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”Ty liksom vi har en enda kropp 
men många lemmar, alla med olika 
uppgifter, så utgör vi, fast många, en 
enda kropp i Kristus, men var för sig 
är vi lemmar som är till för varan-
dra.”  (Rom. 12:4-5) 

Med det Gudsordet från Romarbrevet inled-
des året som skulle komma att skaka om hela 
Europa. Kriget i Syrien som drivit miljoner på 
flykt, har lett till en av historiens största flyk-
tingkatastrofer. I närområdena finns enorma 
flyktingläger där vi vid flera tillfällen haft an-
ledning att räcka ut en hand. Men till Europa 
flyr nu människor på farofyllda vägar för att 
kommer till fred och frihet. Bara Sverige tog 
emot över 160 000 flyende människor. 

Det har tillsammans med EU-migranterna, 
som numera blivit en del av stadsbilden, också 
påverkat oss som församling. Brevet från 
kommunalrådet om att vi måste göra något så 
att ingen fryser ihjäl väckte oss. 

Men året har också präglats av bön och arbete 
i våra olika verksamheter. Ungdomsarbete, 
seniorarbete med särskild omsorg om äldre, 

arbete på Secondhand och arbete i LP-
verksamheten. Till det bön och gudstjänster, 
konserter med sång och musik. Enade men 
med en stor mångfald har vi rört oss framåt 
ytterligare ett år. Allt med målet att vara en 
församling, en kyrka med Jesus i centrum som 
förmedlar och gestaltar hela evangeliet, till 
hela människan i hela världen, hela tiden

Verksamhetsberättelsen som följer ger en bild 
av församlingens olika verksamheter och dess 
utveckling under 2015.

BARNRÅDET
”Jesus till barnen” var namnet på ledarkon-
ferensen i Jönköping som några av ledarna 
för barnverksamheten i vår församling deltog 
i under året. Det var inte bara ett bra namn 
utan också den önskan och vision som delades 
av samtliga som deltog på konferensen och 
som även genomsyrar vår verksamhet för 
barnen i Karlskrona. Aktiviteter för barn finns 
det gott om och det är inte för att sysselsätta 
dem som vi har våra grupper, utan för att visa 
barnen det bästa vi vet – Jesus! Oavsett om de 
kommer till Spädbarnsmusiken, Musiklekis, 
Gott och blandat, Söndagsskolan, Joy eller 

2015
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Mission Possible så ska barnen få höra om 
Jesus och ges möjlighet att erfara och växa i 
Honom. 
 Vid ”Gudstjänst för små och stora” samt 
på sommarens läger har Bibeln varit i fokus. 
Önskan har varit att fördjupa kunskapen om 
Bibeln men också lyfta vikten av den person-
liga läsningen av Bibeln och familjens läsning 
tillsammans och detta arbete fortsätter under 
2016. 
 Vi gick in i 2015 med en bön om att fler 
skulle känna sig kallade att arbeta med barnen 
och det är med stor glädje som vi fått se ett 
gäng unga tonåringar gå från deltagare till 
ledare. Under slutet av året tillkom även vuxna 
ledare och vi ber och hoppas att 2016 ska 
innebära att ännu fler lyssnar in och bejakar 
sin kallelse att ge Jesus till barnen!

UNGDOMSRÅDET 
Ungdomsrådet känner stor tacksamhet till 
Gud för vår levande och växande ungdoms-
verksamhet. Framförallt är det fredagskvällar-
na med After8 som har vuxit under året och 
fått en större och trognare ungdomsgrupp. 
Kvällar som präglas av god undervisning och 
varm gemenskap. Även Mission Possible och 
Confirmation Challenge har haft ett fantas-
tiskt år med många utmanande och givande 
samtal. 
 Som vanligt åkte vi även 2015 på sport-
lovsläger till Trysil. Ungdomarna tog med sina 
kompisar, vilket gjorde att vi fick möta många 
nya ungdomar under lägret. Många ungdomar 

