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Jag vet vilka tankar jag har för er, 
säger Herren, nämligen fridens 
tankar och inte ofärdens för att ge 
er en framtid och ett hopp. Ni ska 
kalla på mig och komma och be 
till mig, och jag ska höra er. Ni ska 
söka mig, och ni ska också finna 
mig om ni söker mig av hela ert 
hjärta.
(Jeremia 29:11–13)

Att framtiden är ljus och hoppfull, det är 
solklart. Gud står på vår sida och Hans 
trofasthet är enorm. Vi har under ett par års 
tid kämpat med pastorsfrågor och frågor 
rörande församlingens inriktning. Vi har 
drömt och fortsätter såklart visionera, men 
nu med större fokus än någonsin på att få ner 
kraften i backen.

Vi ser många utmaningar framför oss, men 
vi är övertygade om att med Guds hjälp 
kommer dessa utmaningar förvandlas till 
möjligheter för evangeliets spridning.

2019
Pingstförsamlingen i Karlskrona är en 
underbar församling. En samling människor 
som vill, och strävar efter att leva livet med 
Jesus i centrum. En församlingsgemenskap 
som tar missionsbefallningen på allvar. (Matt 
28:19)

Det är med stor glädje vi ser tillbaka på ett 
intensivt men gott år. Denna verksamhets-
berättelse skildrar inte allt som hänt under 
året 2019. Mycket mer händer i vardagslivet 
med Gud och genom våra gemensamma 
åtaganden. Men förhoppningen är att dessa 
följande sidor ger en god tillbakablick på 
glimtar av vad som hänt under året.

Med hela hjärtat, allt vi har, vill vi fortsätta 
tjäna Herren med glädje. Med stor fram-
tidstro går vi ett nytt år till mötes. Vi kan 
vara fast beslutna om att - Det bästa ligger 
framför! 

BARNRÅDET
2019 innebar för församlingens barnverk-
samhet ett år av både glädje och sorg. Glädje 
i form av att kunna bjuda in till Spädbarns-
musik, Småbarnsmusik, Bibelklubb, Gott och 
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blandat, Joyful, Joy, MP, Sommarläger och 
Knatteläger men en stor sorg då bristen på 
ledare gjorde att Knatteklubben under hösten 
inte längre kunde hållas igång. Mot slutet av 
året vändes dock denna sorg till en stor glädje 
då nöden för att barnen ska få höra om Jesus 
väckte nytt engagemang och planeringen 
av en nystart tog fart. Stor glädje har även 
Tältkalaset och Kyrkkalaset bidragit med, att 
se barnen leda möten, hälsa välkomna, göra 
Bibeldrama, pynta, sköta ljudet, sjunga, spela 
och ansvara för lekar lämnade ingen oberörd 
och gav också en tillförsikt om församlingens 
framtid. Föräldraskapet innebär utmaningar 
på många fronter och för att ge föräldrarna 
tillfällen att träffas och samtala har det 
bjudits in till föräldrafrukostar under året. 
Även om uppslutningen skiftat har de som 
mötts upplevt det givande att få dela erfa-
renheter och tankar om tron i familjen, om 
vardagslivet och barnen och ungdomarnas 
plats i församlingen. Genom detta har arbetet 
mot målet gått framåt, att tillsammans med 
familjen ge barnen grunden i kristen tro, 
möjlighet att erfara Gud och tillfällen att ta 
ställning och välja tron på Jesus.

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 få 
evangelium i ord och ton. 

Detta har under året skett i form av flera 
konserter, bland annat en vårkonsert med 
Second Voice och de fortsatt välbesökta 

julkonserterna. Vid dessa konserter deltog 
församlingens orkester, sångsolister samt 
körerna Second Voice och By Mercy. Körerna 
övar regelbundet och har även medverkat 
vid våra gudstjänster samt vidareutvecklats 
under en inspirerande körhelg. Andra 
återkommande konserter har varit ”Live 
på riktigt”, en kreativ musikupplevelse 
med gemenskap och mat. Också detta år 
anordnade församlingen ”Live Pingst” under 
skärgårdsfesten vid kyrkans entré/café då 
sånggrupper och solister sjöng och spelade.

