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T i d n i n g o m P i n g s t f ö r s a m l i n g e n i K a r l s k ro n a

Passion

En kväll, en Gud, en passion
- Öppna kvällar med lovsång,
bön och stänk av humor
Se programmet

90

år

1920- 2010

Allra första lägret s. 12

Vårprogrammet
Möte med Kim
Stranne
s. 3

s. 7

Kan den kristna tron sammanfattas i ett
enda ord? Det kan den - kristen tro stavas
Jesus. Svårare än så är det inte.
Bibeln är inte alltid enkel att begripa, texterna
bjuder ofta på ordentligt motstånd. Ska vi förstå
behöver vi hjälp, en tolkningsnyckel. En sådan
finns - Jesus. Det räcker.

hela evangeliet.
- Till hela människan
- I hela världen
- Hela tiden

Gud är inte heller alltid så lätt att begripa sig
på. Vem kan egentligen fånga hans väsen eller
visa oss hans ansikte? Här har vi det igen - det
räcker med Jesus, eller som Paulus uttryckte det
när han kom till Korint på sin andra missionsresa: ”Det enda jag ville veta av, när jag var hos
er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus”
(1 Kor 2:2).

Men reglerna då? Etiken? Livsstilen och syndakatalogen? Var har ni det då? undrar du kanske.
Vi förnekar naturligtvis inte synden. Vi struntar
inte heller i reglerna, men vi vill en gång för alla
markera att det varken är synden eller reglerna
som är vårt centrum, det är Jesus som är vårt
centrum. Han liv, hans kärlek och hans helande
kraft har vi för ögonen när vi tänker på kristen
tro och på det som kan bygga det goda samhället. Vill du vara med, så är du välkommen.

Det är därför ingen märklig vision som Pingstkyrkan formulerat.

En församling som vill förmedla och gestalta

Kom som du är och låt dig beröras!
Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare

Ankaret

T i d n i n g o m P i n g s t f o r s a m l i n g e n i K a r l s k ro n a

Ankaret är en medlemstidning för Pingstförsamlingen i
Karlskrona. Ankaret distribueras fritt till alla medlemmar
och andra som vill läsa om församlingens verksamhet.
Ansvarig utgivare: Ulf Sundkvist
Redaktör:

Daniel Holmesson - 0455-16463
[daniel.holmesson@velocitybredband.se]

Design: 	Morten Ravnbö Sätren [www.ravnbo.com]
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Pa s tOr d :

Vad har du i
centrum?

Tryck:

Tryck & Reklam, Karlskrona

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

Samtal med
ett tvivlande
hjärta

Kim Stranne

Intressant tema på gudstjänsten
söndagen den 16 maj!
Han hade egentligen ingen relation med Betania på
Hasslö när Irma Möller frågade om han ville följa med
till söndagsskolan. Men det gjorde inget. Klart han ville.
Som ung pojke kom han söndag efter söndag att höra
berättelserna om den goda Guden som älskar alla. Berättelserna grep tag och satte prägel på barnahjärtat.
Så kom det sig att Kim Stranne fick möta Gud. Erfarenheten och värmen påverkade hela familjen. Kim ville bli
döpt. Han ville följa Jesus.
Sedan gick åren. Konstnärssjälen ville ut och se världen.
Och ut gav han sig, inte bara från Hasslö utan också från
Betania och frikyrkan.
Så går åren. Kim försöker till och med sluta tro, men det
går inte. Under en kväll med ”Live på riktigt” i höstas i
Pingstkyrkan, Karlskrona, förstår alla som möter honom
att tron ändå finns där, fast i ett tvivlande hjärta. Tvivlet
är numera inte rebellens tvivel utan den ödmjukes tvivel,
som önskar tro trots allt.
Under resan har Kim utvecklat sitt musikaliska konstnär-

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

skap. Han spelar i olika band och när han
kommer till Pingstkyrkan den 16 maj,
blir det tillsammans med ”våra” musiker.
Det blir säkert en spännande gudstjänst
som både provocerar och berör. Ett
samtal med ett tvivlande hjärta, kanske
också med ditt?
Redaktionen

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
0706-99 74 40
Göran Olsson, pastor
0768-68 11 13
Louise Sundkvist, församlingsdiakon
0734-19 99 66
Carina Holmesson, barnmusikledare
(mail, se hemsida)
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
0455-555 44
LP-verksamheten Karlskrona
0455-30 33 34
LP-föreståndare Jan-Erik Jarny
0708-19 48 48
Café Ankaret
0455-555 47
Fyndhörnet, Second Hand (0768-85 86 55) 0455-200 41

