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Våra kamratstödjare:

Ett
år
med glädje och utmaningar

s. 4

s. 9
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Sommarens program

Omorganiserat
i hyllorna s.14

Nya församlingsledare

s. 12

När debatten om homosexualitet gick som högst i våras ringde en
tidning och frågade mig vem som var välkommen till himlen. Straffsparksläge, tänkte jag och svarade. Alla är välkomna! Trodde sedan
att frågan var utagerad, men inte. Det blev förstås en artikel och en
hel del samtal som vi troligen får anledning att återkomma till.
Lite provocerande brukar jag, när den
frågan ställs, namnge några ”riktiga
syndare”, personer i historien som vi
vars handlingar vi verkligen har anledning att avsky, för att lite senare säga
att om dessa människor ångrade sig,
ropade till Gud likt rövaren på korset
i dödens ögonblick, ja då gäller nåden.
Det brukar inte alla gilla. En del menar
att jag reducerar ondskan genom att
lyfta fram nåden på det sättet. Andra
menar att det för vissa handlingar och
överträdelser absolut inte borde finnas
någon nåd, som om hämnden vore ljuv.
Men det gör det. Åtminstone om man
ska tro Jesus.
Sen är det ju inte jag som sköter
öppnandet och stängandet av den där
porten, den mäktiga och omskrivna,
pärleporten. Det får Jesus sköta. Han

som både är domare och frälsare. Blotta tanken på att kombinera en sådan
uppgift är tuff. Den som både vill agera
domare och frälsare råkar förr eller senare illa ut. För Jesus ledde det till döden. Skönt då att berättelsen inte slutar
där. Uppståndelsedagens budskap är
radikalt. ”Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in. Genom blodet
har han frälst mig och bevarat mig som
sin”. Den tron fungerar fortfarande!
Det är bara en grej till. Ingen tvingas.
Nåden måste väljas.
Trevlig sommar

Ulf Sundkvist, Pastor och föreståndare

Ankaret
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Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i
Karlskrona. Ankaret distribueras fritt till alla medlemmar
och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.
Ansvarig utgivare: Ulf Sundkvist
Redaktör: Göran Olsson Mobil: 076-8681113
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
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Pingstförsamlingen
Karlskrona samarbetar med Bilda. Bilda
stöder kulturarrangemang och kurser
som församlingen
själv önskar
arrangera.

PastOrd :

Vem är välkommen
till himlen?

På tältkalaset är
människor som rotfrukter
Det är en solig majkväll och i biblioteksparken i Lyckeby har ett stort tält
rests för tionde året i rad. Utanför spelar barn fotboll för glatta livet men
blir snart inbjudna till att stiga in i tältet. Jag följer med strömmen och förvånas över hur liten ingången verkar vara till tältet då jag slår i pannan. Det
känns inte alls längesen som jag själv var ett av de där exalterade barnen
(och som kunde gå in i tältet utan att slå sig.)
Väl inne i det solbelysta tältet slår jag mig
ner på en av de många bänkarna som snabbt
fylls av människor, både gamla som unga.
Pernilla Bergström tillsammans med Sarah

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

Törnqvist, Signe Allert och Elsa Lundström
ber en bön och drar igång publiken med en
kompissång. Snart intar en långhårig Sten
(Göran Olsson) scenen och försöker med

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Göran Olsson, pastor och vice föreståndare
Pernilla Bergström, ungdomspastor
Carina Holmesson, musik
Stina Olsson, administratör

0706-99 74 40
0768-68 11 13
070-393 97 98
073-632 00 28
0455-555 40

LP-verksamheten Karlskrona
LP-föreståndare, Tomas Jönsson

0455-69 49 79
070-956 65 67

Second Handbutiken: (Bilen: 0768-858655)
Kjell-Göran Åkesson (Second Hand)

0455-200 41
072-187 30 56
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Sten Blomgren hade svårt att förstå varför ingen
ville köpa hans prima morötter.

>> stor möda sälja prima morotsblast i sin ”Blom-

mor och ting”-butik. Ingen verkar dock vilja ha
den och han förstår inte för sitt liv varför, den
är ju så grön och fin, förrän Petrus Allert räddar situationen och förklarar att det är det som
är under jorden som räknas. I detta fall liknas
människans hjärta vid en morot och barnen
får veta att Gud ser till hjärtat på insidan – det
som inte syns.
Man spinner smidigt in i tävlingar och sånger
budskapet om att vi människor alltid dömer
och försöker placera in varandra i fack, men att
Gud ser förbi utseende och ålder och ser alla
med samma ögon. Göran berättar dessutom
att han delat med sig av godis och sedan fått
tillbaka mer. Han uppmanar oss i publiken
att göra detsamma och dela med oss mer i
vardagen.
Snart är det dags för barnbidrag, alla som
vill får chansen att visa upp något man kan
och glänsa i rampljuset en stund. Eftersom
att varenda en är vinnare i Guds ögon så får
alla deltagare pris. Kvällen avslutas med ”Gud
som haver” och en sång som uppmanar alla
att krama så många i sin närhet som möjligt.
Tältkalaset har med värme, humor och glädje
lärt oss att oavsett om man är som en morot, en
lök eller en potatis så är det ändå det som inte
syns som räknas.
Text & foto: Vendela Holmesson
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EtT år med
utmaning
och gläd
Benjamin Lindell:
– Nu när läsåret är över som kamratstödjare,
blev det som du förväntade dig?
– Jag trodde det skulle bli lättare att vara i
skolan, men när man väl var där blev det till
en början mycket att ta in och sedan att befästa
rollen som kamratstödjare och vara stadig i
den. Balansen mellan att vara vuxen, säga ifrån
och att vara deras vän med förtroende. Sedan
trodde jag inte att det skulle vara så svårt att
bo tillsammans med någon men nu har jag lärt
mig att det kan vara riktigt komplicerat.
– Vilka utmaningar har du mött som kamratstödjare?
– Största utmaningen har nog varit att leva
och bo med Christopher, mycket av det är nog
av våra olikhet, men man har lärt sig massor

