Årsberättelse
för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2013

”Samling omkring Jesus”

2013

– En församling runt Jesus
Samlingen runt Jesus i evangelierna skulle nog kunna beskrivas som
ganska brokig. Hade inte Jesus
stått där i mitten hade de förmodligen inte bildat en gemenskap.
De var så olika, kom från så olika
sammanhang och hade så olika
livsberättelser.
I Pingstkyrkan är situationen liknande. Här
finns de som är födda och uppvuxna inte
bara i Blekinge utan också i frikyrkans miljö.
Tron och modersmjölken samtidigt. Men här
finns de som inte visste något om Gud, inte
hade någon relation alls till troende innan sitt
Jesusmöte. Här finns de som kommer från
helt andra länder, med en mycket speciell
berättelse. Här finns flyktingen och den asylsökande som inte vet något om sin framtid.
Men ett har vi gemensamt, vi samlas omkring
Jesus.
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2013 var året då det bibliska begreppet församlingen och betydelsen av lärjungaskap och
medlemskap fokuserades. För andra året i rad
har vi sett hur fler än vanligt tagit steget in och
låtit döpa sig. Församlingen växer.
2013 var också året då inbördeskriget i
Syrien skördar många människoliv medan
världssamfundet står handfallet. Som kyrka
väljer vi dock inte att titta på utan förmedlar
två stora insatser. Det blir matpaket, kläder
och hopp.
2013 är året då klyftorna i vårt eget samhälle växer ännu mer, främst de ekonomiska
och sociala klyftorna. Främlingsrädslan skapar
upplopp i Husby och i Göteborg är dödsskjutningarna vardagsmat. Detta samtidigt som
larmrapporter om skolan och äldreomsorgen
duggar tätt. Sverige är ett välfärdsland med
bekymmer.
Det är i den miljön Pingstkyrkan samlas
runt Jesus med visionen att dela evangeliet.
Verksamhetsberättelsen som följer ger en bild
av församlingens olika verksamheter och dess
utveckling under 2013.

Barnrådet

Ungdomsrådet

Ett trettiotal barn i varje grupp träffas flera
dagar varje vecka. En grupp kommer till
Söndagsskolan på söndagar, på torsdagar
kommer gruppen ”Gott och blandat” som
har inlett ett samarbete med Svenska kyrkan
i Mariagården. De som kommer till ”Joy”
på fredagar har tillverkat saker som såldes
på ”Antislavdagen” - ett projekt tillsammans
med Missionsrådet. Musiklekis under dagtid
spränger alla gränser och har ökat så i antal
besökare att man får samlas i stora kyrksalen.
Gudstjänsterna för stora och små har
bjudit på drama med bland annat temat familj
och kyrka. Där har också vår barnkör” Joyful”
uppträtt med ljuvliga sånger.
Ledarna har varit på ledarkonferens i
Jönköping i februari och många av våra barn
och ungdomsledare går PLU – Pingst LedarUtveckling.
I maj hade vi vårt årliga Tältkalas i Lyckeby
med oförglömliga ”lovsångsarmar” och en
”bärbar kyrka”, allt för att komma ihåg att man
kan bli kompis med Gud när som.
Vårt sommarläger ”Den stora resan” samlade över 50 barn, där både knattar och stora
hade ett riktigt sommaräventyr som bara en fin
lägergård som Senorens kustgård kan erbjuda.
Glädjen var stor när vi avslutade terminen
med en ledarträff med över 30 ledare och med
förmånen att på julfesten få dela ut 21 ”coola”
turkosa biblar till våra 10-åringar som både
flitigt besöker vår verksamhet och läser bibeln
självmant. ”Ditt ord är mina fötters lykta och
ett ljus på din stig” Psalm 119; 105

