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PastOrd :

”Jag tackar Gud
för varje dag”

Jag gillar samtal. Konstigt vore väl annars. Därför ställer jag
många frågor. I min familj har det gått så långt att mina barn, visserligen med glimten i ögat, brukar varna nya kompisar för sin
pappa. ”Var beredd på frågorna”, säger de.
Men med frågorna kommer svaren
och med svaren uppstår ofta möten.
Det där personliga som annars skulle
gå förlorat.
Tänkte på det när jag samtalade
med ett av kommunalråden på Second
Hand. Helt plötsligt blev det personligt.
Vid ett av barnens tillkomst såg det
mörkt ut, berättade hon. Då gjorde jag
ett kontrakt med Gud. Går detta bra ska
jag tacka för varje dag. Just då hände
något på Second Hand. Borta var de
stora politiska frågorna. Borta var också
den politiska färgen. Då handlade det
plötsligt om det viktigaste; om tron, om
hoppet, kärleken och livet.
Så jag har bestämt mig. Jag ska
fortsätta ställa uppföljande frågor. Jag

tror nämligen att de flesta av oss har
tillräckligt många ytliga möten, men
att vi önskar de lite djupare.
Så tänker jag också om Gud. När
han frågar efter hjärtat frågar han först
efter vår tro, våra värderingar, vår berättelse, våra liv helt enkelt. Han vill inte
bara åt en artig och välpolerad yta utan
hjärtat, med dess sår och längtan.
Så om jag får önska något inför
sommaren är det en sommar med
många goda möten, både med Gud och
människor.
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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”Ra

aggsockor till Syrien”
Anne Collén initierade projektet ”Raggsockor till Syrien”:

– Du har ju varit där och lämnat ett lass.
Hur tas det emot av flyktingarna? Vad
betyder det för dem?

– Varför drog du igång projektet om
raggsockarna?

– Två lass faktiskt, totalt ca 150 kg. Det
har varit en enorm glädje. De tycker det
är fantastiskt att det finns folk i Sverige
som tänker på dom.

– Det var p g a ett uttalande jag hörde
på nyheterna; ”Syrien är ett helvete för
barnen”.
– Hur har responsen varit?
– Enorm. På fyra månader så har vi fått
nästan 400 medlemmar i Facebookgruppen, samt samlat in en bra bit
över 1000 par raggsockor. Lägg där till
tröjor, mössor, filtar etc.

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

– Vad är drömmen med projektet?
– Drömmen är att skicka en container i
höst. Det var en ganska sträng vinter i fjol
och för att vara beredda på kommande
vinter så skulle vi vilja skicka en container
full med inte bara stickade kläder utan
också skor, jackor, mössor och filtar.
Charlotte Åkesson

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
0734-19 99 66
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

3

Varmt garn
till frusna barn
Jag skulle vilja kalla dem vardagsmissionärer. De inspirerar mig. De samlas för
stickcafé varannan onsdagseftermiddag i Cafe2 på Second Hand. Alla är
välkomna.
Däremellan ger de av sin tid och sin talang för
att klä några av de syriska flyktningbarn som
just nu fryser i ett främmande land. Till och
med jag, som inte kan sticka, är välkommen att
sitta ner, sticka, prata och fika tillsammans med
dessa vardagsmissionärer. De har stickat tillsammans i två år, men har det senaste halvåret
upptäckt ytterligare en dimension i sitt stickande, att sticka till andra.
Laila Danielsson har startat gruppen och håller
fortfarande i trådarna. När jag anländer kommer hon bärandes på två stora resväskor. I dem
ligger fullt av garn som människor har skänkt,
och när Laila öppnar väskorna flockas kvinnorna för att samla på sig garner för sina kommande stickprojekt. Majoriteten av stickandet
görs utanför träffarna och utöver de 15-tal som
brukar träffas på stickcaféet är det minst lika
många till som stickar hemma. Laila samlar in
allas alster och ser till att de förmedlas vidare
till de behövande barnen i Jordanien.
En av de som varit med från början, och som
också lärt flera andra att sticka, är Kerstin.
Precis som många av de andra också uttrycker,
så är stickcaféet en riktig höjdpunkt i vardagen. Det märks också på den goda stämningen
och de många skratten som delas, men också
när man delar sina bördor och mer allvarliga
reflektioner. Kerstin berättar att det är väldigt
speciellt att komma till Second Hand. Hon
tycker människorna hon möter alltid är trevliga,
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och att det finns en genuin atmosfär i lokalen.
I början av 2014 började man sticka till syriska
flyktningbarn och sedan dess upplever Kerstin
en större meningsfullhet i stickandet. Hon tycker också att sammanhållningen och atmosfären
i gruppen har blivit starkare sedan dess. Många
nickar och instämmer. Det vore fantastiskt att
få åka ner och vara med när kläderna delas ut,
inflikar någon och de andra håller med.
Efter en stund plockar Laila fram fika. Hon
kommenterar att hon själv oftast inte hinner
sticka så mycket, men ser i alla fall till att de
andra inte svälter. Fikapengarna går oavkortat
till en ensamstående mamma i Rumänien som
Laila kommit i kontakt med sedan sin dotter
Marias tid i byn Marghita i Rumänien. Nämnde
jag att dessa kvinnor på stickcaféet är vardagsmissionärer?
Efter en oerhört trevlig timme var det dags att
bege mig vidare. Kvar satt ett gäng stickande
kvinnor som inspirerade och påminde mig om
att mission inte är något som bara bedrivs på
andra sidan jordklotet av speciellt ”kallade”
människor. Du och jag kan vara med och göra
en skillnad för människor över hela jorden.
Kanske kan du skänka garn. Kanske kan du
sticka ett par strumpor (annars hjälper gärna
Kerstin dig). Likt kvinnorna på stickcaféet kan
alla hitta sitt sätt att bidra till att göra vår värld
lite bättre. Alla kan bli vardagsmissionärer.
Ps. I dagsläget är det bara kvinnor som är med
och stickar, men jag kan intyga att även män är
mer än välkomna! Ds.
Fredrik Åkesson

