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”Tron är grunden för det vi hoppas 
på. Den ger oss visshet om det vi 
inte kan se.” (Hebr. 11:1) 

Ingen människa kan leva utan tro. Tron är en 
entigrerad del av livet. Vi tror att bussen håller 
tidtabellen. Vi tror och litar på varandra. Vi 
tror också på Gud. Tron är grunden för varda-
gen, men också för vår relation till Gud.

Under året som gått har vi samlats kring 
temat; Tro. Sakta men säkert har vi vandrat 
igenom den Apostoliska trosbekännelsen, 
dels i våra Gudstjänster och dels i den andliga 
vägledningen i våra bibelstudier. 

Tro präglade också årsmötet. Efter en tid 
av stagnation i församlingens insamlingar, 
beslutade vi ändå att kalla en ny medarbetare, 
Pernilla Bergström, med inriktning på våra 
ungdomar. Det var ett beslut i en tro som 
inte kom på skam. Insamlingarna ökade och 
ekonomin ökade och gick ihop.

Men året präglades också av evighetsper-
spektivet. Flera av församlingens medlemmar 
ryktets hastigt ur tiden. Det förde oss samman 
på ett djupare sätt, men gjorde också att evig-

heten kom oss närmare.

Ute i världen har krisen i mellanöstern förvär-
rats. Terrorgruppen IS, Islamiska Staten dödar 
och lemlästar människor på ett sätt som är 
obeskrivbart. I Afrika härjar en annan terror-
organisation, Buku Haram. Sammantaget har 
det medfört an flyktingproblematik som också 
påverkar Sverige.

2014 var ”supervalåret” då ett nytt EU 
parlament valdes och Sverige fick en ny 
regering och riksdag. Främlingsfientliga 
Sverigedemokraterna blev vågmästarparti 
och orsakade stor kaos i riksdagen. Ett nyval 
utlystes, men kunde avvärjas i sista stund.

Det är i den miljön Pingstkyrkan samlas 
omkring Jesus i tro med visionen att förmedla 
och gestalta, hela evangeliet, till hela männis-
kan i hela världen, hela tiden

Verksamhetsberättelsen som följer ger en bild 
av församlingens olika verksamheter och dess 
utveckling under 2014.

2014 – trO
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Barnrådet
I somras anordnade församlingen sommar- 
och knatteläger för barnen. I återblicken i 
vårt nyhetsbrev Ankaret från kunde vi läsa 
att ”det är på läger det händer” och visst är 
det så at den nära gemenskapen, tiden att 
”bara få vara” ger också utrymme för de 
djupare samtalen och de viktiga besluten. 
Men mycket av grunden till de trosbeslut som 
togs på lägren har mognat fram under året i 
de sammanhang där barnen har mötts vecka 
efter vecka - på torsdagarna med Gott och 
blandat i Korskyrkan, på fredagskvällarna på 
Joy och MP, på övningarna med Joyful och i 
Söndagsskolan. Under året har det även skett 
kortare insatser som Gudstjänster för små och 
stora och Tältkalas, för att ytterligare bidra 
till att ge barnen grunden i kristen tro och 
möjlighet att erfara Guds omsorg. 
 Under 2014 har en del av församlingens 
ledare deltagit i Pingst ledarskapsutbildning, 
detta tillsammans med ledarsamlingar och 
ledarfester på hemmaplan har bidragit till en 
ökad kunskap, ett klarare fokus och större 
gemenskap bland ledarna och vi går in i 2015 
med en förhoppning att inför nästa årsskifte 
vara ännu fler ledare som vill berätta för bar-
nen om Jesus.

Ungdomsrådet 
Vi hade den stora glädjen i början av året att 
välkomna vår nya ungdomspastor Pernilla 
Bergström. Hon blev snabbt varm i kläderna 
genom att hon direkt följde med ungdo-

