Ankaret
5/10 dec-mars

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

Vinterprogrammet s. 9
Livet är en tennismatch
Möt Charlotte Åkesson
s. 14

100 dagar
med Sveriges
viktigaste person
s. 4

Jag gillar jul. Gillar att tända ljus, gillar julsångerna,
stämningen, gåvorna och allt kaffe- och pepparkaksfikande. Fast egentligen är det själva kärnan som är
bäst. Jag menar, berättelsen om Josef och Maria och
deras märkliga barn, berättelsen om en Gud som
kliver in i historien och visar sitt verkliga ansikte.
Därför tänkte vi sträcka ut på det denna gång. Vi tänkte oss en jul
i 100 dagar, fast då får vi nog hoppa över en del av julsångerna,
annars orkar vi förmodligen inte hela den tiden. Vi tänkte oss alltså
en förlängning. På nyåret, den 9 januari börjar vi. I kampanjen
”100 dagar med Jesus” är avsikten att skapa många olika möjligheter till samtal om den Gud Jesus berättar om.
Läs mer om kampanjen, om andaktsboken, temagudstjänsterna
och möjligheten till fördjupning och samtal i detta nummer av
Ankaret. Möt också olika människors erfarenheter och tankar om
Jesus. Men dra dig heller inte för att ge just ditt bidrag. Jag är personligen intresserad av att höra vad du tänker på när du funderar
på Jesus. Vem är han för dig? Vilka frågor skulle du vilja ställa?
Det vore kul, egentligen mer än så, om
du tittade in. Jag lovar att vi ska göra vårt
bästa för att du ska känna dig välkommen.
Ulf Sundkvist
föreståndare
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PastOrd :

Nu är det jul igen!
Bra, va?

JULKONSERT
med Pingstkyrkans solister, körer och orkester

Lördag 11/12 kl 15
Lördag 11/12 kl 19
Söndag 12/12 kl 17
Entré 90:- (med MediaMaxkort: 65:-)
Barn under 12 år gratis i vuxens sällskap.
Biljetter säljs på BLT, Café Ankaret och i
Pingstkyrkans Second Hand på Bergåsa.
Överblivna biljetter säljs vid entrén.
Plats: Pingstkyrkan,V. Köpmansg 5.
Insamling till katastrofhjälp
i Pakistan via PMU InterLife.

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
Caroline ”Carro” Nilsson ungdomsledare
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
070 8220852
0455-30 33 34
070-956 65 67
0455-555 47
0455-200 41
073-440 47 57

Tänk efter.
Du kanske ser en kyrka? Pratar om
påsklovet eller använder ett kors som
smycke? Vem var han som fick
ett så enormt inflytande?

9 januari till 19 april:

EN INBJUDAN ATT
STUDERA den PERSON som
har PÅVERKAT VÅR VÄRLD
MER ÄN NÅGON ANNAN
Gör vi något under endast en dag
påverkas vi marginellt. Återkommer vi
under en vecka kan det kanske sätta sig.
Gör vi något i 40 dagar blir det en vana.
Satsar vi 100 dagar förändrar vi livet.
Under våren vill vi som församling inbjuda dig
att delta i 100 dagar med Jesus - en kampanj
med syfte att berätta om Jesus och uppmuntra
till personliga samtal om och kanske med den
person som påverkat historien mer än någon
annan.
Kampanjen kördes för första gången våren 2009
i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Målet var att
dela evangeliet med vanliga stockholmare. Och
nu har turen kommit till Karlskrona. I samband
med kampanjen släpptes boken 100 dagar med
Jesus (Libris förlag), skriven av Niklas Piensoho,
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pastor i Filadelfia. Boken är skriven för den
som vill lära känna Jesus och innehåller hundra
korta andakter skrivna för kampanjens alla
dagar. Varje ämne tas också upp i söndagens
gudstjänst.
Under den kampanjen kommer vi också att
inbjuda kända och okända till samtal om Jesus
- samtal om tro, värden och relationer.
Tanken är att man som enskild, troende eller
sökare, ung eller gammal ska kunna vara med,
kanske läsa boken, gå på en gudstjänst eller
bara ”prata Jesus”, smaka på eller fördjupa sin
kristna tro.
Välkommen till 100 dagar som kan förändra
ditt liv.
Göran Olsson och Ulf Sundkvist
Pastorer i Pingstkyrkan

Familjen Sanjiva, fr vänster:
Majken, Frida och Jacob

Vad har du
för tankar
om Jesus?

Fem mammor funderar om Jesu
person, identitet och egenskaper.
Emma Torstensson
– Jesus förknippar jag med
Guds son. Jag har lite svårt för
Jesus, kan inte riktigt få grepp
om honom. Det är lättare med
Gud.

Henrietta Silvanius
– Jag tänker på varma
människor, varma miljöer,
varma relationer. Jesus är en
viktig person för mig men det
är svårt att ta på.