Kolla deras facebooksida,
sök på ”Raggsockor för Syrien”
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Stålmannen på tältkalas
Nu står man där utanför tältet iförd Stålmannenkläder mitt i centrala Lyckeby.
Inne i tältet hör jag värden Annika få en härlig kontakt med alla barnen. Hon är
tydlig, vet varför hon står där och vad som är viktigt att berätta om; att man kan
få bli kompis med Jesus.
Jag står lite nervöst vid ett av tältsnörena och
övar en sista gång på replikerna, rättar till
kläderna och ber att Jesus ska vara med mig.
Plötsligt hör jag Annika presentera att hon fått
tag på en sådan där superhjälte; låt mig presentera Stålmannen!
Denna gröna oas, Biblioteksparken i Lyckeby.
Där får jag som ledare hälsa nya välkomna som
inte brukar vara där, samt möta människor i
olika åldrar. Det är ju det här man vill, att berätta
för andra att man kan bli kompis med Gud.
Så enkelt, så fint och härligt. Precis som
skrattet som bryter fram när Barnbidraget drar
igång, det tillfälle på tältkalaset där barnen får
uppträda och visa olika konster. Det kan vara en
kullerbytta eller en rolig historia. Det är kärlek
på rätt sätt. Gud är där i tältet och den atmosfären kan man inte ta miste på.
När det är dags för fikastunden kommer en

liten kille fram till mig. Han säger, - Det var du
Stina som var Stålmannen. Jag nickar och han
fortsätter berätta hur svårt det är med nätet
till hans Spindelmannen-dräkt som han har
hemma. Jag känner mig så priviligierad att få
en pratstund mellan tuggorna på korvmackan.
Sen tänker jag på mötet med en av ledarna
som är i 15 års åldern som, med andan i halsen
efter att ha lekt kurragömma med ett gäng barn
utanför tältet, säger att han tycker att det är så
kul att va med som ledare på tältkalaset. Jag kan
bara instämma trots att jag gjort många år som
ledare att känslan när jag cyklar hem denna
soliga kväll är en porlande glädje. Jag känner
mig lika stark som en superhjälte därför att jag
känner en hjälte som finns på riktigt och jag får
vara med och berätta om det.
Stina Erserum
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Ett dygn utan el
och rinnande vatten
Hur skulle våra konfirmander klara sig
ett dygn utan el och vatten? Den frågan ställde vi oss när vi tog med årets
CC-gäng till Flakskär 1-2 maj.

en självklarhet och att rent frisk härligt vatten
alltid kommer ur kranen när de vrider på den.
Ganska snart gick det att se vilka av ungdomarna som var vana att vara ute i naturen och
vilka som inte var det. Några började utforska
ön, medan andra utforskade stugorna.

Från Skällöbron tog vi oss genom vårsolsgnistrande Gåsefjärden, till Flakskär som ligger
långt ut i Blekinges östra skärgård. Där hyrde
vi tre stugor under ett dygn. En bedårande
utsikt möttes oss, söder ut siktade vi Utklippan
i horisonten och i sydost såg vi Stenshamn &
Utlängan. Stillheten och tystnaden var påtaglig,
det enda som hördes var fåglarnas vårsånger
och vågornas kluckande.

Efter lite fika i vårsolen tog vi med oss ungdomarna på en rundvandring runt ön. De fiskade
lite, men tålamodet tröt hos de flesta. Som ystra
kalvar på grönbete hoppade de vidare mellan
klipporna och de blev skrämda av ejderhonor
som flög upp framför deras fötter, då de kom
för nära boet. Efter några timmar på ön hade
ungdomarna till slut bromsat in från det höga
tempot i vårt IT-samhälle till lugnet på en ö
utan vatten och el. Vi satte oss på klipporna och
njöt av vårsolens värme och spanade ut över
havets gnistrande vågor. Det var som om tiden
nästan stod stilla. Det blev stilla samtal om
livet, skratt och allvar, allt medan vi betraktande
Markus Lundström som med sin båt räddade
en tjeckisk man vars kajak hade slitit sig.