marna på sportlovslägret i Trysil. Det blev 
mycket skidåkning, men också många härliga 
Gudsmöten som förvandlade många av ung-
domarna.  
 VI har under året arbetat med att 
utveckla After8 - ungdomssamlingarna på 
fredagarna, vilket gjort att gruppen ungdomar 
som möts stadigt växer. 
 Några av ungdomarna åkte till Nyhem 
på ungdomshelgen i mitten av juni och flera 
deltog på Senorendraget som är ett ungdoms-
läger för de som var födda 1995 – 2001. Lägret 
arrangerades av KSSB-UNG – (EFK) tillsam-
mans med  bl.a. Pingstförsamlingen i Kalmar, 
Nybro, Karlshamn, Karlskrona och Växjö. 
 Till höstterminen välkomnade vi 
två kamratstödjare Benjamin Lindell & 
Christopher Åsenlund som gör sin insats på 
Sunnadalskolan men stödjer och deltar även i 
församlingens ungdomsverksamhet.  
 En trogen skara yngre ungdomar från 
årskurs 6-7 möttes varje fredag på MP 
(Mission Possible), samtidigt som en grupp 
ungdomar från årskurs 8 har mötts till kon-
firmationsundervisning. Undervisningen har 
skett med utgångspunkt från ett material som 
heter Vägens Folk, som är ett konfirmations-
material baserat på Bibeln och den kristna 
tron och syftar till att vara ett verktyg för att 
utrusta unga för livet. 
 Året avslutades med att några av ungdo-
marna åkte på nyårskonferensen UNITE15 i 
Jönköping.
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mUsiKrådet
Ett av målen för församlingens sång- och 
musikverksamhet är att skapa musikaliska 
mötesplatser där människor som kanske inte 
så ofta besöker våra Gudstjänster kan möta 
evangeliet i ord och ton. Detta har under året 
bland annat skett i form av en vårkonsert, en 
höstkonsert samt i de tre julkonserterna som 
i år lockat en större publik än någonsin tidi-
gare. Vid dessa konserter deltog församlingens 
orkester med en rad av församlingens sång-
solister och kören Second Voice. Inför årets 
julkonserter hade två nya körer bildats, 4You 
och The Xmas Choir, vilkas medverkan blev 
mycket uppskattad. Vi har även haft fantas-
tiska lovsångsteam och solister som under året 
har bidragit med sång och musik under våra 
Gudstjänster och övriga sammankomster.
 Under våren hade vi besök av Smyrna 
Brass, det skönt svängande storbandet från 
Smyrna-församlingen i Göteborg under led-
ning av det äkta paret Runsten.
 På tisdagar har i snitt omkring 45 
sångglada personer samlats i kyrksalen för 
övning med kören Second Voice. Kören, där 
nästan hälften av sångarna inte är medlem-
mar i församlingen, har under året sjungit på 
församlingens Second Hand butik i Bergåsa 
vid två tillfällen, medverkat vid församling-
ens konserter samt gjort en sångarresa till 
Mariannelund på våren.
 Varje onsdagmorgon har det i caféet 
samlats mellan 40 och 60 barn och föräldrar 
till spädbarnsmusik under ledning av Carina 

Holmesson. Det höga deltagandet, där mer än 
nio av tio inte är medlem i vår församling, har 
inneburit att samlingen fått delas i två grupper 
och medan den ena gruppen fikade i caféet så 
sjöng/spelade Carina med och för den andra 
gruppen på estraden i kyrksalen. 
 På torsdagmorgnar samlades mellan 20 
till 40 barn mellan 1-5 år samt föräldrar till 
musiklekis i övre salen för gemenskap och 
sångstund. 

FastigHetsrådet
Under våren har fastighetsrådet och under-
hållsgruppen slagits ihop till en fastighets-
kommitté. Kommittén har påbörjat arbetet 
med att ta fram en långsiktig underhålls-
plan för församlingens fastighet på västra 
Köpmansgatan. Under sommaren har även 
den gamla ungdomsvåningen på plan två 
renoverats och byggts om till en lägenhet för 
de två kamratstödjarna. Tomten i Kättilsmåla 
har under året haft vissa intressenter men är 
vid årets slut fortfarande inte såld.

