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ÅRSBERÄTTELSE
för Pingstförsamlingen i Karlskrona

2016
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet
fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Det fanns i begynnelsen hos Gud.
Allt blev till genom det, och utan det
blev ingenting till av allt som finns till.
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.
(Joh. 1:1-5)
Ditt ord är en lykta för min fot, ett
ljus på min stig.
(Ps. 119:105)
I januari, precis när det blev som allra kal�last, lyckades församlingen tillsammans med
andra kyrkor öppna härbärget för stadens
tiggare. Det är inte den bästa långsiktiga
hjälpen, men något behövde göras. Den
provocerande fattigdomen ställde frågor som
varken församlingen eller politikerna hade
några enkla svar på. Samtidigt stannade
flyktingströmmen av. Inte för att freden nått
Mellanöstern, men väl för att EU, så också
Sverige, valde att bromsa upp. De sociala
välfärdssystemen hann inte med.
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Församlingen fortsatte ändå oförtrutet sitt
arbete att hjälpa människor och förmedla
evangeliet. Med Bibeln i centrum, med visionen om ett förnyat bibelläsande för att hämta
kraft, näring och vägledning gjordes stora
insatser för att utbreda Guds rike genom
våra olika verksamheter: Ungdomsarbete,
seniorarbete med särskild omsorg om äldre,
arbete på Secondhand och arbete i LPverksamheten. Bön och gudstjänster samt
konserter med sång och musik var självklara
inslag. Ännu ett år med Jesus i centrum för
att förmedla och gestalta hela evangeliet, till
hela människan i hela världen, hela tiden
Verksamhetsberättelsen som följer ger en
bild av församlingens olika verksamheter och
utveckling under 2016.

BARNRÅDET
2016 skulle kunna definieras som hjältarnas år inom barnverksamheten. Hjältar var
temat på sommarlägret där ett trettiotal barn
deltog. JOY:s samlingar på fredagskvällarna
har haft Bibelns hjältar som tema och så även
gudstjänsterna för små och stora. En vanlig
definition av hjälte är en ”beundransvärd

person som utför stordåd och på så sätt vinner stor heder och ära”. Detta är en beskrivning som stämmer väl in på alla de ledare
som varje vecka lägger sin tid och sitt engagemang på Gott och Blandat, Söndagsskolan,
Joyful, Musiklekis, Spädbarnsmusiken
och JOY för att barnen ska få lära känna
Jesus. Hjältar är också alla de föräldrar som
prioriterade att barnen skulle få möjlighet att
komma till de olika grupperna. Föräldrarna
är den viktigaste faktorn för att barnen ska
växa i tron på Jesus, och många föräldrar avsatte därför också tid till de föräldrasamlingar som hållits under året med bl.a. Colléns.
En stor glädje är de yngre ledarna som tagit
ett stort ansvar under Tältkalaset i Lyckeby,
Knattelägret och Sommarlägret, där de
dessutom deltog i en ledarutbildning. För att
tacka alla dessa engagerade hjältar, avslutades
terminen med en sedvanlig julfest för alla
barnledare. Nästa år önskar vi att vi är betydligt fler på festen som ett tecken på att vår
ledarskara vuxit. Då kan vi ge barnen ännu
mer tid, kärlek och en större möjlighet att få
växa i tron på Hjältarnas hjälte – Jesus.

MUSIKRÅDET
Ett av målen för församlingens sång- och
musikverksamhet är att skapa musikaliska
mötesplatser där människor som kanske inte
så ofta besöker gudstjänster kan möta evangelium i ord och ton.