d
gar
dje

– Bäst är närheten till havet och glassiären så
klart! Det som är mindre bra är hur svårt det
är att ta sig norr ut med kollektivtrafik och att
det är riktigt ruggigt väder på vintern.

genom den prövningen. Skolan har
också varit en utmaning med alla
språk och nationaliteter.

– Hur har stödet från församlingen fungerat
under ditt år som kamratstödjare?
– Jättebra tycker jag, det känns som att problemen som uppstått kunnat lösa sig fort. Man
har känt att församlingen backat upp i det
man har gjort.
– Beskriv kort dina upplevelser av församlingen.
– Församlingen har ett stort hjärta för många
saker. Det ser man på gudstjänsterna och i
alla arbeten som kyrkan jobbar med. Man har
mött många fantastiska människor som har
ett hjärta för Guds rike. Jag har mött riktigt
härliga ungdomar som det varit ett privilegie
att hänga med på fredagarna. Kommer sakna
allihop!
– Vad har varit bäst och sämst med Karlskrona?

– Vad ska du göra nu när du lämnar Karlskrona?
– Då bär det av till Tidan där jag kommer
jobba under sommaren som snickare med
pappa. Efter sommaren åker jag till kära
Åtvidaberg där jag ska läsa upp några kurser
på komvux och förhoppningsvis ta körkort.
När det är färdigt skulle jag vilja flytta till
Jönköping men vad jag gör när jag kommer dit
vet jag inte.
– Tack Benjamin för tiden här i Karlskrona och
du är alltid välkommen tillbaka.

Christopher Åsenlund:

– Nu när läsåret är över som kamratstödjare,
blev det som du förväntade dig?
– Haha, nej! Mitt år som kamratstödjare har
inte alls varit som jag tänkte från början. Jag
trodde att det skulle vara lätt. Att processer
inom mig själv och andra relationer skulle gå
på löpande band, i en stadig takt framåt. Men
jag har fått lära mig att sådana saker tar tid och
inte alltid i den takt som jag vill, det går inte
att ”tenta” av känslor och på så sätt vara klar!
Så året har varit jobbigt och tufft. Men året
har också varit roligare än vad jag trodde, mer
spännande än vad jag trodde och fyllt med mer
kärlek än vad jag hade kunnat tänka mig!

>>
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>> – På vilket sätt har årets som kamratstödjare

påverkat dig personligen?
– Oj, vilken svår fråga. Men jag har nog blivit
mer frimodig under det här året. I skolan hamnade jag hela tiden i situationer där jag ”tvingades” ta initiativ och vara den som driver framåt,
vilket var svårt i början. Men nu tycker jag om
människor så mycket att det inte tar emot lika
mycket längre! Så jag antar att jag har blivit mer
kärleksfull också!
– Vilka utmaningar har du mött som kamratstödjare?
– Jag har fått utmana min blyg- och tillbakadragenhet genom mötet med så många människor.
Att våga lite på Gud har varit en utmaning - både
i skolan och i det personliga. Men de största
utmaningarna har nog varit i relationen till Benjamin. Helt plötsligt är det inte bara min vilja och
mina egna behov som jag bara behöver ta ställning till utan också en annan persons välmående
att tänka på. Otroligt svårt ibland, men väldigt
lärorikt. Man lär känna sig själv på ett annat sätt
under sånna förhållanden.
– Hur har stödet från församlingen fungerat
under ditt år som kamratstödjare?
– Jag tycker att det har fungerat bra. Det har
varit roligt att få komma hem till några av er och
lära känna er lite bättre, tack för det! Men det
finns samtidigt fler av er som jag hade velat lära
känna också, synd att tiden inte räckte till.
– Beskriv kort dina upplevelser av församlingen.
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– Åh, dessa ungdomar alltså! Så underbara! Det
har varit en förmån för mig att få vara med en
liten bit på deras väg i livet tillsammans med
Gud. Det blir roligt att se vilka slags äventyr
Gud drar iväg dem på!
Intrycket jag fått genom gudstjänsterna (och
andra möten) är att ni är en glädjefylld och
längtande församling som vill mycket. Våga lita
på att Gud vägleder och gå den vägen tillsammans! En hunger efter mer av Honom har jag
även fått se genom de människor som i sin brustenhet sökt sig till Honom, vilket är inspirerande, för genom dessa sprickor får Guds ljus en
chans att lysa igenom! (2 Kor 4:7)
– Vad har varit bäst och sämst med Karlskrona?
– Jag vet en sak som passar in på båda kategorierna: närheten till havet. Det är så fint, speciellt
nu när det gröna börjar komma fram. Men det
innebär också konstant vind och mycket regn,
vilket är mindre kul då jag gillar solsken…
– Vad ska du göra nu när du lämnar Karlskrona?
– Efter två månader med jobb och någorlunda
mycket sol hemma i Mora så väntar förhoppningsvis en lägenhet på mig i Jönköping. Jag
har planer på att studera vid ALT (Akademi
för Ledarskap och Teologi). Ni är välkomna att
hälsa på om ni har vägarna förbi!
– Tack Christopher för tiden här i Karlskrona
och du är alltid välkommen tillbaka.
Text & foto: Göran Olsson