berördes av Gud och det blev bön till fräls-
ning, bön för föräldrar och syskon, dopbeslut, 
helande och vägledning.
 Ett gäng ungdomar med Pernilla 
Bergström i spetsen åkte på ungdomskon-
ferensen HOPE15 i Nybro och även till 
Nyhem på ungdomshelgen i mitten av juni. 
På söndagen efter midsommar hade Pernilla 
och Göran Olsson glädjen att få döpa sex av 
ungdomarna. 
 I slutet av vårterminen avtackade vi 
våra kamratstödjare Benjamin Lindell och 
Christopher Åsenlund som gjort en lysande 
insats på Sunnadalskolan och i vår ungdoms-
verksamhet. 
 Ungdomslägret Senorendraget har nu 
blivit tradition. Det är ett läger som får betyda 
mycket för flera av församlingens ungdomar 
och vi hade även förmånen att få arrang-
era återträffen för Senorendraget hos oss i 
november. Under året har vi också haft besök 
av Johan Ljung från Sport for Life och Håkan 
Axell från LP-ung.  
 Även detta år avslutades med att några 
av ungdomarna åkte på nyårskonferensen 
UNITE16 i Jönköping.

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 evang-
elium i ord och ton. 
 Detta har under året bl.a. skett i form av 
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en vårkonsert, en höstkonsert samt de tre väl-
besökta och mycket omtyckta julkonserterna. 
Vid dessa konserter deltog församlingens or-
kester, sångsolister samt körerna Second Voice 
och The Xmas choir. Till höstkonserten kom 
Gullabo gospel på besök och hade en kördag 
ihop med Second Voice innan de tillsammans 
medverkade på konserten.
 Under våra gudstjänster och övriga 
sammankomster har vi haft ett stort antal 
sångare och musiker som medverkar som 
lovsångsteam och solister. Våren förgylldes av 
besök, dels av ungdomar från Caminul Felix i 
sällskap med Lisa och Lars Hörnberg, dels av 
den fantastiskt duktiga gruppen ”Vocalsis”.
 På hösten fick vi ett efterlängtat besök 
av den folkkäre sångaren Samuel Ljungblahd 
med de skickliga brassarna i ”Bodekull Gospel 
och Jazz Orchestra” - kyrkan var närapå full-
satt.
 Varje tisdag mellan 18.30 - 20.00 har 
kören Second Voice samlats i kyrksalen - i 
snitt 45 sångglada personer där lite drygt hälf-
ten av sångarna tillhör församlingen. Kören 
har sjungit på Second Hand i Bergåsa vid två 
tillfällen, medverkat vid tre konserttillfällen 
samt vid ett par förmiddagsgudstjänster. De 
gjorde en sångarresa till Kalmar på våren och 
sjöng i Rödeby kyrka i början av hösten.
 Varje onsdag kl. 9.30 samlades ca 30 
barn och föräldrar till spädbarnsmusik, där 
de flesta inte tillhör församlingen. Carina 
Holmesson är ledare och hon leder även 
musiklekis för 1-5-åringar ihop med förälder 

på torsdagar 9.30. I snitt har det kommit ca 20 
personer till dessa samlingar - även här har de 
flesta ingen anknytning till församlingen.
 Under året riktades konsertverksamhe-
ten mot olika biståndbehov: Höstkonserten 
mot Jordanien och julkonserterna till skolor i 
flyktingläger i Libanon. 

FASTIGHETSRÅDET
Under sommaren byggdes kamratstödjarnas 
lägenhet om något och hyrdes ut då vi inte 
fick några nya kamratstödjare till hösten. 
Tomten i Kättilsmåla har legat ute till försälj-
ning under året och är fortfarande osåld.

