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Fyra sidor Från
sommarens barnoch ungdomsläger:

”Det är på
läger allt
händer”
höstens program

Louise ny
sjukhuspastor

s. 14

Möt våra kommande
kamratstödjare s. 16

s. 9

PastOrd :

Mitt viktigaste val

Nu är det bara dagar kvar till valet. Politiker
gör nu allt för att visa vilka visioner de har.
I stil med ”röstar du på oss kommer vi att…” avges det löften som
aldrig förr. Det är verkligen intressant att följa debatten, men tyvärr
pågår också en smutskampanj. På ena sidan gör man allt för att varna
vad som händer om den andra sidan vinner och vice versa. Den delen
av politiken gillar jag egentligen inte alls. Politik borde handla mer om
värderingar och visioner än om smutskastning.
Som väljare är det inte så enkelt. Inget
parti har allt. Ska man välja måste man
kompromissa. Ändå tycker jag om möjligheten att välja, inte bara för frihetens
skull utan också för att det ger mig möjlighet att påverka. Varje röst gör faktiskt
en skillnad.
Just där finns en viktig koppling till
livet med Jesus. Vid läsningen av evangelierna ser vi ofta hur Jesus ställer frågor
i stil med; ”Vad vill du?”. Han relaterar
till människans personliga tro. Att en
människa sträcker sig mot Jesus har en
avgörande betydelse. Nu är Jesus ingen
politiker, med vilken man kan kompromissa hur som helst. Jesus är Guds son,
frälsaren, men ändå någon som önskar bli
vald av oss i tro och kärlek, inte av tvång
eller rädsla för vad som kan hända om vi
inte tror.
Därför fortsätter vi som församling

att betona trons betydelse för livet. Under
hösten blir det sex temagudstjänster som
anknyter till hur de första kristna formulerade sin tro och hur de uppfattade
bibelns undervisning om Gud, förlåtelse,
kyrkan och det eviga livet. Allt detta
sammanfattat i den apostoliska trosbekännelsen.
Så kära politiker och väljare, det
viktigaste valet hålls trots allt inte den
14 september. Det hålls varje dag i varje
människas hjärta. För min del har jag
bestämt mig. Jag väljer att tro på Jesus,
inte bara för det han lovar, utan främst för
den han är.
Med förhoppning om en bra höst och
intressant läsning.

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

Ungdomsläger 2014

Ungdomar, Gud och
en massa spindlar
Med ett smile i fejset tog jag min bil från Senorenlägret hemåt.
Vi gjorde ett stopp vid restaurangen Max, där vi ledare åt vår ”sista”
måltid tillsammans. Man kan inte sluta le efter en sådan här vecka.
Denna vecka gjorde verkligen intryck på mig, på flera olika sätt.
Vilka goda ungdomar, vilken mäktig Gud vi har och tänk att man
får vara en del av detta. Glädje!
>>

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 och vice föreståndare
Louise Sundkvist, församlingsdiakon
Pernilla Bergström, ungdomspastor
Carina Holmesson, musik
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt , ekonomiassistent
LP-verksamheten Karlskrona
LP-föreståndare, Tomas Jönsson
Second Handbutiken: (Bilen: 0768-858655)
Olle Lundström (Second Hand)

0706-99 74 40
0768-68 11 13
Tjänstledig
070-393 97 98
073-632 00 28
0455-555 40
0455-555 40
0455-69 49 79
070-956 65 67
0455-200 41
073-440 47 57
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Tre av grabbarna från Karlskrona
njuter i sommarvärmen

>>

Lägret satte igång på måndagskvällen, då de
lite äldre ungdomarna kom. Dagen efter kom
de yngre deltagarna. Förväntan, nervositet och
spänning låg i luften. Totalt blev vi 107 deltagare och ca 30 ledare, glada ungdomar och ledare
från Växjö, Nybro, Kalmar, Ljungby, Karlshamn
och KARLSKRONA!
Hela lägret hade ”Jesus är…” som tema och det
genomsyrade varje dag. Allt från gruppsamlingen som vi hade på morgonen, den personliga
andakten man hade själv, morgonsamlingen,
bibelstudiet för högstadie- och gymnasieelever
och kvällsmötet. Allt hade en härlig röd tråd.
Utöver alla samlingar fanns det olika workshops
man kunde välja mellan; segling, sport, lek,
jonglering, pyssel etc. Sedan blev det självklart
alltid bad, p g a värmen. En dag hade vi stortävling med massor av olika grenar, där deltagarna
fick tävla i sina grupper och det blev succé! En
kväll hade vi festkväll där alla var uppklädda, en
annan kväll danstävling (där en från Karlskrona
vann!) och en tredje kväll hyrde vi Barnens gård.
Då dunkade musiken och både ungdomarna
och ledarna blev som barn på nytt, när man
tillsammans åkte vattenrutschbana, hade vattengympa och tävlade. Varje kväll kom dagens
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höjdpunkt, kvällsmötet. Där var det först lite
underhållning, men därefter blev det en gudstjänst med vittnesbörd av en av ungdomarna,
lovsång och undervisning av någon ledare.
Dessa kvällar blev enormt starka på många
olika sätt. Att få höra ungdomar vittna om vad
Jesus gjort i deras liv. Höra ungdomar utmana
sina egna vänner att ta Gud på allvar. Att höra
undervisning som utmanar i det kristna livet, att
få hjälp i att flytta fokus från sig själv till Gud i
bön och lovsång. Det gjorde intryck. Att under
ett läger på sex dagar skapa en kultur där man
uppmuntrar varandra, ger sig hän i lovsång och
vågar vara sårbar; det är starkt. Många ungdomar fick möta Gud för första gången under
detta läger, flera tog emot Jesus, flera ungdomar
blev friska efter att någon hade bett för dem.
När jag frågade våra egna ungdomar vad de
tyckte var det bästa med lägret, så var det
kvällsmötena och sen stortävlingen och Barnens
gård. Därefter tillade de; alla sköna människor.
Efter en härlig vecka med underbara ungdomar,
en fantastisk Gud och en mängd olika sorters
spindlar, somnar jag gott i min egen säng med ett
leende på läpparna. Tack Gud!
Pernilla Bergström
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Sommarläger 2014