Stina Olsson:

I full gång

som administratör
Jag träffar Stina Olsson, nyanställd som
församlingens administratör sedan den
1/3 då hon efterträdde Yvonne Severinsson och Ann Malmstedt.Vi träffas på hennes arbetsrum på församlingsexpeditionen och det blir snart
mycket tydligt att Stina redan är varm i
kläderna i sin nya roll. Telefonen ringer
i ett, problem avhandlas och löses, allt
med ett glatt humör.
Mellan telefonsamtalen frågar jag Stina vad
hon tycker är svårast och vad som är roligast
i den nya uppgiften. Det visar sig att det nog
är samma sak det handlar om. Församlingens
verksamhet är omfattande med ett stort antal
olika verksamhetsområden, med många anställda och med en mängd olika transaktioner
som ska hanteras och bokföras. Samtidigt som
detta gör jobbet utmanande så tycker Stina
att det är inspirerande att tänka helhet och se
sambanden och ha löpande kontakt med de
olika verksamhetsgrenarna.
Nu är ju inte Stina ny inom området ekonomiadministration. Hon berättar att hon under
ett antal år har drivit ett eget företag inom
hälsosektorn men också tidigare arbetat med
administration hos flera företag i Mellansverige. Det har gett en bra erfarenhet att utgå
från även om administrationen i en församling
skiljer sig en hel del från den i ett företag.
När jag sedan frågar Stina om hur det är att
arbeta tillsammans i teamet där ju också
maken Göran ingår så säger Stina att det går

alldeles utmärkt. Man får en ökad förståelse
i en relation när man även ser varandra mitt
i vardagsrollen på jobbet. Det visar sig också
att Stina och Göran arbetat tillsammans på
samma arbetsplats en gång tidigare. Det var
i Laxå på det kända verkstadsföretaget ESAB
som tillverkar svetsutrustning. Där arbetade
Stina med att montera svetsar som Göran varit
med och utvecklat. Tala om ett sammansvetsat
par! (förlåt den dåliga vitsen).
Det har redan gått sex år sedan familjen Olsson flyttade till Karlskrona och det känns som
Stina och Göran har funnit sig väl tillrätta i
vår stad och i vår församling. Då var det en
familj på fyra personer som flyttade sina bopålar. Nu är barnen Alexander och Angelique
utflyttade men kontakten är fortfarande tät
med dem och deras familjer, inte minst med
barnbarnet Alice, ett och ett halvt år gammal.
Vi önskar Stina allt gott i den nya uppgiften
och vi som församlingsmedlemmar kan glädjas åt att behovet av en administratör har fyllts
på ett så lyckligt sätt.
text: Christer Hultgren Foto: Elin Mikmar
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Glimtar
från vår verksamhet

Kontorsstolsrace på After8

Konfahajk på Flakskär

Läkarmissionen med sånggruppen Vocalsis
gästade församlingen den 26 april

För 10:e året anordnades Tältkalas i Lyckeby.

Många fyndade
på LP:s loppis
den 25 april.

8

rnverksvecka
Barn- och ungdomsverksamhetBavarje
amh
h

eten

LP-möten i andra församlingar
– se aktuell annonsering

juni

7	Sö
		

2 0 1 5

ar somm
Onsdagar 09.30 	Spädbarnsmusik 0-1 år
aruppeh
åll
fram till
Torsdagar 09.30 	Musiklekis – 1 år och uppåt
skolstart
.
Fredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6
Men koll
a våra lä
18.00 	MP – Mission possible
ger
p sidåk.
an 811
18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation åfrån
20.01 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt
Söndagar 10.00 Gudstjänst (sommartid)

s o m m a r e n

R i v ut och h ä ng upp !