SATELLITVERKSAMHETERNA

Rödeby
Under året som gått har verksamheten i 
kapellet fortgått som planerat. Samlingar har 
ägt rum på torsdagar varje vecka - många 
nya kontakter har knutits och många besök 
av Rödebybor som aldrig tidigare varit i 
Filadelfia. 
 Samlingarna var välbesökta och ofta 
användes de extrastolar vi fått från Fabbemåla 
bönehus. Samlingarna hade karaktär av väck-
elsemöte där Jesus är det centrala och många 
berättade om Gudsmötet som förändrade 
deras liv. Ett stort tacksägelseämne var den 
extrahjälp vi fått i undervisningen genom 
Rupert Lindén och Thomas Svensson.
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 Varje månad har vi haft en bönesamling 
samt ”Rödebygemenskap” då vi oftast hade 
en inbjuden talare/sångare. Ett sånghäfte har 
sammanställts med önskade sånger av våra 
besökare. Kollekt upptogs aldrig, men vid 
utgången fanns möjlighet att lämna en gåva. 
Sommarmötena har varit speciella med härlig 
gemenskap - i mitten av juni månad var vi 
i Lillö på trädgårdsmöte och i juli samlades 
vi till korvgrillning utanför Filadelfia.  Även 
hembesöken var en värdefull kontakt och 
gjordes regelbundet.
 Mot slutet av året hade vi en traditions-
enlig gökotta i Filadelfia med Ann och Kalle 
Malmstedt och nyårsfest firades på nyårsafton 
med ett 40–tal gäster. Kvällen avslutades med 
tack till Herren för året som gått.

Kungsmarken
Församlingen driver ett pionjärarbete i ett 
invandrartätt område beläget i Kungsmarken. 
Varannan lördag med undantag för som-
maruppehåll har samlingar med delta-
gare från bl.a. Iran, Nigeria, Indien, Sierra 
Leone och Sverige hållits. Samlingarna 
som hållits i Hyresgästföreningens lokal på 
Kungsmarksvägen 43 har innehållit bön, lov-
sång, gemenskap och undervisning och ca 30 
personer har deltagit på gudstjänsterna. Några 
gånger under året har samlingar med speciell 
utåtriktad satsning hållits då det bjudits på en 
variation av maträtter från olika länder. Vid 
dessa samlingar har ca 40-50 personer sam-
lats. För att bredda verksamheten och verka 

för en bättre integration med församlingen 
har en internationell gudstjänst hållits under 
året i Pingstkyrkan Karlskrona.
 Under hösten har undervisningen 
relaterat till temat ”Guds vägar är större än 
våra vägar” med  bl.a. ämnen som Gud ser till 
hjärtat, En frälsande väg, En övernaturlig väg 
och Guds vägar står över tid och rum. 
Vi är oerhört tacksamma att vi under året har 
fått be med människor och under 2015 har 
fyra personer blivit frälsta och två personer 
har låtit döpa sig. 

Aspö
Under året har verksamheten på Aspö haft 
en paus. Ett uppskattat julmöte hölls dock i 
missionshuset. Förhoppningsvis kan verksam-
heten ta ny fart nästa år.

DIAKONI, OMSORG,  
SENIORVERKSAMHET 
OCH INTEGRATION
Diakoni är medmänsklig omsorg och innebär 
att med barmhärtighet och solidaritet, grun-
dad i Kristi kärlek, möta människor i utsatta 
situationer. Det innefattar möten med olika 
generationer, olika behov, krisbearbetning och 
andlig vägledning. 
 
Omsorg och diakoni
Under året har många sökt sig till kyrkan för 
att få hjälp materiellt och med själavårdssam-
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tal. Pastorsteamet tillsammans med volon-
tärer har ansvarat för denna del av arbetet. 
Diakontjänsten eller omsorgspastorstjänsten 
som vi valde att kalla den, har under året varit 
vakant. 
 Besöksverksamheten har fortsatt under 
ledning av Ethel Bertling. Flera omvårdnads-
boende har fått regelbundna besök av sträng-
musiken som under ledning av Vivianne 
Fredriksson glatt de boende med sång, andakt 
och individuella samtal. Ett 20-tal medlemmar 
ingår i en besöksgrupp som har besökt och/
eller haft kontakt med många äldre medlem-
mar som inte längre kan komma till kyrkan.
 Utåtriktade samlingar för daglediga har 
anordnats under året tillsammans med RPG, 
liksom studiegrupper och vid ett tillfälle bibel-
samtal med sopplunch.
 Fjärde advent inbjöds församlingens äldre 
medlemmar till förmiddagsmöte och efter-
följande julbord i Café Ankaret dit ett 70-tal 
medlemmar anmält sig.