satellitverKsamHeterna

Rödeby
Under året har arbetet i Rödeby genomgått 
en viss förändring - en del av våra vänner har 
lämnat oss för att vara hos Herren, men det 
har tillkommit en hel del nya ansikten och vid 
varje ”Rödeby-gemenskap” är det nya vänner 
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som besöker oss. 
 Rödebygruppen, som idag består av 12 
medlemmar, har gjort flera hembesök under 
året och har även öppnat upp för ett närmare 
samarbete med svenska kyrkan i Rödeby, 
som vid årets slut resulterade i en gemensam 
Gudstjänst i svenska kyrkan på nyårsdagen 
då Anders Bertling predikade och Senoren-
teamet sjöng ett stort antal sånger.
 På torsdagar har det samlats ett 15-
tal vänner för ”Kring Ordet” bibelstudier 
och en gång per månad har vi samlas till 
”Rödebygemenskap” då ca 80-90  personer 
besöker oss och extra plats måste beredas. 
Vi har även bjudit in till bönesamlingar den 
första tisdagen i varje månad samt anordnat 
sommarmöten i Rödeby under juni och juli. 
 Efter ett första lyckat försök med nyårsfi-
rande 2013 så inbjöd vi även i år till detsamma 
där ett 25-tal vänner anmälde sig.

Kungsmarken
Församlingen driver ett pionjär arbete i ett 
invandrar område beläget i Kungsmarken. 
 Varannan lördag med undantag för 
sommaruppehåll har samlingar med delta-
gare från bl.a. Iran, Nigeria, Indien, Sierra 
Leone, och Sverige hållits i hyresgästfören-
ingens lokal i Kungsmarken. Samlingarna 
har präglats av bön, lovsång, gemenskap och 
undervisning och ca 30 personer har delta-
git 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 sam-
lingar har ca 40-50 personer samlats och vi är 
oerhört tacksamma för att vi under året har 
fått be med människor och se fem personer i 
vår gemenskap ta emot frälsning. 
 För att bredda verksamheten och verka 
för en bättre integration med församlingen 
har tre internationella gudstjänster hållits 
under året i Pingstkyrkans lokaler och under 
november månad hölls en internationell 
möteshelg med besök av Morgan Carlsson. En 
helg då vi som församling fick uppleva mycket 
från Gud. 

Aspö
På Aspö har vi under våren haft utåtriktad 
verksamhet i form av cafékvällar en gång i 
månaden. Under hösten har det anordnats 
sammankomster vid två tillfällen. Under hös-
ten avled Anita Olsson hastigt. Eftersom hon 
tillsammans med sin man Paul lett arbetet är 
frågan om verksamhetens framtid prövad. Nu 
ber vi om Guds ledning och hjälp.

diaKoni, omsorg- ocH 
seniorverKsamHet

Diakoni definieras av Sveriges Kristna Råd 
som ”Medmänsklig omsorg, grundad i Kristi 
kärlek, utryckt i kyrkans liv och vill genom 
barmhärtighet och solidaritet möta männis-
kor i utsatta situationer”. Detta innefattar möte 
med olika generationer, olika behov, krisbe-
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arbetning. Många har sökt sig till vår kyrka 
för att få hjälp både materiellt och själsligt, 
och många samtal har förts. Huvudansvarig 
för omsorgsarbetet har varit vår församlings-
diakon Louise Sundkvist som under hösten 
övergått till annan tjänst som sjukhuspastor. 
 Under året har flera omvårdnadsboenden 
fått regelbundna besök av strängmusiken med 
sång, andakt och individuella samtal. Efter 
september då Louise Sundkvist slutade sin 
tjänst har Ethel Bertling övertagit ansvaret 
för besöksverksamheten och många äldre 
medlemmar har under året fått hembesök av 
besöksgruppens medlemmar.
 Utåtriktade samlingar för daglediga, 
”Mötesplats” har anordnats under året varav 
flera tillsammans med RPG.  Under våren 
fortsatte den fördjupningskurs i kristen tro, 
ledd av Ingmar Bergström, som startade 2012 
för daglediga i form av bibelstudier, samtal 
och sopplunch. Fem samlingar anordnades 
under våren och en på hösten med bibelstu-
dium av Ulf Sundkvist. 
 Vårterminen avslutades med en utfärd till 
Lenas Café i Torhamn där bl.a. Anita Olofsson 
berättade om upplevelser som missionär i 
Liberia. Hösten inleddes med en skärgårds-
utfärd i strålande väder med missionsbåten 
Shalom. Andra advent bjöds alla seniorer på 
en julfest med jullunch på Café Ankaret. 
 