Program juni-sept’15

10.00	Sommargudstjänst, Pernilla Bergström, Göran Olsson, avtackning
för våra kamratstödjare OBS!! Ny gudstjänsttid
18.00 Väckelsekväll med evangelist Birger Skoglund och sångarduon
Calle Och Toyye. Insamling till utsatta kvinnor i Kongo

10 On 18.00
13	Lö		
14	Sö

Bön
Ungdomarna åker till Nyhem, kontakta Pernilla Begström 070393 97 98
10.00	Sommargudstjänst med församlingsmöte, Göran Olsson, Tomas
Jönsson, lovsångsteam
15.00
Sommarmöte. Gun & LarsErik Anderasson Lillö. Medtag fikakorg.
(vid regn inställt)

17 On
21	Sö

18.00 Bön
10.00	Sommargudstjänst, Göran Olsson, Pernilla Bergström, sång: Carina
Holmesson

24 On

18.00	Ekumeniskt gudstjänst i Biblioteksparken, Lyckeby. Benny Julås
predikar
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Mikael Severinsson, Sång: Ruth Blomkvist & Bea
Dolk

25 To
28	Sö

juli

2

To

5	Sö
9

To

18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst med nattvard, Folke Steen, Magnus Taubert,
sång: Magdalena & Hans Ahlström
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
9

s o m m a r e n

12	Sö

10.00	Sommargudstjänst. Tema: Jesus är Vägen,
Sanningen & Livet! Sören Sigvardsson &
Christer Tornberg

16 To

18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i
kyrkan. Tag med badkläder & något att
grilla
10.00	Sommargudstjänst, Ethel & Anders Bertling
18.00 Sommarmöte. Korvgrillning. Filadelfia Rödeby

19	Sö
22 On

2 0 1 5

23 To
26	Sö

18.00	Ekumeniskt gudstjänst i Biblioteksparken, Lyckeby. Ann-Marie
Östlund predikar
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Rupert Lindén, Pernilla Bergström, sång: Carina
Holmesson

augusti

	Senorendraget 27 juli - 2 augusti - Ungdomsläger, mer info på hemsidan
2	Sö

10.00	Sommargudstjänst, Ulf Sundkvist, Göran Olsson, sång: Elin Olsson
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18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Pernilla Bergström, sång: Marie-Helén Redeén

To

9	Sö

	Knatteläger 9-10 aug Kustgården Senoren, mer info på hemsidan
	Sommarläger 9-14 aug Kustgården Senoren, mer info på hemsidan
13 To
16	Sö
19 On
20 To
23	Sö
27 To

September
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18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Göran Olsson, glimtar från sommarlägren, JarnAllan Josefson
18.00	Ekumeniskt gudstjänst i Biblioteksparken Lyckeby Ulf Sundkvist
predikar
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Ulf Sundkvist, sång: On the road

30	Sö
		

18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst Göran Olsson, sång: Sarah Thörnqvist
10.00	Second voice sjunger i Rödeby kyrka

2 On
4 Fr
6	Sö

18.00 Bön
20.01	After8 - samling för ungdomar
10.00
Bönemorgon

		 11.00

Församlingens höstupptakt - söndagsskolan
startar, Pelle och Gun Hånberg, församlingens
pastorer. ”Efter Gudstjänst” i Hoglandspark,
grillfest, tipspromenad, musik, gemenskap m.m.
		 OBS! Ny gudstjänsttid.

LÄGER I SOMMAR PÅ KUSTGÅRDEN/SENOREN:

SENORENDRAGET

Ungdomsläger tillsammans med ungdomar
från södra Sverige. (Högstadiet och uppåt)
27 juli - 2 aug.
Anmälan på: www.kssb-ung.se
Ytterligare info, kontakta
Pernilla Bergström på: pernilla.bergstrom
@pingstkyrkankarlskrona.se

KNATTELÄGER

SOMMARLÄGER

9-10 AUGUSTI

9-14 AUGUSTI

För alla barn mellan 5 och 8 år. Start söndag
eftermiddag, slut måndag eftermiddag.
Vi sjunger, ber, leker, badar, grillar och
lyssnar på bibelberättelser. Pris: 200kr

För alla barn från 9 år. Lägret startar söndag
eftermiddag och slutar fredag eftermiddag.
Det blir bad, lekar, bibel, sång, bön, äventyr och
annat skoj. Pris: 500kr, syskon betalar 450kr.

Mer info & anmälan på hemsidan: www.pingstkyrkankarlskrona.se Anmälan senast 31 juli

Välkommen till Pingstkyrkans

höstupptakt
den 6 september 2015

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

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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Pingstkyrkans SECONDHAND:

Mer städat, mer tillgäng
Klockan är lite över nio på morgonen
när jag parkerar bilen utanför Second
Hand på Bergåsa. Trots att solen redan
står högt slås jag av förnimmelsen av
blöt jord efter nattens regn när jag
stiger ur bilen. Jag har tagit mig ner
till Second hand för att träffa Helen
Alfzon, projektledare för omorganisationen av verksamheten på Bergåsa.
När jag kommer in i lokalen står Helen längst
ner bland kläderna och är upptagen i ett telefonsamtal. Jag sätter mig i en grön soffgrupp
med en kopp kaffe. När Helen har avslutat
samtalet kommer hon och sätter sig mitt emot
mig i en likaledes grön fåtölj.
– Berätta om ombyggnationen, säger jag
efter att vi har hälsat.
Helen ler mot mig och smakar på sitt kaffe
innan hon svarar.
12