Det var spännande att se hur dessa tonåringar
skulle klara av ett dygn på denna öde ö. I vanliga fall är de ständigt uppkopplade med sina
smartphones, lanar eller skypar via sina datorer
hemma etc. En generation som växer upp i en
miljö där tillgängligheten är hög, elektricitet
6

Läger med MP
Med bilen full av mat för 13 ungdomar
och två ledare åker jag mot Ekegården
i Nävragöl. Regnet hänger i luften och
tankarna går till morgondagen som vi
ska ägna åt orientering. Jag hoppas det
kommer att vara uppehåll.
Framåt kvällen sjönk temperaturen och vi
samlades kring grillplatsen. Elden sprakade och
samtalen om livet fortsatte. Jag tror alla trivdes
ganska bra kring brasan, korven grillades och
åts med stor aptit. Stora marshmallows grillades som efterrätt och sedan slängdes mer ved
på brasan. Ungdomarna röjde lite gamla enar,
vilket gjorde att brasan knastrade lite extra
medan solen gick ned. Mörkret lägrade sig över
vår ö och vi sov gott allihop efter en dag med
mycket frisk luft.
Vid niotiden serverades frukost kring grillplatsen, där elden fått ny fart. Att elda ris och
gamla pinnar var ett stort nöje bland ungdomarna. Solen steg allt högre på den blå himlen
och vid lunchtid steg vi ombord på båten och
åkte hem genom en vårsolsgnistrande skärgård.
Vi lämnade av ett gäng trötta ungdomar som
nu hade blivit en erfarenhet rikare; att vara på
en öde ö utan el och vatten. Jag måste säga att
de lyckades klara utmaningen över förväntan.
Under hösten 2013 & våren 2014 har jag och
Markus Lundström mött sju ungdomar varje
fredagskväll. Vi har utgått från ett material som
heter Vägens Folk, som är ett konfirmationsmaterial med utgångspunkt i Bibeln och den kristna tron. Materialet fungerar som ett verktyg för
att utrusta unga för livet. Ämnen som vi tagit
upp är bl.a. självkänsla, sexualitet, Gud, tro,
Jesus, Anden, dop och tillbedjan. Samtalen har
varit många och mycket givande. Årets gäng
har varit mycket diskussionsvilliga och druckit
mycket hallonsoda. Avslutningsgudstjänsten
hölls den 18 maj för årets konfirmander.
Göran Olsson

Mina tankar avbryts av att den första bilen kör
upp mot gården. Det är en av föräldrarna som
kommer med några av killarna som ska vara
med på lägret.
När alla har kommit plockas maten fram. Vi är
hungriga och tacos smakar utmärkt, även om
den rivna osten saknas högljutt. Ibland är mitt
minne inte riktigt närvarande. Detta upptäcks
även dagen efter då affären i Nävragöl blir
min räddning. Då är det saft som saknas till
grillningen.
Kvällen ägnas åt lekar, tävlingar och en svettig
jakt på en boll som kastas hit och dit. Innan vi
till slut kryper ner i sovsäckarna lyssnar vi till
Kjell-Göran som läser några bibelställen och
delar några tänkvärda ord om fasta. Vi får lära
oss att fasta också kan innebära att avstå från
exempelvis media och sociala medier.
Efter frukost och städning tillbringas dagen i
Alljungen med Stefan Löfqvist som har ordnat
flera olika orienteringsbanor åt oss. Kartor
och kompass delas ut och snart är alla på väg
åt olika håll. Alla kontroller hittas och projekt
korvgrillning påbörjas. Det är inte klokt vad
korv kan smaka gott, speciellt när man har varit
ute en stund i friska luften. Runt lägerelden
knäpps våra händer och vi avlutar med att tacka
Jesus för allt det fina vi har varit med om.
Efter knappt ett dygn sitter jag på nytt i bilen.
Lite mindre packning på hemvägen, men med
ett hjärta som är fullt av tacksamhet över att få
lära känna dessa fina ungdomar.
Louise Sundkvist
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Mikael Severinsson & Stephen
Ekhator ledde det
internationella
mötet den 3 maj.

Glimtar
från församlingens verksamhet
Mycket folk hittade
till LPs loppis.

Loppis i LPs nya
lokaler på Nickelvägen 1 i Torskors.
Johan Gustafsson & Pernilla
Bergström
ledde konfirmationsavslutningen.

De glada konfirmanderna Josef,
Viktor, Johan, Jonah & Simon

PLU
Det kreativa spåret inom
under
– Pingst Ledarutveckling
samlingen i Värnamo.
Den 10 maj
gästade Smyrna
Big Band församlingen.

Årets
vårkonsert
tillsammans
med Second
Voice och
församlingens orkester.

Tomas Jönsson var en
av många solister.
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Ulf Sundkvist hade ett intressant och
personligt samtal med Sofia Bothorp
under Öppen Dialog på Second Hand.

Många sökte sig till kyrkan för att lyssna till
Göran Skytte, som gästade oss den 23 april.

Barnverksamheten

har sommaruppehå
ll fram
Men kolla våra läg
Barn- och ungdomsverksamhet
varje
vecka
till skolstart.
er på sid
an 11
Onsdagar 09.30 	Spädbarnsmusik 0-1 år
Torsdagar 09.30 	Musiklekis – 1 år och uppåt
Fredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6
18.00 	MP – Mis sion possible
18.00 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8
19.30 Ungdomssamlingar - After8 - Tonår och uppåt
Söndagar 11.00 	Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe

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

juni
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Fr

8	Sö

07.00
10.00

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

2 0 1 4

Möten på Kungsmarken på lördagar
17.00 ojämna veckor. Se aktuell annonsering

S o m m a r e n

R i v ut o ch h ä n g upp !

Program juni-sept’14

LP-möten i andra församlingar
– Se aktuell annonsering

Ungdomarna åker till Tivoli i Köpenhamn, se hemsidan, anmälan till
Pernilla Bergström 070-393 97 98
Pingstdagen Friluftsgudstjänst med dop vid
Studentviken. Ulf Sundkvist, Göran Olsson, Alf Lax med band.
OBS! Platsen + Ny gudstjänsttid! Ta med fikakorg & något att sitta på.