Bankgironummer:

Församlingskassan Bg. 982-2032 | Missionskassan Bg. 5693-5471 | Reparationsfonden Bg. 5032-3690
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Lägerdeltagare testar om norsk snö
är mjuk nog för svensk smak

Trysil 2010

- en mat-tants betraktelser
Efter några månader av extraprisjakt,
dagar av matlagning och inköp, var det
äntligen dags för årets sportlovsläger.
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allra första början men som alla kvällar gjorde
sig John Blund påmind. Därför kändes det
skönt att få krypa ner i sängen.

Klockan 6.00 den 20 februari startade den
fullastade bussen från Angöringen med ett
gäng glada förväntansfulla ungdomar, ledare,
skidutrustning, Skogaholmslimpor och alla
andra nödvändigheter för att genomföra ett
läger. Vädret var inte det optimala för en
bussfärd, men ungdomspastorn Göran Olssons
och många andras böner om Guds beskydd
blev besvarad och vi kom fram oskadda, något
försenade.

Klockan sex ringde mobilen, ingen tid för
snoozning som mat-tant… Choklad, kaffe, gröt,
nyponsoppa och allt annat som hör frukosten
till skulle plockas fram, som tur var vår huslige
busschaufför Rupert Lindén uppe och hjälpte
oss varje morgon.
När klockan närmade sig halv åtta gick
väckningslarmet med hjälp av en megafon som
”råkat” komma med en av deltagarna. Det var
en väldigt effektiv väckningsmetod, som användes hela veckan.

När packningen var inburen och madrasserna
utdelade, serverade köket kvällsmat som bestod
av risgrynsgröt och smörgås.
Kvällen ägnades åt information, uppdelning
i disklag-diskussionsgrupper och genom att
spela namnbingo fick vi lära känna varandra
lite närmare. Stämningen kändes på topp från

Kanske beror det på åldern, men de annars skidåkningsälskande mat-tanterna hade redan innan
lägret bestämt sig för att vara hemma den första
dagen. Den ägnades åt diverse förberedelse och
strukturering av matlagningen som skulle ske
under veckan. Vår duktige lille kioskföreståndare Albert höll oss sällskap och förberedde

Foto: Göran Olsson

Foto: Göran Olsson

Carl Fransson, Anders Othén och Niklas Krona
redo att ge sig i kast med de värsta pisterna

för kvällens öppethållande i den medhavda
lägerkiosken. När klockan stod på halv fem stod
middagen klar och ett gäng frusna skidåkare
återvände från backen. Mat-tanterna kände viss
tacksamhet över att de varit hemma denna dag.
Efter dusch, diskning och lite vila för vissa var
det dags för kvällssamling. Den började med
lagtävling som återkom hela veckan. Sedan var
det dags för samling kring veckans tema, som
var ”Varför”?
Frågorna som skulle beröras var bl.a. ”Varför Gud” och ”Varför Jesus”. Göran Olsson inledde första kvällen, då temat var ”Varför Gud”.
Eftersom det var ungdomar med olika bakgrund när det gäller tron på Gud, kändes det
bra att det fanns en tydlighet med ”så här tror
jag” istället för att säga ”så här är det”. Samlingen avslutades med samtal i våra disk(ussions)
grupper och där fanns det utrymme att tala
om både tro och tvivel.
Det kändes som en fantastisk början, när vi såg
att samtalet om Gud fortsatte spontant även
under kvällsmaten och en skön känsla av Gudsnärvaro infann sig.
Så här ungefär fortlöpte veckan, förutom att
mat-tanterna INTE var hemma och latade

sig utan också åkte
skidor. Kan också
tilläggas att i backen
erbjöds olika aktiviteter som skidskola, korvgrillning, kvällsåkning,
offpist på längden (brukar vara utför annars),
filmning och fikagemenskap.
Kvällssamlingarna med Rupert och Göran
kändes både upplyftande och spännande och vi
fick bönesvar i form av varmvatten, vilket det
inte alltid fanns och ”fett soft väder” som Calle
önskade.
Trots att chokladen surnade för vissa och trots
kylan med minus 28 grader någon dag, var
det ändå en positiv och varm stämning hela
veckan. En viss saknad efter alla
har gett sig till känna, nu efter
hemkomsten, även om det är ganska skönt att inte behöva laga mat
till 50 personer varje dag.
Några tips till slut:
”Har man mycket frukt kan man
alltid göra fruktsallad”.
”Grönsaksgryta på norska, är
grönsakssoppa på svenska”.