Detta har under året bl.a. skett i form av en
vårkonsert och en höstkonsert samt i de tre
omtyckta julkonserterna, som var mycket
välbesökta. Vid dessa konserter deltog
församlingens orkester, sångsolister samt
körerna Second Voice och The Xmas choir.
På höstkonserten medverkade Second Voice,
On the road samt Jessamine.
Till mångas glädje drog vi åter igång ”Live på
riktigt” där mat, sång, musik och gemenskap
blandas på ett avslappnat sätt.
Under våra gudstjänster och övriga sammankomster har vi ett stort antal sångare och
musiker som medverkat som lovsångsteam
och solister.
Våren förgylldes av en ensemble som spelade
med och till tubaisten Elias Gustafsson och
på försommaren besökte gospelsångerskan
Marilyn Freeman församlingen.
I början av augusti, under stadens skärgårdsfest, anordnade församlingen aktiviteter vid
kyrkans entré och café. Då fick även flera
olika sånggrupper chans att sjunga och spela.
På hösten fick vi besök av den duktiga sångerskan Consuelo del Pilar, som lyckades få
hela förmiddagsgudstjänsten att gunga.
På tisdagarna samlades Second Voice. Det
kom i snitt 45 sångglada personer till kyrkan,
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där lite drygt hälften av sångarna tillhör
församlingen. Kören har sjungit på Second
Hand på Bergåsa vid två tillfällen, medverkat
vid tre konserttillfällen och vid några förmiddagsgudstjänster. En körresa till Gullabo
genomfördes också på våren.
Varje onsdag samlades ca 20 barn och föräldrar till Spädbarnsmusik, där de flesta inte
tillhör församlingen. Carina Holmesson är
ledare. Hon leder även Musiklekis som är för
1-5-åringar ihop med förälder på torsdagarna. I snitt har det kommit ca 15 personer
per samling. Även där har de flesta ingen
anknytning till församlingen.

UNGDOMSRÅDET
Ungdomsledargänget känner stor tacksamhet till Gud för vår levande ungdomsverksamhet.
Framförallt är det fredagskvällarna
med After8 som har haft stor betydelse.
After8 har blivit en växtplats, en mötesplats, för att dela livet och växa i tron på
Jesus. Ungdomskvällarna har präglats av
god undervisning och varm gemenskap.
Även Mission Possible och Confirmation
Challenge har haft ett fantastiskt år med
många utmanande och givande samtal.
Även i år arrangerades ett sportlovsläger
till Trysil. Kyrkans ungdomar tog med sig
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kompisar, vilket var till stor glädje. Många
ungdomar berördes av Gud och tog viktiga
beslut.
Under året har samarbetet mellan andra
pingstkyrkor i Blekinge vuxit allt starkare. Detta har resulterat i gemensamma
ungdomsmöten och ungdomsträffar som
HOPE16, PRE-UNITE och nyårskonferensen
UNITE17 i Malmö. Under våren gjordes
olika resor, en missionsresa till Serbien och
en till Nyhemsveckan som satte goda och
djupa spår. Senorendraget 2016 fick stor betydelse för många av församlingens ungdomar.
Flera fick erfara Gud för första gången, se mirakler och bli använda av Honom. Höstens
uppstart med övernattning på Senoren innan
församlingslägret drog igång var uppskattat.
Våra kamratstödjare Amanda Henrysson
och Alva Nyström välkomnades. Hösten
avslutades med julfest tillsammans med
Karlshamns ungdomar och nyårskonferenser
på olika platser i Sverige.
Under året har det även vuxit fram en grupp
för unga vuxna som troget träffas varannan
vecka. Genom gruppen har flera kommit till
tro och vuxit i sin tro.

FASTIGHETSRÅDET
Under året har projektet Kyrksalslyftet
pågått, ett omfattande renoveringsarbete av
kyrksalen. Arbetet har bland annat inne-

fattat målning, ny belysning, akustikplattor
på estraden och nytt mixerbord. Projektet
kommer att fortgå under 2017.

SATELLITVERKSAMHETERNA
Kungsmarken 2016
Församlingen driver ett pionjärarbete i
det invandratäta området Kungsmarken.
Varannan lördag med undantag för sommaruppehåll har samlingar med deltagare
från bl.a. Iran, Nigeria, Eritrea, Afghanistan,
Sierra Leone och Sverige hållits. Samlingarna
som hållits i Hyresgästföreningens lokal på
Kungsmarksvägen 43 har präglats av bön,
lovsång, gemenskap och undervisning och
cirka 30-40 personer har deltagit på gudstjänsterna.
Ett samarbete med Pingstförsamlingen i
Holmsjö har utvecklats under året då de fått
kontakt med ett antal personer på flyktingförläggningen i Fur som blivit frälsta.
Församlingen i Holmsjö har därför ordnat
biltransport från Fur till Kungsmarken för
deltagande i gudstjänsterna. Det har varit
berikande och till stor glädje på många sätt.
Några gånger under året har samlingar med
en speciell utåtriktad satsning hållits då har
det bjudits på en variation av maträtter från
olika länder. Vid dessa samlingar har ett
50-tal personer samlats. Under våren har

undervisningen relaterat till temat ”ordet”
ämnen som ordet blev kött, ordet ger liv, ordet
består, ordet skapar tro, ett ord att lita på och
ordet vår karta, anden vår GPS.
Under hösten har undervisningen relaterat
till temat ”församlingen” med bland annat
ämnen som församlingens uppdrag, församlingen vår familj, församlingen vår kropp
och församlingen vårt tempel.
Genom Guds nåd har under året 6 personer
blivit frälsta och 5 personer har låtit döpa sig.