Tips:
•

•

•
•

Alla våra gudstjänster på söndagarna klockan
11.00 under kampanjen knyter an till veckans
tema. De är offentliga och en möjlighet att
besöka för dig som önskar smaka på kristen
tro och en generös gemenskap. Efter de flesta
gudstjänsterna är det servering och möjlighet
till personliga samtal.
”Andlig vägledning”. Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Önskar du ett sammanhang där du kan få dela din längtan med andra
i en varm och generös gemenskap? Då ska du
planera in sex torsdagskvällar under våren. Läs
mer under rubriken ”Andlig vägledning” på
sida 13.
Köp boken ”100 dagar med Jesus”. Boken finns
att köpa på Café Ankaret till kampanjpris.
Prata om Jesus. Fråga pastorn, den du känner
eller vem du vill om relationen till Jesus. Det
kan leda till många intressanta samtal.

Emelie Nyberg
– Även om inte många tror på
honom så är Jesus en förebild
för många. Det är klart att han
betyder nåt för mig också!

Jannice Hillborg
– Då tänker jag på en varm och
go person. Det är svårt att
säga vad han betyder för mig
personligen. Det är inte tydligt.

Malin Kristensson
– Jag har funderat på Jesus i
många år och det är nåt med
honom eftersom jag känner
värme och glädje när jag hör
namnet.
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Vem ska man tacka för allt go
Annika Hjälmberg är en intressant
kvinna med många tankar och med en
förmåga att vända på frågan och titta
från andra hållet också. Möt en 41-åring
som älskat Jesus sedan hon var 9!
En läsande människa

Annika skrattar glatt åt frågan om vilka intressen hon har och menar att man som trebarnsmor troligen har familjeliv som dominerande
intresse.
– Men jag älskar att läsa fast jag måste erkänna
att jag med åren blivit mer kräsen i mitt urval.
Numera tittar jag mycket på författarens språk
och vill helst läsa nåt som lämnar spår och
väcker tankar.
Författare som klarar nålsögat är t ex John Grisham, Håkan Nesser (när han lämnar Maardam)
men även Tomas Sjödin. Ibland kan även feel6

good-böcker av hög kvalitet finnas i hyllan i det
hjälmbergska hemmet.
– Jag hade en bra barndom. Det var tryggt,
lugnt och mycket familjeliv. Det fanns många
släktingar och vuxna i min närhet som gav
uppmärksamhet och kontakt. Jag gick på
Backaboskolan först för att senare hamna på
den då nybyggda Spandelstorpsskolan i den
första sjätteklassen där 1981. Det var positiva
år. Jag var skötsam och duktig, skrattar hon.

Tidiga beslut

Annikas föräldrar är kristna och hon växte upp
i en miljö som präglade pingstförsamlingar på
sjuttiotalet. Detta faktum skapade inte några
särskilda bekymmer för henne i skolan. Hon
blev inte retad eller utsatt.
– Det närmaste jag kom en omvändelse var i
nioårsåldern, men det hade mer karaktären av
ett viljebeslut. Det var en kväll med mamma
och pappa vid aftonbönen som jag enkelt de-

Familjen
Hjälmberg

Om Annika:
Ålder: 41
Gift: Sedan 12/5 1990
med Peter Hjälmberg
Aktuell: som konferencier vid julkonserterna i Pingstkyrkan,
Karlskrona
Tycker illa om:
Fyrkantighet, osmidighet,
paragrafrytteri
Musik: U2, Peter Lemarc och allt som berör
Favoritkäk: Allt som
är lagat med omsorg

ott?

Annika flankerad
av sina båda systrar,
Viktoria och Frida

klarerade att jag trodde på Jesus.
– Det är faktiskt så att det beslutet fortfarande
bär.
Tonåren innebar mycket funderingar inombords men en radikal attityd på utsidan. Annika
menar att det liksom inte gavs plats för tvivel
och om man inte hade ett gott självförtroende
så kunde man bli lite överkörd.
– Jag tror det skapade en del sår. Det blev lite
för enkelspårigt.

Tron prövas och växer

1992 började Annika att jobba som sjuksköterska. I den rollen kom hon att möta frågor
från både kollegor och patienter. Hennes tro
utmanades och hon mötte detta med mycket
tänkande och resonerande. Överhuvudet taget
är detta en tanke som återkommer i samtalet
med Annika: grundinställningen består men
efter hand man som kristen möter nya situationer och nyanser som man inte sett förut måste

tron utvecklas och fördjupas.
– I vården möter man lidande och död och
ångest. Man möter också människor som måste
förhålla sig till allt detta. Frågan ”varför?” dyker
då ofta upp. Det är egentligen en konstig fråga
att ställa om man inte tror på Gud. Det är ingen
idé att tala i termer om meningslöshet om man
inte samtidigt erkänner att det finns en mening
med livet också.
– Många stirrar på allt lidande och all ondska
som finns i världen och undrar hur det kan
finnas en Gud mitt i allt det. Jag kan tycka att
problemet är det motsatta. Vart ska vi vända oss
för att förklara allt gott? Vem ska vi tacka för
allt det vackra som fyller världen?
Vi resonerar en stund runt fler anledningar till
att vara kristen.
– En del människor som har haft en upplevelse
av Jesus i tonåren har fallit ifrån med motivationen att det efter ett tag inte kändes på
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Luciatåg med syskon
och kusiner. Annika
längst till höger.