Maria Ekroth,
leg. mat-tant
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Glimtar
från våra verksamheter
Ordföranden i Karlskrona kommunfullmäktige, Gunilla Ekelöf,
högtidstalade vid Pingstförsamlingens 90-årsjubileum

abama?
Blind Boys from Al
kraftfull
för
Premiär
manskvintett
Snövit och de sju dvärgarna på barnens julfest. *

Dophögtid:
Andreas Bergström
och Hanna Melin
Lars
Anderås,
direktor
för Pingstmissionen

Bengt Johansson med band gladde
oss med sång och musik på jubiléet

Jubileumshelg
Pingstkyrkan
Karlskrona

Barn och ledare på Joy, Pingstförsamlingens verksamhet för barn
åk 2-6

Tårta iklånga
rader
till jgkhsg fjkhsdgfhj
kahsd
fkjhdsaf
alla serverades

90

år

1920- 2010

Jubileumsgudstjänst med sång från olika
6

* Kolla facebookgruppen ”Vi som föredrar Disneys klassiker otecknat”!

En gripande kväll, då Mimmi Johansson
berättar om sitt liv på [Passion]
tidsepoker

Barn- och ungdomsverksamhet varje vecka
Onsdagar		
Torsdagar		
Fredagar		
		

Möten på Kungsmarken

på lördagar – se aktuell annonsering
LP-möten i andra församlingar
– Se aktuell annonsering

Kafégemenskap
Väl
kom
i Filadelfia Rödeby
me
n!
Torsdagar 17.00-20.00

2 0 0 9

		
		
Söndagar		

09.30	Spädbarnsmusik 0-1 år
– se aktuell annonsering
09.30	Musiklekis – 1 år och uppåt.
18.00
”Joy” – Fredagskul från åk 2-6.
18.00 	MP – Mission possible – Ungdomsaktivitet från åk. 6.
18.00
CC – Confirmation Challenge -  Konfirmation från åk. 8
20.00
Ungdomssamlingar - After 8 - Tonår och uppåt
21.00
[PASSION:] – En Kväll, En Gud, En Passion (Se aktuell annonsering)
11.00	Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.

v å r e n

Fast program:

Ri v ut o ch h ä n g upp !

Program april-juni

Fika, sång, musik och vittnesbörd
– se aktuell annonsering

26	Fr

april

21:00
”Passion” - En kväll, en Gud, en passion 	Öppen kväll med lovsång, bön och stänk av humor
27	Lö
17:00
Bön med nattvard
18:00
Administrationsmöte/avskiljning av nya diakoner
28	Sö
10.00
Bönemorgon
11:00
Palmsöndagsgudstjänst för små och stora/barnvälsignelse
Teodor Jansson
			
Fira Påsk i Pingstkyrkan
1 To
09.00	Ekumenisk bön i Möllebackskyrkan
		
19.00
Getsemanegudstjänst med nattvard
		
11:00
Andakt på Ekliden
2	Fr
11.00
Långfredagen, Musikgudstjänst del 1 ”Gud: död eller levande”
3	Lö
17.00
Bön med nattvard inställt
4	Sö
10.00
Bönemorgon
		
11.00
Påskdagen, Musikgudstjänst del 2 ”Gud: död eller levande”

5	Må
		
8 To
		
9	Fr
10	Lö
11	Sö
		

16:00	Ekumenisk Emmausvandring från Kungsmarkskyrkan
16:30	Ekumenisk gudstjänst i Mariedalskyrkan
17:00
Gemenskap kring Ordet, Filadelfia Rödeby
18:30
Bibelstudium
20:00
”After 8” samling för ungdomar
17:00
Bön med nattvard - terminsavslutning
10.00
Bönemorgon
11:00	Gudstjänst, Öppen dialog med Camilla Brunsberg (M)

13 Ti

16:00

14	On
		
15 To

”Islam och kristen tro” Ferro Mehmedovic KSR,
Församlingshemets musiksal
13:00
Andakt i Fridlevstad
14:00
Andakt på Elineberg
09.00	Ekumenisk bön i Militärhemmets andaktsrum
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v å r e n