Det är på läger
allt händer!
Alla lägerdeltagarna och ledare samlas i det lilla träkapellet på Senoren. Det är
sista kvällen på lägret och vår lyckade festkväll ska avslutas med en andakt. Göran
pratar och berättar om Guds ofrånkomliga kärlek och så ger han alla möjligheten
att säga ja till ett liv med Jesus. En av bänkarna längst fram är lämnad tom för att
de som vill ta sitt beslut idag ska kunna sätta sig där och be tillsammans.
Tillsammans börjar vi sjunga ”Du omsluter
mig på alla sidor” och det är då det händer. Det
lilla kapellet fylls av en ny energi, av en påtaglig
närvaro. Och barnen strömmar fram, det är så
många som idag vill ta sitt beslut att leva med
Jesus att de inte får plats på den bänken som var
lämnad tom. De fyller två hela bänkar och inte
ens då får alla plats. Så många barn bestämde
sig för att följa Jesus.
Att se alla dessa barnen får mig att inse varför
jag är här, varför läger är så viktigt. För det är på
läger det händer. Det är på läger man blir väckt

6:30 av barn som bankar i grytlock. Det är på
läger man får panikduscha för att varmvattnet
är slut. Det är på läger man lär sig att klara
långa dagar med få timmars sömn. Men det är
också på läger man får se barn som tar hand om
varandra i alla lägen, och det är på läger många
barn tar sitt beslut att leva med Jesus.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen, det
är på läger allt händer!
Astrid Allert

5

knatteläger 2014

Bön och bad
Klockan 15.00 anlände 13 härliga barn
i åldrarna 5-8 år till Kustgården på
Senoren. Några behöll någon förälder
kvar, andra stannade själva.
Den första aktiviteten på lägret var fika, det
bjöds på goda smörgåsar och saft av den trevliga kökspersonalen. Därefter var det dags för
samling som började med en rolig namnlek där
det krävdes ett bra minne. Jag måste säga att
barnen klarade detta bättre än oss vuxna.
Temat på samlingarna i år var bön och Camilla
berättade att det finns olika sätt att be, lovsång
är en sorts bön, man kan be i tanken och bön
handlar också om att lyssna till Gud. Vi blev
påminda om att Gud alltid har tid för oss och
ser oss, han ”hör” till och med vad vi tänker.
Samlingen avslutades med bönämnememory,
ett nytt sätt att både be och spela spel samtidigt.
Väldigt spännande!
Därefter var det dags för lek, som gick ut på att
leta efter farfars pengar som låg utspridda ute på
gräset. Det gällde för de olika lagen att plocka
upp så många papperspengar som möjligt. Det
tog inte många minuter för lagen att plocka upp
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pengarna och ett av lagen blev vinnare.
Efter detta passade det väldigt bra med bad
i havet och där tog jag tillfället i akt till att
samspråka lite med barnen. Jag var lite nyfiken
på vad barnen tyckte var bäst med knatteläger.
”Rummen, sova över, att jag har fått pengar till
godis, att leka, alla kompisar, vara tillsammans
och bada”, var några av svaren. Allt som hör
läger och sommaren till. Eftersom lägertemat
är bön, fick barnen frågan om de brukade
be, prata med Gud. Jag fick härliga och ärliga
svar; ”ibland, men jag brukar mest prata med
mamma eller pappa”. Någon annan sa ”jag brukar alltid be för mina sår, jag brukar be att det
ska bli bra och att mamma ska bli bra i foten”.
När badet var över var det dags för Agnes och
Elin att öva dans innan det var dags för kökets
goda hamburgare och kladdkaka. Mums!
Kioskbesök och uppträde av barnen var näst
på programmet innan kvällen avlutades med
aftonbön. En fantastisk dag, med en fantastisk
Gud och fantastiska barn helt enkelt.
P.s ”Vet ni vad elefantens favoritbokstav är? …
snabel-A” (hört från barnamun).
Maria Ekroth