11	On 18.00
Bön
13 Fr
14.30	Andakt Adlersten Rubinen
14	Lö		
Ungdomarna åker till Nyhem,
kontakta Pernilla Begström 070-393 97 98
15	Sö
10.00	Sommargudstjänst . Ulf & Louise Sundkvist, församlingsmöte efter
gudstjänsten. Offergång till basverksamheten. OBS!! Ny gudstjänsttid
18	On
22	Sö
		

18.00
Bön
10.00	Sommargudstjänst Pernilla Bergström och Göran Olsson
15.00
Sommarmöte hos Gun & LarsErik, Lillö. Medtag fikakorg, vid regn
inställt.

25	On
26 To

18.00	Ekumeniska sånggudstjänst i biblioteksparken Lyckeby
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Maria Ekroth och Annika Hjälmberg

29	Sö
		

juli

3

To

6	Sö

18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Ethel och Anders Betling
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10 To
s o m m a r e n

13	Sö
17 To
		
19	Lö
20	Sö

2 0 1 4

23	On
24 To
27	Sö
28 Må

augusti

30	On
3	Sö
5
7

17.00
Sommarmöte med korvgrillning, Filadelfia i Rödeby
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
14.00	Andakt af Klint
10.00	Sommargudstjänst, Rupert Lindén
18.00
Bryggmöte med missionsbåten Shalom på Aspö
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag
med badkläder & något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Pernilla Bergström
SENORENDRAGET 28 juli - 3 aug. – Ungdomsläger på
Senoren. mer info. på hemsidan
18.00	Ekumeniska sånggudstjänst i biblioteksparken Lyckeby
10.00	Sommargudstjänst, Ulf och Louise Sundkvist

Ti
To

19.00	Shalom besöker handelshamnen
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10	Sö
10.00	Sommargudstjänst, Ulf och Louise Sundkvist
10-11 aug	Knatteläger Kustgården Senoren, mer info. på hemsidan
10-15 aug
Sommarläger Kustgården Senoren, mer info. på hemsidan

13	On
14 To
15 Fr
17	Sö
21 To
24	Sö
28 To
31	Sö

september
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18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Rolf och Birgun Petersson

18.00	Ekumeniska sånggudstjänst i biblioteksparken Lyckeby
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
14.00	Andakt Träffpunkt Gläntan
10.00	Sommargudstjänst, Göran Olsson, glimtar från sommarlägren
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, Björn Pettersson, sång: On The Road
18.00	Sommarhäng för ungdomar. Samling i kyrkan. Tag med badkläder &
något att grilla
10.00	Sommargudstjänst, sjukhuspastor Jonas Pramwall,

3	On		Seniorresa tillsammans med RPG men båten Shalom.
350 kr inkl. mat och fika
6	Lö
14.00	Andakt af Klint
7	Sö
10.00
Bönemorgon
		 11.00 Församlingens höstupptakt, Ulf Sundkvist, Göran Olsson,
Pernilla Bergström, söndagsskolan startar, ”Efter Gudstjänst” i
Hoglandspark, grillfest, tipspromenad, musik, gemenskap m.m.

LÄGER I SOMMAR PÅ KUSTGÅRDEN/SENOREN
SENORENDRAGET
Ungdomsläger tillsammans med ungdomar
från södra Sverige
28 juli - 3 Aug (Gymnasiet och uppåt)
29 juli - 3 Aug (Högstadiet)
Ytterligare info, kontakta Pernilla Bergström på:
pernilla.bergstrom@pingstkyrkankarlskrona.se

KNATTELÄGER

SOMMARLÄGER

10-11 AUGUSTI

10-15 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.

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

Välkommen till Pingstkyrkans

höstupptakt
den 7 september 2014

11.00 	Gudstjänst med söndagsskola
12.30 ”Efter Gudstjänst” i Hoglands
park: Grillfest, lekar,
tipspromenad, 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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Nya ansikten i styrelsen
På administrationsmötet valdes tre nya ansikten in i styrelsen; Kerstin Lundström, Björn
Mikmar och Markus Lundström. Kerstin och Björn är helt nya i uppdraget, medan Markus har
varit med vid ett tidigare tillfälle, och på nytt axlar ordföranderollen i styrelsen.Vi satte oss
ner och pratade med var och en. Följ med och läs hur deras tankar går, vad de gör till vardags
och vilka utmaningar de tror församlingen och styrelsen står inför den närmaste tiden.