Några namn för 2019 som kan nämnas är 
till exempel Mpho Ludidi, Louise Bjurling, 
Anna Lönnebo Samuelsson, Patrik Gullbing, 
Tomas Jönsson, Erik Bergvall, Terese 
Fredenwall, Johanna Bjurenstedt och många 
fler som varit med och lyft musiken för Jesus. 

Fler mötesplatser har varit genom barnmu-
siken och Strängmusiken. Dessa återkom-
mande tillfällen har mött olika människor 
i livets alla skeden, både de som tillhör 
församlingen och de som inte gör det. 

Församlingen har utöver körer och orkestrar 
haft ett antal sångare och musiker som 
medverkat under gudstjänsterna. Det senaste 
året har fler unga fått ta plats med möjlighet 
att utveckla sina gåvor med Jesus i centrum.

UNGDOMSRÅDET 
Med god eftersmak och tacksamhet till Gud 
går ungdomsverksamheten in i det nya året. 
Det är med stor glädje som vi ser tillbaka på 
fredagskvällarna där både Station, MP och 
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CC har hållit igång. Mötesplatser med olika 
inriktningar där ungdomar fått ha riktigt kul 
tillsammans, dela livet, växa i tron på Jesus, 
fått undervisning och utmaningar. 

I år arrangerades ett läger till Sälen. Trots 
boende på liten yta blev det ett starkt läger 
med god gemenskap och innerliga ungdoms-
samlingar, ett minnesvärt läger.

Station avslutade sin vårtermin med resa 
till Nyhemsveckan. Ett ganska stort gäng 
från kyrkan samt några klasskompisar 
till ungdomarna deltog. Ungdomarna 
sov i tält, var med på olika aktiviteter och 
ungdomsmöten och hade roligt tillsammans. 
Gud verkade och satte goda avtryck. Under 
sommaren anordnades ungdomskvällar en 
gång i veckan. 

Station startade upp höstterminen i ett 
aktivitetshus på landet. Det blev en uppskat-
tad kickoff med grillning, popcornmaskin, 
massagekurs, Jesus, visionssamtal och 
skön gemenskap. Hösten avslutades med 
en fantastisk julfest och nyårskonferensen 
UNITE20. Flera ungdomar och unga vuxna 
från församlingen deltog i konferensen, 
tjänade och fick möta Gud. 

Under året har även unga-vuxnagrupper 
troget träffats varannan vecka och det har 
haft stor betydelse för alla deltagarna.

SATELLIT- 
VERKSAMHETERNA
Kungsmarken
Församlingen driver ett pionjärarbete i 
det invandratäta området Kungsmarken. 
Varannan lördag med undantag för som-
maruppehåll har det varit samlingar med 
deltagare från bl.a. Iran, Nigeria, Syrien, 
Afghanistan, Sierra Leone och Sverige. 
Gudstjänsterna som besökts av ett 30-tal 
personer har präglats av bön, lovsång, 
gemenskap och undervisning. 

Samarbetet med Pingstförsamlingen i 
Holmsjö som startade 2016 pågår fortfarande 
och under våren genomfördes en kurs för 
nykristna. 

För att bredda verksamheten och verka för 
en bättre integration med församlingen 
har två internationella gudstjänster hållits 
under året i Pingstkyrkan Karlskrona. Dessa 
gudstjänster har genomförts i samarbete 
med Pingstförsamlingen i Holmsjö. Vid 
gudstjänsterna har det bjudits på lunch med 
en variation av maträtter från olika länder

Under året har undervisningen i gudstjäns-
terna bland annat berört ämnen som Jesus 
är vägen sanningen och livet, han gör en väg 
där det inte finns någon väg, Gud vill förnya 
vår ande och vårt sinne, bli ordets görare och 
herren vårt segerbanér. 

Genom Guds nåd har under året 2 personer 
låtit döpa sig.
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Rödeby 
Tacksamheten till Herren är stor för det 
gångna årets samlingar. 

Regelbundna möten med bön och 
bibelundervisning har ägt rum då flera av 
församlingens medlemmar och även vänner 
från andra församlingar deltagit.