17:00
Gemenskap kring Ordet, Filadelfia Rödeby
16	Fre		Städning i kyrkan
		
14:00
Andakt på Kungshöjden
		
20:00
”After 8” samling för ungdomar
17	Lö		Städning i kyrkan
18	Sö
10.00
Bönemorgon
		
11:00	Gudstjänst, ”Hopp för den utsatte” Åsa
Danielsson, direktor LP-verksamheten
			
Öppen dialog med Christina Mattisson (S)
		
18.00
Cafémöte med LP-vännerna, Åsa Danielsson

2 0 1 0

20 Ti
22 To
		
23	Fr
24	Lö
25	Sö
		

Åsa Danielsson

14.00	Seniorsamling. Naturfotograf Björn-Eyvind Swahn, ”En underbar värld”
09.00	Ekumenisk bön i Stadsförsamlingen
17:00
Gemenskap kring Ordet, Filadelfia Rödeby
18:30
Bibelstudium avslutning
20:00
”After 8” samling för ungdomar
10:00	LP-loppis i Vedeby
10.00
Bönemorgon
11:00	Gudstjänst med församlingsmöte

28 	On
29 To

maj

18:00 	Samling kring Sjukhuskyrkan i Jämjö EFS
09.00	Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
18:00
Rödebygemenskap, Filadelfia Rödeby, Citronellerna
30	Fr
20:00
Guds hjärta LP-ung ”Radikal kärlek” Semias Schenberg, Håkan Axéll,
Göran Olsson
		
23:00
Guds hjärta Pannkakskyrkan & LP-ung på stan
1	Lö
19:00
Guds hjärta LP-ung ”Radikal tro” Semias Schenberg, Håkan Axéll,
Göran Olsson
		
22:00
Guds hjärta LP-ung, Semias Schenberg, Håkan Axéll, Göran Olsson
			
Konsert med Bright Morning Star Orchestra
2	Sö
10.00
Bönemorgon
		
11:00	Gudstjänst LP-ung, Semias Schenberg, Håkan Axéll, Göran Olsson

5	On		
Tältkalas i Lyckeby
6 To
09.00	Ekumenisk bön i Frälsningsarmén
		
14:30
Andakt på Vitus Elena
17:00
Gemenskap kring Ordet, Filadelfia Rödeby
			
Tältkalas i Lyckeby
7	Fr		
Tältkalas i Lyckeby
		
20:00
”After 8” samling för ungdomar
8	Lö
14:00
Sommarfest vid Tältkalaset, Joyful & barnrådet
9	Sö
10.00
Bönemorgon
		
11:00	Gudstjänst Göran Olsson, Louise Sundkvist, Rupert Lindén, CCgänget, konfirmationsavslutning
		
19:00
Tältmöte i Kättilsmåla, Anders Bertling & Strängmusiken
12	On
		
		
13 To
8

13:00
14:00
19:00

Andakt i Fridlevstad
Andakt på Elineberg
Tältmöte i Kättilsmåla, Ingemar Bergström, Sång: Stig & Stina
Ulfsgärd och Frank & Ingrid Svensson
08:00	Gökotta i Fabbemåla, Ingemar Bergström och Strängmusiken

Tältkalas i Kättilsmåla, Göran Olsson & Barnrådet
Tältmöte i Kättilsmåla, Ethel Gustafsson och sångare från
Brömsebro
14	Fr
19:00
Tältmöte i Kättilsmåla, Jan-Erik Jarny och LP-vännerna
15	Lö
19:00
Tältmöte i Kättilsmåla, Acke Möller och Hasslögruppen
16	Sö
10.00
Bönemorgon
		
11:00	Gudtjänst ”Samtal med ett tvivlande hjärta” Kim Stranne, Pegga
Gullbing
			
Ulf Sundkvist, Öppen dialog med Tommy Olsson (KD)
		
16:00
Tältmöte i Kättilsmåla, Ulf Sundkvist, allsång

19	On
20 To

19.00
18:00

21	Fr
		
23	Sö

Barnledarsamling i kyrkan
Rödebygemenskap sommarfest, Filadelfia Rödeby, Carl och
Terés Gustafson med vänner
14.30
Andakt Adlersten-korallen
20:00
”After 8” samling för ungdomar
11:00	Gudstjänst. Predikan Ulf Sundkvist