I stort sett varje fredag har ungdomarna mötts
i kyrkan för undervisning och gemenskap.
Även i år blev det sportlovsläger till Trysil.
Förutom utförsåkning var det härliga samlingar omkring Jesus på kvällarna. I mars hade vi
en ungdomshelg LIV:1 där bl.a. Lisa Fredlund
från Kristianstad talade & Unashamed spelade. Några av ungdomarna åkte på inspirerande och utmanande ungdomskonferenser,
HOPE 2013 i Nybro och Nyhem i Mullsjö.
Innan sommaren firades också som vanligt
ett antal studenter. Tidigare års Summer-CityCamp blev i år Summer-City-Hang, tre kvällar
med undervisning och aktiviteter.
Under året har entrén i kyrkan ibland
byggts om till Zion: Musikcafé. Medverkade
gjorde bl.a. Hanna Barck, Oscar Askevik,
Michael Magnusson & Anders Othén.
I oktober hade vi ett uppskattat besök av
Cirkus Mie & Håkan Axéll från LP-ung &
SPIK. Det blev skolbesök och samlingar i
kyrkan fredag, lördag och söndag.
Den 31 dec. 2013 avslutade Amanda Lundström sin tjänst som ungdomsledare.
Varje fredag har också MP – Mission
possible och CC – Confirmation Challenge
samlats. MP riktar sig till ungdomar i årskurs
6-7 och CC är konfirmationsundervisning
för ungdomar som går i åttan. Dessa båda
grupper hjälper ungdomar att växa med sin
tro och bygga goda relationer till varandra och
församlingen.
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Musikrådet

Café Ankaret

Församlingen har ett varierat och rikt sångoch musikliv. Många solister och sånggrupper,
lovsångsteam och musiker har under året
deltagit i olika gudstjänster till stor glädje och
välsignelse. Speciellt glädjande är att vi sett en
del yngre förmågor medverka vilket vi försöker främja, bland annat med det nystartade
bandet ”Unashamed”.
I vår strävan att öka de musikaliska
kontaktytorna med Karlskronaborna har vi
under året startat kören Second Voice där alla
är välkomna att sjunga oavsett om man är
medlem i församlingen eller inte. Kören leds
av Carina Holmesson och har en koppling till
vår Second Hand-butik med social inriktning.
Under våren gavs en konsert med församlingens orkester och bland annat Alf Lax som
solist. I november månad gavs en höstkonsert
under rubriken ”Sånger om livet”. Medverkande var Second Voice, Robert Åkesson med
flera av våra egna solister och orkester.
2013 gavs tre julkonserter som fick ett
rikt, varierat och mycket uppskattat innehåll.
Medverkande var barnkören Joyful, gospelkören By Mercy, kören Second Voice, solister
samt församlingens orkester under ledning av
Christer Hultgren.
Strängmusiken under ledning av Vivianne
Fredriksson har troget besökt olika servicehus
och äldreboenden i kommunen.
Under året fick barnkören Joyful nya
ledare, Beatrice Dolk och Rut Blomkvist.

Café Ankaret har under många år skapat en
mötesplats både på vardagar och helger för församlingen och allmänheten. På grund av vikande ekonomiska förutsättningar beslutade ändå
församlingen att lägga ner den dagliga verksamheten när Christina Petterson går i pension vid
årsskiftet. Beslutet var inte självklart och enkelt,
men ändå nödvändigt. Församlingen ser nu
framåt med förhoppning att kunna nyorientera
och skapa nya verksamheter i lokalen.

Fastighetsrådet
I kyrkan på V Köpmangatan har en böneplats
i stora salen inretts. En renovering av köket
och diskrummet på Café Ankaret har också
gjorts. Vi har under året haft besiktning av
Räddningskåren som gäller brand och utrymning. Tomten i Kättilsmåla är ute till försäljning och är fortfarande inte såld. Second
Hand har under 2013 utökats med en lokal i
huset bredvid där möbler och andra skrymmande saker säljs.

Satellitverksamheterna
Rödeby
Fokus på arbetet i Rödeby är undervisning i
Guds ord. På torsdagar är det samling kring
Ordet med samtal och gemenskap. Den första
tisdagen i varje månad är det samling till bön

En gång i månaden är det ”Rödebygemenskap” med inbjudna gäster som medverkar.
Hembesök görs också regelbundet av flera i
gruppen då många av nya vänner är sjuka och
svaga. År 2013 avslutades med nyårsfirande
den 31/12 då många hörsammat inbjudan.