– För det första tycker jag inte om att du
skriver att jag är projektledare för ombyggnationen. Jag är sammankallande i gruppen som
håller i ombyggnationen och inget annat.
– Okej, jag lovar säger jag. Men berätta…
Helen sätter ner sin kopp och jag tar en
tugga på en smörgås som jag fick med mig
från köket när jag hämtade kaffet.
– Vi har varit här i fem år. Butikslokalen har
sett lika dan ut hela tiden. Men vad som har
förändrats är vad kunderna köper. Från början
efterfrågade kunderna inte begagnade kläder.
Idag är det tvärt om. Det mesta vi säljer är
begagnade kläder. Och den efterfrågan ställer
nya krav på hur vi har disponerat butiksytan.
Att sortimentet kläder fick mer yta innebar
att de möbler som tidigare dominerade butikslokalen har flyttat ut till det intilliggande
”garaget”.
Så här i backspegeln menar Helen Alfzon
att det inte var helt lyckat att möblerna i
samma tillsammans med kläder, husgeråd och
böcker. Ofta hände det att man skulle bära ut

Ombyggnationen innebar också att vi har öppnad upp
lokalen så att vi får in mer dagsljus samtidigt som förbipasserande får bättre insyn, menar Kjell-Göran.

gligt

Helen är särskilt glad för den nya bokväggen.
Här kan vi exponera en fjärdedel av vårt sortiment. Framför allt kommer detta att passa alla
de nya böcker som kommer in i en strid ström.

en soffa eller bokhylla när det var fullt med folk i
lokalen. Då fick man ha tungan rätt i mun för att
inte gå på folk eller riva ner något.
– De möbler som nu finns kvar i butiken ska
fungera som påminnelse om möbelförsäljningen i
huset bredvid, säger Helen och fortsätter.
– Någon gång i juni är vi klara med ombyggnaden av butiken, sedan fortsätter vi med möbelhallen i huset bredvid. Sist men inte minst ska vi också
bygga om varumottagningen och uppackningsrummet. Arbetet där måste bli mer rationellt.
– Men på vilket sätt har ombyggnaden underlättat för mig som kund?
Svaret från Helen kommer blixtsnabbt.
– Gäller det kläder så kommer du lättare att
hitta kläder i din storlek. Dessutom har vi byggt
två provrum. Glas, porslin och husgeråd har fått
mer ”luft”. Det vill säga du får lättare överblick så
att du kan hitta det du söker. Det samma gäller för
lampor och böcker.
– Hur mycket omsätter ni?
Helen ser sig omkring som om hon söker efter
någon. Så får hon syn på Kjell-Göran som kommer
mot oss.
– Kjell-Göran, har du försäljningsiffrorna i
huvudet?
– Ungefär 60 till 70 000 i veckan. Vad som går
bäst är säsongsberoende. Just nu säljer vi inga
skridskor men en mycket vårkläder.
Text & foto: Martin Rosengren
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Anna Stolpestad (45). Familj: Maken Peter och barnen
Elliot, Måns och Ludvig. Yrke: Ämneslärare i franska och engelska. Fritidsintresse utöver församlingen: Läsa, umgås med
familj och vänner, träna på Friskis & Svettis.

Nya församlingsle
Ny i kåren: Anna
Anna och hennes man Peter var
några av de första vi lärde känna här
i stan, när jag och min man flyttade
till Karlskrona. De bjöd hem oss på
middag och senare kom vi även med i
samma cellgrupp. Alla som har träffat
Anna tror jag kan skriva under på att
hon är mån om andra och har ett stort
hjärta för människor omkring sig.
14

Ny i styrelsen
Anna, som är uppvuxen i Säter i Dalarna, har
alltid haft församlingen som en naturlig plats
att vara i. Hennes föräldrar har alltid varit
engagerade och är det fortfarande i pensionerad ålder. Hon säger att det är frukten av tron
- att vilja tillhöra och tjäna i församlingen. Här
i Pingstförsamlingen har hon varit medlem
sedan flytten hit 1996 och hon har tjänat på
många olika sätt genom åren, mötesledare,
cellgruppsledare, söndagsskollärare, i lovsångsteam - där det har funnits ett behov helt
enkelt.

Viktoria Eriksen (41). Familj: Maken
Mikael och dottern Ebba. Yrke: Narkossjuksköterska. Fritidsintresse utöver
församlingen: Familj, bakning, båtliv.

edare

n: Viktoria
I mars i år blev hon invald som diakon i
församlingstjänarkåren med fokus på förbön
och lovsångsteam. Ett uppdrag hon tar på
fullaste allvar och ser som ett stort förtroende
från församlingen. Frågan fick hon av Ulf på
väg hem från sista träffen i Värnamo med PLU
(Pingst ledarskapsutbildning) där hon under
två år gått inriktning ”Andligt spår”. Där och
då kändes det rätt direkt men hon ville ändå ta
tid för bön och fundera lite innan hon tackade
ja men hon kände att Gud var tydlig i sin kallelse och hon sa ja.