25 Ti		

juni

28	Fr
29	Lö
30	Sö
		

Seniorernas Vårresa, skärgårdsbåt till Stenshamn. Besök på
Utlängan hos Asta Carlsson.
20:00
”After 8” samling för ungdomar
15.00
Vigsel i Pingstkyrkan mellan Yvonne Olsson och Anders Pålsson
10.00
Bönemorgon
11:00	Gudstjänst Ulf Sundkvist, Öppen dialog med Rickard Jomshof (SD)

6	Sö

10.00	Gudstjänst Göran Olsson

2 0 1 0

18:00
19:00

v å r e n

		
		

tkalas
tkalas

Välkommen till

i B i b li ot e k spar ke n
i lyc k eby

BÖN
Bön på
onsdagar kl.
10.00 varje
vecka t.o.m
april.
Bön på
onsdagar
18-21 varje
vecka t.o.m
juni.

Design: Morten Ravnbö [ravnbo.com]

Välkommen till
Bright Morning
Star Orchestra

5–8 maj 2010
Kom och ha ku l tills a mma ns me d o s s !
Klockan 17 varje kväll börjar vi med lekar utanför tältet.
Klockan 18 går vi in i tältet och har kul och mysigt där.

S om m a r f e st d e n 8 maj k l 1 4 .
Medtag fikakorg!

Alla är välkomna!

Studieforbundet Bilda
för kyrka och samhälle

Arrangör:

Arrangör:

9

Ulf Sundkvist, pastor
och föreståndare

Välkommen!
10

Öppen dialog:

Samtal om kyrka och
samhälle med sikte på
valet 2010
Förmodligen minns du att Pingstkyrkan inbjöd till Öppen dialog inför valet
2006. Vi ville på det sättet föra ett offentligt och personligt samtal mellan
ledande lokalpolitiker från samtliga partier i fullmäktige i Karlskrona.
- Som kyrka ser vi en uppgift i samhället både på det sociala området men även ideologiskt
i försvaret för de utsatta och naturligtvis också i ett andligt avseende, säger Ulf Sundkvist
som är initiativtagare till dialogen.
- Nu vill vi följa upp och göra det igen. Därför inbjuder vi till en ny serie Öppen dialog med
frågor i gränslandet mellan kyrka och samhälle.
Samtalet är tänkt att ske med en politisk representant i taget, i en avdelning av en
söndagsgudstjänst klockan 11.00-12.30.Vi planerar för cirka ett samtal per månad med start
mars 2010 och målgång i september.
Efter gudstjänsten vill vi gärna bjuda på kyrkkaffe.
Redaktionen

Välkommen till

Hos oss kan du äta dagens lunch varje dag (Pris: mellan
50-65:-). Du kan även äta en lättare lunch som toast med
goda fyllningar eller prova gärna vår fina räksmörgås.
Caféet med den lugna atmosfären och de
stora ytorna, med plats också för dig som
har barnvagn eller är rullstolsburen.

Vi bakar allt vårt bröd själva, goda kakor som du kan
avnjuta tillsammans med en kopp kaffe eller te.
Vi tar gärna beställningar, ring till oss på tel 0455-55547

Öppe t för alla: mån-fre kl 9 . 3 0 -1 4 . 3 0
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MISSION

Glädjen stod högt i tak när
barnen fick tillfälle att bada
i stadens nya simbassäng…Vi
slapp att betala inträde tack vare
att ägarens mamma var medlem
i vår församling.

CBR-LÄGER I CHULUCANAS:

Deras första läger nånsin
Tack vare troget stöd från våra fadderföräldrar och andra gåvogivare
lyckades vi organisera vårt första läger
för barn och ungdomar med multihandikapp.Vi var 20 ledare som under 2,5
dygn tog hand om 15 barn med olika
funktionshinder…

Här sitter Anita och jag tillsammans med
6-åriga Deysi, som Anita hade hand om under
2,5 dygn. Första natten längtade hon efter sin
mamma och grät en hel del.
Under första kvällen hade vi en folkdräktsuppvisning som var mycket uppskattad. Tack vare olika
gåvor lyckades vi hyra dräkter till de flesta barn
och ungdomar som deltog på lägret.