Vi har fått
uppdraget att
göra människor
till lärjungar
Vi har fått uppdraget att göra människor
till lärjungar enligt Matt. 28:18-20. Samtidigt säger Jesus att vi ska hjälpa och då
särskilt fattiga, åsidosatta och hjälplösa.
Från våra missionsområden hör vi hela tiden
vittnesbördet om total förvandling av människor,
familjer, samhällen då vi når någon enskild människa med det förvandlande evangeliet. Från ett liv i
förnedring har livet förändrats till glädje och kärlek.
Människor med missbruksproblem och en kriminell
historia tar nu ansvar för sina familjer, gör gott och
blir givmilda.
Vårt samarbete med staten, SIDA via PMU, verkar
bli kraftigt reducerat under kommande år. Kritiken
som finns mot oss är att vi är alldeles för enskildsinriktade i stället för att inrikta vår hjälp mot större
grupper, hela samhällen.
Linnea och Ingmar Bergström gjorde i våras en resa
till Bangladesh. Mitt bland all undervisning om
HLR, möten om stragier för hur det sociala arbetet
ska fortsätta möter människor Jesus till helande av
både ande, kropp och själ. De berättar med inlevelse
om vad som skedde när de under bön la sina händer
på människor. Vad dessa möten kommer att leda till
kanske vi får se senare. Till en början kan vi rapportera om stor glädje. Tillbaka har vi även fått en fråga
om ett arbete bland onådda folk.
Vårt arbete i Mellanöstern och Nordafrika kommer

också att förändras då vår utsända missionär Niclas
Collén erbjudits att ta huvudansvar för projektet
Key Cities. Det handlar om att IBRA ska understödja missionärer i Bangkok, Kario, Dar es Salaam
och Mexiko City. Storstäderna blir nyckelområden
för evangeliet att nå massorna vid den urbanisering
som pågår. Samtidigt är strategin fortfarande att
vinna en och en.
I San Antonio, Bolivia, rapporteras om ledarskapskurser som resulterar i att nya byar får höra
evangeliet, att internatet har genomgått ROT av
både el, VA, kök och duschar och att församlingarna
mår väl. Oscar Gazone som leder arbetet har haft
en del bekymmer med hälsan men är annars vid
gott mod. Gabriel, internatets föreståndare, har med
sin nya benprotes ännu bättre kunnat arbeta med
ungdomarna och projekten runt internatet. Han är
så tacksam.
I Chulucanas, Peru, fortätter arbetet i församlingarna. Många blir frälsta och nya församlingar bildas.
På handikappcentret jobbas det på för att hjälpa så
många som möjligt.
Vi gör skillnad. Som församling är vi välsignade
då vi har trogna givare och en arbetsstyrka som
omvandlar saker till ekonomiska resurser på Second
Hand. Det finns plats för fler som vill ge och arbeta.
Välkommen!
I tacksamhet

Rupert Lindén, Missionsrådets ordförande
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Glimtar
från församlingens verksamhet

Kören Second
Voice uppträdde på Live
Green-scenen,
en del av årets
Skärgårdsfest

Lisa Fredlund från Kristianstad
talade under ungdomshelgen
på Nyhem

Apell av
Ulf Sundkvist

Ett gäng ungdomar från Karlskrona
besökte ungdomshelgen på Nyhem
där de bl.a. fick lyssna på Planetshakers från Australien.

På pingstdagen döptes Martin
Rosengren i Studentviken.

En hissnande åktur
fick många ungdomar
uppleva när vi åkte till
Tivoli i Köpenhamn.
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Många kom till
Pingstdagens gudstjänst vid Studentviken där de bl.a. fick
lyssna till Alf Lax
med band.

Barn- och ungdomsverksamhet varje vecka

Möten på Kungsmarken på lördagar
17.00 ojämna veckor. Se aktuell annonsering
LP-möten i andra församlingar
– se aktuell annonsering

30	Lö
31	Sö

2 0 1 4

Onsdagar 09.30 	Spädbarnsmusik 0-1 år, start 3/9
Torsdagar 09.30 	Musiklekis – 1 år och uppåt, start 4/9
Fredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6, start 12/9
18.00 	MP – Mission possible, start 12/9
18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8, start 12/9
20.01 	Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt, start 6/9
Söndagar 11.00 Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. Start 7/9

H ö s t e n

R i v ut o ch h ä n g upp!

Program sept-nov’14

Stick- och handarbetscafé
i Second Hands cafédel, Bergåsa.
Varannan onsdagar, jämna veckor
Start
kl. 15.30 till 18.00, fika 5:pt.
10 se

10.00	Lp-loppis på Nickelvägen 1, Torskors
10.00	Sommargudstjänst, sjukhuspastor Jonas Pramwall, pastorsavskiljning
för Louise Sundkvist

september

Båtresa med missionsbåten Shalom. kl. 10-16. Kostnad
350kr, I priset ingår en dagstur i Blekinges skärgård med fika x 2 samt
lunch. Anmälan till Asta Carlsson 0705-940612. Anmäl eventuella
allergier.Totalt 50 platser, först till kvarn....
		