”Rödebygemenskap” är namnet på de 
samlingar som inbjudits till varje månad. 
Filadelfia har fyllts av intresserade Rödeby-
bor där flera har upplevt ett förnyat guds-
möte och hittat tillbaka till sin barndoms tro. 
Genom hembesök, sms och telefonkontakt 
har även en värdefull relation knutits till 
mötesbesökarnas familjer.

Det har inbjudits till sommarmöten under 
juni och juli.

Traditionsenligt hölls gemensam gudstjänst 
med svenska kyrkan i Rödeby på nyårsdagen 
då komminister Victor Wallin, Anders 
Bertling och Senorenteamet medverkade.

Under året har följande gäster inbjudits 
att medverka: Mikael Severinsson, Lovisa 
och Marcus Furingsten, Syskonbandet och 
Christer Olsson, Unga vuxna, Second Voice, 
Jessamine, Ingrid och Roland Johansson, 
Barbro Lundell, Ann och Calle Malmstedt, 
Ulla-Britt och Rune, Göran Olsson och Jenny 
Eriksen. 

LP-VERKSAMHETEN
LP-verksamheten har under året med Jesus 
i centrum 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. 

Måndag, onsdag och torsdag har transporter 
utförts åt secondhand.

Dagarna har inletts med en morgonsamling 
ur arbetsmaterialet ”Vägen till livet” som är 
LP:s behandlingsprogram. Verksamheten har 
under året hjälpt och stöttat personer som 
vill lämna sitt missbruk genom att ge verktyg 
till 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. Hembesök och andra hjälpinsatser har 
också gjorts. 

Resor till möten och konferenser har 
anordnats under året. Bland annat till 
Senoren, Torsås, Landskrona och en stor LP-
träff i Örkelljunga. Vecka 31 besöktes också 
LP:s sommarkonferens på Gullbrannagården 
i Halmstad. 

Samarbetet med ”Live på riktigt” fungerar 
fortsatt mycket bra. LP deltog också under 
våren i församlingens Alpha-kurs.

Två stora loppisar har genomförts och 
dessutom en julmarknad i slutet av november 
som blev mycket lyckad. LP-verksamhetens 
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secondhandförsäljning har varit öppen två 
dagar i veckan.

LP-rådets ordförande Jan-Eric Jarny och 
verksamhetens föreståndare Tomas Jönsson 
blev i december inbjudna till arbetsmark-
nadsnämndens sammanträde för att berätta 
om verksamheten.

SOCIAL OMSORG OCH 
DIAKONI
Liksom tidigare år har Strängmusiken tjänat 
med besök på olika äldreboende, sång och 
vittnesbörd har delats vilket varit mycket 
uppskattat. Besöksgruppen har besökt 
medlemmar som inte längre orkar ta sig till 
kyrkan.

I samarbete med RPG har dagledigträffar 
anordnats i olika kyrkor förutom studie- och 
läsecirklar, matlagningskurser, promenader 
och utfärder.

Matprojektet: Våren 2017 erbjöd Willys 
mataffär i Lyckeby församlingen att ta emot 
matvaror med kort ”bästföredatum”. Ett 
avtal skrevs mellan Pingstförsamlingen och 
Willys, en projektbeskrivning arbetades 
fram och kontakt togs med övriga kyrkor 
i kommunen. Holmsjö Pingstförsamling, 
Möllebackskyrkan (EFS), Metodistkyrkan, 
Korskyrkan och Lyckå församling anslöt 
sig till projektet där Pingstförsamlingen 
som ägare av projektet haft en ledande roll. 
Två gånger i veckan har mat avhämtats från 
fyra olika affärer och matvaror delats ut till 
behövande. Flera affärer har varit intres-

serade att bidra, men på grund av osäkerhet 
om projektets framtid har inga fler avtal 
skrivits. Skänkta matvaror har även använts 
vid vinter- och sommarläger för barn-och 
ungdomar liksom vid andra aktiviteter i 
kyrkan.