Studentens
lyckliga dar

samma sätt. Jag kan tycka att det är synd. Man
kanske inte tänker på att tonåren är en tid av
stora och häftiga känslor och att upplevelsen av
att vara kristen präglas av det. Men livet med
Jesus fortsätter! Det är så mycket mer än bara
känslor. Jesus ger mig en stark benstomme i
livet, en trygg kärlek som är frikopplad från
omständigheterna.

skicka med något, avslutar Annika. Min erfarenhet genom livet är att många människor redan
bär på en tro men att den bara blir synlig när det
krisar till sig i livet eller när vi närmar oss högtider och stora helger. Jag skulle vilja uppmuntra
dig att ta den på allvar, göra den till vardagstro
och låta den påverka dig. Det är bara det som
behövs för att skillnaden ska bli tydlig.

Den moderna buffémetoden där man plockar
och väljer och vrakar bland livsåskådningsteorier och olika religioner och sätter ihop sin
egen tro ger inte Annika mycket för.
– Det där tycker jag är lite märkligt. Om det
verkligen finns någon verklighet mer än den
vi ser så måste den finnas utanför oss själva,
utanför vårt förstånd och våra idéer. Vi kan inte
konstruera Gud om han redan finns!

Annikas tankar runt framtiden beskriver hon
som ”lite pretentiösa”. Hon säger att hon jobbar
på att bli klok.
– Jag skulle vilja bli en trygg och genomtänkt
gumma när jag blir stor, meddelar hon i lite lätt
konspiratorisk ton.
Det är möjligt att denna ambition dessutom kan
kännas lite omodern när de flesta människors
viktigaste mål i livet ibland verkar vara att se ut
som 24 vid 65 års ålder. Läsarna själva får väl
avgöra vilket som är viktigast men Ankarets
redaktion vill gärna önska Annika lycka till med
sin strävan, åtminstone i dess båda första delar
och dessutom meddela att åsikten nog är den att
hon redan har hunnit en bra bit på vägen.

Om närheten till Jesus och
framtiden

Annika vill gärna se det som att Jesus och den
kristna tron i själva verket finns mycket nära
alla människor.
– Till den som inte känner Jesus skulle jag vilja
8

Annika som hon gärna sitter ännu
mer: med en bok framför näsan!

Daniel Holmesson

Barn- och ungdomsverksamhet varje vecka

December

9 To
		
10	Fr
		
11	Lö
		
12	Sö
		
		

14:00 Adventsfest på Fregatten
18:00	Rödebygemenskap med Victoria Roos. Julfest!
18:00 Avslutning MP & CC
20:00 After8 - samling för ungdomar
15:00 Julkonsert med församlingens sångare och musiker, entré
19:00 Julkonsert med församlingens sångare och musiker, entré
11.00	Nattvardsgudstjänst i Övre salen. Missionsinsamling
17:00 Julkonsert med församlingens sångare och musiker, entré
21:00 Lussevaka - Pannkakskyrkan		

14 Ti
15	On
		
17	Fr

14:00
14:00
18:00
19.00

!
en

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 0

Onsdagar 09.30	Spädbarnsmusik 0-1 år - från 1 sept
– se aktuell annonsering
Torsdagar 09.30	Musiklekis – 1 år och uppåt. - från 2 sept
Fredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6 - från 10 sept
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.

J u l e n

Fast program:

R i v ut o ch hän g upp!

Program december - mars

Adventsfest Ekliden		
Adventsfest Elineberg
Bön 18-21		
Julmöte i Fabbemåla. Strängmusiken, Linnea och Ingmar Bergström, Ulf
Sundkvist. G röt och skinksmörgås			
		
19:00 Ungdomarnas julfest tillsammans med Pingst i Blekinge
19	Sö 11:00 Gudstjänst i advent. Göran Olsson, Carolina Nilsson och Ulf Sundkvist
			Seniorernas jullunch (Anmälan i foajén eller till exp.)
		