Integration
Flyktingsituationen och det ökande anta-
let EU-migranter har medfört samtal med 
Karlskrona kommun och övriga församlingar 
i Karlskrona angående samarbete för att 
hjälpa de utsatta. Under de första månaderna 
av året bidrog församlingen med mat till de 
EU-migranter som vissa nätter övernattade i 
Trefaldighetskyrkan. Planer finns för natt-
härbärge för EU-migranter - samorganiserat 
av kyrkor och kommunen. I ett samarbete 

med Holmsjö Pingstförsamling har startats 
ett språkcafé för några av flyktingarna från 
förläggningen på Fur.

Men integration handlar inte bara om nya 
svenskar och EU-migranter. Det handlar 
också om att nya ska finna naturliga gemen-
skaper i församlingen, att församlingens vän-
ner skall finna sammanhang där tron kan växa 
och utvecklas. 

Under året har Birgun och Rolf Pettersson 
inventerat och lyft fram betydelsen av den 
lilla gruppen i den stora. Tidigare kallade vi 
den gruppen böneringar, sedan cellgrupper 
inspirerade av tanken på kroppen och alla 
delarna, men hemgrupper känns mer relevant 
och naturligt i det sammanhang som vi nu 
bygger församlingen. Bland unga vuxna har 
någon ny grupp bildats. Förhoppningen är att 
nya grupper bland ungdomar skall bildas samt 
att fler skall upptäcka betydelsen av den lilla 
gruppen i den stora.

Alpha
En Alpha-kurs, som är en grundkurs i kristen 
tro, har avslutats och en ny påbörjats. Nytt för 
i år är att vi genomfört en fortsättningskurs 
för dem som redan gått grundkursen. Idén 
är andlig fördjupning och att den som är på 
väg mot en tro eller redan har en tro ska få 
redskap för sitt andliga liv. Flera av kursdel-
tagarna har funnit en tro och någon har låtit 
döpa sig. 
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LP-VERKSAMHETEN
LP-verksamheten har under året fortsatt det 
viktiga arbetet med utsatta människor.
 Den dagliga verksamheten har fortsatt 
som tidigare måndag till fredag 8:00 till 15:00. 
Arbetet innefattar renovering av möbler, 
försäljning, flyttservice och flyttstädning. 
 Dagarna inleds med en morgonsamling. 
Den utgår från arbetsmaterialet ”Vägen till 
livet” som är LPs behandlingsprogram och tar 
upp bland annat insikt, vilja, tro och upprät-
telse. I verksamheten hjälper man människor 
som finns i ett missbruk att tänka på ett nytt 
sätt om livet och handla på ett sådant sätt 
för att kunna lämna missbruket. För LP är 
drogfrihet ett mål men det största målet är 
att människor blir frälsta och lär känna Jesus. 
Under året har människor lämnat missbruk, 
några har blivit frälsta och några har också 
valt att låta döpa sig. Hembesök och andra 
hjälpinsatser har gjorts. Ett fältarbete har 
startats där man bjuder in människor med 
missbruksproblem på kaffe och samtal. Under 
hösten gästade Håkan Axell och SPIK en skola 
i kommunen och informerade om alkohol.
 Resor till möten och konferenser har 
anordnats under året - bland annat till 
Nyhemskonferensen, en LP-dag i Jönköping 
och en stor LP-träff i Osby. Vecka 31 deltog 
man också på LPs sommarkonferens på 
Gullbrannagården i Halmstad. 
 Två stora loppisar har genomförts. Den 
secondhandförsäljning som är öppen två 
dagar i veckan har under året visat ett mycket 

positivt resultat. Som en följd av att LP-
verksamheten har uppmärksammats genom 
försäljningen har också antalet flyttar och 
flyttstädningar ökat. 
 Fler flyttar, flyttstädningar och ökad 
försäljning har bidragit till att verksamheten 
gjort ett betydligt bättre ekonomiskt resultat 
för 2015 än väntat.

MISSION
Med mottot att dela hela evangeliet om Jesus 
med hela människan var hon än befinner 
sig har vi som församling i oförminskad takt 
fortsatt vårt missionsarbete. I Sydamerika, 
Mellanöstern/Norra Afrika (MÖNA), Afrika 
och Europa har vi bistått som tidigare. Vi 
har också utvidgat oss till Filippinerna, där 
Malin Bertling var under 6 månader, och till 
Thailand dit Paulina och Daniel Brolin är 
utsända av Filadelfiaförsamlingen i Nyköping.

