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Om
Notting Hill,
relationer
- och Jesus
Se baksidan

Inte kunde jag ana att kampanjen ”100 dagar med Jesus” skulle få sådan respons. Jag hoppades, men kunde
ju inte veta. Besöken på vår hemsida har ökat, folk ger
respons på predikningar och texter som de läst. ”100
dagar med Jesus” har verkligen startat många goda
processer.
Själv kommer jag inte glömma samtalet med Hans Bülow i första
taget. Hans svar på frågan vad han skulle vilja tala med Jesus om
berörde mig djupt. ”Tror du fortfarande på utopin, Jesus?” Kunde
ana en förhoppning, att det fortfarande finns någon i universum
som tror att det går skapa ett rike av fred och frihet.
Kanske är det så vi ska gå vidare? Vi skulle kunna fråga ”folk på
stan” vilka frågor de skulle vilja rikta till Jesus. Det skulle vara en
intressant utgångspunkt för en serie under hösten. Du kanske
har andra tankar eller mer input. Dra dig inte för att höra av dig!
Tillsammans bygger vi Guds rike och hans församling och du är
medräknad.
Ulf Sundkvist
föreståndare

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

PastOrd :

Vad skulle du vilja
fråga Jesus?

Foto: Matz Arnström

Landshövdingen
på besök
6 februari gästade landshövding Gunvor
Engström Pingstkyrkan. Intervjun av
församlingens föreståndare Ulf Sundkvist blev ett samtal som spände från
Indien till residenset i Karlskrona.
Landshövdingen som i de dagarna just hade
firat 60, föddes i Indien som barn till ett missionärspar utskickade av EFS för att predika,
undervisa och arbeta med utvecklingsfrågor i
området.
- För mig var det vardag och helt naturligt med
andakt i hemmet, aftonbön och söndagsskola.
Jesus och Gud var självklara inslag i livet. ”Bred
dina vida vingar” sjöngs flitigt hemma hos oss.
Som för de flesta innebar tonårstiden en tid
med andra värderingar och aktiviteter. Gunvor
berättade att hon kom till Sverige och Stockholm efter åtta år i Indien och levde uteliv
och lyssnade på pop som många andra. Hon
poängterade dock att hennes tro inte försvann
utan snarare att den hamnade djupare och att

Fortsättning på s 11 >>

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:

Församlingskassan Bg. 982-2032
	Missionskassan Bg. 5693-5471
	Reparationsfonden Bg. 5032-3690

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Göran Olsson, pastor
Louise Sundkvist, församlingsdiakon
Carina Holmesson, barnmusikledare
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt , ekonomiassistent
Elisabeth ”Bettan” Lindquist, ungd.ledare/skolansv.
LP-verksamheten Karlskrona
LP-föreståndare, Tomas Jönsson
Café Ankaret
Second Handbutiken (Bilen: 0768-858655)
Olle Lundström (Second Hand)

0706-99 74 40
0768-68 11 13
0734-19 99 66
073-632 00 28
0455-555 44
0455-555 40
0730-40 14 03
0455-30 33 34
070-956 65 67
0455-555 47
0455-200 41
073-440 47 57
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SKIDLÄGER

HANDLAR OM SÅ MYCKET
MER ÄN SKIDÅKNING
Det är med glädje som jag ser tillbaka
på skidlägret i Trysil.Vi åkte dit med
en halvfull buss men trots detta fick
jag uppleva ett av de bästa skidlägrena
någonsin.Veckan var fylld av glädje,
kärlek, skidåkning, vänskap och skratt!
Det blev en speciell gemenskap när vi
var ett mindre gäng än vanligt och jag
tror att vi alla märkte av det.