I november beslöt församlingsledningen att 
vi som församling avsäger oss huvudansvaret 
för DeLa-projektet. Men vi vill gärna vara 
med och stötta projektet ekonomiskt även 
i framtiden. Vi överlät till styrgruppen för 
DeLa-projektet att jobba med att hitta en ny 
huvudansvarig.

MISSION
Det är de orättfärdiga som Jesus kallar precis 
på samma sätt som att det är den sjuke som 
behöver läkare. När Jesus ger utmaningen till 
att ge evangeliet till hela världen är det med 
inriktning på dem som inte är omvända, de 
som ännu inte hört. 

Församlingens medarbetare ute i fält har 
varit Niclas Collén (verksamhetsledare 
IBRA), Annelie (regionledare MÖNA/IBRA), 
Matilda Sallbring (Serbien), Paulina och 
Daniel Brolin (Thailand).

Även genom hemmavarande Anita och 
Göran Olsson (Peru) samt Ethel och Anders 
Bertling (Bolivia) har församlingen bistått i 
spridandet av evangeliet.

Verksamheter har bedrivits i Bangladesh 
CDC, bibelcenter med socialt arbete i slum-
men som leds av direktor Vijaya Chowdhuri. 
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Bandarban Hilltracts evangeliserar och 
driver en 5-årig skola. Kontaktperson 
är Hemlata Halder. PARAS som leds av 
Faizunne Nessa, arbetar med människor 
med funktionshinder.

Thailand
Församlingsutvecklingen i Bangkok har 
lett till att arbetet kan etablera sig i nya 
områden. Rapporterna från Brolins har idel 
varit positiva. Flera dopförrättningar har 
hållits vilket gjort att de troendes antal växer. 
Församlingens medunderhåll avslutas 31 
december 2019.

Ukraina
Vännerna i Izmail har under året lidit 
mycket på grund av den krigssituation som 
råder i landet, fattigdomen breder ut sig. 
Hjälpsändningar har genomförts, bland 
annat en ambulans och sjukvårdsmaterial 
har skickats över. Ett stort arbete för att hitta 
svenska församlingar att vilja bli vänför-
samling har initierats genom representation 
i Land-AU för Ukraina. Vännerna i Izmail 
är så tacksamma för vänskapen med vår 
församling.

Serbien
Matilda Sallbring, tidigare Pitik är vår mis-
sionär på plats. Hennes huvudsakliga uppgift 
är att anordna läger för barn och ungdomar 
och att utveckla lägerledarna till att fungera 
som ledare i sina hemförsamlingar. Ur detta 
arbete har projektet läxhjälp vuxit fram. 
Lägerdeltagarna kommer från fattiga förhål-
landen och behöver ofta extrastöd i skolan, 
församlingar erbjuder denna hjälp på fyra 
olika platser. Detta arbete görs tillsammans 

med Margareta och Jon Pitik som är utsända 
av Pingstförsamlingen i Hässleholm.

Ungern
Församlingen i Paks med pastor Tamás 
D’Nagy har uppskattat vänskapen med 
pingstförsamlingen i Karlskrona. Tamas 
leder en årlig retreat för serbiska pastorer.

IBRA
Mellanöstern och norra Afrika, MÖNA då 
med särskild inriktning på norra Afrika, 
understöder lokala medarbetare genom 
Annelies coaching och mentorskap. Under 
året då kontoret på Cypern har avyttrats har 
det arbetats fram en ny arbetsbeskrivning 
med Skövde Pingstförsamling som utsän-
dande. Under hösten har Annelie fördjupat 
sina kunskaper i franska. 

Bolivia
Församlingsarbetet i området kring Charagua/
San Antonio fortgår. Förutom nyplanteringar 
av församlingar underhålls även de äldre 
grupperna. Ett socialt arbete med internat-
skola bedrivs i San Antonio. Ansvarig ledare är 
Oscar Garzone. Rapporterna från Bolivia talar 
om nya segrar för Guds rike.

Peru
Med bas i Chulucanas når evangeliet i dess 
olika former byar långt in i djungeln. Genom 
RBC får människor hjälp i form av massage, 
sjukgymnastik, mat och läkemedel. Skolor 
får genom PRONAR kunskap om incest och 
hur det ska motverkas. I Bibelinstitutet växer 
människor i sin andliga tjänst vilket gör att 
evangeliet når ännu längre.