I MÖNA arbetar vi genom Anne Collén, 
som vi har arbetsgivaransvar för, främst med 
humanitära hjälpinsatser. Med Cypern som 
bas arbetar en rad medarbetare för att bistå 
med stöd till nationella ledare i området. I 
detta arbete finns även Niclas Collén som vi 
understöder. I hans tjänst som vice verksam-
hetsledare på IBRA stöttar han hela Afrika 
och Asien i arbetet att nå de onådda folken.
 Idén för Anne är att hon ska resa ut en 
gång varje termin. Förutom hjälp till trans-
portkostnader har olika grupper såsom stick-
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kafé bidragit till material som skickas ut. 
Från Cypern har sändningar bl.a. gått ut 
till Saudiarabien via YouTube. Över en halv 
miljon människor har klickat sig in för att se 
programmen som producerats på lokalspråk. 
Vi har många vittnesbörd om att människor 
kommer till tro genom uppföljningsarbetet 
och smågrupper startas där man kommer 
samman för att studera Bibeln och tar reda på 
vem Jesus är.

I Sydamerika har vi under många år haft 
missionsinsatser och samarbetsförsamlingar 
i Peru och i Bolivia. Rapporter från Oscar 
Garzone, Charagua i Bolivia berättar om stora 
omvälvningar i landet vilket medför mycket 
extraarbete. Genom Internet för ungdomar 
har Ethel och Anders Bertling i vår församling 
varit ett stöd för honom i frågor av själa-
vårdande karaktär såväl som i frågor kring 
struktur av församlingsbygge och ledarskap i 
församlingen. 

I Chulucanas, Peru, har församlingen 
som Anita och Göran Olsson från Blekinge 
startade, jubilerat med 40 år. Vi var på plats 
med två representanter - Markus Lundström 
och Rupert Lindén. Arbetet är stort - ca 40 
% av svensk pingstmissions arbete i Peru är 
i just Chulucanasområdet.  Under året har 
Bibelseminarier åter startat i Chulucanas. Hela 
landet får därigenom nya predikanter och 
evangelister.
 Där finns också PRONAR, ett arbete 

som syftar till att stärka barns självkänsla 
och deras rättigheter. Målmedvetet arbetar 
man för att sänka talen för hur många barn 
som utsätts för sexuella övergrepp, mobbing 
och andra övergrepp. 
 Rehabiliteringscentret för handikappade 
barn, RBC, har utökat verksamheten genom 
att bidra även med mat för dagen. 

Bangladesh beskrivs som ett nyckelland för 
evangeliets utbredande i alla dess former och 
därför behövs mer insatser men framför allt 
bön för landet – för de politiska, religiösa och 
ekonomiska områdena. Under hösten besökte 
Linnea Bergström, Asta Carlsson tillsammans 
pastor Göran Olsson landet under två veckor.  
Där stöder församlingen ett utbildningscen-
ter, CDC, med bibelkunskap som nav och 
ett handikapprojekt, PARAS, tillsammans 
med pingstförsamlingarna i Norrköping och 
Linköping samt PMU. 
 En examen från CDC ger inga akade-
miska poäng men det formar evangelister 
som kan nå ut till byarna och ge hopp genom 
evangeliet. Det betyder också mycket för 
den enskilde som får sin behandling genom 
massage och sjukgymnastik genom PARAS. 
Från Andrew P. Halder får vi flera rapporter 
om dopförrättningar och om barn som går till 
skolan i arbetet som vi stöder i Hilltracks nära 
gränsen till Burma.

I Afrika är behoven stora både socialt och 
ekonomiskt. Vi har bidragit ekonomiskt till 
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Burundihjälpen för rent vatten till flyktingar 
och till att bygga förskolor i Same, Tanzania 
genom Lasse Gustavsson och församlingen i 
Holmsjö. 