När jag satte mig i bussen den första morgonen
kände jag en sådan tacksamhet. Tänk att få vara
på läger med världens bästa ungdomar och
tillsammans med Gud! För mig präglade detta
hela veckan. Det var en ny upplevelse för mig
att åka med som ungdomsledare, inte längre
som en 15-årig deltagare och jag måste säga att
båda upplevelserna har sin charm. Att få åka
med som ungdomsledare är något som gör att
man känner sig privilegierad. Vilket jobb jag
har, nästan för bra för att vara sant!
Efter varje kylig men härlig dag i backen hade
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Första kvällen fick alla deltagare ett brev som var underskrivet av Jesus:

vi en samling på kvällen. Temat för veckan
utgick ifrån när Jesus möter kvinnan vid Sykars
brunn som det står om i Johannesevangeliet.
Vi talade om vad Gud har att ge oss, att Gud

kan tala in i våra liv och vår sanna identitet i
Gud. Första kvällen fick alla deltagare ett brev
som var underskrivet av Jesus. Han skriver
där hur han varje dag vill umgås med oss och
5

CITAT AV DELTAGARE
hur mycket Gud älskar oss. Sista kvällen bad
vi för varandra och vi fick dela livet med
varandra. Vilken glädje! Under sista kvällen
blev det också skön gemenskap då vi hade en
avslutningsfest, som bjöd på allt från killar
som spelade coola, till otroligt god pizza!
Jag har samlat på mig några citat av deltagarna, och man kan ju inte annat än le i hjärtat
när man läser dem och inser hur nöjda vi
alla verkar vara. Att åka på skidläger handlar
inte bara om att åka skidor, det handlar om
något så mycket större, som att möta Gud, få
uppleva naturen som Gud har skapat, hänga
med vänner, få nya vänner, skratta och gråta
tillsammans, och sist men inte minst, få en
upplevelse som kan ge ett nytt avstamp i tron
på Gud. Jag har fått minnen
för livet som jag för alltid
kommer bevara i mitt hjärta.
Carolina Nilsson
adsgfgfdgs
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”Det bästa med lägret var alla bra samlingar, alla
härliga dagar i backen och alla roliga kvällar med
pingis, snack och spel! Varför? Jo, för att vi var ett
sånt härligt gäng!”
”Samlingarna var bra för de var så intressanta!”
”Det var kul att sitta i Norge och se på VM i
skidor på tv tillsammans med en massa norrmän,
och kunna lika mycket som dem!”
”Det var roliga och härliga människor som följde
med på resan och att åka skidor var skitkul, det
är den bästa skidresan hittills!”
”Det bästa var nog att åka skidor och allt vi
gjorde under dagarna, och såklart att umgås med
alla roliga människor som var med på resan.”
”En nästan tyst buss på väg till Trysil blir efter en
vecka en bullrande, skrattande och stojande buss
på väg hem till Karlskrona... nya vänner för livet!”

Barn- och ungdomsverksamhet varje vecka

!
en

mars

26	Lö
27	Sö
		
		

Torsdagar 17.00-20.00
Fika, sång, musik och vittnesbörd
– se aktuell annonsering

m

LP-möten i andra församlingar
– Se aktuell annonsering

Kafégemenskap
i Filadelfia Rödeby

m
lko

på lördagar – se aktuell annonsering

Vä

Möten på Kungsmarken

2 0 1 1

Onsdagar 09.30	Spädbarnsmusik 0-1 år
– se aktuell annonsering
Torsdagar 09.30	Musiklekis – 1 år och uppåt
Fredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6
18.00 	MP – Mission possible – Ungdomssamling (After Eight) 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)
Söndagar 11.00	Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe.

v å r e n

Fast program:

R i v ut och häng upp!

Program mars - juni

18.00 Administrationsmöte
10.00 Bönemorgon
11.00	Gudstjänst, ”Kärleken” Göran Olsson, By Mercy
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

april

29
Ti
14.00	Mötesplats för daglediga, Bildspel/föreläsning: Armenien
			
- en resa till världens äldsta kristna land. Owe Nodmar.
30
On
10.30 Bön
		
18.00 Bön 18-21
31
To
09.00	Ekumenis k bön i Metodistkyrkan
		
17.00	Gemenskap kring Ordet Filadelfia Rödeby
		
18.30 Andlig vägledning - “Jesus lever”, Bibelseminarium,
			
samtal och bön
1	Fr
20.00 After8 - samling för ungdomar
2	Lö
09.00 Bön på Bryggareberget
3	Sö
10.00 Bönemorgon
		