Rödeby
Under 2016 har verksamheten i kapellet i
Rödeby haft samlingar varje torsdag. Fokus
har legat på undervisning i Guds ord. En
torsdag per månad har ägnats åt samtal,
frågor och livsberättelser. 15 - 20 personer
har mötts, en blandning av nya bekantskaper
från samhället, medlemmar från vår församling och även från andra kyrkor. På nyårsdagen hölls traditionsenligt gemensam gudstjänst med Svenska kyrkan då Senorenteamet
sjöng och Anders Bertling predikade.
Sista torsdagen i varje månad har det varit
”Rödebygemenskap” då det oftast varit en
inbjuden talare eller sångare. Vid dessa
tillfällen har lokalen fyllts med Rödebybor
och andra intresserade. Samlingarna har
haft karaktär av väckelsemöte där Jesus varit
det centrala. Många är de som berättat om
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Gudsmötet som förändrat deras liv.
En tisdagskväll per månad ägnades åt bönegemenskap. Det inbjöds till sommarmöten
i juni hos familjen Andreasson, Lillö, samt i
juli månad i Filadelfia, Rödeby.
Under året har följande talare och sångare
medverkat: Ethel Gustavsson med Glada
Toner, Rosmarie och Stig Svensson, Ulf
Sundkvist, Margareta och Ulf Rånge från
Frälsningsarmén Stockholm, Reine Jonsson,
Benny Julås, Göran Olsson och Rose-¬Marie
Månsson.

Aspö
Verksamheten i Missionshuset på Aspö är en
gammal verksamhet som under senare år fått
allt färre besökare. Olika former av gudstjänster har prövats och den som under senare år haft störst tillslutning är Cafémötena.
Det innebär att sången får ta stor plats liksom gemenskapen kring kaffeborden. I alla
samlingar lästes Bibeln och Guds ord förkunnades. Mellan 25 och 35 deltagare samlades
vid varje tillfälle, varav knappt hälften är
tillresande från fastlandet.
I slutet av juli besöktes vi av missionsbåten
Shalom och en samling hölls i hamnen.
Under hösten har tre Cafémöten hållits
i missionshuset. Sten-Ove och Maj-Britt
Glennemo, Kjell Ogenblad med sångare från
Hasslö samt Karlssons kapell har medverkat.
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Inför framtiden bör vi fundera på hur
verksamheten ska kunna utvecklas och hur
ansvaret för den ska fördelas.

LP-VERKSAMHETEN
LP-verksamheten har under året fortsatt det
viktiga arbetet med utsatta människor.
Den dagliga verksamheten har pågått som
tidigare måndag till fredag 8:00 till 15:00.
Arbetet har innefattat renovering av möbler,
försäljning, flyttservice och flyttstädning.
Dagarna har inletts med en morgonsamling
som utgått från arbetsmaterialet ”Vägen till
livet” som är LPs behandlingsprogram. I
verksamheten har man under året hjälpt och
stöttat personer som vill lämna sitt missbruk.
Detta har gjorts genom att få personerna att
tänka på ett nytt sätt om sig själva och om
livet och ge verktyg att leva ett liv i drogfrihet. För LP är drogfrihet ett av målen
men det största målet är att människor blir
frälsta och lär känna Jesus. Under året har
människor lämnat missbruk, några har blivit
frälsta och någon har också valt att låta döpa
sig. Hembesök och andra hjälpinsatser har
också gjorts.
Under hösten gästade Håkan Axell och SPIK
skolor i kommunen och informerade om
alkohol.

Resor till möten och konferenser har anordnats under året, bland annat till Senoren, Ryd
och en stor LP-träff i Osby. Vecka 31 deltog
man också på LPs sommarkonferens på
Gullbrannagården i Halmstad.
Två stora loppisar har genomförts och
dessutom en julmarknad i slutet av november
som blev mycket lyckad. LP-verksamhetens
secondhandförsäljning har varit öppen två
dagar i veckan och har under året visat ett positivt resultat. Försäljningen har ökat även i år.
Flyttjänst och flyttstädning håller i sig och
även det har dragit in mer pengar under 2016
än 2015.