I Europa har vi gjort insatser i Ungern, 
Ukraina och Serbien. Ukraina har drabbats 
hårt under året. Inbördeskriget gör landet 
mer eller mindre lamslaget och även försam-
lingen i Izmail har drabbats hårt - på kort 
tid har flera medlemmar fått lämna för en 
bättre värld. I Serbien har vi samarbetat med 
Pingstförsamlingen i Hässleholm. Det är 
familjen Pitîk som driver arbetet framåt och vi 
har stöttat arbetet med bidrag till deras barn- 
och ungdomsläger.
 Pastor Tamás fortsätter att hålla kontakt 
med oss från Ungern och hans arbete i Paks 
fortsätter tillsammans med retreater för ser-
biska pastorer där vi är med och bidrar.

Arbetsinsatsen på Second Hand 
frigör stora ekonomiska resurser vilket 
innebär att vi kan göra vad vi är kallade till 
både internationellt, men också i Sverige där 
vi bistår Sjukhuskyrkan i Karlskrona, fängel-
semissionen och arbetet bland flyktingar samt 
EU-migranter.  

För Sjukhuskyrkan möjliggör vår 
och 26 andra församlingars insatser samt 
samarbetet med Svenska kyrkan att Louise 
Sundkvist, tidigare församlingsdiakon, kan 
arbeta heltid som sjukhuspastor. Hon finns 

på Blekingesjukhuset tillsammans med en 
diakon och en präst från Svenska kyrkan. 
Sjukhuskyrkan, som finns till för anhöriga, 
patienter och personal, blir också vår försam-
lings utsträckta arm till den som kämpar.

I Fängelsemissionen arbetar Alf Lax på 
heltid med att besöka fängelser, sjunga och 
förmedla hopp in i svåra situationer samt för-
samlingar som vill stödja arbetet. På så vis når 
församlingen också in bakom ”murarna”.

Flyktingar och EU-migranter: Under 
året har församlingen också kunna stödja 
Pingstförsamlingen i Holmsjö i deras arbete 
bland flyktingar på flyktingförläggningen i 
Fur, ett transitboende för drygt 400 perso-
ner, bland annat har en språkskola startats. 
Dessutom äskade kyrkorna i ett samarbets-
projekt medel från kommunen för att starta 
ett härberge för EU-migranter.

Summering: Svåra och utmanande uppgif-
ter i ett mångfacetterat arbete med gott resul-
tat. Så kan missionsåret summeras. 2015 var 
ett välsignat år. Nu ber vi och ser fram emot 
2016 med nya utmaningar både nationellt och 
internationellt.
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PINGSTKYRKANS  
SECOND HAND

Under ytterligare ett år har ett hundratal 
personer valt att engagera sig i församling-
ens Second Hand-verksamhet. Under 2015 
genererades ett stort överskott till bistånd och 
andra angelägna ändamål, utomlands och 
i Sverige. Totalt blev den summan drygt en 
miljon kr. Ideell Second Handverksamhet i 
Sverige hotades under 2015 att beläggas med 
moms men under slutet av året undanröjdes 
det genom förändrad lagstiftning. 
 Församlingens Secondhandbutik och 
Café2 förändrade under året öppettiderna till 
att bli tisdagar 12-18 och lördagar 9.30-13.30. 
Antalet öppna timmar under veckan blev 
desamma men det fanns fördelar med att 
koncentrera antalet öppetdagar. 
 Under andra kvartalet genomfördes 
en större utveckling och förändring av 
butikens exponering av varor, vilket möt-
tes av ett positivt gensvar från många kun-
der. Förändringsarbetet firades med den 
traditionsenliga sommarfesten i juni, då 
många deltog. Under hösten genomfördes 
förändringar i modehanteringen genom att 
processen effektiviserades och nya volontärer 
engagerade sig. 
 Under våren gick flera i dagpersonalen 
ett personligt utvecklingsprogram i Bildas 
regi. På dagtid under vardagarna arbetade 
anställda, praktikanter från olika skolor samt 
personer i olika arbetsmarknadsprogram - 

både arbetsprövning och samhällstjänst - sida 
vid sida. I början av september deltog drygt 30 
volontärer och dagpersonal på en studieresa 
och kompetensutvecklingsdag till en Second 
Hand-butik i Helsingborg.

