikkonsult AB
stolpestad.se
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Café Ankaret
söker ny föreståndare
Pingstkyrkans kaféföreståndare, Christina
Pettersson går i pension under hösten
2013. Därför söker vi nu en föreståndare
på deltid och på sikt också en biträdande
föreståndare.

Ekonomi:
EN ”kollektbox” till
hela församlingens
verksamhet
Vår församling bedriver en omfattande
verksamhet där basen är tro, arbete, gåvor,
offer och bön.
Vi har nyligen beslutat att inte längre skilja på
insamlingar till verksamheten i Karlskrona eller
till vårt internationella arbete d v s mellan församlingskassan och missionskassan. Istället kommer
insamlingarna att ske till ett gemensamt konto som
vi kallar för ”församlingens basverksamhet”. Detta
börjar vi praktisera från och med 1 juni. De pengar
som kommer in genom de gemensamma insamlingarna kommer sedan att fördelas till hela församlingens verksamhet enligt de beslut vi fattat gemensamt.
På samma sätt som vi lägger samman insamlingarna
vid gudstjänsterna gör vi med gåvor som ges via
bankgiro eller internet. Vi ber därför att gåvor via
bankgiro eller internet sätts in på Bg 982-2032, det
bankgiro som hittills bara använts av församlingskassan. Från och med 1 juni kommer dessa gåvor att
gå till hela församlingens verksamhet, som då alltså
även innefattar vårt internationella missionsarbete.
Avsikten är att göra det enklare att vara med och
bidra till hela församlingens arbete samt att ingen
del av vår vision för Karlskrona, för regionen eller
internationellt åsidosätts.
Ulf Sundkvist
Föreståndare

Rupert Lindén
Ordförande i styrelsen

Café Ankaret är en restaurang och en mötesplats
för samtal, gemenskap och arbetspraktik. Kaféet
är en del av Pingstkyrkans sociala verksamhet som
bidrar till en ”Öppen kyrka” varje dag.
Om du är vår nya föreståndare i Pingstkyrkans kafé
har du:
• En kristen tro, en grundläggande känsla för
församlingens arbete, för utsatta människor,
• kontaktskapande gentemot myndigheter och
glädje i att dela evangeliet.
• Erfarenhet av matlagning och kaféarbete
• God social kompetens, ledaregenskaper och
kunskap i att driva rörelse så väl ekonomiskt
som arbetsledarmässigt.
För mer information eller ansökan, kontakta:
Pingstkyrkans föreståndare Ulf Sundkvist ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se 070-699 74 40
eller Christina Pettersson chrispet25@yahoo.se
0455-444 47

Caféet med den lugna atmosfären och de stora ytorna, med
plats också för dig som har barnvagn eller är rullstolsburen.
Dagens lunch varje dag. Toast, räksmörgås, egenbakat
bröd, goda kakor, kaffe och te.
För beställningar, ring tel 0455-55547

SommarÖppet: mån-fre kl 9.30-14.30
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Medlemsnytt
Födelsedagar
40 år
1/7 Jenny Eriksen
6/7 Anna Olsson
5/9 Thomas Svensson
50 år
6/7 Lucia Henriques
13/7 Carina Holm
26/7 Maria Petersson
8/8 Magnus Taubert
8/9 Mikael Andersson
10/9 Eva Jonasson
65 år
28/6 Per-Åke Zetterqvist
22/7 Irené Källström
75 år
18/8 Martin Nilsson
8/9 Berit Claesson
12/9 Henry Friman
80 år
9/9 Gunnel Wahlberg

85 år
5/7 Lennart Claesson
90 år
12/7 Ruth Jonsson
91 år och däröver
9/8 Maj-Britt Garheden 93 år
14/8 Maria Pedersson 92 år

Döpta
31/3
31/3
31/3

Kjell Jönsson
Somage Hosseini
Jalaleddin Hosseini

Utflyttade
Ming Zou
Ann-Sofie Othén

Hembud
11/5

Lars Eriksen

Tre grupper blir En
För att hålla vår kära kyrka ren och fräsch finns 8 städlag. För
att hälsa oss välkomna varje söndag finns 6 värdlag. För att
fixa kyrkfika varje söndag finns 9 serveringsgrupper. Dessutom finns det en rad andra medarbetare: det är ljudgrupp,
tolkar, sångare, musiker, förkunnare och barn- och ungdomsledare. Totalt närmare 100 unika medarbetare som gör en
heroisk insats varje vecka!
Sedan en tid har vi blivit uppmärksamma på att flera medarbetare är med i fler än en grupp och att flera medarbetare från
samma familj är med i olika grupper. Det gäller främst medarbetare i serveringsgrupper, värdlag och städlag. Därför skulle
vi vilja göra en förändring. Förslaget är att vi slår samman tre
funktioner och bildar en helt ny servicegrupp som får ansvar
för tre funktioner: servering, städning och kyrkfika.