11.00	Gudstjänst med nattvard, ”Tjänandets manifest”
			
Göran “Carlos” & Anita Olsson, sång: Tomas Jönsson
6
On
10.30 Bön
		
18.00 Bön 18-21
7
To
09.00	Ekumenisk bön i Möllebackskyrkan
		
17.00	Gemenskap kring Ordet Filadelfia Rödeby
8	Fr
20.00 After8 - samling för ungdomar
10	Sö
10.00 Bönemorgon
		
11.00	Gudstjänst för små och stora, ”Vardagskraft”
			Göran Olsson, barnrådet
		
18.00 Cafémöte med LP-vännerna
7

v å r e n

13
On
10.30 Bön
		
13.00 Andakt Fridlevstad
		
14.00 Andakt Elineberg
		
18.00 Bön 18-21
14
To
09.00	Ekumenisk bön i Mariedalskyrkan
		
18.00	Rödebygemenskap, Filadelfia Rödeby
		
18.30 Andlig vägledning - “Återkomsten”, Bibelseminarium,
			
samtal och bön
15	Fr
14.00 Andakt på Kungshöjden
		
20.00 After8 - samling för ungdomar
16	Lö
20.00 LIVE PÅ RIKTIGT med P-J Stenstrand
på r i k t i g t !
med riktig
Välkommen till en kväll
17	Sö
10.00 Bönemorgon
att äta.
bra (LIVE) musik - och gott
		
11.00	Gudstjänst, ”En ny livsberättelse” Ulf
			Sundkvist, “Live på riktigt”-gänget med P-J Stenstrand
		
18.00 Allsångskväll på Café Ankaret Lars-Erik Järlestrand,
			
“Konsten att glömma, konsten att leva”
Design: Morten Ravnbö Sätren

[www.ravnbo.com]

LIVE

2 0 1 1

I CAFÉET!
EN ROCKIG KVÄLL
musik och
Kom till en kväll med bra
00
ri, kl 20
god mat. Den 11 februa

19
Ti
19.00 Cafémöte i Aspö Missionshus, LP-vännerna
20
On
10.30 Bön
		
18.00 Bön 18-21
		
19.00 Påskmöte i Fabbemåla Strängmusiken,
			Ingmar Bergström, Ulf Sundkvist.
21
To
09.00	Ekumenisk bön i Militärhemmet
			
Påskens gudstjänster:
Blod, svett och tårar
medverkan av: Ulf & Louise Sundkvist, Göran Olsson,
Bettan Lindquist, församlingens sångare & musiker
		
22	Fr
24	Sö
		

19.00	Skärtorsdagen, Getsemanegudstjänst med nattvard
11.00	Långfredagen, Musikgudstjänst del 1
10.00 Bönemorgon
11.00 Påskdagen, Musikgudstjänst del 2

25	Må
16.00	Ekumeniskt Annandagsmöte i The Redeemed Christian
			
Church of God
27
On
10:30 Bön
		
18:00 Bön 18-21
28
To
09.00	Ekumenisk bön i Stadsförsamlingen
		
11.00 Andakt på Ekliden
		
17:00	Gemenskap kring Ordet Filadelfia Rödeby
29	Fr
21:00 PASSION - en Kväll en Gud en Passion
30	Lö
22.00 Pannkakskyrkan vid Klaipedaplatsen

maj

1	Sö
10.00 Bönemorgon
		
11.00	Gudstjänst, Bettan Lindquist, Göran Olsson, sång:
			Liselott Gullbing, församlingsmöte efter gudstjänsten
4
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On

18.00 Bön 18-21

18
On
18.00 Bön 18-21
		
19.00 Tältmöte i Kättilsmåla
19
To
09.00	Ekumenisk bön i Amiralitetsförsamlingen
		
18.00 Tältkalas i Kättilsmåla
		
19.00 Tältmöte i Kättilsmåla
20	Fr
14.30 Andakt på Adlersten (Korallen)
		
19.00 Tältmöte i Kättilsmåla
		
20:00 After8 - samling för ungdomar
21	Lö
19.00 Tältmöte i Kättilsmåla
22	Sö
11.00	Gudstjänst med nattvard “Att mötas längst
			