lP-verKsamHeten
Under året har det viktiga arbetet med utsatta 

människor fortsatt på olika sätt. 
 Dagverksamheten under måndag till 
fredag har omfattat arbete i verkstad med re-
novering av möbler och försäljning av möbler 
och saker som skänkts till verksamheten. Man 
har även utfört flyttjänst och flyttstädning. 
 Varje morgon har inletts med ett bibel-
studium och samtal om livet i allmänhet och 
om frälsning och befrielse i synnerhet. Dessa 
morgonsamlingar som är själva motorn i 
verksamheten. Hembesök har också gjorts 
vid flera tillfällen till människor som hamnat i 
svårigheter.
 Under året har LP flyttat till nya lokaler 
på Nickelvägen 1 som är större och bättre 
anpassade för den verksamhet som bedrivs. 
Flytten och renoveringen av de nya lokalerna 
har tagit tid och kraft men man har ändå 
lyckats att göra ett bättre resultat än väntat på 
både flyttjänster och försäljning.
 Två stora loppisar har som vanligt 
genomförts och försäljningen på dessa även 
detta år ökat. 
 Vi har tack vare de nya lokalerna också 
kunnat ha försäljning två dagar i veckan vilket 
vi hoppas på sikt ska ge ekonomiska möjlighe-
ter att vidare utveckla verksamheten.
 Flera resor har gjorts under året 
bland annat mötesresor till Brömsebro och 
Senoren där man berättat om verksamhe-
ten och fått en kollekt. En resa gjordes till 
Nyhemskonferensen där man medverkade i 
ett möte tillsammans med LP-riks och andra 
LP-verksamheter från hela Sverige. 
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 I augusti deltog man i LP-konferensen 
på Gullbrannagården i Halmstad tillsammans 
med 500 personer från LPs övriga verksamhe-
ter i södra Sverige.
 Flera har tagit emot Jesus till frälsning 
under året och några har valt att döpa sig.

mission
Under 2014 har församlingens internationella 
arbete fortsatt i oförminskad takt trots en del 
förändringar. Peter Hjälmberg har under året 
ersatts av Rupert Lindén på missionsrådets 
ordförandepost för att i stället ingå i ledningen 
av vår Second Hand-affär.
 I Mellanöstern/Nordafrika (MÖNA), har 
Anne och Niclas Collén fortsatt sitt arbete 
med att bilda nätverk, stödja husförsamlingar 
och även större församlingar. Ett arbete som 
inte alltid är lätt och friktionsfritt, där olika 
kulturer och oroligheter många gånger kom-
plicerar deras arbete. Niclas har under året 
avslutat sin anställning hos vår församling då 
han erbjudits en ny tjänst som vice verksam-
hetsledare för IBRA med huvudfokus på pro-
jektet ”key cities”. Detta projekt har initierats 
av Pingstsamfundet där fokus är på 4 olika 
storstäder - Kairo, Dar Es Salaam, Bankok och 
Mexico City. Annes tjänst på IBRA har avlu-
tats under året och hon är numera anställd 
av Pingst nationellt i ”Tillsammansprojektet”. 
Hennes insatser i MÖNA-området fortsätter 
precis som tidigare år med kvinnonätverk och 
biståndsinsatser i området och som försam-