17.00
Bönegemenskap. Filadelfia Rödeby
3 On 09.30	Spädbarnsmusiken startar
		 18.00	Bön
4 To
09.30	Musiklekis startar
		
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
5 Fr
20.01	After8 - samling för ungdomar
6	Lö
14.00	Andakt af Klint
7	Sö
10.00	Bönemorgon
		 11.00
Församlingens höstupptakt
- ”Vi tror på den kristna församlingen”, Ulf Sundkvist, Göran Olsson,
Pernilla Bergström, söndagsskolan startar, ”Efter Gudstjänst” i
Hoglandspark, grillfest, tipspromenad, musik, gemenskap m.m.
2

Ti

10 On
11 To
		
12 Fr
		
		
		

10.00

18.00	Bön
14.30	Andakt Vitus Elena
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
18.00
Joy startar - Fredagskul från åk 2-5
18.00	MP – Mission possible stratar - för åk 6 & 7
18.00
CC – Confirmation Challenge stratar - Konfirmation för åk. 8
20.01	After8 - samling för ungdomar
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H ö s t e n

14	Sö
		
		
17 On
		
		

2 0 1 4

13.00	Andakt Fridlevstad
14.15	Andakt Elineberg
14.00	Mötesplats tillsammans med RPG i Möllebackskyrkan: Dan-Inge
Olsson, sång- och musikprogram. Andakt
		 18.00	Bön
18 To
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
19 Fr
20.01	After8 - samling för ungdomar
21	Sö
10.00	Bönemorgon
		
11.00
Gudstjänst med nattvard & söndagsskola - ”Vi tror på Fadern”,
Göran Olsson

24 On
25 To
		
26 Fr
27 Lö
28	Sö
		

18.00	Bön
18.00	Rödebygemenskap: Pernilla Bergström. Noomi Hedström. Fika!
Filadelfia Rödeby
18.30	Bön och lovsång tillsammans med LP
20.01	After8 - samling för ungdomar
17.00 Församlingsafton 17.00-19.00, Knytis och förhandlingar
10.00	Bönemorgon
11.00
Gudstjänst med söndagsskola- ”Vi tror på Sonen”, Ulf Sundkvist

oktober

1 On 18.00	Bön
2 To
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
		 18.30
Alpha start
3 Fr
20.01	After8 - samling för ungdomar
4	Lö		Ev Second Voice till Holmsjö - Konsert Allhallen
5	Sö
10.00	Bönemorgon
		
11.00	Missionsgudstjänst med Anita och Göran Olsson. Fokus Peru,
Nattvard, söndagsskola
		
18.00
Förbön och lovsång
8 On
9 To
		
10 Fr
12	Sö
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10.00	Bönemorgon
11.00
Gudstjänst för små & stora, Göran Olsson, Pernilla Bergström,
Barnrådet, Kamratstödjarna välkomnas
18.00
Förbön och lovsång, för hösten 2014

		

18.00	Bön
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
18.30	Bön och lovsång tillsammans med LP
20.01	After8 - samling för ungdomar
10.00	Bönemorgon
11.00
Gudstjänst med söndagsskola - ”Vi tror på den helige Ande”,
Ulf Sundkvist
18.00	Sjukhuskyrkans höstmöte, sjukhuspastor Louise Sundkvist

15 On
		
		
16 To
		
		

13.00	Andakt Fridlevstad
14.15	Andakt Elineberg
18.00	Bön
14.00	Andakt Fregatten
17.00
Filmkväll. Fika! Filadelfia Rödeby
18.30	Alpha

18.00
”En kväll mot slaveri” - musik, fakta och samtal.
20.01	After8 - samling för ungdomar
10.00	Bönemorgon
11.00
Gudstjänst med söndagsskola - ”Vi tror på syndernas förlåtelse”,
Pernilla Bergström. Maria Ahlin från ”Free them”.

2 0 1 4

21 Ti
12.30	Sopplunch med bibelsamtal: Ulf Sundkvist och Asta Carlsson
22 On 18.00	Bön
23 To
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
		
18.30	Bön och lovsång tillsammans med LP
24 Fr
20.01	After8 - samling för ungdomar
25	Lö		
ev Höstkonsert
26	Sö
10.00	Bönemorgon
		
11.00
Gudstjänst för små & stora, Göran Olsson, Barnrådet

H ö s t e n

17 Fr
		
19	Sö
		

29 On
30 To

18.00	Bön
18.00	Rödebygemenskap: Barbro & Stanley Karlman, Karlshamn. Fika!
Filadelfia Rödeby
		 18.30	Alpha
31 Fr
20.01	After8 - samling för ungdomar

november

2	Sö
		
		

10.00	Bönemorgon
11.00
Gudstjänst med nattvard - ”Vi tror på evigt liv”, Göran Olsson
18.00
Förbön och lovsång

4 Ti
5 On
6 To
		
7 Fr
8 Lö
9	Sö
		

17.00
Bönegemenskap. Filadelfia Rödeby
18.00	Bön
17.00
Kring Ordet! Bibelundervisning, Kvällsfika, Filadelfia Rödeby
18.30	Bön och lovsång tillsammans med LP
20.01	After8 - samling för ungdomar
17.00 Församlingsafton 17.00-19.00. Knytis och förhandlingar
10.00	Bönemorgon
11.00
Gudstjänst, Ulf Sundkvist, offergång

Vi tror – temagudstjänster
Under hösten forsätter vi på temat tro. Med utgångspunkt från bibelns
undervisning och hur de första kristna formulerade sig söker vi gemensam
andlig vägledning för en tro som fungerar i 2000-talets Sverige.
Vi tror på den kristna församlingen
Vi tror på Fadern
Vi tror på Sonen
Vi tror på den helige Ande
Vi tror på syndernas förlåtelse
Vi tror på evigt liv

7 september
21 september
28 september
10 oktober
19 oktober
2 november

Bild här?
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Alpha 1.0 och 2.0

Kvällar om Gud &
meningen med livet

– med mat, seminarier och samtal

Alpha 1.0 Grundkurs i kristen tro som
vänder sig till dig som vill få tag i den kristna
trons grunder.
Alpha 2.0 Fortsättningskurs som ger
möjlighet till en fördjupning och vänder sig till
dig som redan har en tro och vill veta mer.