DIAKONI, OMSORG,
SENIORVERKSAMHET
OCH INTEGRATION
Pastorsteamet och volontärer har mött
många hjälpsökande som i tider av nöd sökt
sig till kyrkan för andlig vägledning och materiell hjälp. Tillströmningen ökar år från år.
Besöksverksamheten har letts av Ethel
Bertling som tillsammans med Vivianne
Fredriksson med Strängmusiken gjort regelbundna besök på olika omvårdnadsboenden.
Ett 20-tal medlemmar har ingått i en grupp
som besökt äldre medlemmar som inte längre
orkar komma till kyrkan. 4:e advent inbjöd

församlingen till lunch med julbord för församlingens pensionärer - ett 80-tal deltog.
Utåtriktade samlingar för daglediga liksom
studiegrupper har anordnats i samarbete
med RPG.

Integration
Under slutet av 2015 kom ett stort antal flyktingar till Karlskrona och mer än 600 placerades på Fur. Holmsjö Pingstförsamling med
ett kapell i Åbyholm i närheten av förläggningen fick kontakt med en grupp kristna.
Det resulterade i ett intensivt arbete med
möten, bibelstudier, språkcafé, utflykter, och
ett utökat samarbete med vår församling.
Många har kommit till mötena i Åbyholm
och i Kungsmarken. I samarbete med
Holmsjö Pingstförsamling hade vi under
hösten två internationella gudstjänster med
dop, predikan med tolkning till olika språk
och efterföljande lunch där många kontakter
knöts. Flera av de asylsökande har döpts i vår
kyrka då Holmsjö församling saknar lokal
med dopgrav.
I samarbete med övriga kyrkor och
Karlskrona kommun öppnades ett
härbärge för hemlösa EU- migranter,
initialt i Pingstkyrkans övre sal, senare i Medborgarhuset i Lyckeby. Martin
Rosengren projektanställdes på deltid för att
leda arbetet. Härbärget var öppet alla nätter
från början av januari till 1 april. Under
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hösten planerades för härbärge även denna
vinter.

Hemgrupper
Under året har hemgruppernas ledare fått
råd och stöd av Birgun och Rolf Petersson
som leder smågruppsarbetet. Någon grupp
har upphört, medan nya grupper startats.
Särskilt glädjande är den växande gruppen
Unga vuxna. I slutet på året startades också
en serie ledarsamlingar som är tänkt att hållas en till två gånger per termin.

Alpha
Också i år har en Alpha-kurs, grundkurs i
kristen tro, avslutats och en ny påbörjats.
Utöver grundkursen körs numera två fortsättningskurser dels en allmän påbyggnadskurs och dels en nystartad för de som gått
1.0 och 2.0. Omkring 30 deltagare har gått
kurserna som både lett flera till tro på Jesus,
en fördjupning och förnyelse av gemenskapen i tron.

MISSION
Med mottot att dela hela evangeliet om Jesus
med hela människan var hon än befinner sig
har församlingen i oförminskad takt fortsatt
uppdraget. Med hjälp av Second Hand har
det frigjorts mer kapital än beräknat och
Missionsrådet kunnat besluta om fler hjälpinsatser än vad som rymdes i årets budget.
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Församlingens missionärer på plats i världen
har under året varit:
Anne & Niclas Collén, Anne med hjälpsändningar till Jordanien för att bistå syriska
flyktingar och Niclas som vice verksamhetsledare för IBRA som främst handlar om att bistå
lokala medarbetare.
Paulina & Daniel Brolin har verkat främst
i Bangkok, Thailand men också i Kambodja.
De har varit en del i Kambodja för att starta
ny församling. Ett arbete här kräver stort
engagemang vilket inte var möjligt. Detta
har gjort att de flyttat tillbaka till Bangkok då
överlämnandet till lokala ledare inte gick som
planerat.
Anita & Göran Olsson har varit på plats i
Chulucanas samt medverkat under en pastorskonferens i Lima. Utbildning för Bibeläventyret har hållits för ett 50-tal ledare.
Matilda Pitîk har i Serbien varit huvudansvarig för tre barn- och ungdomsläger med
tillhörande ledarträning. Pernilla Bergström
reste tillsammans med ungdomar från Karlskrona till vårlägret och gjorde en insats. Resan
gjordes i syfte att inspirera till mission vilket
har hög prioritet hos Missionsrådet.
På CDC, Bangladesh fortsätter arbetet
med att utbilda evangelister och bedriva
socialt arbete, främst bland kvinnor. Arbetet
på PARAS med arbetet inriktat mot handikappade barn har det näst sista året av perioden
gått till ända. Skol- och kyrkplanteringsarbetet
i Hilltracks fortgår trots hårt motstånd från
icke-kristna grupper med förföljelse och ned-