18:00 Julcafémöte med LP-vännerna, Tomas Jönsson m.fl.
25	Lö 16:00 “Kristus till jorden är kommen” Samling för alla åldrar kring julens
budskap
26	Sö 11:00 “Oss är en frälsare född”. Julgudstjänst, Göran Olsson
29	On 18:00
		
15:00
31	Fr

Bön 18-21
Avresa till UNITE11 i Jönköping 29 dec - 1 jan, ungdomskonferens,
anmälan se hemsidan
18:00	Nyårsbön		
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januari

V i n t e r n
2 0 1 1

februari

2	Sö
5	On
6 To
7	Fr
8	Lö
9	Sö
		

11:00	Gudstjänst, Tomas Jönsson
18:00 Bön 18-21
18:00 Bön & lovsångskväll med nattvard
18:00 Bön
18:00 Bön
10:00 Bönemorgon			
11:00 Församlingens årshögtid. Introduktion av “100 dagar
med Jesus”. Hundra dagar som kan beröra och fördjupa ditt liv.
Ulf Sundkvist, Göran Olsson och församlingens ledning, servering,
Visionssamtal

12	On
		
14	Fr
16	Sö
		

10:30 Bön			
18:00 Bön 18-21
18:00 Joy startar
10:00 Bönemorgon			
11:00	Gudstjänst ”Till vanliga människor”. Caroline Jansson, missionär i
Mellanöstern. Söndagsskolan startar

19	On
		
20 To
		
21	Fr
22	Lö
		
23	Sö
		
		
		

10:30 Bön		
18:00 Bön 18-21
14:30 Andakt på Vitus Elena
17:00 	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
20:00 After8 - samling för ungdomar
16:00	Ekumeniskt möte i Mariedalskyrkan
18:00	Ekumeniskt möte i Mariedalskyrkan
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst. Samtal om Jesus med Hans Bülow. Ulf Sundkvist
16:00	EKUMENISKT MÖTE. Mariedalskyrkan. Pär Alfredsson. Lovsånger
18:00	EKUMENISKT MÖTE. Mariedalskyrkan. Pär Alfredsson. Sång och musik:
Surprise.

26	On
		
27 To
28	Fr
30	Sö
		
		

10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
18:00 	Rödebygemenskap med Hasslöpredikanterna. Filadelfia Rödeby
21:00 PASSION - en Kväll en Gud en Passion
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst ”Nya människor”
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

2	On
		
3 To
		
		
5	Lö
		
6	Sö
		

10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
14:00 Andakt på Fregatten
17:00	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
18:30 Andlig vägledning - “Vem är Jesus?”, bibelseminarium, samtal och bön
09.00 Bön på Bryggareberget
18:00	Församlingsmöte med samtal & nattvard
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst. Samtal om Jesus, med landshövding Gunvor
Engström. Ulf Sundkvist
18:00	Ekumenisk gudstjänst med Sjukhuskyrkan i Metodistkyrkan,
installation av ny sjukhuspastor Jonas Pramvall
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10:30 Bön
13:00 Andakt Fridlevstad
14:00 Andakt Elineberg
18:00 Bön 18-21
17:00	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
20:00 After8 - samling för ungdomar
20:00	Live på riktigt
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst för små och stora ”Vem ser du på?”
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

15 Ti

2 0 1 1

14:00	Mötesplats för daglediga. Christine och Göran Andersson sjunger Lydia
Lithells sånger.
16	On 10:30 Bön
		
18:00 Bön 18-21
17 To 18:00 	Rödebygemenskap. SvenOlof Petersson med vänner, Filadelfia Rödeby
		
18:30 Andlig vägledning - “Var fanns Jesus före Betlehem?”, bibelseminarium,
samtal och bön
18	Fr		
After 8 inställt, sportlovsläger Trysil
19	Lö		
19-25 feb. ungdomsläger i Trysil
20	Sö 10:00 Bönemorgon
		
11:00	Gudstjänst ”Över alla gränser”
		
18:00 Allsångskväll på Café Ankaret

V i n t e r n

9	On
		
		
		
10 To
11	Fr
12	Lö
13	Sö
		
		

23	On 10:30 Bön
		
18:00 Bön 18-21
24 To 17:00	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
25	Fr		
After 8 inställt, sportlovsläger Trysil
27	Sö 10:00 Bönemorgon
		
11:00	Gudstjänst, ”När Jesus dröjer”, Göran Olsson, Carolina Nilsson,
Trysillägret
		
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

mars

2	On
		
3 To
		
4	Fr
		
5	Lö
		
		
6	Sö
		

10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
17:00	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
18:30 Andlig vägledning - “Jesu liv”, bibelseminarium, samtal och bön
18:00 Världsböndagen - ekumenisk bönegudstjänst i Övre salen
20:00 After8 - samling för ungdomar
09.00 Bön på Bryggareberget
14:00 Andakt på Af Klint
14:00 Temakväll om Mission i Mellanöstern, Niclas & Anne Collén
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst med nattvard ”Varför måste Jesus dö?” Niclas & Anne
Collen

9	On
		
		
		
10 To

10:30 Bön
13:00 Andakt Fridlevstad
14:00 Andakt Elineberg
18:00 Bön 18-21
18:00 	Rödebygemenskap. LP-vännerna. Filadelfia Rödeby
11

V i n t e r n
2 0 1 1

APRIL

11	Fr
13	Sö
		
		