ling har vi fortsatt att stödja Niclas och Anne 
både i förbön och ekonomiskt.
 I Afrika har vi stött projektet ”To 
Congo with love” som är ett arbete för barn 
och kvinnor som utsatts för sexuellt våld. 
Panzisjukhuset har varit i centrum för denna 
hjälp men det finns ett särskilt behov av 
förbön för en politisk förändring i landet, då 
ledande politiker på ett oacceptabelt sätt blun-
dar för detta våld och dessa skador det ger.
 Till Burundihjälpen har vi också bidragit 
med pengar för rent vatten till flyktingar.
 I Sydamerika har vi under många år haft 
missionsinsatser och samarbetsförsamlingar i 
Peru och i Bolivia. I Bolivia har skolinternatet 
i San Antonio under året fått en rejäl upprust-
ning. Det har inneburit renovering av VA, 
duschar, toaletter och tvättmöjligheter. Ett 
nytt ”utekök” har även satts upp till stor glädje 
för personalen. 
 I området fortsätter arbetet att växa och 
människor blir frälsta vilket medför att loka-
lerna men även människorna behöver få en 
”översyn”. Under året har vi därför bistått såväl 
ledarutbildning som upprustning av kyrko-
lokalerna. Inte minst har Ethel och Anders 
Bertling varit ett stöd i frågor av själavårdande 
karaktär såväl som i frågor kring struktur av 
församlingsbygge.
 Även i Peru har arbetet fortsatt att öka 
- många kommer till tro och församlingsen-
heterna växer. Chulucanas, som får betraktas 
som centrum för vårt församlingsarbete med 
bl.a. ett habiliteringscenter för handikappade 
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barn, har finansierats med stöd av PMU och 
vår egen Second Hand-butik. Även här stöds 
arbetet av hemmavarande missionärerna 
Anita och Göran ”Carlos” Olsson. 
 I Bangladesh har bibelseminariet CDC 
med utbildning av pastorer och evangelister, 
samt skolprojekt där framför allt kvinnor 
fått gå i skolan gett goda resultat - under året 
har 21 studenter diplomerats och i de 16 
slumskolorna får många hem budskapet om 
Jesus. PARAS som är ett projekt till förmån för 
handikappade barn har gjort sista året av tre 
under 2014 men det planeras för en utvidgad 
insats och förlängning under ytterligare fyra år. 
 I Europa har vi under året gjort insatser 
i Ungern, Ukraina och Serbien. Till kärn-
kraftsverksstaden Paks i Ungern for vi med 
våra bilar från Second Hand-butiken och LP 
under sommaren. Vi kom med ett startpaket 
för att hjälpa församlingen där nere att öppna 
en egen Second Hand-butik. Pastor Tamás har 
sett till vilken välsignelse vår egen butik är och 
vill på samma sätt kunna skapa egna resurser 
för det arbete församlingen står i. Vid besöket 
hölls även en Gudstjänst där vi medverkade 
med sång och förkunnelse och glädjen och 
gemenskapen visste inga gränser mellan våra 
församlingar.
 I Ukraina har situation i landet varit svår 
under året då den oroliga situationen i öst 
drabbar hela landet. Vi har inte kunnat ge den 
hjälp vi önskat till vår vänförsamling i Izmail 
men visst bidrag har vi ändå kunnat ge via 
vänner i Rumänien.

 Serbien drabbades hårt av översväm-
ningar. Vi kunde tillsammans med försam-
lingen i Hässleholm skicka pengar för inköp 
av framför allt hygienartiklar, medel som 
sedan förmedlades med hjälp av Jon Pitik. Vi 
har även under året kunnat bidra till barnläger 
och pastorsretreater för serbiska pastorer.
 Också i Sverige är nöden stor. Genom de 
resurser vi frigör på Second Hand så har vi 
haft möjligheten att även bistå Sjukhuskyrkan 
i Karlskrona, fängelsemissionen genom Alf 
Lax och kamratstödjarprojektet via TMU på 
Sunnadalsskolan samt andra enskilda sociala 
behov.
 Det är med stor tacksamhet till Herren 
som vi lägger 2014 bakom oss och ser fram 
emot 2015 med nya utmaningar både natio-
nellt och internationellt. Nya områden behö-
ver brytas och nya, unga missionärer behöver 
utrustas.
 

second Hand
Att det är många människor som är engage-
rade i Pingstkyrkans Secondhand fick vi ett 
synligt bevis på då vi hade vårfest. Drygt 80 
personer som på ett eller annat sätt är delak-
tiga i arbetet var med och åt av den vällagade 
maten och vi fick en trevlig kväll tillsammans.
 Försäljningen ökade också under 2014 
vilket tillsammans med insamlade gåvor 
skapat förutsättningar till missions- och 
biståndinsatser på drygt 1,4 miljoner kronor i 
Sverige och övriga världen (en mer detaljerad 
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ekonomisk redovisning lämnas i Styrelsens 
Årsredovisning). Även Café2 har haft en ökad 
tillströmning och är nu en viktig och god 
mötesplats både i butiken och i församlingen.
 På personalsidan har det under året 
gjorts några förändringar då Bengt Person, 
efter många år, avtackades för sitt arbete som 
ansvarig för butikens drift. Under sommaren 
påbörjades också arbetet att hitta en ersättare 
för Olle Lundström som önskat gå i pension 
vid årsskiftet och efter en rekryteringspro-
cess anställdes Kjell-Göran Åkesson som ny 
verksamhetsledare. Kjell-Göran började sin 
anställning i början av november och vi öns-
kar honom all Guds välsignelse i sitt uppdrag.
 Verksamheten bygger till största del på 
frivilliga och ideella insatser men på dagtid, 
måndag till fredag, finns Kjell-Göran på plats 
tillsammans med personal i olika praktik- och 
anställningsformer. Det dagliga arbetet är 
numera ett socialt projekt i sig som skapar 
meningsfull sysselsättning och goda möten för 
ett 15-tal personer. 
 Utöver Kjell-Göran så är det fyra perso-
ner i affären som har Pingstförsamlingen som 
arbetsgivare. Huvuddelen av arbetade timmar 
består dock av ideella arbetsinsatser och här 
har vi ett fortsatt stort behov av fler volontär-
arbetare. 
 Ett stort tack till alla som bidragit i verk-
samheten. Tillsammans gör vi en skillnad.