ner på stegen” Jonas Pramwall, sjukhuspastor,
			
Ulf Sundkvist
		
16.00 Tältmöte i Kättilsmåla

2 0 1 1

11
On
18.00 Bön 18-21
		
13.00 Andakt Fridlevstad
		
14.00 Andakt Elineberg
Välkommen till
		
17.00 Tältkalas i Lyckeby
12
To
09.00	Ekumenisk bön i Frälsningsarmén
		
14.30 Andakt på Vitus Elena
		
17.00 Tältkalas i Lyckeby
		
17.00	Gemenskap kring Ordet Filadelfia Rödeby
		
18.30 Andlig vägledning
13
Fr
17.00 somTältkalas i Lyckeby
		
20.00 After8 - samling för ungdomar
14	Lö
14.00 Sommarfest vid Tältkalaset, Joyful & barnrådet
15	Sö
11.00	Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Göran Olsson,
			Louise Sundkvist, Rupert Lindén, Stina Erserum, CC-gänget,

V å r e n

5
To
09.00	Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
		
17:00	Gemenskap kring Ordet Filadelfia Rödeby
6	Fr
20:00 After8 - samling för ungdomar
7	Lö
09.00 Bön på Bryggareberget
8	Sö
10:00 Bönemorgon
		
11:00	Gudstjänst Lasse Väcklén ICBI och
			
kören Sångarglädje från Huskvarna

Välkommen till

24
Ti		Mötesplats för dagledig, vårresa
25
On
18.00 Bön 18-21
26
To
09.00	Ekumenisk bön i Metodistkyrkan
27	Fr
20.00 After8 - samling för ungdomar
29	Sö
11.00	Gudstjänst, Ulf Sundkvist

juni

1
On
3	Fr
4	Lö
5	Sö

18.00 Bön 18-21
20:00 After8 - samling för ungdomar
09.00 Bön på Bryggareberget
11.00	Gudstjänst

8
On
10	Fr
12	Sö

18.00 Bön 18-21
20:00 After8 - samling för ungdomar
11.00 Pingstdagen, Gudstjänst
9

Glimtar
från september till

Emelie Lindén, en av många
fantastiska solister på julkonserterna

november 2010
Julfest i cafeet

Kjell-Göran Åkesson, en av konsertkvällarnas två konferencierer

Bibelutdelning med
Göran Olsson

Stjärnor gånger
två – Jenny Eriksen
skiner ikapp med
Betlehems stjärna

Spex för alla som gillar
Disneys julberättelser LIVE !

Joyful lyfte konserterna
med sin sång. Här med
Ebba Eriksen i front.
En bukett tonåringar

Mässingsblås

Passion – en färgstark
aktivitet.

Hans
Bülow
på besök
i kyrkan
Jörgen Ulvsgärd återvände till
hemtrakterna och berättade
om resor runt världen
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Foto: Matz Arnström

…fortsättning från s 3:
hon aldrig ifrågasatt tron i sig själv. Hon menar
också att hon egentligen inte någon gång tvivlat
på sin tro.
I sitt yrkesverksamma liv har Gunvor med en
ekonomiutbildning i botten rört sig mellan
privat och offentligt, regeringskansliet och eget
företagande och nu senast som landshövding i
Blekinge.
På frågan om hur hennes relation med Jesus
ser ut idag funderade landshövdingen en stund
innan hon valde att dela upp den kristna tron
i två delar där den första delen handlar om
det som hon i sin yrkesverksamhet alltid har
arbetat med. Den handlar om övertygelse,
budskap, integritet och övervinnelse. Hon
menade att Jesu liv och det kristna budskapet
är en självklar inspiration för varje entreprenör
och inspiratör. Den andra delen är den andliga
sidan som hon menade är svårare att tala om.
Hon såg sig inte sig själv som någon predikant
på det planet men berättade att hon ber om

vägledning för sig själv och de frågor hon har
att handskas med.
- Det roligaste med den andliga delen är tron på
uppståndelsen. Tänk tanken att livet inte bara
upphör och man försvinner!
Landshövdingen passade på att ge en känga åt
tvärsäkerhet och åt t ex humanister som vill
förklara allt i materiella termer.
- Livet är fullt av mysterier som inte låter sig
förklaras, menade hon.
Avslutningsvis undrade pastor Ulf Sundkvist
om det fanns en favoritsång eller –psalm som
hon kunde nämna. Som svar sjöng landshövdingen frejdigt ett gott stycke in på ”Mästare,
alla söka dig”, vilket drog ner applåder bland
åhörarna. Därefter fick Gunvor Engström ta
emot blommor och Niclas Piensohos ”100 dagar med Jesus”.
Daniel Holmesson