– Handlar ditt uppdrag då om att vi fr.o.m. nu
bara ska sjunga vissa sånger som låter på ett
speciellt sätt?
– Nej, nej, när jag pratar om lovsång så är
det ingen speciell musikstil jag menar. Det är
skrivna böner av olika slag som vi kan sjunga
och göra till våra egna böner för att lova
och upphöja Gud. Jag har en längtan och en
strävan efter att få leva som vi sjunger i sången
”jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig...”.
Det handlar väldigt lite om musikstil men väldigt mycket om hjärtat och att leva nära Gud.
Under slutet på vår pratstund återkommer Anna till detta många gånger, att leva
nära källan - Gud. Hon tycker att en av våra
viktigaste frågor som församling är att vi ska
hjälpa människor att möta Gud och växa i
en bestående relation med Honom. Vi måste
också ta nya vägar med evangeliet för att det
ska attrahera och vara förståeligt för dagens
människor. Det måste vara relevant och applicerbart i våra liv idag. Vi behöver också få fler
nådegåvor i funktion, fler som profeterar och
ber för människors helanden. Att vi ska leva så
nära Gud att det övernaturliga blir det naturliga. Vi hör ofta att Gud gör under på olika sätt
men jag tror att vi kan få uppleva ännu mer
även här hos oss i Karlskrona.

Viktoria är uppvuxen med kyrka
och församling som något helt naturligt. Först i Lyckeby Filadelfia där
hennes föräldrar varit engagerade
och senare här i Karlskrona. En gång
tidigare har hon blivit tillfrågad om att
vara med i styrelsen men tackade då
nej. Tiden var inte rätt, Ebba var liten
och hon kände inte helhjärtat för att
vara med.
Nu fick hon frågan återigen och svaret blev
denna gång ja! Hjärtat fanns med och hon
kände att hon verkligen ville göra detta, men
räcker tiden till? Ja, det får den själv utvisa,
15

Ekonomisk rapport

tiden alltså, men längtan att få vara med
att påverka, göra skillnad, se församlingen från en annan aspekt vägde i
slutändan över.
Även på jobbet, sjukhuset, där hon
arbetar som narkossjuksköterska är hon
med och påverkar då hon är fackligt
förtroendevald.
På frågan varför hon väljer att engagera
sig i församlingen funderar Viktoria en
liten stund... Varför skulle jag inte? ”Det
är det som är min övertygelse liksom,
det kommer helt naturligt att jag vill
vara aktiv och engagerad och ge tillbaka”. Förutom styrelsen är hon med i en
servicegrupp och musikrådet. Hon som
varken sjunger eller spelar. Men organisera och strukturera - det är hennes grej!
Dels planerar hon, tillsammans med Jenny Eriksen, musiken för alla gudstjänster
och i december är det bara julkonsert
som gäller. Och månaderna innan också
såklart då det är allt praktiskt kring konserterna som Viktoria är med och styr
upp; affischer, biljetter, övningsschema,
ljud och ljus och mycket, mycket mer!
Redan när hon var tonåring kom den
organiserade sidan fram då hon var med
och styrde upp i köket på cafékvällar och
senare var hon även med ungdomsrådet.
När vi kommer in på vilka frågor som
känns viktiga för framtiden i församlingen är det frågor som rör människan,
nytänkande och framförallt att visa
på Guds kärlek som Viktoria landar i.
Människor ska inte känna sig dömda
när de kommer till kyrkan utan vi måste
se och möta människan där den är. Att
våga tänka nytt och nya vägar för att nå
människor är också viktigt menar hon
på men framförallt att vi ska vara en kärleksfull församling som är till för alla.
Text & foto: Elin Mikmar
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Stabilt och
utmanande.
Så skulle Pingstförsamlingens
ekonomiska läge kunna beskrivas
just nu. När 2014 skulle summeras
på administrationsmötet mars kunde
vi konstatera att:
Ur ekonomisk synvinkel är utvecklingen också
god. Efter ett år med viss kamp för att nå
målen främst avseende frivilliga gåvor och
offer, har 2014 inneburit ett lyft. Trots en viss
utökning av personalen i basverksamheten, en
ungdomspastor anställdes, har samtliga verksamheter gått ihop ekonomiskt och totalt skapat ett överskott på 452 325 kr. Det förklaras
dels i ökat givande och dels i ökad omsättning i
Secondhandverksamheten samt gott ansvarstagande i såväl verksamhetsråd som styrelse.
Under året har församlingen kunnat genomföra omfattande biståndsinsatser på 1 486 726
varav 300 637 är insamlade gåvor och
1 186 089 är ett resultat av arbetet i secondhandverksamheten.