Kerstin
Lundström
Kerstin, som är ny i styrelsen, har i
många år varit engagerad i församlingen med frågor kring ekonomi. Det
är just ekonomin som hon kommer
att ha fokus på i styrelsen, tillsammans
med ytterligare två personer.
- Det passar bra eftersom jag i mitt jobb också
sysslar med ekonomi, säger Kerstin.
Hennes första tanke var att tacka nej när hon
fick frågan om att engagera sig i styrelsen.
- Jag hade precis lämnat uppdraget som revisor
i församlingen efter 35 år, förklarar Kerstin och
fortsätter,
-Att jag sedan ändrade mig och sa ja, beror på
att jag brottades med tanken på vilken anledning jag egentligen hade att säga nej. En annan
sak som hjälpte var att uppdraget är tidsbestämt.
Kerstin kände också att det är roligt om hon
kan bidra med något.
- Så efter bön och mer grubblande så kändes
det rätt att säga ja, konstaterar Kerstin.
-Uppdelningen i ansvarsområden inom styrelsen är en fördel. Jag känner att uppdraget innebär stort ansvar och jag är verkligen ödmjuk
inför det, säger Kerstin
Kerstin har också andra uppdrag i församlingen, bl a i en servicegrupp och i Café 2. Hon
12
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avslutar intervjun med att blicka framåt några
år.
- För oss som församling har vi ett stort ansvar
och uppdrag vad gäller att nå och vara ett stöd
för barn, ungdomar och ensamma människor i
alla åldrar.
Kjell-Göran Åkesson

Fakta om Kerstin:

Namn: Kerstin Margareta Lundström
Ålder: 64 år
Bor: Vedeby
Familj: Make och tre vuxna döttrar med
familjer, sex barnbarn
Jobbar med: Ekonomi på ett dataföretag
Fritidsintressen utöver församlingen:
Familjen, promenader, gympa på Friskis o
Svettis, resor till sol och värme, men också
resor av lite mer kulturell art

Björn
Mikmar
Björn är sedan våren ny i styrelsen.
Sedan tidigare sitter han med i församlingens personalråd, och det är
också dessa frågor som kommer vara
hans främsta uppgift i styrelsen. På så
sätt kopplas de båda rollerna ihop på
ett bra sätt.
Till vardags jobbar Björn som verksamhetschef
på Friskis & Svettis, också det en ideel förening,
som rent organisationsmässigt har många likheter med församlingen. Han ser att utmaningarna ofta är de samma i båda organisationerna.
En av de stora utmaningarna är att engagera
människor att ta ansvar i verksamheten, vid
sidan av en redan välfylld almanacka. Björn
menar att tiden är den överlägset vanligaste
anledningen till att människor inte orkar engagera sig. Man ska hinna med familj, karriär,
hus, trädgård, vänner och mycket annat, ofta
förknippat med en kravbild som är högt ställd.
När Björn fick frågan om att bli en del av styrelsen blev han mycket glad. Han har länge haft
längtan att få engagera sig mer i församlingen,
men varit osäker inom vilket område. Under
året som har gått, har Björn deltagit i utbildningen Pingst Ledarutveckling, och den processen har gjort att saker och ting har klarnat
mer och mer. Efter att noga ha tänkt igenom
beslutet, som givetvis är förknippat med mycket
arbete och ansvar, valde han att tacka ja, och
känner att han hittat ett bra spår för sin längtan
att engagera sig.
På frågan kring vilka möjligheter det finns för
utveckling i styrelsen har Björn svårt att ta ställning till i ett så tidigt skede. Han tror säkert att
det finns mycket utvecklingspotential, men vad
och hur vet han inte. Han ser mycket positivt
på den bredd som finns i styelsen idag och
tycker att valberedningen verkligen fått till en
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bra mix som kompletterar varandra.
När Björn blickar framåt på församlingens
och styrelsens utmaningar framöver tror han
mycket handlar om att utgå från vår vision
och vårt mål i alla verksamheter. Verksamheten i sig själv får inte bli första fokus, vi måste
fokusera på det verkliga målet för att kunna
styra verksamheten i rätt riktning. Han tror
att det handlar mycket om att prata vision och
långsiktighet framöver när församlingens olika
områden växer.
Fredrik Åkesson

Fakta om Björn:

Namn: Björn Ingemar Mikmar
Ålder: 33
Bor: Nättraby
Familj: Elin,Vera, Signe och katten Roxy
Yrke: Verksamhetschef på Friskis & Svettis
Fritidsintressen utöver församlingen:
Tycker om naturen, träna och träffa släkt och
vänner
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Markus
Lundström
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Markus har redan tidigare varit med i
styrelsen och återkommer nu i rollen
som styrelsens ordförande.
Han förklarar kortfattat sin roll på följande sätt:
- Jag får det yttersta ansvaret när det gäller alla
frågor som inte har direkt bäring på vision och
andlig inriktning. Min roll går ut på att skapa
praktiska förutsättningar för att förverkliga
församlingstjänarkårens visioner. I rollen ligger
även det yttersta ekonomi- och arbetsgivaransvaret.
När man får frågan om att engagera sig i ett
styrelseuppdrag kan olika tankar dyka upp.
Markus kände sig uppskattad och antog att han
gjort något rätt förra gången han var med i styrelsen, eftersom han fick frågan på nytt. Markus
kommenterar sitt ja till uppdraget,
- Om jag gått endast på hjärnan hade svaret
blivit ett rungande nej, men när man blandar in
hjärtat blir det klurigare; församlingen är viktig
för mig och jag tror jag har något att bidra med.
Hur ser då Markus på möjligheten att utveckla
styrelsens arbete i förhållande till övriga församlingen? Även här har han en del tankar,
- Styrelsens arbetsbörda eskalerar kontinuerligt
och varje styrelsemedlem måste vara med och
bidra. Risken är att alltför få människor får
alltför stort inflytande. Jag önskar en livligare
diskussion i församlingsmöten och liknande.
Vi har en kultur där varje ifrågasättande har
en tendens att tas personligt och kanske lite
okristligt.
- Att vara med i styrelsen och vara dess ordförande är mycket arbete, det är inte en position
utan handlar om att kavla upp ärmarna och
jobba, berättar Markus för oss som inte varit
med i församlingens styrelsearbete. Markus
har även andra uppgifter i församlingen,
sedan många år är han ledare i ungdomsgrupperna MP/CC varje fredag. Han är med i en
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servicegrupp och i LP-rådet samt har ett stort
engagemang i träffpunkten och gör praktiska
punktinsatser.
Avslutningsvis får Markus frågan om sina
tankar vad gäller församlingens utmaning de
närmaste tio åren. Han menar att församlingen
måste hitta en väg att locka nya människor och
gärna yngre till församlingen.
- Våra barn och ungdomar måste få möjlighet
att upptäcka attraktionen och kraften i församlingen. Vi måste vara mycket djärvare och
kanske dra ner på egna liturgiska gudstjänstkrav för att attrahera en ny publik. Inbilla inte
mig att någon i fyrtioårsåldern har segertoner
som huvudsaklig musikbas, avslutar Markus
och lägger sedan till ytterligare en tanke;
- Kanske är detta en alltför stor utmaning när
vi endast har en samlande gudstjänst per vecka?
Kjell-Göran Åkesson