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

Ö ppe t fö r a lla : m å n - f re k l 9 . 3 0 - 1 4 . 3 0
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RPG – en pigg 20-åring

Karlskrona RPG-förening firade i december 2010 sitt 20-årsjubileum med en
stor fest i Mariedalskyrkan. Föreningen startade i december 1990 och har med
tiden blivit större och mer betydelsefull.
RPG står för Riksförbundet PensionärsGemenskap som är en ideell, partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation, som har sin grund i
kristna värderingar. Det finns ingen undre åldersgräns – alla är välkomna att bli medlemmar.
Verksamheten syftar till berikande aktiviteter,
förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.

Karlskronaföreningen är mycket aktiv med över
200 medlemmar, de flesta också aktiva i sina
respektive kyrkor i den mån man tillhör någon.
Bland all verksamhet återfinns fysisk aktivitet
som promenader varje månad på vandringsled
ca 7-8 km, kortare vandringar med berikande
programinslag varje månad, bowling, kulturell
aktivitet i form av bokcirklar, matlagningskurser för herrar, storsamlingar varje månad med

inbjuden intressant talare som förmedlar sådant
som berikar livet. Dessutom ett antal kulturprogram varje termin där vi får höra berättelser om
intressanta personligheter som betytt något och
gjort skillnad för många människor genom sina
liv. RPG:s sångkör medverkar vid samlingarna
liksom en fantastiskt fin manskör.
Resor arrangeras varje vår och höst och i maj
månad går resan till Kulebo med sin unika
kräftodling och härlig omgivning, till Flakens
gård, Nils Dackes gård, för att senare landa för
middag i Bergkvara. Efter maten blir det besök
på sjöfartsmuseet och därefter avslutning med
båtutfärd till Garpens fyr.
RPG är tillsammans med fyra andra pensionärsorganisationer representerad i Kommunala

PensionärsRådet (KPR)
som är ett organ för
överläggningar, samråd
och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna
och kommunen. På
riksplanet är RPG
representerad i regeringens pensionärskommitté och i socialstyrelsens referensgrupp
för äldrefrågor. Ett flertal statliga myndigheter
har bildat äldreråd eller liknande samrådsorgan i
vilka RPG deltar.
Det mest grundläggande är dock gemenskap
– att ha tid för varandra, lära känna varandra
och hjälpas åt att utvecklas som individer. Vid
varje samling eller aktivitetstillfälle sitter vi ned
runt dukade kaffebord och olika grupper hjälps
åt med brödbakning, dukning och iordningsställande. Våra samlingar sker i olika kyrkor i
Karlskrona kommun, fr.a. i Mariedalskyrkan.
Föreningen kan aldrig ersätta församlingsgemenskapen men är ett
komplement och sätter guldkant
på pensionärstillvaron.
Asta Carlsson
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Noter
Noterat

Ankarets redaktion är glada och stolta över att få presentera
ett nytt stående inslag i tidningen. Peter Stolpestad, musiker och
dessutom musikkonsulent inom Pingst, recenserar under rubriken
Noter Noterat aktuell musik med anknytning till kristenhet.

Viärspecialsterpåengöri avfsader,takochst

Musik kan väl egentligen låta hur som helst, eller? Vi kan likna musikens uttryck
vid att måla en tavla som skall beskriva en känsla eller en händelse. Beroende på
vem som målar och med vilka färger och nyanser som används så kan ju resultatet bli väldigt varierande. Om vi som betraktar tavlan eller musiken tycker om
det vi ser eller hör är en helt annan femma.
I mitt jobb som musiker så får jag vara med om väldigt varierande musikuttryck. I mitt jobb som musikkonsulent inom Pingst så får jag se och höra
oändligt med musik och jag inser att det är väldigt spännande. Jag får en hel del
skivor att lyssna på och recensera, i tidningen pingst.se och i tidningen Världen
idag. Jag vill här presentera en av de skivor som jag gärna lyssnar på. Vill du läsa
mer om skivor som jag recenserat får du gärna besöka www.stolpestad.se