Kungsmarken
Församlingen bedriver ett pionjärarbete i ett
invandrartätt område beläget i Kungsmarken.
Varannan lördag har det under året hållits
samlingar med deltagare från olika delar av
världen. Samlingarna har präglats av bön och
undervisning och har samlat mellan 30-50
personer.
Verksamheten växer. Under året har
ett femtontal personer kommit till tro och
omkring tio har låtit döpa sig. Ett fungerande
ledarteam har formats. Under hösten flyttades
två samlingar in till Pingstkyrkan för att ge
fler möjlighet att delta. En av de helgerna
besökte Morgan Carlsson församlingen. Responsen var mycket god varför den idén följs
upp under 2014

Aspö
Vi har under vår-och höstterminen haft
cafékvällar en gång i månaden samt några
bibelstudiekvällar.
Förändrade färjetider har gjort att mötena
på prov hållits på söndagskvällar.

Diakoni och omsorg
Omsorg är inte bara viktigt för äldre, den är
viktig i alla åldrar. Den gäller hela livet. Barn,
ungdom, unga vuxna, gifta par, föräldrar, när
barnen har flugit ut, seniorer, sjuka och i olika
krissituationer.
Ett personligt samtal kan betyda mycket.
De allra flesta sådana samtal sker med någon
nära vän vid köksbordet, men ibland kan det
vara en lättnad att få dela det som är svårt
med någon som har tystnadsplikt i pastorsteamet eller församlingens övriga ledare.
Genom besöksgruppen och andra personer
har många sjuk- och hembesök gjorts under
året. Det kan vara hos någon av våra äldre
medlemmar, någon mitt i livet eller en familj
som kämpar med ohälsa, sorg eller andra
problem.
Församlingen har under året uppvaktat alla
som fyller jämna år fram till de fyller 90 år
och därefter varje år.
Alpha- en grundkurs i kristen tro - avslutades under våren. Det har varit givande kvällar
där vi har sett att tron har vuxit hos deltagarna. Några av de tidigare deltagarna har nu gått
in som ledare och även tagit ett huvudansvar.
Under hösten startades en ny kurs.
För att fördjupa och utveckla omsorgen i
våra gudstjänster har församlingstjänarkåren
bildat ansvarsgrupper där också fler medarbetare ingår. Dessa grupper tar ansvar för bön,
förbön och Träffpunkten där nya besökare kan
välkomnas. Grupperna har utökats med personer som under 2013 har gått spåret ”andlig
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tjänst” i Pingst ledarutveckling.
Församlingen har också ca 15 cellgrupper.
Genom cellgrupperna skapas möjlighet att
dela livet och tron på ett mer personligt sätt
än i de stora samlingarna. De utgör också en
naturlig väg in i församlin gens gemenskap.