bränd kyrka/skolbyggnad till följd. Under året
har Andrew P Halder fått hembud.
I San Antonio och Charagua, Bolivia
växer församlingsnätverket vilket leds av
Oscar Gazone. Ett trettiotal samhällen finns i
nätverket med internatet i San Antonio som
sitt sociala projekt. Församlingarna växer,
samtidigt som det är många krafter som motarbetar utvecklingen både internt och externt.
Liksom tidigare år är det elever från internatet
som visar sin tacksamhet genom att gå ut
skolan med högsta betyg.
Samarbetet med församlingen i Paks,
Ungern har fortsatt. Den Second Hand-affär
som byggts upp får in ca 30 % av sina varor
från lokalbefolkningen. Resten kommer
från andra länder, framför allt Sverige. PMU
och flera andra församlingar har under året
skickat material till försäljning. Det hålls även
retreater för serbiska pastorer.
Under våren besökte delar av missionsrådet med Anette Lundström i spetsen vännerna
i Izmail, Ukraina. Behoven är stora och hjälpsändningar behövs samtidigt som församlingen växer sig stark. Församlingsmedlemmarna
visar stor omsorg om varandra i tider av stor
ekonomisk nöd.
Mission har även bedrivits i Sverige genom
Sjukhuskyrkan där Louise Sundkvist arbetat
som pastor, fängelsemissionen där Alf Lax
varit anställd och arbetet bland EU-migranter
där Martin Rosengren förestått arbetet.
Arbetet har inneburit att EU-migranterna fått

ett boende. Stödet till fängelsemissionen avslutades under året då Alf Lax blev pensionär.
Tacksamheten går till Gud och alla som
bidragit i förbön och andra insatser i missionens tjänst.

PINGSTKYRKANS
SECONDHAND
Året 2016 innebar en del förändringar både
gällande verksamhetsledning och butiksutveckling. Kjell-Göran Åkesson valde att
lämna sin tjänst som verksamhetsledare
under april och Björn Mikmar tog över den
dagliga arbetsledningen. Under året har
också flera nya volontärer valt att engagera
sig och vi kan se att fler utanför församlingen
valt ett engagemang på Secondhand. På dagtid har ca 12-16 personer arbetat i butiken via
utvecklingsanställningar, praktikplatser och
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Under året har verksamheten utvecklats
positivt vilket genererat ett stort överskott
som gått ut till olika biståndsinsatser. Året
har också inneburit förändringar i butikslayouten framförallt gällande modesidan vilket
bidragit till ökad klädförsäljning och tillsammans med prisjusteringar medfört en mycket
positiv påverkan på produktområdet.
I september åkte volontärer och personal
på besök till Hässleholm, via PMU för att se
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deras butik och för att få aktuell information
gällande utvecklingen inom second hand.
Från Karlskrona deltog ca 40 personer på
träffen.
Oktober blev försäljningsmässigt den bästa
månad någonsin, för första gången såldes det
för mer än 400 000 kr på en månad. Detta
firades med volontärer och personal.

Under året har församlingstjänarkåren jobbat särskilt med barn- och ungdomsfrågor,
missionsfrågor och hemgrupper men också
med gudstjänster, medlemsvård, visionära
och strategiska frågor.

Totalt har det skickats ut nästan 1.5 miljoner
kronor i olika insatser både lokalt i vårt närområde och utomlands inom församlingens
kontaktområde. Exempel på lokala insatser
är Sjukhuskyrkan och Kamratstödsprojektet.
Bland de på större internationella hjälpinsatserna kan nämnas insamlingar i samband med församlingens olika konserter.
Julkonserterna samlade in ungefär 35 000
kr och med hjälp av dubbla summan, 70 000
kr från Second hand, kunde församlingen
skicka 105 000 kr till Burundihjälpen.