För anmälan eller mer information:
Mejla: info@pingstkyrkankarlskrona.se eller
ring Ulf Sundkvist 070-699 74 40
Sista anmälningsdag 25/9.
Introduktionskväll 2/10
Självkostnadspris för mat och material.

17-19 oktober
-en helg mot slaveri
• Fredag 18.00 En kväll mot
slaveri med musik, fakta och samtal
• Lördag – Överskottet på
Secondhand specialinriktats mot
slaveri
• Kalmar Pingst på lördagen kl
18:00 med Maria Ahlin från Free Them
• Söndag 11.00 Gudstjänsten gästas
av Maria Ahlin från ”Free them”
En organisation som jobbar med
trafficking i Sverige.

FN:s antislavdag står i
centrum för den 17-19 oktober
i Pingstkyrkan. Enligt FN finns
det 27 miljoner slavar i världen.
1,2 miljoner barn och ungdomar
utsätts varje år för trafficking.
Församlingen vill tydligt markera
sitt ställningstagande i frågan.

Fredagskvällen ger en inblick i hur slaveriet i världen
är utbrett och hur det är organiserat samt vad var och
en kan göra för att påverka situationen. Vi kommer också
att uppmärksamma ett hjälparbetet BaanChivitMai (”Hem
för nytt liv”) i Thailand - en fristående hjälpverksamhet
som har räddat flera hundra barn och ungdomar
undan prostitution och knarkhandel.
I söndagens Gudstjänst med temat ”Vi tror
på syndernas förlåtelse” uppmärksammas människohandeln i Sverige genom organisationen ”Free them”

Att vara
till hjälp
människa har varit en förmån och något jag är
tacksam för.
– Vad har den största utmaningen
varit som sjukhuspastor?
– Det har varit att stanna kvar i det allra
svåraste och bottenlösa när orden inte längre
fungerar och att vara kvar och inte komma med
lösningar. Personligen har det också varit en
utmaning att hitta en balans i livet så att allt det
man möter på sjukhuset inte tar överhanden.
– Du slutar som sjukhuspastor och
flyttar till Göteborg, varför?
– Jag kommer börja som pastor i Saronkyrkan i
Göteborg. Jag tror Gud vill använda mig i arbetet med att utveckla den kristna gemenskapen i
just en storstadsmiljö. Jag har trivts fantastiskt
bra som sjukhuspastor, men jag brinner för att
forma en församling dit nya människor hittar
tron och växer andligt.
– När flyttar ni till Göteborg och följer hela familjen med?
– Vi flyttar i omgångar. Min fru Maritha flyttar i augusti och jag kommer efter i slutet av
september. Vår dotter Klara kommer ni se mer
av eftersom hon blir kvar i Karlskrona och finns
i Pingstkyrkans ungdomsarbete.
– Vad har varit det bästa med att
vara sjukhuspastor?
– Det här känts bra att få vara till hjälp i alla
dessa samtal med människor i mycket svåra
situationer. Jag har verkligen lärt mig oerhört
mycket om hur människans inre landskap
kan se ut när sjukdom, olyckor och förluster
drabbar. Att få gå en sträcka med en annan

– Vad är sjukhuskyrkans viktigaste
uppgift tycker du?
– Det är att förmedla Guds omsorg till människor som har det svårt. Det är att ibland vara ett
ställföreträdande hopp för den som är modlös
och möta de existensiella frågor som uppkommer när livet ställs på ända.
– Nu kommer Louise Sundkvist att ta
över efter dig, hur kommer det att
gå tror du?
– Det kommer att gå alldeles utmärkt. Jag
har stort förtroende för Louise och det känns
väldigt bra att lämna över till henne. Hon har
det som krävs.
– Har du några råd till henne?
– Jag tror det är viktigt att sätta sunda gränser
mellan jobb och fritid och sedan värna om
dem. Detta är en tjänst med hur mycket behov
som helst. Det är viktigt att våga släppa taget
och lita på att den helige Ande leder dig.
– Tack, Jonas och lycka till i din nya tjänst i
Göteborg!
Göran Olsson
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Ett frö
såddes
för 5 år
sedan
Louise Sundkvist är tjänstledig sex
månader fr.o.m. 1 september för att
prova på tjänsten som sjukhuspastor.
Jag satte mig ner och samtalade med
Louise och insåg att detta är frukten av
ett frö som såddes för fem år sedan.
– Vad gör att du efter elva år i församlingen som diakon nu väljer att
prova tjänsten som sjukhuspastor?
– Ett frö såddes för fem år sedan på en kurs
i Mariannelund där den person som hade
undervisningen var sjukhuspastor. Berättelsen
om hennes arbete landade rakt i mitt hjärta och
jag kände direkt att det här vill jag. Just då, just
där såddes ett frö och en längtan. Jag tror att
Gud lade ner en längtan och en kallelse i mitt
hjärta. Sedan dess har jag burit på en kallelse att
få jobba inom sjukhuskyrkan.
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– Hur tänkte du efter tilltalet i Mariannelund?
– Det första jag tänkte på var att det inte går,
av olika anledningar. Men sen så började jag
fundera och kom fram till att det måste kunna
gå. Jag sökte tjänsten som sjukhuspastor för
fyra år sedan, då Jonas Pramwall fick den. När
nu tjänsten blev ledig igen blev jag uppringd av
Mats Lindbom som är ordförande i frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona. Han frågade
om jag fortfarande var intresserad av att arbeta
inom Sjukhuskyrkan. Direkt när han ringde
kände jag att nu var tiden inne. Det ledde till att
jag blev erbjuden tjänsten.
– Hur viktigt har tilltalet från Gud
varit i din process?
– Det har varit jätteviktigt! Jag skulle inte våga
gå in i tjänsten om jag inte kände att Gud var
med mig i detta. Jag känner mig både liten och
ödmjuk inför uppgiften, men buren av Gud.
Med Gud vid min sida är jag aldrig ensam. Det