21:00 PASSION - en Kväll en Gud en Passion
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst ”Uppståndelsen”
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

16	On
		
17 To
		
18	Fr
20	Sö
		

10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
18:30 Andlig vägledning - “Varför måste Jesus dö?” bibelseminarium, samtal och bön
17:00 	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
20:00 After8 - samling för ungdomar
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst ”Allt är klart”

23	On
		
24 To
25	Fr
26	Lö
27	Sö
		
		

10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
17:00 	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
20:00 After8 - samling för ungdomar
18:00 Administrationsmöte
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst ”Kärleken”
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

29 Ti
30	On
		
31 To
		
1	Fr
2	Lö
3	Sö
		

14:00	Mötesplats för daglediga. Bildspel/föreläsning: Armenien - en resa till
världens äldsta kristna land. Owe Nodmar.
10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
17:00	Gemenskap kring Ordet. Filadelfia Rödeby
18:30 Andlig vägledning - “Jesus lever” Bibelseminarium, samtal och bön
20:00 After8 - samling för ungdomar
09.00 Bön på Bryggareberget
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst med nattvard ”Tjänandets manifest”

6	On
		
7 To
8	Fr
10	Sö
		
		

10:30 Bön
18:00 Bön 18-21
18:00 	Rödebygemenskap. Sjukhuspräst Anders Olsson. Filadelfia Rödeby
20:00 After8 - samling för ungdomar
10:00 Bönemorgon
11:00	Gudstjänst för små och stora ”Vardagskraft”
18.00 Cafémöte med LP-vännerna

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
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Öppe t f ö r a lla : m å n - f re k l 9 . 3 0 - 1 4 . 3 0

Sex kvällar med

Andlig vägledning

– bibelseminarium, samtal/fika och bön
Längtar du efter att fördjupa din
kristna tro? Önskar du ett sammanhang där du kan få dela din längtan
med andra i en varm och generös
gemenskap? Då ska du planera in sex
torsdagskvällar under våren.

Vårens tema ”100 dagar med
Jesus” med underrubriker:

”Andlig vägledning” är till för dig som vill veta
lite mer, vill kika under ytan, men som också
vill få tillfälle att ställa frågor.

Om Jesus i Gamla testamentet.

Behovet av andlig vägledning skiftar från tid till
tid och från människa till människa. Som en
församling i samhället vill vi ge olika möjligheter till andlig vägledning och fördjupning.
Alla våra gudstjänster är offentliga. Där finns
möjlighet att smaka på det kristna livet, höra
böner och sånger, men också delta fullt ut. Alla
är välkomna.
Men vi erbjuder också fördjupande kvällar
under rubriken ”Andlig vägledning”:

Upplägg:

Varje kväll börjar 18.30 och slutar 20.00. Efter
en kort introduktion väntar kvällens seminarium, som håller på cirka 45 minuter. Sedan
blir det en enkel fika och samtal, med tillfälle
att ställa frågor. Allt avslutas med en gemensam
bön.

3 februari: Vem är Jesus?

Om hur Jesus hör samman med Gud, om treenigheten, om Jesu mänskliga och gudomliga natur.

17 februari: Var fanns Jesus före
Betlehem?
3 mars: Jesus liv

Vad gjorde Jesus? Vad talade han om? Vi läser
några av evangeliernas berättelser och samtalar
om deras betydelse

17 mars: Varför måste Jesus dö?

Om varför Jesus dog och vad det betyder. Vi tittar
närmare på några av bilderna som förklarar Jesus
död.

31 mars: Jesus lever

Uppstod verkligen Jesus? Om allmänna och
personliga bevis för uppståndelsen och vad Jesus
gör idag.

13 april: Återkomsten

Om det kristna hoppet att Jesus ska komma tillbaka och om några tecken på att hans återkomst
är nära.
Kvällarna är öppna och hålls i Pingstkyrkans församlingsvåning ”Övre salen” (plan fyra, hiss) med
ingång genom huvudentrén.
Välkommen!
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Charlotte Åkesson har en spännande historia att berätta. Från USA
till Tanzania, från tennis till bönebok. Här är berättelsen om hur en
tjej kom att få en relation med nån hon inte visste fanns.

Livet är en
tennismatch

Om Charlotte:

14

Ålder: 23
Gift: Sedan 8/1 2010 med Fredrik
Åkesson
Aktuellt: Charlotte blir mamma
i slutet av februari 2011
Tycker illa om: Att bli begränsad av saker eller människor i min
omgivning
Musik: Jag älskar lovsångsmusik!
Annars lyssnar jag gärna på Sister
Hazel
Favoritkäk: Just nu ägg! Kokta
eller som röra med bacon i