Församlingens  
ledning

Församlingstjänarkåren
I Pingstkyrkan är namnet på församlingens 
ledning Församlingstjänarkåren. Det är vårt 
sätt att fånga bibliska begrepp och visa hur vi 
tänker om ledarskap. En ledare är en tjänare, 
som är kallad av Gud och bekräftad av män-
niskor. 
 Under året har församlingstjänarkåren 
jobbat med Gudstjänsterna, medlemsvård, 
visionära och strategiska frågor samt medver-
kat i uppföljningen av projektet PLU - Pingst 
ledarutveckling som pågått under två år och 
avslutades under hösten.

Styrelsen
Församlingens styrelse består av ledamöter 
från församlingstjänarkåren och har det juri-
diska ledningsansvaret i form av arbetsgivare, 
fastighetsägare och ekonomi. Årets styrelse 
har en balanserad och bra kompetensprofil 
där både stark erfarenhet i ekonomi och per-
sonalansvar finns representerad.
 Ekonomiskt så var 2014 bättre än året 
innan. Församlingen tog ett steg i tro och 
anställde en ny ungdomspastor. Trots att vi 
inte helt lyckats nå insamlingsmålet på 240 
000 kr per månad så hamnade årets totala 
ekonomiska resultat på budgeterat nollresultat 
då bland annat lönekostnader och elkostnader 
varit lägre under året än vad vi budgeterat för. 
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En mer detaljerad ekonomisk redovisning 
lämnas i Styrelsens Årsredovisning.
 Året har dock varit svårt på andra sätt, då 
vår gemenskap drabbats av att flera perso-
ner plötsligt fått flytta hem till Herren. Det 
har även varit en del omsättning bland våra 
anställda där några valt att avsluta sin anställ-
ning i församlingen. Styrelsen har därför 
arbetat med att fylla dessa platser både genom 
nyrekrytering och genom volontärt arbete.

Följande personer har utgjort 
församlingens styrelse under 
2014
Markus Lundström ordf.
Ulf Sundkvist v. ordf.
Göran Olsson
Rupert Lindén
Mathias Ekroth
Anders Blomkvist
Christina Pettersson
Björn Mikmar
Bearnice Nilsson
Kerstin Lundström

Medlemmar
Församlingen hade 668 medlemmar den 
31/12 2014. Döpta – sju. Inflyttade – tre- 
Avlidna – elva. Utflyttade – fem. En minsk-
ning på 6 medlemmar

Anställda under 2014
Ulf Sundkvist pastor, föreståndare
Göran Olsson, pastor och vice föreståndare 

med ansvar för barnverksamheten
Pernilla Bergström, pastor med ansvar för 
ungdomsverksamheten
Louise Sundkvist, diakon 
Carina Holmesson, musikpedagog, ledare 
barnmusik och musiklekis
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt, ekonomiassistent

Second Hand
Kjell-Göran Åkesson tt. Verksamhetsledare
Olle Lundström avg. verksamhetsledare
Ronny Malmström
Cecilia Karlsson
Jessica Stellte
Anders Högström
Benny Karlsson 

LP
Tomas Jönsson Föreståndare
Anders Gustavsson
Alexander Olsson

Mission
Niclas Collén
Anne Collén
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Adress: västra Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
Telefon:  exp.:  0455-555 40 
e-posT:  info@pingstkyrkankarlskrona.se
HemsidA:  www.pingstkyrkankarlskrona.se

Församlingskassan: 982-2032  reparationsfonden: 5032-3690

Årsberättelsen skriven och sammanställd på uppdrag av församlingens styrelse, 
Karlskrona 2015-03-01

Anders blomkvist
sekreterare i styrelsen 