12

Korn från Mellanöstern
Här kommer några sand- och guldkorn från min vardag i Mellanöstern. Finns på
plats här sedan augusti 2008 och varvar arabiskstudier med engelskundervisning
och att lära känna och fördjupa vänskap med härliga arabiska kvinnor. Tack för
att ni står bakom mig i bön och stöd och Ahlan wa Sahlan (=välkommen) till de
senaste månadernas sand- och guldkorn.
Guldkorn: Är tacksam att få vara här och möta
de människor jag möter. Chadi och Manal är
ett fantastiskt par från detta samhälle, med
hjärta för dem som samhället och heder säger
nej till. I de val de gör, att gå in i skammens
vrår för människors skull, behöver de mycket
förbön om beskydd.
Februari månad har inneburit mycket regn och
lite snö. Stora delar där grönska oftast saknas,
grönskar just nu. Det är oerhört vackert och
småkyligt! Jag är väldigt glad för att ha fått
återknyta kontakten med några kvinnor, bl. a.
Imaan och Fatma (somalisk flykting). Mötena
med fattiga kvinnor i söder har inspirerat mig
till att fördjupa mina arabiskkunskaper ytterligare. Så jag är återigen i skolbänken (2 tim
per dag), vilket jag är oerhört tacksam för och
hoppas att arabiskan ska får blomstra mer och
mer under denna vår. Ett annat guldkorn är att
min lilla lägenhet är till välsignelse för mig och
andra.
Sandkorn: Mötet med kvinnor från skammens
vrå ger och tar mycket emellanåt. En av dessa
kvinnor är en irakisk vän, Amal, som bodde
hemma hos mig i januari och som nu är brutalt

utsparkad för gott från sitt hem. Jag har inte fått
tag i henne sen dess, är orolig. Synsättet här är
att en frånskild kvinna är alla mäns ägodel så
bed om beskydd för Amal.
Tack för förböner som beds för mig och dem
jag möter här. Vi behöver det! Känner mig ofta
väldigt liten i allt jag möter. Behöver mycket
vishet och mod. Låt vår gemensamma bön få
vara att en dag, hos Gud, få stå tillsammans
med dessa nu slöjbeklädda kvinnor och deras
familjer och tillsammans lyfta våra händer till
Guds Lamms ära.
Caroline

Joh
3:16 på
arabiska
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EKONOMIRAPPORT

Ett fint bokslut över 2009
– ett utmanande 2010!
I dagarna har församlingens ekonomiansvariga och revisorer lagt sista
handen vid det ekonomiska bokslutet
för vår församlings verksamhet under
2009. Resultatet redovisas i detalj vid
administrationsmötet i slutet av mars,
men låt mig lyfta fram några glädjande
detaljer:
- Församlingens totala omsättning har under
året vuxit med drygt 5% till 7,4 miljoner kronor
jämfört med 2008.
- Insamlade medel under året genom frivilliga gåvor har vuxit med 13% till ca 3 miljoner
kronor.
Att vi lyckats nå dessa fina resultat under ett år
då samhällsekonomin verkligen varit i gungning är ett stort glädjeämne.

Vad har då dessa pengar använts till, har de
kanske lagts på hög i ett bankvalv? Nej, de har
använts till att sprida gudsriket i vår stad och ut
över världen. Bland annat har vi ökat satsningen på barn- och ungdomsverksamheten
under året.
Nu har vi redan hunnit en bit in på det nya året
2010 och det innebär nya utmaningar. Insamlingarna under de första två månaderna har legat lite under budget, varför jag vill uppmuntra
oss alla att fortsätta att satsa på Guds rike med
de medel vi har. Gud blir inte skyldig oss något.
Din gåva betyder mycket, både i vår stad och i
de övriga länder där vi arbetar.
Tack än en gång för din insats och din trohet i
givandet!
Christer Hultgren
ordförande i styrelsen

UPPFÖLJNING INSAMLADE MEDEL T.O.M FEBRUARI 2010:

Fast Överföring Har många fördelar!
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Internet erbjuder flera tjänster som underlättar offrandet. Man kan t ex beställa en
stående månatlig överföring av en summa till församlingens konton. På detta sätt får
församlingen en mer förutsägbar ekonomi. De olika bankgironumren finns angivna på s 3!

Medlemsnytt

Välkommen
på gudstjänst!

Födelsedagar

Döpta:

50 år

Rasmus Erserum 14/3
Amelie Bergström 14/3
Jacob Bergström 14/3

31/3
5/4
26/5

Tomas Simonsson
Lars Carlsson
Caroline Ahlstrand

Varje söndag möts vi till en
innehållsrik högtid. En höjdpunkt i veckan! För tider - se
programmet - eller webben:

75 år

Inflyttade:

Våra hemsidor!