Charlotte som
vandringsguide i
italienska Alperna.
Juli 2008

Tennislaget spexar. USA 2007

En nattlig chatt

Charlotte är 23 år och född i Hässlegården i
Karlskrona. Hon är yngst av tre barn och hade
en bra och rätt vanlig barndom. Redan som
6-åring började hon spela tennis, ett intresse
som har kommit att följa henne sedan dess.
– Jag tävlade i olika tävlingar runt om i Sverige,
berättar Charlotte. Det gick bra, men jag hade
alldeles för lätt att bli arg och var inte särskilt
fokuserad.
På gymnasiet läste Charlotte samhällsprogrammet med inriktning mot ledarskap och
grupputveckling. Hon kom att träffa Fredrik
Åkesson som hon blev vän med, just då helt
utan andra ambitioner. En kväll kom hon att
hamna på MSN och chatta med honom och
någonstans fram på småtimmarna halkade de
in på kristendom och det visade sig att Fredrik
var kristen.
– Jag hade en bild av kyrkor i allmänhet som
grå och trista. Jag var dessutom helt oförstående
till Gud. Vad skulle jag med honom till? Fredrik
respekterade mina frågor och förutfattningar
utan att försöka övertyga mig om något. I min
bakgrund finns inga människor med kristen
tro så jag var inte särskilt insatt. Jag försökte
läsa lite i Bibeln men fattade ingenting. Gamla
testamentet med alla krig och nya testamentet
med massa krångligt – det funkade helt enkelt
inte för mig då.

Kristna människor överallt…

I oktober 2004 blev Fredrik och Charlotte ett
par. Hon kom att dras närmare den kristna tron
efter hand. Charlotte träffade Fredriks familj

Som praktikant från Hållands folkhögskola.
Tanzania februari 2009

som också var kristen.
– Min mamma och pappa undrade om dom
var konstiga, skrattar Charlotte. Men det var de
inte alls. Det var förtroendefullt och enkelt med
mycket kärlek. Bland det första de berättade för
mig var vart husnyckeln hängde utomhus så att
jag skulle kunna komma in om jag kom vid ett
tillfälle då ingen var hemma.
Hennes funderingar runt den kristna tron fortsatte. Dialogen med Fredrik ledde till att hon
mer och mer fick en känsla av att hon kanske
hade missat nåt. Tillsammans med honom
besökte hon Pingstkyrkan i Karlskrona, något
som blev en överraskning för henne.
– Det var stor skillnad mot att hänga på stan
som jag var van vid, säger Charlotte och blir
entusiastisk. Det var välkomnande och prestationslöst, mer som att hänga med familjen. Folk
hälsade och respekterade mig trots att jag inte
var kristen. Och så hände något som var viktigt
för mig. En tjej som hette Ellen Bergvall och
som jag faktiskt kände från skolan, sjöng några
sånger. Och jag såg nåt fantastiskt i hennes
ögon som jag inte visste vad det var, men som
var helt äkta och inte kunde fejkas.

Från USA till Hålland

Hösten 2007 USA blev nästa hållplats för Charlotte. Hennes syster var redan där och Charlotte
började träna tennis igen och spela på allvar
medan hon samtidigt pluggade. Träningen och
tävlandet gick mycket bra och hon vann 13 singelmatcher av 14. Hemma igen var det meningen
att hon skulle spela i damlaget i Karlskrona men
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Några glädjeskutt på vintervackra Bastasjön på bröllopsdagen

fick inte ihop det med andra saker. Numera
spelar Charlotte mest för nöjes skull.
Bland Fredriks kristna kompisar fanns en som
vid ett tillfälle tyckte att Charlotte skulle gå
folkhögskolan i Hålland i Jämtland. Och där
hamnade hon mycket riktigt på u-landslinjen
och läste bl a swahili och afrikakunskap.
– Hållands folkhögskola deklarerade tydligt
sin kristna profil. Jag var medveten om att jag
kom närmare en egen tro - det liksom gnagde
och sökte - och jag ville tro men gjorde det
ändå inte. Jag till och med talade med Gud men
väntade inte på svar.

Öppnade ögon

Till julen 2008 fick Charlotte boken ”Varje
poäng räknas”. Den beskriver det kristna livet
som en tennismatch – och det var något som
hon kunde relatera till.
– Jag fattade plötsligt. Alla små saker som hänt
ledde in till denna punkt och jag förstod hur det
hängde ihop. I julklapp hade jag fått en anteckningsbok som jag tänkt använda till annat men
ledd av en impuls satte jag mig ner och skrev
ner en bön till Gud i den istället. När jag gjort
det klarnade det för mig: jag var kristen.
Under terminen befann sig Charlotte i Tanzania
för praktik och praktiserade på barnhem och
skolor. Snacket bland kamraterna om nästa
steg gick och någon nämnde Mariannelunds
folkhögskola.
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Döpt till Kristus 4:e oktober 2009