Fakta om Markus

Namn: Sven Markus Lundström
Ålder: 42 år
Bor: DalbyGård, Lösen
Familj: Fru, Madlene, och barnen Amanda,
Alice och Albert
Arbetar med: Byggnadsarbetare, egen
företagare
Fritidsintressen utöver församlingen:
Gillar att resa, åka ut med båten, bara vara
hemma.

Daglediga på
Lenas Café
En liten skylt vid vägskälet efter kyrkan i Torhamn avslöjar att det ligger
ett café längre fram. På höger sida
närmar vi oss en stor lada och ett
hus från 30-talet. I det gamla huset
som har renoverats har nu Lena, som
tillhör husets tredje generation, startat
ett café. Det är trångt men mysigt inne
vid de dukade borden.
Vi beställer rågskorpor, rabarberpaj och kanelbullar. Sorlet av trivsamt småprat sprider sig
i rummet. Anita Olofsson från Torhamn har
mött upp för att berätta för oss om sitt liv och
hennes väg mot missionsfältet Liberia. Det är
en gripande berättelse om en tolvårig tjej som
blir frälst och döpt och som sedan bestämmer
sig för att hon vill göra en skillnad i världen.
Några år senare läser hon målmedvetet till
sjuksköterska och även till barnmorska för att
förbereda sig inför framtiden.
I en tidning läser hon rubriken ”Liberia kallar”.
Direkt förstår hon att det är dit hon ska. Sedan

följer en tid av väntan. Efter många märkliga
vägar kommer hon äntligen ut till Liberia i
Afrika. Där möts hon av ett helt annat klimat
och, framför allt, en helt annan kultur. Hon
lär sig att älska det liberianska folket och de
ger henne sin kärlek tillbaka. Hon är med och
förlöser många små bebisar, men får också
vara med att se många människor födas på
nytt genom tron på Jesus. En hel by förvandlas
när hövdingen blir frälst. Anita är med när hövdingen tillsammans med andra troende under
lovsång och bön bränner upp avgudar som han
och flera generationer innan honom har tillbett.
Det är en spännande livsberättelse som vi
lyssnar till den här dagen. En av de som driver
caféet står i dörröppningen och lyssnar under
hela tiden Anita berättar. Jag undrar hur hans
tankar gick efteråt?
Det har börjat regna utanför, men inne är det
varmt och gott. Kaffekopparna är tomma och
det är dags att åka tillbaka till Karlskrona igen.
Tacksamhet och glädje dröjer sig kvar efter den
här eftermiddagen.
Louise Sundkvist
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Pingstkyrkans SECONDHAND

Bengt
lämnar över
Mycket har hänt på Second Hand de
senaste sex åren. Utvecklingen, som
Bengt Persson har fått vara med om
som verksamhetsledare, har varit
mäktig. I takt med att Bengt ser att
Gud välsignar och vägleder växer inte
bara verksamheten, även Bengts andliga liv och övertygelse växer.
Jag frågar Bengt; hur började det? Han tar mig
tillbaka till hur han som 18-åring insåg att han
ville bli försäljare. Hans yrkesväg var således
utstakad, och den har han följt hela livet, till
största del på företaget Caterpillar, men även
som egenföretagare på senare år.
2007 blev Bengt inbjuden till Bolivia för att inviga en vattenbrunn. Resan berörde på djupet,
framför allt möten med fattiga människor som
var fulla av tacksamhet, hjärtlighet och generositet. Han berättar också om en gudstjänst i en
avlägsen by i Bolivia, som gjorde avtryck i hans
personliga tro.
En liknande resa gjordes till Tanzania strax
därpå och där beslutade Bengt och hans fru
att låta döpa sig till Jesus. Det afrikanska folket
var också fulla av tacksamhet och vänlighet,
men saknade en sak framför andra; rent vatten.
Tillsammans bad de en bön om vatten. När
Bengt steg av flygplanet på Sturup ringde telefonen. Det var en anhörig som bestämt sig för
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att göra en insamling för att stödja bygget av en
vattenbrunn. Han undrade om Bengt visste var
det fanns behov. Överväldigad av bönesvaret
fick Bengt göra ytterligare en resa till Tanzania,
denna gång för att inviga den brunn som de
bett Gud om vid förra resan.
Bengt har funnits med i ett av arbetslagen
sedan Second Hand-starten på Drottninggatan för många år sedan. Frågan om att ta över
ledarrollen för verksamheten i Second Hand
kom 2008. Bengt tackade ja. Ganska snabbt
insåg Bengt att det fanns en enorm potential till
utveckling, men en förutsättning var att hitta en
större lokal. 2010 blev det en flytt till Bergåsa.
Café 2 startades upp i samma lokal, och Second
Hand blev en träffpunkt för många människor.
En annan viktig del i utvecklingen har varit de
människor som jobbat på Second Hand genom
Fas 3, och Olle Lundström som varit deras
ledare. Detta, menar Bengt, är en förutsättning för att Second Hand ska kunna fortsätta
utvecklas, och han nämner en viss oro inför ett
eventuellt regeringsskifte i Sverige.
Bengt tror på fortsatt utveckling och, som den
visionär han är, målar han bilden av en stor
lokal där församlingens basverksamhet, Second
Hand och LP, kan inhysas. Bengt kommer
fortsätta vara med i samma arbetslag som han
varit med i sedan starten, men har under våren
lämnat över ledarrollen till Peter Hjälmberg.
Fredrik Åkesson