Anna Christoffersson
och Steve Dobrogosz/
Covers
Cosmos musicgroup 2010

Vissa skivor är mer njutbara
än andra. Vissa skivor andas
en tydlig proffsighet. Covers
är en mycket intressant skiva
och Christoffersson/Dobrogosz har de senaste åren
hyllats för sina flotta inspelningar. Steve Dobrogosz sofistikerade pianospel och Anna Christofferssons självklara stämma gör den här duon till
något alldeles unikt. Ave Maria (Schubert), Ooh
Child (Vincent) och A Song For You (Russell) är
exempel på sånger som duon tolkar på sitt alldeles eget förträffliga sätt. Anna Christofferssons
djupa stämma till ett väl balanserat pianospel som
ibland blommar ut i det mest egendomliga sväng
är mycket tilltalande. Skivan är duons tredje och
har fått fin kritik både bland jazz- och crossoverälskare. Dobrogosz är en flitigt arbetande pianist och
kompositör som skriver musik för kör, orkester och
instrumentalister och Anna Christoffersson har
senaste tiden uppmärksammats allt mer. Covers är
en självklar skiva.
Peter Stolpestad
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Extreme Home
MAKE OVER

Vi ärVispecialister
på rengöring
av fasader, tak och st
är specialister
på rengöring
av fasader, tak och staket mm.
Måste före målning
underhåll
av före
fasader
• Måste
målning
•
Underhåll
av
Istället för målning fasader
• Istället
målning
Extreme
Homeför
MAKE
OVER
• Extreme HOME MAKE OVER
Erfarenhet , Kunskap och Metod.
Erfarenhet,
Kunskap och
Högsta
möjliga resultat/garanti
till Metod.
Högsta
möjliga
resultat/garanti
lägsta möjliga
till lägsta möjliga PRIS!

.
.
.
.

F-Skattsedel
finns finns
F-Skattsedel
Alg-Tvätt
når du
pådu
0455
214 64 64
Alg-Tvätt
når
på-0455-214
Tommy
och Marion
Tommy
och Marion
PERFEKT EFFEKT
PERFEKT EFFEKT

Medlemsnytt
Födelsedagar

Hembud:

40 år:

7/11 Reijo Keinänen
6/12 Rakel Åkerström
6/1 Kauko Kaivola

29/6 Niclas Olsson

50 år:

24/4 Adolfo Moises
3/5 Annika Stranne
19/6 Tomas Lundberg

www.pingst…
Våra hemsidor har uppdaterat
program för veckan, mycket information om församlingen och
vad vi tror på, samt pastorernas
blogg och mycket annat:
www.pingstkyrkankarlskrona.se

En hjälpande
Hand?

Inflyttade:
Erik Hallman

60 år:

6/6 Lis-Marie Lindqvist

Behöver du nåt att göra om
dagarna? Eller har du nån timme
över en kväll nu och då?

Utflyttade:

65 år:

12/5 Tage Dolk

Belinda och Leif Andreazon
Bengt-Arne Karlsson
Anders Ringstad

70 år:

24/6 Ing-Britt Persson

75 år:

5/6 Vivi-Ann Fredriksson

Vi är tacksamma
för ett meddelande
till expeditionen
om du inte firar din
födelsedag.

80 år:

6/2 Gudrun Askeroth
3/3 Viola Svensson

85 år:

30/6 Seth Olofsson

Kontakta Bengt Persson på 070
203 77 98 för mer information.

GRATTIS och GUDS VÄLSIGNELSE till alla jubilarer!

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
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu

Pingstkyrkans Second Hand går
rekordbra, och vi välkomnar alla
som har en hjälpande hand. Det
finns många olika uppgifter, för
ung och gammal: Du kan vara
med i en av de olika transportgrupperna som hämtar och
lämnar, du kan stå i kassan, eller
prismärka, hänga i ordning kläder
eller hjälpa till i caféet. Det är
helt upp till dig hur mycket du vill
engagera dig. Allt är välkommet!