En plats i livet

Tiden på Mariannelund blev mycket positiv.
Charlotte träffade kamrater som personifierade
många av Jesu egenskaper och hon upplevde
starkt hur hon växte och blev rustad för tjänst
som kristen. Tillbaka i hemmet blev ett bakslag
för Charlotte. Fylld av längtan att förverkliga
sina visioner fann hon sig ensam och utan
medel att göra som hon hade föreställt sig.
– Det var en jobbig tid. Mina ambitioner var
stora och jag kunde inte se hur jag skulle kanalisera dem. När man ser stora uppgifter framför
sig är det lätt att glömma de vanliga människor
som fyller vardagen. Nu har jag funnit ro i detta
och söker efter tillfällen att på vanliga dagar
tala med människor om Jesus. Men jag letar
fortfarande efter en plattform där jag på ett mer
tydligt sätt kan leva ut min tro.
Charlotte har, trots sin ungdom, hunnit med
mycket. Hon har arbetat som tennistränare, hängt med sina kompisar på pubar och
dansställen, varit vandringsguide i italienska
Alperna och besökt tre främmande kontinenter. Hon har pluggat en hel del och haft många
olika planer. Kontrasterna har varit stora.
– Jag trodde hela tiden att jag bara var ute efter
att ha kul, säger hon eftersinnande, men jag
egentligen sökte jag Jesus. Nu har jag en fantastisk relation med honom och har ställt mig helt
till hans förfogande! Det är så spännande att se
vad som ska hända framöver…
Daniel Holmesson

Boken som
vände bladet för
Charlotte.
Bredvid böneboken med den
starka bönen
som blev omvändelsepunkten för
henne

…från Charlottes bönedagbok:

Jag vill lära känna dig. Jag vill veta vem
du är,
vad du står för, vem du kommer ifrån,
vad du
kan göra i mitt liv och allt annat värt att
veta.
Jag tror att tomrummet i mig har med
dig och
Gud att göra. Jag vill ha en grund. Någo
t som
finns vart jag än befinner mig och vad
jag än gör.
Jag har försökt hitta dig länge. Försökt
nå dig,
försökt förstå hur jag ska kunna över tyga
mig om
sanningen. Jag tror saker har hänt och
folk har
kommit in i mitt liv för att jag skulle få
en chans
att komma till dig. Du vet att jag inte hade
klarat
det själv.Tack - jag har fått väldigt myck
et glädje
genom allt som hänt och alla människo
r jag fått
träffa och lära känna. Om jag lär känn
a dig och
Gud, kan jag då få slippa att vilja uppt
äcka hela
världen?
Jag läste att Gud är Kärleken. Att man
ska ha
kärlek i hjärtat så Satan håller sig borta
. Jag
är kärleksfull. Jag drömmer om att hjälp
a folk.
Jag tror inte jag är nån dålig människa
, men jag
saknar dig. Hu det nu är möjligt eftersom
jag inte
känner dig. Eller också kanske jag bara
vill sakna
dig. I vilket fall vill jag lära känna dig. Du
har ju
knatat runt här på jorden och borde veta
hur det
är. Du kunde blivit kung läste jag, men
visste att

det inte ingick i Guds plan för dig. Det
var starkt.
Kan du lära mig vart styrkan finns att
hämta? Jag
är rätt klen och kan behöva en hjälpande
hand.
Fram till för några dagar sen tänkte jag
på
2008 som ett hemskt år. Det jag tänkte
på var
den sista månaden där jag mest bråkat
med
mamma, inte haft en aning om vart jag
ska ta
vägen till våren, kännt mig ensam, elak,
förvirrad,
påfrestat alla runt om med min existens.
Hade
ingen matlust, skrattade eller log sällan,
kände
mig otillräcklig, vilsen och ivägen.Visste
inte vem
jag var eller vad jag ville. Gud, Jesus, Helig
e Ande,
Far och Herre över jorden - jag behöver
Dig! Jag
hoppas den här böneboken kan föra mig
närmre,
inleda någon slags relation till Dig.
Nu tjatar pappa på att jag ska äta.Vi hörs
sen.
Jag tycker om dig, du verkar bra.
Hälsningar Charlotte
Tack för 2008! Hjälp mig se mening i
allt jag gör,
hjälp mig att inte klaga och önska anna
t jämt,
hjälp mig vara nöjd med allt och hjälp
mig hjälpa
andra! (ursäkta att jag ber om så myck
et)
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Glimtar
från september till
november 2010

Glada besökare på Kapellkalaset i Rödeby

Hård kamp om bollen på lägret på Aspan.

Musiklekis är poppis för småttis.

Samuel Ljungblahd trollband
publiken med
sin underbara
soulröst i konserten samman
med By Mercy
i höstas.

Paula Gullbing
och By Mercy visade
att dom kunde hänga
med på noterna.

Spädis - musiklek för dom allra minsta

Stephen Hill och Woody
Wright bjöd på en underbar
kväll med ”Homecomingmusik” första
advent.