LP-verksamheten
Ett år består av möten med människor av alla
slag. Unga och gamla, fattiga och rika, sjuka
och friska. Men det gemensamma är att alla
behöver Guds ord till frälsning. Vi har fått se
människor bli frälsta och döpta och gått från
ett utanförskap till en församlingsgemenskap.
Vi möter människor när vi har LP-möten
runt om i Blekinge och när vi flyttar och hämtar saker. Vi har också möjlighet att hjälpa alla
som blir placerade på LP. I år har 17 personer
varit inskrivna i verksamheten. Några har gått
vidare till arbete och andra in i andra sysselsättningar. I augusti hade vi läger på Gullbrannagården i Halmstad och träffade LP-vänner
från hela Sverige. Där fick vi höra vad mötet
med Jesus gör med människor i Sverige i dag.
På våra morgonsamlingar har vi haft olika
besök, bland annat av Mats Polsten från Bilda
som kommer regelbundet och har samlingar.
Under hösten var LP-ung och SPIK på besök
och informerade i skolorna om alkohol och
utmanade ungdomarna att vara nyktra tills de
fyllt 18 år. Det var mycket uppskattat av både
lärare och elever.
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Mission
Kanske har 2013 varit ett av de ”missionsintensivaste” år som vi har haft på mycket länge.
Vi har haft förmånen att sända ut missionärer
och församlingsmedlemmar på en mängd
olika uppdrag och vi känner stor välsignelse
och tacksamhet för allt vi kunnat göra.
I Mellanöstern/Nordafrika fortsätter Niclas
och Anne Collén sitt arbete med att bilda
nätverk, stödja husförsamlingar och större
församlingar. Olika kulturer och oroligheter komplicerar många gånger deras arbete.
Niclas har under året fått ett utökat ansvar
inom IBRA och Anne har arbetat mycket med
kvinnonätverk och biståndsinsatser i området. Via medel från Second Hand har Anne
kunnat göra två större insatser i ett syrianskt
flyktingläger i Jordanien.
I Peru och i Bolivia har vi under många år
haft missionsinsatser och samarbetsförsamlingar. Under året har Ethel och Anders Bertling
varit i San Antonio, Bolivia för att följa upp det
arbete som de en gång startade. Väl hemma
rapporterar de om växande församlingar med
stort antal frälsta och döpta människor under
året. Skolinternatet i San Antonio som ligger
i nära anslutning till kyrkan är fullbelagt och
fungerar mycket bra. Genom åren har det dock
blivit slitet och nu finns behov av uppfräschning av logement, toaletter och kök.
I norra Peru finns staden Chulucanas. Arbetet där startades av Anita och Göran Olsson
för snart 40 år sedan och idag har församling
Karlskrona i oktober i år.

HAR DU EN BÄTTRE
BEGAGNAD RÖST?

medhar
i vår
nya
kör!
ökat
sakta
men säkert och alla har
Utöver detta har vi också utbyte med vår VarHand
gjort ett enastående arbete under det gångna
vänförsamling i Ungern. Vi har haft besök av
året. Många lägger ner ett mycket stort antal
våra vänner och under sommaren var Viorica
timmar i veckan vilket gör det möjligt att
och Bertil Persson på besök i Ungern för att
utveckla verksamheten.
delta i en retreat för församlingsledare och i
Projektet ”Hjälp i arbetet” har också utett barnläger strax utanför Belgrad i Serbien.
vecklats fint. Omkring 10 personer deltar nu i
Vi vill fortsätta med vårt utbyte med Ungprojektet. Dessutom har fyra personer kunnat
ern och redan nu i vår får vi besök från dem
anställas med lönebidrag.
under ett par dagar.
Under hösten ökade antalet besökare,
Vi ser hur våra gränser för mission ständigt
vilket medförde en ökning av omsättningen
rör sig. Idag har vi missionen mycket närmare
på 10 % jämfört med 2012.
oss än för några tiotal år sedan. De mänUnder 2013 har församlingen genom
niskor som vi åkte till på andra sidan jorden
Secondhand varit med att finansiera starten av
för att möta finns idag hos oss. Vi möter dem
en förskola i Tanzania med 40 elever och med
i vardagen, på skolor och jobb men även i
vår verksamhet i Second Hand och i våra sam- att ge flyktinghjälp till Syrien. Vi har fortsatt
lingar på Kungsmarken. En annan konkret sak med hjälp till Bangladesh, Bolivia, Peru och
några olika länder i Afrika men även här
är att fängelsemissionen med fängelsepastor
hemma i Karlskrona, bland annat med fortsatt
Alf Lax får ekonomiskt stöd genom vår misstöd av Sjukhuskyrkan och församlingens
sionsverksamhet.
ungdomsverksamhet. Störst uppmärksamhet
Det är med stor tacksamhet till alla perfick vi när vi lät en dagskassa gå till katastrofsoner som på ett eller annat sätt har bidragit
hjälp på Filippinerna. Våra kunder gav mycket
till vår församlings missionsarbete som vi kan
extra den dagen.
blicka tillbaka på året 2013.
Totalt förmedlade församlingen drygt 1,7
miljoner i bistånd.
Second Voice är för dig som alltid har drömt om att sjunga i kör! Kören leds av Carina
Holmesson, som har en lång erfarenhet av körsång för människor i alla åldrar. Kören är
kopplat till Pingstkyrkans Second Hand, som varje år hjälper nödlidande människor på
olika platser till ett bättre liv. Genom konserter och andra framträdanden ska den lyfta
fram biståndsprojekt och på så sätt ge dem som inte hörs en andra röst, en Second Voice.
För mer info, ring Carina Holmesson på 0736 320028 eller se pingstkyrkankarlskrona.se