Samtidigt.
Under 2014 har också församlingens rehabiliteringsverksamhet bland missbrukare,
LP-verksamheten flyttats från Tennvägen till
Nickelvägen 1 i Torskors medfört nya möjligheter för verksamhetens utveckling. I Secondhandverksamheten har ny verksamhetsledare
anställts och flera volontärer tillkommit. Också
under 2014 sysselsattes ett tjugotal personer i
olika arbetslöshetsprojekt och praktikformer i
samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (citerat ut förvaltningsberättelsen).
Men, låt oss inte slå oss till ro. Nya utmaningar
väntar. Kyrksalen behöver ett lyft och en omsorgspastor behöver anställas. Dessutom vill vi
ha en ekonomi i balans. Därför ber vi om dina
förböner, ditt medarbetarskap och dina gåvor
så att vi tillsammans kan sätta Jesus i centrum
av livet här i Karlskrona och i den värld som
behöver evangeliet.
Markus Lundström
Ordf. i styrelsen		

Ulf Sundkvist
Föreståndare

Kyrksalslyftet
Vi har en plan. Låt oss kalla den ”Kyrksalslyftet”. Planen innebär att vi lyfter ljudmiljön
och belysningen i vår kyrksal. Det kommer i
så fall innebära en kraftig förbättring av ljudoch ljusmiljön i kyrksalen vilket kommer att
ge ett lyft både i konserter och gudstjänster.
Inga större investeringar har skett under
lång tid när det gäller ljud- och ljusmiljön i
kyrksalen.
Nu är det dags. Låt oss göra det tillsammans!
Vi tror att det kommer att kosta runt 250 tkr.
Förslaget kommer presenteras mer ingående
i samband med församlingsmötet efter sommaren. Redan nu kan du ge ett bidrag via
församlingens bankgiro: Bg 982-2032. Märk
insättningen med ”Kyrksalslyftet”.
Musikrådet/Ljudgruppen
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Skänk dina
saker!
- och gör en insats för både
miljö och medmänniskor

Öppettider:
Mån 12 – 17
Tis 17 – 18
Lör 9.30 – 13.30
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

Driver du
företag?
Vill du stödja Pingstkyrkans
verksamhet (innan skatt)?
Annonsera i Ankaret!
För mer information, mejla
info@pingstkyrkankarlskrona.se
Tack till våra sponsorer!:

Bra design för företag
och organisationer.
www.ravnbo.com
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sommarstängt vecka
28-31.
Öppnar åter
8 augusti.
Adr Sunnav. 99A
Tel 0455-20041
Fika på Café 2 nybakat och gott!

Inlämning:
Mån – Tor kl 9 – 15
Tis kl 17 – 20
Mobil: 0768-858 655

www.pingstkyrkankarlskrona.se

LP-loppis!
LP-loppis sommarstängt v 27-31.
Öppnar åter 4 augusti.
tel. 0455-69 49 79 / lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu
LP 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.

M e d l e m s nytt

Födelsedagar
40 år		
9 Juli Paula Gullbing
11 Juli Ulf Pettersson
14 Juli Nicklas Malmstedt
30 Juli Ruth Blomqvist
19 Aug Anders Blomqvist
28 Aug Bizhan Sayyahfar
50 år		
3 Juli Elisabeth Lindén
23 Aug Pär Svensson
27 Aug Daniel Hansson
30 Aug Anna-Filippa
		 Olivendahl
6 Sep Rolf Pagander

70 år 		
15 Juli Per-Olof Nilsson
30 Juli Gun Andreasson
1 Sep Sven Nilsson
75 år		
10 Sep Birgitta Nilsson
90 år och däröver
12 Juli Ruth Johnsson
92 år
9 Aug Maj-Britt Garheden 95 år
14 Aug Maria Pedersson 94 år

Hembud
13 Aug. -14 Jarl Brolin
4 Mars Karin Karlsson
24 Jan Gun Bennett

60 år		
24 juni Billy Resin
13 Sep Ann Dehlin

Dop		

65 år		
31 juli Inga-Maj Persson
9 Aug Gerd Josefson
28 Aug Tommy Pettersson

Utflyttade

8 mars Marita Andersson

10 maj
10 maj

Anne Löfqvist
Stefan Löfqvist

Tack från Louise:
Kära vänner, jag vill av hjärtat få uttrycka mitt varma tack för mer
än elva års tjänst i församlingen. Jag har känt en stor glädje att tjäna
i de olika uppgifter jag haft. Ni har fått mig att växa, utvecklas och
utmanas. Det är stort!
Jag är glad att jag även i fortsättningen får finnas med och tjäna i
olika uppgifter tillsammans med alla fantastiska volontärer i vår
församling.
Tack för förtroendet ni visat mig genom åren och fortfarande visar
genom att stå bakom mig i min nuvarande tjänst som sjukhuspastor.
Tack också för den fina tavlan jag fick i
samband med avtackningen i kyrkan och
för uppvaktningen på min 50 årsdag i
januari. Jag känner mig överväldigad.
Men framför allt detta vill jag tacka för
all den kärlek ni visat och visar mot mig.
Med kärlek och tacksamhet/
Louise Sundkvist