Peter gör
comeback
Peter Hjälmberg har haft ett stort engagemang i Second Hand en längre tid.
Nu växlar han upp och ska leda verksamheten.

Det möjliggjorde för en utveckling av ”Hjälp i
arbetet” och inspirerade våra frivilliga arbetare
till att fortsätta göra ett ovärderligt jobb i butiken, samtidigt som många nya började jobba i
butiken och i cafeét.

– Vad har lett fram till beslutet att axla ett ännu
större ansvar som verksamhetsledare?
– Redan vid starten på Drottninggatan 61 var
jag med. Under ganska många år var jag föreståndare för verksamheten på Pantarholmen,
men i samband med att jag blev ordförande
för missionsrådet var jag tvungen att välja bort
ledarskapet för affären. Nu efter sju år som missionsrådsordförande känns det bra att åter igen
få församlingens förtroende att leda Second
Hand-verksamheten, som idag ser helt annorlunda ut. Bengt har med entusiasm utvecklat
affären till en stor verksamhet och tillsammans
med Olle Lundström och projektet ”Hjälp i arbetet” har Second Hand utvecklats till en av de
viktiga pelarna i församlingen där vi varje vecka
möter nya människor.

–Vilka möjligheter ser du framöver?
– Redan när vi öppnade butiken på Bergåsa
pratade vi om att använda butiken som en mötesplats för människor. Vi öppnade Café2 som
snabbt blivit populärt. Idag är det ett stort antal
människor som i veckorna har sin arbetsplats i
butiken och det är ett stickcafé varannan vecka.
Möjligheten vi har här är att använda butiken
ännu mer och låta människor vi möter i denna
verksamhet få en relation med vår församling
och också dela den tro som vi har.

– Vilka är dina främsta uppgifter som verksamhetsledare för Second Hand?
– Förvalta och utveckla ser jag som de främsta
uppgifterna. Vi behöver utveckla sättet att visa
våra kunder hur vi använder vårt överskott och
på vilket sätt det kommer till nytta.
–Vilka faktorer tror du ligger bakom Second
Hands stora utveckling?
– Den avgjort största faktorn är att Bengt hade
visionen att flytta butiken till våra nya lokaler.

– Vad är din vision med Second Hand? Varför
kämpa vecka efter vecka?
– Visionen med Second Hand är att genom
försäljning av skänkta varor skapa ekonomiska
resurser för båda sociala insatser, missionverksamhet samt att kunna göra insatser i samband
med katastrofer. Vi har också via vårt samarbete
med bl a arbetsförmedlingen vidgat visionen
genom att se på Second Hand som en viktig del
i vår församlings sociala arbete. Givetvis bär
jag på tankar hur framtiden för butiken ser ut.
I vilket fall som helst så hoppas jag att vi redan
under sommaren kan få tillfälle att fräscha upp
i affären. Efter fyra år är det tex dags att måla
om delar av golvet och kanske också belysning
och viss inredning behöver förändras.
Vi önskar Peter lycka till i uppdraget.
Fredrik Åkesson
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Tack till våra
sponsorer!

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

Bra design för företag
och organisationer.
www.ravnbo.com

Välkommen till världens
tråkigaste reklambyrå.
Inget trams, bara hårt arbete - www.kampanj.biz
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Medlemsnytt

Födelsedagar:
40 år:
5/8 Maria Bichel
9/8 Marie Chang-Soon Johansson
10/8 Viktoria Eriksen
50 år:
8/7 Ingela Hoberg
9/9 Alejandrina Sosa
60 år:
16/7 Per-Gunnar Nilsson
11/8 Ulf Karlsson
16/9 Iréne Persson
65 år:
2/8 Ann-Margret Svensson
75 år:
8/8 Roland Pettersson
21/8 Lars Gustavsson

91 år och däröver:
12/7 Ruth Johnsson 91 år
9/8 Maj-Britt Garheden 94 år
14/8 Maria Pedersson 93 år