”
ska också bli spännande att upptäcka vad det
kommer att innebära för mig som person.
– Tidigare genom åren har du som
pastorsfru följt din man Ulf i hans
kallelse och fått flytta ett antal
gånger. Nu är det du som tar ett nytt
steg i livet före Ulf, hur har ni resonerat omkring det?
– Ulf har alltid frågat mig tidigare om jag är
beredd att följa med när han fått kallelser.
Denna gång har jag frågat honom och han sa ja.
Jag har ett jättestort stöd från Ulf och familjen,
de stöttar verkligen mig och tycker att det är
roligt. Barnen säger ”nu är det du mamma som
får chansen.” Även Jonas Pramwall har varit
en fantastisk mentor i denna process. Peppat,
uppmuntrat mig och delat sina erfarenheter.
– Du har inte sagt upp dig utan kommer att vara tjänstledig i 6 månader,
men tjänsten som sjukhuspastor är
en tillsvidareanställning. Hur resonerar du, kommer du tillbaka?
– Jag ville prova först, bär detta? Kommer jag
att räcka till? Men min målsättning är att gå in i
ett långsiktigt arbete som sjukhuspastor.
– Vad innebär tjänsten som sjukhuspastor?
– Att tillsammans med två sjukhuspräster,
Åsa Modin och Anders Olsson, finnas till för
patienter, närstående och personal. Att vara
ett stöd i en kris eller i en sjukdomssituation,
att erbjuda en hand att hålla och någon att
prata med. Att finnas med vid avskedsstunder
och erbjuda uppföljande samtal efter dödsfall.
Sjukhuskyrkan anordnar också gudstjänster
varje vecka. Vi har även beredskap. Då delar tre
tjänster på beredskapen. När som helst under
dygnet kan en sjukhuspräst/pastor kallas in till
sjukhuset och vara på plats inom 30 minuter.
Sjukhuskyrkan har beredskap 24 timmar om
dygnet, årets alla dagar.

Med Gud vid min sida
är jag aldrig ensam”

– Vad tror du blir din största
utmaning?
– Att kunna vara ett stöd och en hjälp i en
svår situation, där jag kanske inte känner de
jag möter. När jag mött människor i kris här i
församlingen, har jag oftast en relation till dem
innan. Så kommer det troligtvis inte att vara i
min tjänst som sjukhuspastor.
– Vad tror du att du kan bidra med i
din tjänst som sjukhuspastor?
– Mitt bidrag är just i mötet med människor.
Först och främst genom att vara en medmänniska, men också genom att dela evangeliet.
Ordet är inte det viktigaste man förmedlar i en.
Man kan finnas tillhands med varma händer
eller bara finnas som en trygghet i rummet.
Jag har själv jobbat inom vården i tolv år och
den erfarenheten tror jag kan vara en styrka
och en tillgång i mötet med personalen.
– Vad tror du att du kommer
att sakna mest av din tjänst här
i församlingen?
– Vad jag älskat i min tjänst i församlingen är
mötet med alla generationer. Till exempel i
mötet med äldre på äldreboenden och sångstunder. När orden och sångerna har öppnat upp
den inre dörren mot Gud och väckt barnatron
till liv igen har mitt arbete känts meningsfullt.
Jag kommer också att sakna alla samtal med
föräldrar i barnmusiken, men också att få se
människor närma sig Gud och uppleva en
personlig tro genom Alpha-kurserna. Sedan
tänker jag på alla hembesök; att bli inbjuden
till någons hem, att få dela glädje och sorg,
skratta, gråta och be tillsammans är stort. Jag
har haft ett fantastiskt arbete. De här elva åren
har varit en viktig del av mitt liv och satt djupa
spår. Jag är väldigt tacksam till församlingen
och glad över att fortsätta vara en del av denna
fina familj.
Göran Olsson
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Kamratstödjare
I höst välkomnar vi två ungdomar som i församlingens
regi kommer spendera mycket tid som kamratstödjare på
Sunnadalsskolan. Med Pernilla Bergström som handledare,
kommer de dela sin tid mellan praktik och teori i hur man
kan stödja och bygga upp ungdomar i vårt samhälle. Läs
vidare för att lära känna dem lite på ytan, men glöm inte
att också lära känna dem på djupet när de väl anländer!