Resor
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Konferenser och missionsdagar CDC-dag 
i Linköping 19 januari Land-AU Ukraina i 
Mullsjö 26 januari Missionskonferens ’Sänd’ 
i Huddinge 15–16 mars Serbiendag 23 mars 
Perudag i Värnamo 4 maj.

Nyhemsveckan innehöll flera missions-
samlingar med avrapportering från de 
olika verksamhetsområdena. Serbiendag 5 
oktober. Missionsdag i Lorentsbergskyrkan 
i Kalmar med besök av Niclas Collén 2 
november. 

Underhåll
Richard Lindén har fått bidrag till studier i 
Sydkorea.

Besök
Anne och Niclas Collén kom på besök 
30–31 mars. Under året har församlingen 
haft besök från både Peru och Bangladesh. 
Pastorerna Jacinto Solano och William Tocto 
från Peru kom på besök 18–19 maj och RBC-
föreståndare Mayra Valladolid Rivas 28–29 
september. 23–30 maj besöktes församlingen 
av Faizunne Nessa tillsammans med maken 
Faruk. Tamas D´Nagy kom på snabbvisit.

Extra insatser under året:
Läxhjälp i Serbien. Elevavgifter i Same, 
Tanzania, Skolprojekt i Sydafrika, Burun-
dihjälpen, Caminual Felix, Barnbiblar till 
Haiti, Katastrofhjälp i Sydsudan, Arbete 
för att förbättra kvinnors situation i Sierra 
Leone. Ankarstiftelsen har genomfört en 
utbyggnad av en skola och ett lågtröskelbo-
ende för omvända kriminella i Colombia.

PINGSTKYRKANS  
SECONDHAND
2019 blev ett nytt rekordår när det gäller 
försäljning. Detta gäller både i Café2 och 
i Second Hand. Redan direkt i början av 
året kunde det märkas en ökning för att 
sedan framemot sommaren stadigt ligga på 
en veckoförsäljning på runt hundra tusen 
kronor. Inflödet av bra saker har hållit i sig 
under hela året och kanske beror det på det 
goda samarbetet med LP som sedan hösten 
2018 sköter de flesta av möbel- och pryl-
transporterna till och från affären. Totalt 
såldes det för 4 570 000 kr i Second Hand 
under 2019. 

I februari avslutade Mattias Lundström sin 
anställning och i september började Göran 
Wohlin sin tjänst som ny verksamhetsledare 
i Second Hand. Tiden mellan att Mattias 
slutade och Göran började har Fredrik 
Åkesson haft rollen som tf. verksamhetsle-
dare i samarbete med Alf Åberg och Olof 
Lundström. Stort tack för deras insatser 
under året och också ett tack till Mattias 
för det arbete han utfört under sin tid som 
verksamhetsledare. 

Under året har det i genomsnitt varit 5–6 
personer som har haft sin arbetsplats i 
Second Hand via olika arbetsmarknads-
åtgärder. Tyvärr har bidragsformen 
”Extratjänst” avslutats men förhoppningsvis 
kommer det att öppnas för nya möjligheter 
med nya bidragsformer som möjliggör att 
fler personer kan erbjudas en meningsfull 
sysselsättning i Second Hand. Dock är det 
volontärer som är grunden för butikens 
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funktion och ständiga utveckling. Volon-
tärerna som varje vecka i olika omfattning 
lägger många timmar på uppackning och 
prismärkning av varor samt försäljning på 
tisdagar och lördagar. Utan detta arbete hade 
inte Pingstförsamlingen kunnat göra alla de 
goda insatser som gjorts under året.

Även om flera nya volontärer har börjat 
under 2019 är behovet fortfarande stort av 
fler volontärer. Alla som vill vara med och 
göra nytta är välkomna. Kontakta någon i 
styrgruppen för Second Hand om du vill 
vara med och göra skillnad. 