FÖRSAMLINGENS  
LEDNING

Församlingstjänarkåren
Namnet på församlingens ledning är för-
samlingstjänarkåren. Där ligger ansvaret för 
församlingens gudstjänster, tro och andliga 
vård, men också för visionsarbetet. I försam-
lingstjänarkåren fanns vid årets ingång 22 per-
soner. Lennart Olsson lämnade efter ”lång och 
trogen tjänst”. Anna Stolpestad och Kerstin 
Lundström tillkom vid administrationsmötet. 
 Under året har församlingstjänarkåren 
jobbat särskilt med barn och ungdomsfrå-
gorna, missionsfrågor och hemgrupper, men 
också med gudstjänster, medlemsvård, visio-
nära och strategiska frågor. 
 Församlingstjänare vid årets slut var 
Per Allert, Asta Carlsson, Christer Hultgren, 
Tomas Jönsson, Rupert Lindén, Rolf 
Pettersson, Mikael Severinsson, Magnus 
Taubert, Anders Blomkvist, Maria Ekroth, 
Mattias Ekroth, Bearnice Nilsson, Michael 
Nilsson Christina Pettersson, Louise 
Sundkvist, Anna Stolpestad, Viktoria Eriksen, 
Björn Mikmar, Kerstin Lundström och 
Markus Lundström (styrelsens ordförande) 
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samt föreståndare Ulf Sundkvist som lett 
församlingstjänarkåren tillsammans med 
Göran Olsson, vice föreståndare och Pernilla 
Bergström, ungdomspastor.

Styrelsen
Församlingens styrelse består av ledamöter 
från församlingstjänarkåren och har det juri-
diska ledningsansvaret i form av arbetsgivare, 
fastighetsägare och ekonomiansvariga. Årets 
styrelse har haft en balanserad och bra kompe-
tensprofil där både stark erfarenhet i ekonomi 
och personalansvar finns representerad.
 Ekonomiskt blev 2015 ett år som slutade 
med positivt resultat. Fast vi inte helt lyckats 
nå insamlingsmålet på 225 000 kr per månad 
så hamnade årets totala ekonomiska resultat 
på ett plusresultat, trots ett budgeterat minus. 
Detta beror främst på att någon omsorgspas-
tor med tillhörande lönekostnader inte an-
ställdes. Med god uppföljning och bra rutiner 
har vi lyckats hushålla med våra pengar och en 
mer detaljerad ekonomisk redovisning lämnas 
i styrelsens årsredovisning.
 Styrelsen har även arbetat med att rekry-
tera vakanta tjänster inom församlingen. 

Följande personer har utgjort församlingens 
styrelse under 2015:
Markus Lundström ordf. Ulf Sundkvist v. ordf. 
Göran Olsson, Rupert Lindén, Mattias Ekroth, 
Anders Blomkvist, Björn Mikmar, Bearnice 
Nilsson, Kerstin Lundström, Viktoria Eriksen

Medlemmar
Församlingen hade 669 medlemmar den 
31/12 2015. Döpta – 11. Inflyttade – 1. 
Avlidna – 4. Utflyttade – 6. En ökning på 2 
medlemmar.

Anställda 2015
Den 31 december fanns 16 anställda i försam-
lingen. Under året slutade Yvonne Severinsson 
och Ann Malmstedt sin tjänst som redovis-
ningsekonom respektive ekonomiadministra-
tör och efterträddes av Kristina Olsson. 

Övriga anställda var: Ulf Sundkvist – pastor 
och föreståndare, Göran Olsson – pastor 
och vice föreståndare med ansvar för barn-
verksamheten, Carina Holmesson – musik-
pedagog, ledare barnmusik och musiklekis, 
Pernilla Bergström – pastor med ansvar för 
ungdomsverksamheten, Tomas Jönsson – fö-
reståndare för Lp-verksamheten, Kjell-Göran 
Åkesson – verksamhetsledare för Secondhand 
samt Anne Collén – missionär. 

Övriga medarbetare på Lp och Secondhand 
var: Anders Gustafsson, Alexander Olsson, 
Cecilia Karlsson, Sarah Setayesh, Peter 
Karlsson, Benny Karlsson, Kerstin Lundström 
och Sabir Muhammadi.

Årsberättelsen skriven och sammanställd på uppdrag 
av församlingens styrelse, Karlskrona 2016-03-09

Anders Blomkvist, sekreterare i styrelsen
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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.
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