Församlingstjänare vid årets slut var
Per Allert, Tomas Jönsson, Rupert Lindén,
Rolf Petersson, Mikael Severinsson, Magnus
Taubert, Maria Ekroth, Mattias Ekroth,
Christina Pettersson, Louise Sundkvist,
Anna Stolpestad, Viktoria Eriksen, Björn
Mikmar, Kerstin Lundström och Markus
Lundström (styrelsens ordförande) samt
föreståndare Ulf Sundkvist som lett församlingstjänarkåren tillsammans med Göran
Olsson, vice föreståndare och Pernilla
Bergström, ungdomspastor.
Totalt 18 personer.

FÖRSAMLINGENS
LEDNING

Styrelsen

Församlingstjänarkåren
Namnet på församlingens ledning är församlingstjänarkåren. Där i ligger ansvaret för
församlingens gudstjänster, tro och andliga
vård, men också för visionsarbetet. I församlingstjänarkåren fanns vid årets ingång 23
personer. Christer Hultgren, Asta Carlsson,
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Bearnice och Michael Nilsson samt Anders
Blomkvist lämnade sitt operativa ansvar som
församlingstjänare.

Församlingens styrelse består av ledamöter
från församlingstjänarkåren och har det
juridiska ledningsansvaret i form av arbetsgivare, fastighetsägare och ekonomiansvariga. Årets styrelse har haft en
balanserad och bra kompetensprofil där
både stark erfarenhet i ekonomi och
personalansvar finns representerad.

Ekonomiskt blev 2016 ett år som slutade med
positivt resultat. Trots att insamlingsmålet
på 225 000 kr per månad inte nåddes ser
årets totala ekonomiska resultat positivt ut.
Detta beror främst på att någon omsorgspastor med tillhörande lönekostnader inte
anställdes, men också på god hushållning
och välsignelse från ovan. En mer detaljerad
ekonomisk redovisning lämnas i styrelsens
årsredovisning.
Följande personer har utgjort församlingens styrelse under 2016:
Markus Lundström ordf.
Ulf Sundkvist v. ordf.
Göran Olsson (ersättare för föreståndare),
Rupert Lindén,
Mattias Ekroth,
Björn Mikmar,
Kerstin Lundström och
Viktoria Eriksen

Medlemmar
Församlingen hade 672 medlemmar den
31/12 2016.
Döpta – 12.
Inflyttade – 5.
Avlidna – 6.
Utflyttade – 8.
En ökning på 3 medlemmar.

Åkesson sin tjänst som verksamhetsledare
för Secondhand och efterträddes av Björn
Mikmar.
Övriga anställda var:
Ulf Sundkvist – pastor och föreståndare,
Göran Olsson – pastor och vice föreståndare
med ansvar för barnverksamheten, Kristina
Olsson – Ekonomiadministratör, Carina
Holmesson – musikpedagog, ledare barnmusik och musiklekis, Pernilla Bergström
– pastor med ansvar för ungdomsverksamheten, Tomas Jönsson – föreståndare för Lpverksamheten och Anne Collén – missionär.
Övriga medarbetare på Lp och Secondhand
var: Anders Gustavsson, Alexander Olsson,
David Hansson, Peter Carlsson, Benny
Karlsson, Sabir Mohammadi, Anders
Månsson, Alexander Fidler, Sarah Setayesh,
Stina Olofsson och Martin Rosengren
Årsberättelsen är skriven och sammanställd
på uppdrag av församlingens styrelse
Karlskrona 2017-02-13
Viktoria Eriksen
Styrelsens sekreterare

Anställda 2016
Den 31 december fanns 19 anställda i församlingen. Under året slutade Kjell-Göran
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Fotnot:
I det redaktionella arbetet har Göran Olsson, Ulf Sundkvist och Daniel Holmesson deltagit.
Följande personer har bidragit med text:
Camilla Allert, Pernilla Bergström, Anders Bertling, Ethel Bertling, Asta Carlsson, Stina Erserum, Peter
Hjälmberg, Christer Hultgren, Tomas Jönsson, Rupert Lindén, Markus Lundström, Michael Nilsson, Göran
Olsson, Mikael Severinsson, Ulf Sundkvist, Alf Åberg.
Foto: Göran Olsson med flera. Layout: Morten Ravnbö.

En kyrka som vill förmedla och gestalta
• Hela evangeliet till
• Hela människan i
• Hela världen
• Hela tiden
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