STORT TACK!
Kyrkan är nystädad och
fräsch. Gården omkring byggnaden är uppsnyggad och städad.
Det var flera personer som
tog sig an arbetsuppgifter i veckan
före stora städdagen och på den
utlysta dagen kom många arbetsvilliga och gjorde en stor insats.
Ett stort tack till alla som med glatt
hjärta, god vilja och gott humör
bidrog till att vi fick allt färdigt.
Asta Carlsson Städledare

Vi bygger om!
Under sommaren 2013 tänker vi
göra i ordning en särskild böneplats i kyrksalen och förbättra
diskrummet på Café Ankaret.
Tanken med böneplatsen är att förbönen vid våra Gudstjänster ska bli mer
tillgänglig, men också att skapa en bra
miljö för våra bönesamlingar under
veckodagarna. Vi tänker använda
platsen till höger om talarstolen, där
den gamla orgeln stod.
På Café Ankaret gör vi en nödvändig
förbättring av diskrummet, så att
arbetet med disken blir mer praktiskt
för alla användare.

Vill du vara med och göra
detta möjligt?

Grupperna blir större och det blir även lite glesare mellan
veckorna, men den vecka som servicegruppen har som sin
ansvarsvecka tjänar den i alla tre funktioner.

Tanken är att vi gör detta med hjälp av
egna insatser, dels genom arbete och
dels genom insamlingar. Anmäl gärna
ditt intresse att jobba till:
Alf Åberg 076-119 25 19 eller
Anders Blomkvist 070-993 84 59
Renoveringen kostar cirka 100 000
Din gåva till Pingstkyrkans Bg 9822032 gör detta möjligt! Märk gåvan:
”Böneplats/diskrum”
Tack på förhand för ditt bidrag!

Kerstin Lundström och Louise Sundkvist, på uppdrag av församlingstjänarkåren

Rupert Lindén och Ulf Sundkvist,
ordförande respektive föreståndare

Visionen: Samordna så att ”krockar” undviks och skapa ett
ökat samarbete mellan de olika funktionerna.
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Pingstvännerna
undervisning
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Det hände något märkligt den dagen.
Den lilla gruppen troende som hållit sig instängd i ”Övre salen” sedan
dagen då Jesus lämnat dem kom ut i
det fria. Och som de gjorde det!
De formulerade sig, hittade orden som folk
begrep och talade med en övertygelse som inte
gick att ta miste på. Mäktigt var bara förnamnet. Det stormade och lyste som av eld omkring
dem. Det var inspiration, som inte kunde
hejdas.
De flesta hade nog trott att den där Jesusrörelsen blåst över. Att Jesu tragiska död på korset
och hans begravning blivit slutet på hela eran.
Han såg inte ut som en vinnare under påskhelgen direkt och efterföljarna verkade inte heller
särskilt starka.
Visserligen gick ryktena om hans uppståndelse, men det slog liksom aldrig igenom. Jesus
var borta från offentligheten och lärjungarna
var reducerade till oigenkännlighet. Ett gäng
svikare som inte ens trodde på sig själva.
Men så kom de ut och bad om uppmärksamhet. Och när de väl fått det reste sig en
person i mängden. Inte vem som helst. Petrus,
han som svurit på att han inte haft något med
Jesus att göra. Han som dragit sig tillbaka till
sitt gamla liv, sitt fiske i Galilén långt från Jerusalem och sorgset konstaterat att drömmen om
en ny värld och ett nytt liv gått förlorad. Men
nu stod han där utan rädsla och predikade så
att ”hela världen” lyssnade.
Med skärpa beskriver Petrus vad som hänt.
Han sätter in berättelsen om Jesus i ett historiskt sammanhang och skapar teologi av resan
som blir begriplig och knyter an till folket. Han
hade ett ärende till sin tid.

Läs hela
berättelsen
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Till slut blir han avbruten: orden
hade träffat hjärtat. Det var revolution i luften.
En revolution utan något annat blod än Jesus.
Det räckte, det behövdes inget annat.
Pingstdagens händelser har med hjärtat att
göra. Hjärnan lämnas inte utanför, men det är
hjärtat som berörs. Det var då, som det är nu.
Verklig förändring nås bara om människans
hjärta involveras. Fördomar kan inte brytas om
inte personlighetens centrum berörs. Omvändelse är inte möjlig om inte själen är med. Kärleken har med identiteten att göra, vårt ”jag”.
Pingstdagens händelser år 33 förändrade
verkligen världen. För en del såg det kanske ut
som en tillfällighet, men det skulle visa sig att
gudsmötet i den ”Övre salen” var mer än så. Det
var ett ”elddop” som inte bara renade från slagg
och annat elände. Det var ett dop i den helige
Gudens Ande, samma Ande med vilken Jesus
vunnit modet att offra sig själv på kärlekens altare.
Den andliga kraften förenade dem. De blev
en själ och fick ett hjärta. De sålde allt de ägde
och bildade en ny gemenskap där man delade
ut ”åt var och en efter var och ens behov”. Alltihop med Jesus i centrum.
Församlingen blev en god kraft för hela
samhället. Var någon sjuk fick hon ett besök.
Behövde någon bröd, delades brödet. Behövde
någon hjälp, kom hjälpen med hast och kraften
tycktes obegränsad. Kärleken likaså. Därför
dröjde det inte länge förrän avundsjukans
hårda stenar haglade bara för att möta bönen,
”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör”.
När jag mediterar över händelserna med
utgångspunkt från Apostlagärningarna fylls
jag av en bön. Be gärna med mig! ”Jesus, ge mig
mer av din Ande! Helige Ande kom!”
Ulf Sundkvist - pastor