Som uppstart inför hösten 2019 hölls en kick-
off fest där alla anställda och volontärer var 
inbjuda. Göran Wohlin presenterades som ny 
verksamhetsledare och det serverades thai-
mat. Uno Gustavsson från Burundihjälpen 
presenterade genomförda, pågående och nya 
projekt. Det blev en trevlig kväll där alla fick 
möjlighet att träffas under mer avslappnade 
former än i det vanliga arbetet. 

Café2 som är en viktig träffpunkt på både 
tisdagar och lördagar har ökat försäljningen 
under 2019 och den slutade på drygt 407 000 
kr, en stor ökning mot föregående år. Det 
märks tydligt att kunderna trivs i vårt café 
och de sitter gärna kvar länge och njuter av 
både sällskap och gott fika. För att kunna ta 
emot ännu fler gäster har antalet sittplatser i 
Café2 utökats under året. 

Varannan onsdag har det på eftermiddagen 
varit stickcafé i Café2 under Laila Daniels-
sons ledning. Stickning, prat och fika är 

på programmet och det brukar vara 10–20 
personer varje gång som träffas. Det som 
stickas skänks till Skandinaviska barnmis-
sionen. 

När året 2019 summeras, görs det med stor 
ödmjukhet och tacksamhet för den möjlighet 
som församlingen genom Second Hand har 
att kunna göra skillnad för människor både 
i närområdet och långt borta i andra delar 
av världen. Det är också stor tacksamhet 
över den träffpunkt butiken är och hur vi 
får möjlighet att genom våra handlingar 
synliggöra vår tro.

Bland de insatserna som Pingstförsamlingen 
gjort med Second Hand-medel under 2019 
kan nämnas: 

• Sjukhuskyrkan, frikyrkornas sjukhus-
pastor Lovisa Furingsten. 

• Internatet i San Antonio, Bolivia som 
möjliggör för barn från byar långt bort 
från skolan att få utbildning i San An-
tonios grundskola genom att de bor på 
internat.

• Chulucanas, Peru har vi fortsatt att 
stödja habiliteringscentret RBC för barn 
med funktionsnedsättningar, projektet 
”Barnens Rätt” som arbetar för barns 
rättigheter med mål att få slut på över-
grepp mot barn samt ett bibelsemina-
rium som utbildar pastorer och ledare.

• I samband med julkonserternas insam-
ling till PMU:s kampanj, Barnens rätt 
– Vårt ansvar. I år gick insamlingen till 
Nepal. Församlingen kunde med Second 
Hands pengar lägga till 2 kronor för 
varje insamlad krona. 
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• I Serbien finns Matilda Sallbring som 
församlingens missionär. Där har gjorts 
satsningar på skolprojekt, läxhjälp och 
läger för barn som lever i ganska svåra 
förhållanden. 

• Vattenprojekt i Burundi. 
Alla insatser koordineras av församlingens 
missionsråd och församlingens styrelse och i 
missionsrådets del av verksamhetsberättelsen 
finns en mer detaljerad beskrivning över 
församlingens mission och biståndsinsatser 
som genomförts med dels offrade medel och 
dels pengar från Second Hand.

En av de stora visionerna för 2020 är att 
vidareutveckla samarbetet med LP och om 
möjligt hitta lösningar för en samlokali-
sering. Självklart planeras det som vanligt 
en större personalfest och förhoppningsvis 
också studieresa till någon PMU-träff. 

Stort tack till alla anställda och volontärer 
som bidragit till detta årets goda arbete och 
resultat.

FÖRSAMLINGENS  
LEDNING

Församlingstjänarkåren
Namnet på församlingens ledning är 
församlingstjänarkåren.

Alla i församlingstjänarkåren är avskilda 
ledare som har en personlig kallelse att 
vara ledare och har ett gott förtroende i 
församlingen. 

Vi tror att det är Gud som kallar och utrustar 
enskilda till ledarskap. Församlingstjänar-
kåren består av äldste och diakoner som 
gemensamt ansvarar för församlingens 
gudstjänster, tro, andlig vägledning och 
visioner. Under året har församlingstjänar-
kåren jobbat särskilt med föreståndarfrågan 
och det är med stor glädje och tacksamhet 
vi välkomnar Niclas Madestam som ny 
föreståndare i församlingen, med början i 
januari 2020. 