1:

Namn: Christopher Johan Åsenlund
Ålder: 21 år
Kommer från: Mora

– Börja att berätta lite kort om dig
själv och vad du gjort tidigare?
– Oj, vart ska man börja någonstans? Jag är
född i Mora där jag också är uppvuxen i en stor
familj bestående av elva medlemmar; mamma
och pappa, Zandra, jag, Emelie, Daniel, Marcus, och fyra hundar.
– Under gymnasiet studerade jag Design och
Produktutveckling på S:t Mikaelskolans teknikprogram och efter det har jag varit lite överallt i
världen. Efter studenten jobbade jag i ett halvår
som vikarie (från dagis upp till högstadiet)
innan jag åkte iväg på en fem månader lång lärjungaskola (DTS) i Kanada med organisationen
Ungdom Med Uppgift, där jag studerade Bibeln
i tre månader och sen åkte till Filippinerna på
missionsresa. När jag kom hem till Sverige igen
var jag hemma i två dagar innan jag åkte iväg
till Bibelskola Livskraft.
– Varför väljer du att spendera året
som kamratstödjare i Karlskrona?
– Jag ser det här året som ett väldigt bra tillfälle
att omvandla den teori jag har fått till praktik.
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Christopher

Det finns många ungdomar som har det svårt
och jag vill lära mig att vara till deras hjälp.
– Vad ser du mest fram emot under
det kommande året?
– Alla bus jag kommer göra mot Benjamin.
Nej då! Det jag ser mest fram emot är att möta
ungdomarna, både i skolan och kyrkan. Sen så
ser jag fram emot att bli delaktig i församlingen
och lära känna folk där.
– Har du några mer långsiktiga
planer/drömmar?
– Ja, jag funderar på att börja plugga nästa år.
Men jag vet inte riktigt vad än. En dröm är att
jobba på ett barnhem någonstans och leka med
barnen hela dagarna!
– Har du något lite oväntat/
annorlunda intresse eller talang?
– Ja, de kan man väl säga! Jag gillar att spela
gitarr och träna. Sen så har jag lite cirkuskonster på lager som jag har lärt mig under de
senaste åren.

2:

Benjamin

Namn: Benjamin Lindell
Ålder: 20
Kommer från: Åtvidaberg

– Börja att berätta lite kort om dig
själv och vad du gjort tidigare?
– Jag är äldst av syskonen och med skilda
föräldrar har jag två familjer. Totalt har jag ett
helsyskon och sex halvsyskon. Mina intressen
är teknik och dator/tv-spel och därför gick jag
teknikprogrammet under gymnasiet. Under
somrarna har jag arbetat tillsammans med
farfar och pappa på deras firma som snickare.
Efter gymnasiet gick jag Bibelskola Livskraft.
– Varför väljer du att spendera året
som kamratstödjare i Karlskrona?
– För att tillämpa den undervisning jag fått
under året på bibelskolan och att möta ungdomarna i Karlskrona.
– Vad ser du mest fram emot under
det kommande året?
– Att jobba med ungdomarna och ha kul

tillsammans med Christopher. Samtidigt som
jag ser fram emot de utmaningar vi kommer att
ställas inför.
– Har du några mer långsiktiga
planer/drömmar?
– Jag vet inte riktigt vad jag ska göra i framtiden men jag har funderingar att resa till Nya
Zeeland för att bo där ett år och jobba som
volontär eller något i den stilen. Jag har mormor och morfar där och det vore kul att hälsa
på dem och ta reda på mer om mina rötter där
borta. Om det blir om några år eller längre in
i framtiden vet jag inte men annars jobbar jag
nog inom IT och jag hoppas att det arbetet ska
hjälpa människor med tekniska problem.
– Har du något lite oväntat/
annorlunda intresse eller talang?
– En liten hobby jag har är Warhammer, ett typ
av brädspel med plastminiatyrer och arméer av
alver, dvärgar och monster i fantasy genren.
Fredrik Åkesson
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Gå in på facebook,
sök upp oss – och gilla!
Öppettider:
Mån 12 - 17
Tirs 17 - 18
Lör 9.30 - 13.30
Allt överskott går till bistånd och socialt arbete

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

www.pingstkyrkankarlskrona.se

LP-verksamheten
bedriver missbrukarvård på kristen grund.
Den kristna människosynen om allas lika
värde är grundläggande i arbetet.Vår personal arbetar som verkliga frontarbetare
och står på de svagas sida.
tel. 0455-69 49 79
lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu

Tack till våra sponsorer:

Driver du
företag?
Vill du stödja stödja
Pingstkyrkans verksamhet?
Annonsera i Ankaret!
För mer information,
mejla info@
pingstkyrkankarlskrona.se

Gå inn og lik oss på

Gå inn og lik oss på
Bra design för företag
och organisationer.
www.ravnbo.com

Välkommen
världens
Gå inntill
og lik
oss på
tråkigaste reklambyrå.
Inget trams, bara hårt arbete - www.kampanj.biz
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Gå inn og lik oss på

Gå inn og lik o

Medl e m sn ytt

Ny
bok!

Födelsedagar:
40 år:
9/10 Nathalie Sagesand
60 år
20/10 Ann Malmstedt
6/11 Lena Gylling
10/11 Agneta Strömberg

91 år och däröver
19/10 Olle Bergström 91 år

Hembud:
16/6 Henry Friman

65 år
2/11 Berit Roos-Johansson

Döpta:

70 år
21/9 Per-Lennart Gullbing

8/6 Martin Rosengren

75 år
30/10 Ulla-Britt Svensson

Utflyttade:

80 år
2/11 Siv Gustavsson

Mikael Kaspersson
Markus Bertilsson

Anmäl adress-ändringar till Pingstkyrkans expedition, tel. 0455-555 40.

rösträtt till alla!
Var med och sjung i vår kör!
Vi startar höstterminen tisdagen
den 2 september. Plats: kyrksalen.
Tid: 18.30-20.00. Varmt välkommen!