Cellgruppen
- en grundsten i en
växande församling
Nu är det dags att ta nya tag
friska tag i våra cellgrupper,
då de har minskat i antal de
senaste åren. Det är viktigt att
vi i de små grupperna lär oss
att förstå och praktisera bibeln,
att vi ber med och för varandra
och lägger fram det vi har på
hjärtat.
Cellgruppens betydelse har ju
varit att vi samlas för gemenskap med lite fika, och att
någon kanske läser att bibelord
och att man därefter samtalar
om detta. Man lär även känna
varandra och vågar kanske
lägga fram något som man vill
att man ber för.
”Apg. 2:46-47 Varje dag var de
troget och enigt tillsammans i
templet, och i hemmen bröt de
bröd och delade måltid med
varandra i jublande, innerlig
glädje. De prisade Gud och var
omtyckta av hela folket. Och
Herren ökade var dag skaran
med dem som blev frälsta.”
Vi tycker att det är dags att ta
nya friska tag i våra cellgrupper,
vi vet att det är några grupper
som verkligen är aktiva och
vi hoppas att fler ska komma
igång. Är det någon som vill
starta en ny grupp så kommer
vi att stötta och hjälpa till med
detta.
Kontakta gärna oss om ni har
frågor eller behöver stöttning
och hjälp gällande cellgruppen.
Birgun o Rolf Petersson
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Alla föräldar vill ge sina barn en trygg
och god miljö att växa upp i. Ett hem,
en växtplats där barnet lär sig gå och
prata, där vi ger barnen närhet, kärlek
och omsorg, så att de kan växa och
utvecklas.

undervisning

Jag tror att det är likadant i Sverige. Föräldrarna har störst betydelse när det gäller deras
barns andliga utveckling och så tycker jag att
det också ska vara.
Genom åren som pastor har jag tyvärr
ibland mött föräldrar som lagt ut deras
barns andliga utveckling på entreprenad. De
anser att församling ska ta fullt ansvar för
att deras barn ska lära sig om Gud, Jesus och
1954 skrev Dorothy Law Nolte, en krönika
bibeln. Om deras barn sedan väljer att inte gå
för The Torrance Herald. Det blev en text om
i kyrkan utan ränna ute på stan, som några
barnuppfostran som skulle bli en vägledning
föräldrar har uttryckt det, så är det jag som
för miljontals föräldrar över hela världen.
pastor som inte fullgjort mitt uppdrag.
Jag kan hålla
med om att vi som
Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma
församling har ett
Ett barn som möter fientlighet lär sig att slåss
ansvar för barns och
Ett barn som möter fruktan lär sig försiktighet
ungdomars andliga
Ett barn som möter medömkan lär sig tycka synd om sig själv
utveckling, men endast
Ett barn som förlöjligas lär sig skygghet
som ett komplement.
Ett barn som möter avundsjuka lär sig att avundas
Huvudansvaret för
Ett barn som möter skam lär sig att känna skuld
barn och ungdomars
Ett barn som får uppmuntran lär sig självförtroende
Ett barn som möter tolerans lär sig tålamod
andliga utveckling
Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta
ligger i första hand hos
Ett barn som blir accepterat lär sig att älska
föräldrarna. ”Barn gör
Ett barn som blir uppskattat lär sig att tycka om sig själv
inte som vi säger utan
Ett barn som får erkännanden lär sig att det är bra att ha ett mål
som vi gör”.
Ett barn som får vara med och dela lär sig generositet
Ett barn som möter ärlighet och hederlighet lär sig vad sanning och rättvisa är
Om den tesen också
Ett barn som möter trygghet lär sig tro på sig själv och på andra
går att applicera på
Ett barn som möter vänlighet lär sig att världen är en bra plats att bo på
barns andliga utveckling är det oroväckanEn kort sammanfattning av hennes text skulle de om svenska barnfamiljer fungerar som de
kunna vara ”Barn gör inte som vi säger utan
amerikanska, där undersökningen(1) redovisade att endast 9% regelbundet läste bibeln och
som vi gör”.
bad tillsammans med sina föräldrar. Jag tror
Det troliga är att det är likadant när det gäller att det ser liknande ut i svenska familjer.
våra barns andliga utveckling. Att de gör som
Därför kommer vi som församling inbjuda
sina föräldrar när det t.ex. gäller bön, bibelföräldrar och andra vuxna att samtala omläsning, gudstjänstbesök och andliga samtal.
En amerikansk underökning(1) som gjordes för kring dessa frågor under hösten. För hemmet
några år sedan kom fram till att de som hade
är och förblir den viktigaste växtplatsen för
mest betydelse i ett barns andliga utveckling
våra barns och ungdomars andliga utveckling.
var: 1. Mamma, 2. Pappa, 3. Pastorn, 4. Mor –
/Göran Olsson, Pastor
och farförälder.
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(1)

= (www.search-institute.org)

Foto: Göran Olsson

– en växtplats

Foto: Flickr©Dennis Jarvis

Hemmet