85 år

Ros- Marie o Jonny Månsson
Inger Andrén

Våra nya hemsidor uppdateras
ständigt med information om
möten, aktiviteter och annat.
Har du varit inne och kollat på
www.pingstkyrkankarlskrona.se?

17/4 David Claesson
1/5 Ingegärd Olsson

Hembud:
Gunilla Day

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 - 30 33 34
lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu

Utflyttade:
Helena Hultgren

Anmäl adressändringar!
Om du flyttar till annan
adress är tacksamma om du
meddelar din adressändring
till Pingstkyrkans expedition,
tel. 0455-555 40.

Holm gatan 6, 371 39 Ka rlskrona • Tel : 0455-200 41

Pingstkyrkans secondhand

Öppettider:
Lördagar kl 09.30 - 13.30
Måndagar kl 12 - 17
Inlämning till butiken sker
tisdagar kl. 17 - 20.
Hämtning efter överenskommelse.
Tel: 0455-200 41 / 0768-85 86 55 (bilen)

Fynda på
Fyndhör
net!
Vi får in ny
a pr

ylar, kläder
möbler till
och
Fyndhörnet
varenda
vecka = ny
a fyndmöjlig
heter!
De medel
vi får
hjälpverksam in går till
het
missionsarb och
ete.

Vä l ko m m e n at t f y n da ! Vä l ko m m e n at t s k ä n k a !
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VÅGA DEN
STORA KÄRLEKEN
reflektion:

Att känna sig älskad är bland de mest
trängande behoven en människa har. Basala behov som mat och sömn är viktiga,
men utan kärlek och omsorg blir livet
meningslöst. Inget i hela världen ger en
människa större självkänsla än att vara
älskad.
Att älska utan att bli sedd, att älska utan att kärleken tas emot, att älska och bli mött av likgiltighet,
det gör ont. Kärleken behöver någon som tar
emot, uppskattar, värderar och besvarar den. Någon som säger JA och är beredd att älska tillbaka.
Det är en risk man tar, när man börjar älska och
visa kärlek. Kommer den att bli besvarad?
Kärleken är ingen garanti för ett bekymmerslöst
och problemfritt liv, men att bli älskad och få älska
är något bland det största man kan få uppleva. Det
är LYCKA.

Foto: Sarah G. (flickr.com)

Någon som vågade offra allt, som verkligen tog
risken att både bli älskad och avvisad, det är Gud.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende
son, för att var och en som tror på honom inte ska
gå under utan ha evigt liv.” Detta är världshistoriens mest dramatiska kärleksbeskrivning. Man kan
välja att ta emot och besvara denna kärlek eller
vara likgiltig inför den.
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Bibeln talar mycket om Guds kärlek till oss
människor, men också att vi är skyldiga att älska
varandra. Johannes, en av Jesu lärjungar skriver
mycket om kärlek i sitt evangelium och sina brev.
Han beskriver sig själv som ”den lärjunge som

Jesus älskade”. Kanske är det därför hans evangelium andas så mycket kärlek.
Jesus säger: Älska varandra lika mycket som
jag har älskat er. Vi ska alltså älska varandra så
mycket att vi är beredda att offra oss för varandra.
Gud är kärlek uttrycker Johannes om och om
igen. Gud visade hur mycket han älskar oss genom att sända sin ende son till denna värld för att
ge oss evigt liv genom hans död. Denna handling
visar oss vad verklig kärlek är.
Jer 29:11. ”Jag vet väl vilka planer jag har för er...
goda planer inte onda, för jag vill ge er en framtid
och ett hopp.”
Gud har en plan för våra liv. Han har en plan, en
framtid och ett hopp för var och en av oss. Gud
känner oss bättre än vi känner oss själva. Han
känner vår förmåga och vår begränsning. Han har
satt ett högt mål för oss och är beredd att ge oss all
hjälp vi behöver.
Kärleken från Gud är ingen konkurrerande kärlek
utan en kärlek som ger mening och trygghet i
livet.
Våga den stora kärleken!
”Vem kan då någonsin stänga oss ute från Kristi
kärlek? Döden kan det inte och livet kan det inte.
Varken bekymmer för denna dag eller för morgondagen, varken krafter ovanför molnen eller nere
i djupet, inget kan skilja oss från denna kärlek.”
Rom 8.		
					
Louise Sundkvist
- Församlingsdiakon