Döpta:
Josef Gullbing 18/5
Josua Gullbing 18/5

Inflyttade:
Pernilla Bergström

Utflyttade:
Bengt-Arne Karlsson

80 år:
30/6 Maj-Britt Svensson

Hembud:

85 år:
16/9 Stig Ulvsgärd

6/3 Rosmarie Barck Eriksson
8/3 Lennart Claesson

på ALLT i butiken
lördag 5/7 och
pris måndag 7/7

1/2

nan vi stänger
– Hjälp oss att röja, in
- 9 augusti)
för semestern! (9 juli
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
har fått ny
adress
Under våren har LP-verksamheten flyttat från Tennvägen 11,
ner för en den långa backen, till
Nickelvägen 1 i Torskors. Den
främsta anledningen till flytten
var att man växt ur den gamla
lokalen storleksmässigt. I och
med flytten fördubblades nästan
antalet kvadrametrar och LP
förfogar nu över ca 800 km2.
Detta ger nya möjligheter. I den förra
lokalen staplades saker på höjd och det
var inte ovanligt att människor tittade
förbi och var intresserade av att köpa
något som låg underst i högarna. Det
skapade givetvis svårigheter, men i de
nya lokalerna finns utrymme och planer
på att ha en butiksdel där de kan ställa
ut det som är iordninggjort till försäljning. På så sätt tror man kunna öka sin
försäljning något, och att den inte är
lika begränsad till loppis-dagarna.
Flytten har inte varit problemfri. Man
har inte fått tillträde till de nya lokalerna, åtminstone inte hela, så tidigt som
man blivit lovad, och en del saker blev
således kvar på Tennvägen. Man har
fått åka lite fram och tillbaka, men ser
fram emot att få med sig allt till de nya
lokalerna och fortsätta en aningen mer
problemfri verksamhet där.
Fredrik Åkesson
19

Frihet under ansvar
undervisning

”Den blomstertid nu kommer med
lust och fägring stor”, sjöng vi som
aldrig förr.Vilken befrielse. Inga läxor.
Inga uppsatser. Inga prov. Ingen risk
att bli underkänd. Så fri en människa
någonsin kan bli. 19 år, med hela livet
framför mig.

obunden; myndig. Det är bland annat det som
skiljer oss från djuren, som styrs av sin instinkt.

Det skulle dock inte dröja länge förrän jag insåg
att den frihet som väntade och hägrade ställde
krav. Nu måste jag själv ta ansvar för hyran,
maten, disken, tvätten och bilen. Så mycket var
det väl inte, men ändå.

Men för att denna oerhörda frihet inte bara ska
tilldelas några få starka grupper, måste friheten
kopplas till människans ansvar. I samma
ögonblick som Gud skapar människan för ett
liv i frihet ger han henne ansvar när han säger;
”råd över fiskarna i havet och över fåglarna
under himlen” (1Mos 1-2). Det är som om Gud
redan från början vill klargöra att friheten han
ger människan måste kopplas samman med
ansvaret för hela livet.

Efter några månader flyttade jag hemifrån.
Friheten blev större. Nu behövde jag inte
anpassa mig till en familjs tider och behov. Men
i takt med att friheten blev större, ökade också
kraven. Trots att jag skaffat en etta med kokvrå
och flyttat 20 mil hemifrån, insåg jag snabbt att
samma mått av frihet som jag fick, samma mått
av ansvar måste jag ta. Annars skulle jag inte
klara av mitt liv.
Friheten har ett pris; personligt ansvar. Det
glömmer vi lätt. Alla vill ha frihet, men vill vi
ta ansvar? Vill vi ta ansvar för våra egna liv, för
varandra, för familjen, för församlingen och
samhället? Frihet känns ju så mycket härligare,
men ansvaret då? Hur känns det? Bara tungt
eller kan vi också se att med ansvaret följer ett
slags förtroende som lyfter?
Paradoxen är kristallklar och nödvändig. Utan
ansvar, ingen verklig frihet. Men med vilja att
ta ansvar, med företroende för varandra; stor
frihet.
Detta är en biblisk idé. Människan är skapad av
Gud, lik Gud (1 Mos 1:26-31). Precis som Gud
är fri och obunden är människan skapad fri och
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Detta präglar även Guds hållning till människan. Han vill inte vara människans diktator
utan människans vän. Han ger inte order, han
ger råd (1 Mos 1:28). Därför kan tron aldrig
vara något som föräldrar eller kyrka väljer över
människans huvud. Inte heller staten har rätt
att tvinga ett folk att tro. Tron är en gåva!

Om människan inte tar det ansvaret blir livet
outhärdligt och världen ett helvete. Frågan är
om det inte är just denna oförmåga och ovilja
att ta ansvar som har kostat så mycket lidande
i tiden.
Att frihet måste kopplas samman med ansvar
är otvetydigt. Ju större villighet och förmåga till
ansvar, desto större frihet och tvärtom. Enkel
och klar biblisk etik. En god paradox.
Nåden då? Vad gör man när det brister
för oss? Sommarpsalmen svarar
på den frågan också. ”O, Jesus
O Jesus,
du som frälsar, du är de
r, du
du oss frälsa öld.
svagas tröst…” fast den
sk
s
ga
a
sv
e
är d
versen sjunger vi nästan
vi hälsar.
l,
so
je
d
ä
gl
,
Dig
aldrig numera. Det är
rt sinnes
Värm upp vå
synd tycker jag.
köld.
Ulf Sundkvist - pastor
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