Blekinges största
Second Hand!
Sunnav. 99A - bakom Frukthuset, Bergåsa
Oppettider:
Lörd 9.30 – 13.30
Mån 12 – 17
Tirs 17 – 18
Tel 0455-20041

Inlämning:
Mån – Tor kl 9 – 15
Tisdagar kl 17 – 20
Hämtning kvällstid:
Tel. 0768-858 655

Välkommen att
lämna saker, även
kläder! Överskottet
går till bistånd.

God form till din församling, organisation
eller ditt företag?
>> www.ravnbo.com
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Att bygga en
relation
med Jesus

Bild från
omslaget
till Notting
Hill

reflektion:

Jag såg delar av filmen Notting Hill
häromdagen. En världsberömd skådespelerska blir förälskad i en vanlig bokhandlarkille från just Notting Hill utanför
London.
I sekvensen jag såg, står världskändisen framför
den okända bokhandlaren – hon inne i hans värld
– och frågar om han vill dela livet med henne.
Vad ska han svara? ”Alla killars dröm” står där och
frågar? Å andra sidan, hur kan hon någonsin bli
säker på att han ska välja henne för kärlekens skull
och inte för pengarna och kändisskapets skull?
Jag tycker mig känna igen situationen från bibelns
berättelse om Guds väg till människans hjärta. På
ena sidan Guds son, Jesus, en världskändis, som
har allt och kan allt. På andra sidan, du och jag,
vanliga människor. Hur kan en relation mellan alldagliga människor och den store levande Guden
upprättas och bevaras sund och frisk?
Läser vi evangeliernas berättelser om Jesus ser vi
likheter mellan vänskapsrelationerna människor
emellan och människa-Gud.
Först ett möte. Sedan varsamt förtroendebyggande
– tiden går – och på sikt överlåtelse till en vänskap
man aldrig sviker. Fast riktigt så schematiskt
brukar det sällan vara. Men visst finns ingredienserna för riktigt goda relationer i dessa enkla
byggstenar?

Mötet

Det är svårt att relatera till någon man aldrig träffat. Visst går det, men det blir inte samma sak som
om man fått ett personligt möte, om man pratat
med varandra, fått se varandra i ögon och prövat
kärleken, pålitligheten och sanningen. Människors
personliga möte med Jesus är själva startpunkten
för Gudsrelationen.
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Förtroende

Tro handlar om att lita på varandra. Bara den jag
riktigt litar på, vågar jag anförtro mig till. Närhet har
alltså med tro och pålitlighet att göra. Alla som blivit
svikna vet hur ont det gör och vilka avstånd som
skapas då. Kanske är sveket så vanligt nuförtiden att
människor i vårt land har svårt att lita på Gud och
att våga ge sig hän, därför att man är rädd för att bli
sviken en gång till? Jesus visar att bibelns Gud är
annorlunda, att han aldrig sviker, inte ens om det
kostar allt. Vi utmanas det stora; att våga, att fatta
mod och att lita på Jesus för att bygga relationen.

Tid

Goda relationer stavas tid. Ett förtroende uppbyggt under lång tid formar starka och hållbara
band. Att bygga en relation till Jesus måste få ta
tid. Även om många vittnar om ett momentalt
ömsesidigt förtroende är det över tid relationen
prövas och växer. Att möta en gammal människa
vid livets slut och höra henne vittna om Jesu pålitlighet inger hopp. En, över generationer, prövad
tro kan uppfattas som gammal och omodern, för
mig inger det förtroende. En ny, oprövad, men
modern tro, är jag skeptiskt till redan från början.
Ge Jesus tid, han vinner i längden.

Överlåtelse

Men det är ändå först när modet att överlåta sig
till Jesus som relationen konfirmeras. Så länge vi
håller tillbaka en del, endast öppnar några av våra
hemliga rum, är vi oss själva nog. Men i det ögonblick vi vågar det oerhörda – överlåta och berätta
allt, precis som det är – sker något stort. Vi vinner
en gudomlig vänskap.
Du som inte sett filmen undrar kanske vad bokhandlarkillen svarade? Först nej, men så ångrade
han sig. ”Happy end”, alltså! Jag måste erkänna att
jag gillar sådana slut.
Ulf Sundkvist