Trons
hemlighet
”Med boken Trons hemlighet vill
vi försöka ge vägledning till en
rikare förståelse av den kristna
trons innebörd och djup.
När vi närmar oss några av de grundläggande ämnena i vår tro är det mot
bakgrund av vår tids frågor. Vi vill ta
dessa på allvar och försöka ge klara och
överskådliga svar. Men framför allt vill
vi locka till egen fördjupad läsning av
Bibeln och därmed ett liv i Kristi efterföljd i bön, församlingsgemenskap och
vardagsliv.” (ur bokens förord)
- Från början var nog inte tanken att
vi skulle skriva för att publicera det vi
tror, utan mer hjälpa varandra att orientera oss i ett ganska rörigt teologiskt
landskap, säger pastor Ulf Sundkvist
som är en av medarbetarna i det teologiska nätverket inom Pingst i Sverige.
- Måhända blir det ingen bestseller,
men jobbet med boken har haft stor
betydelse för mig i min egen andliga
vandring med Jesus och i förståelsen
av den tro som bär upp hela mitt liv. Så
jag tänker fortsätta skriva
och ser fram emot många
givande samtal.
> Boken kan köpas i Pingstkyrkan och i Pingstkyrkans
Secondhand. Den kan också
beställas per mejl via församlingens exp. Allt överskott går
till församlingens verksamhet!

Pris
150:19

Vänskap
för livet
undervisning

Han hade precis utmanat och besegrat jätten
som ingen vågat komma nära. Och som han
hade gjort det. Med en enkel slunga och en enda
sten, fällde han den mäktige Goliat. Inte konstigt
att kungen ville träffa den unge herdepojken
som gjort det ingen annan vågat. Mod, tro och
snabbhet besegrade inte bara jätten, det banade
också vägen in till kungens hus och hjärta. En
upphöjdhet som få förunnats.
Berättelsen förtäljer inte vad de talade om, kung
Saul och David. Däremot förstår vi att kungens
son Jonatan inser att det är något särskilt med
David. Han hade något som ingen annan hade,
ett hjärta av guld. Smord av Gud helt enkelt.
Man besegrar inte en sådan jätte utan att påverkas. Ödmjukheten brukar fara all världens väg
hos segrarna, men inte hos David.
Under mötet med kungen bestämmer sig Jonatan
för något stort. Han vill bli Davids vän, trots att
det kan kosta honom kronan. För att visa att
han menar allvar tar han av sig manteln och
sina övriga kläder liksom svärdet, bågen och
bältet. Sedan ger han allt detta till David. Den
ytligt sett lite pinsamma situationen är något av
det vackraste man kan läsa i Bibeln (1 Sam 18).
Jonatan och David sluter ett förbund med varandra. De lovar vänskap och lojalitet, att de aldrig
ska svika varandra och alltid ska ge varandra det
bästa. Denna vänskap kommer till sist både att
riskera Jonatans och Davids liv, men den håller.
Vänskap är inte bara vackert, det är något av
det viktigaste en människa kan välsignas med.
Med vänskap, kanske bara en enda vän, klarar
man det mesta i tillvaron. Och tvärtom. Utan
vänskap, utan vänner, är varje människa oerhört utlämnad. Ensam är inte stark.
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En vän är någon man kan lita
på. När Jonatan satte sitt eget
svärd i Davids hand tog han en
risk. Skulle svärdet stötas i hans
1 Sam 18:3
eget liv eller skulle David ta emot
ett av de få smidda svärden som
den stora gåva det var. Vi vet svaret,
men det var inte säkert. Med vem delar du dina
bästa idéer? Till vem ger du dina finaste kläder?
Knappast till dina fiender. Det ger du bara till
den du vet att du kan lita på, till en vän.
En vän är också någon man kan visa sig för
utan kläder, utan smink och utan tillrättaläggande kommentarer. En vän är någon man
kan vara sårbar inför. Under det där märkliga
klädbytet måste de båda grabbarna stått ganska
avklädda. Inget dolde livets skador, kroppens
skavanker från stridens höjder, om det nu fanns
några. Naken vågar man bara stå inför en vän.
Det är också därför orden från Jesus blir så
starka, när han säger: ”Jag kallar er inte längre
tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör.
Jag kallar er vänner. Jag har låtit er veta allt”
(Joh 15:15). Jesus höll inte tillbaka, istället la
han sitt liv i deras händer.
Blotta tanken att jag har en vän i Jesus gör mig
trygg och glad. Jag är aldrig ensam. Och, jag
har fått kläder som är skinande vita och vapen
med vilka jag kan besegra vilken jätte som
helst. Det må vara högmod, otro, misstro, modlöshet eller hat. Jesus kärleksfulla och kraftfulla
vapen besegrar allt. Att han sedan nöjer sig
med mina solkiga kläder och otillräckliga vapen är fortfarande ett mysterium för mig. Det
är vänskap i verkligheten. En vänskap för livet.
Ulf Sundkvist - pastor