Fullt ös på Passion 22 oktober
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Medlemsnytt
Födelsedagar
40 år:

21/2 Andreas Eriksen
13/3 Åsa Humble
23/3 Anna Wallin
6/4 Hans Johansson

50 år:

25/1 Mats Lindsjö
11/4 Lennart Lindell

60 år:

25/12 Kent Lundberg
29/12 Ann-Christin Olofsson
20/2 Carl-Axel Malmstedt
13/3 Birgitta Gustavsson
18/3 Christer Olofsson

18/12 Märta Roos
6/4 Elsa Abrahamsson

91 år och däröver:
6/1 Vega Nilsson 96 år
13/3 Maj Gullbing 92 år

Vi önskar ett riktigt stort
GRATTIS och Guds välsignelse till alla jubilarer!
”Fyll inte livet med år utan
åren med liv”

Döpta:

65 år:

70 år:

Utflyttade:

31/3 Ulla Jarny

75 år:

13/12 Noomi Dahlén
12/3 Siv Pettersson

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

90 år:

12/9 Stephen Ekhator
12/9 Lola Ekhator
12/9 Sarah Nilsson

11/1 Lennart Olsson

www.pingst…

Richard Lindén
Mario Lopez
Ann-Mari Lopez
Birgitta Tallgren-Andersson

80 år:

6/2 Gudrun Askeroth
3/3 Viola Svensson

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

En hjälpande
Hand?
Behöver du nåt att göra om
dagarna? Eller har du nån timme
över en kväll nu och då?
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 dom 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!
Kontakta Bengt Persson på 070
203 77 98 för mer information.

Blekinges största
Second Hand:
Sunnav. 99A - bakom Frukthuset, Bergåsa

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.

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.

tel. 0455 - 30 33 34 / lp.karlskrona@telia.com
www.lp-verksamheten.nu
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VARFÖR?

Det finns ingen som kan jämföras med Jesus i
västerländsk kultur. Vi räknar vår tid efter hans
födelse. En vanlig arbetsvecka har sin rytm efter
hans liv. Helgens höjdpunkt har i Sverige, de senaste 1000 åren, varit söndagen, den dag i veckan
då Jesus uppstod från de döda. De flesta helger
och högtider under året hänger samman med
händelser i Jesu liv.
Många av oss har namn som är hämtade direkt
från Jesu lärjungar, andra namn är hämtade från
kända kristna ledare genom tiderna. Många av de
ord som Jesus sade används än i dag i både tal och
skrift, även om vi har glömt att det är från honom
de kommer.
Om man bor i Sverige gissar jag att man blir
påmind om Jesus minst 15 gånger om dagen, om
man är uppmärksam. Man ser en kyrka, pratar
om påsklovet, har ett kors som smycke och möter
någon som heter Maria, Andreas eller Johannes,
namn som är hämtade från Jesu vänner. Gång på
gång dyker Jesus upp.

VEM?

Foto: Sarah G. (flickr.com)

Vem var han som fick ett så enormt inflytande?
Några enkla saker kan man snabbt konstatera:
Han levde för tvåtusen år sedan i en kultur som
sedan länge har upphört att existera. Han reste
aldrig mer än tjugo mil från platsen där han
föddes, och vi har ingen aning om hur han såg
ut. Han gifte sig aldrig, hade inga barn, och ägde
väldigt lite.
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När han dog var kläderna på kroppen allt han
hade. Efter döden blev han begravd i en lånad
grav. Han samlade ingen armé och var konsekvent
motståndare till våld. Han formade ingen politisk
rörelse och motsatte sig alla erbjudanden om
formell makt.

Han var förmodligen verksam under ett par år i
trettioårsåldern. Delar av denna period verkar ha
varit framgångsrik, men avslutningen av hans liv
kan bäst beskrivas som en mänsklig tragedi. Hans
kritiker lyckas få honom fängslad och avrättad
under förnedrande omständigheter. När han dog
var de flesta av hans anhängare skingrade och
desillusionerade. Men det är efter hans död som
historien blir verkligt intressant.

HUR?

Några veckor efter hans avrättning trädde hans
lärjungar fram och påstod att han hade uppstått
från de döda och att de hade sett honom. De påstod också att han var Gud i mänsklig gestalt, och
att han genom sin Ande fortfarande var verksam
i deras egna liv och hos var och en som ville ta
emot honom.
För de flesta människor utgör döden den självklara slutpunkten. För Jesus var det tvärt om. Det
var efter hans död som hans inflytande tog fart
på riktigt. Ur den mänskliga tragedin och från
de desillusionerade lärjungarna växte en rörelse
fram som var så mäktig att den på bara några
århundraden genomsyrade och förändrade hela
Romarriket.
Det enda Jesus hade under sin korta tid på jorden
var sitt ord och sina handlingar, men de talar än
idag med sådan kraft att massor av människor
kallar sig för hans lärjungar. De söker vägledning
i hans ord inför stora beslut i livet. De inspireras
av hans kärleksbudskap i vardagen och de söker
tröst och kraft under svårigheter i tro på att han
fortfarande lever och kan hjälpa.
Ulf Sundkvist
Pastor