Markus Lundström lämnade under året 
församlingstjänarkåren.

Församlingstjänare vid årets slut var:

Per Allert, Tomas Jönsson, Rupert Lindén 
(vice föreståndare), Mikael Severinsson, 
Magnus Taubert, Maria Ekroth, Mattias 
Ekroth, Christina Pettersson, Anna 
Stolpestad, Viktoria Eriksen, Björn 
Mikmar, Kerstin Lundström, Josef Redéen 
samt tf. föreståndare Göran Olsson, som 
lett församlingstjänarkåren och Pernilla 
Bergström, ungdomspastor. 

Totalt 15 personer. 

Styrelsen
Församlingens styrelse består av ledamöter 
från församlingstjänarkåren. De har 
det juridiska ledningsansvaret i form av 
arbetsgivaransvar samt förvaltning av 
församlingens tillgångar, såsom byggnader, 
ekonomiska medel och egendom. Styrelsen 
har en gedigen kompetens inom styrelsens 
olika ansvarsområden. 
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Församlingens ekonomiska grund vilar på 
frivilliga gåvor, stora som små. Vi känner 
stor tacksamhet till alla som under året 
stöttat församlingen ekonomiskt. Resultatet 
för 2019 är positivt, även fast vi under året 
inte riktigt nådde upp till insamlingsmålet 
på 225 000 kr per månad. Det positiva 
resultatet beror på ekonomisk återhållsamhet 
och god förvaltning, sponsring från flera 
företag, samt att det inte anställdes någon 
föreståndare under året. Förutom gåvor får 
församlingen olika former av bidrag, t.ex. 
lönebidrag till utvecklingsanställningar samt 
riktade verksamhetsbidrag till vårt sociala 
arbete. För detaljer om ekonomin hänvisas 
till förvaltningsberättelsen i bokslutet.

Följande personer har utgjort församlingens 
styrelse under 2019:

Göran Olsson ordf.
Mattias Ekroth v. ordf.
Rupert Lindén,
Björn Mikmar
Kerstin Lundström 
Viktoria Eriksen 
Josef Redéen  

Medlemmar
Församlingen hade 657 medlemmar den 
31/12 2019.

Döpta – 3
Inflyttade – 3
Avlidna – 7
Utflyttade – 6
Utträde – 3

Anställda 2019

Den 31 december fanns 14 anställda i 
församlingen.

Göran Olsson – pastor och tf. föreståndare 
Stina Olsson – ekonomiadministratör
Carina Holmesson – musikpedagog, ledare 

barnmusik och musiklekis 
Pernilla Bergström – ungdomspastor
Tomas Jönsson – föreståndare för Lp-verk-

samheten
Göran Wohlin – verksamhetsledare för 

Second Hand 
Fredrik Åkesson – butiksledare på Second 

Hand

Övriga medarbetare på LP och 
Second hand var: 

Anders Gustavsson, Alexander Olsson, 
Sabir Mohammadi, Stina Olofsson, Mikael 
Henningsson och Nasir Neyaz Mohammad.

Årsberättelsen är skriven och sammanställd 
på uppdrag av församlingens styrelse.

Karlskrona 2020-02-27 

Viktoria Eriksen

Styrelsens sekreterare



Adress:  V Köpmansg 5, 371 34 Karlskrona

Tel exp:  0455-555 40 

e-posT:  info@pingstkyrkankarlskrona.se

HemsidA:  www.pingstkyrkankarlskrona.se

BAnkgiro:  982-2032 

swisH-nr:  123 060 99 17

En kyrka som vill förmedla och gestalta 

• Hela evangeliet till 

• Hela människan i  

• Hela världen 

• Hela tiden

I det redaktionella arbetet har Göran Olsson deltagit.

Följande personer har bidragit med text: Camilla Allert, Pernilla Bergström, Michael Nilsson, Mikael 
Severinsson, Ethel Bertling, Asta Carlsson, Christina Pettersson, Tomas Jönsson, Rupert Lindén, Peter 
Hjälmberg, Göran Olsson och Niclas Madestam.

Foto: Göran Olsson med flera.  Layout: Morten Ravnbö