Second hand

Pingstkyrkans Secondhand i Bergåsa har
blivit ett begrepp. Man kan nu tala om att
verksamheten har blivit en social och andlig
mötesplats som skapar förutsättningar för
bistånd och mission både internationellt och i
Karlskrona. Till det bidrar även Café 2.
Antalet frivilliga som arbetar på Second

Seniorerna
2013 besöktes regelbundet olika seniorboenden i kommunen, totalt hölls över 30
andakter. Sång, musik och andakt väcker ofta
”barnatron” till liv och detta har lett till flera
andliga samtal.
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Sex utåtriktade seniorsamlingar ”Mötesplats” har anordnats under våren och hösten.
Under året har den fördjupningskurs som
startade 2012 för seniorer i form av bibelstudier, samtal och sopplunch med ett 30-tal
medverkande fortsatt. Vårterminen avslutades
med en uppskattad resa där vi besökte nya
pingstkyrkan i Kalmar, åt lunch i Färjestaden
och bjöds på en konstupplevelse i Ryssby
kyrka. Andra advent bjöds alla seniorer på en
julfest med jullunch på Café Ankaret.

Församlingens
ledning
Församlingstjänarkåren
I Pingstkyrkan är namnet på församlingens
ledning, Församlingstjänarkår. 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 människor.
Församlingens ledning bestod den 31/12 av
22 personer, som gemensamt ansvarar för församlingens gudstjänster, tro och andliga vård,
men också för visionsarbetet. För styrelsearbetet har 9 personer från församlingstjänarkåren
tjänat.
Under året har gudstjänster och andlig
vägledning fokuserat just på församlingens
betydelse, bibliskt och praktiskt. Församlingstjänarkåren har också initierat en omfattande
ledarträning. Tillsammans med riksföreningen och trossamfundet, Pingst fria försam8

lingar i samverkan, utbildas nu omkring 35
ledare från Karlskrona i ett nationellt projekt
som omfattar över 2000 personer

Styrelsen
Styrelsen har det juridiska ledningsansvaret.
Det handlar om församlingen som arbetsgivare,
om att förvalta och utveckla fastigheter och inte
minst ansvara för ekonomin. Vår församling
har som grundinkomst arbete, gåvor och bön i
första hand från medlemmar, till det kommer
olika former av bidrag, främst lönebidrag till
utvecklingsanställningar samt riktade verksamhetsbidrag till det sociala arbetet.
Under 2013 har vi samlat in ca 210 tusen
kronor per månad. Att månad efter månad
se att det kommer in pengar för att kunna ha
anställda, underhålla fastigheter och driva
verksamhet som ger människor ett liv fullt av
hopp och tro är enormt stort.
Tyvärr blev 2013 ett ganska ansträngt
ekonomiskt år. Dels på grund av en längre periods minskade gåvor och dels på grund av att
två verksamheter dras med stora underskott LP-verksamheten och Caféverksamheten.
Detta gjorde att församlingens ledning
kallade församlingen till ett extramöte där
den uppkomna situationen kunde diskuteras.
Gensvaret blev mycket positivt. Vi lyckades
nästan att nå det insamlingsmål vi satte upp
på årsmötet, men tvingades till det drastiska
beslutet att lägga ner Café Ankaret.
För detaljer om ekonomin hänvisas till
förvaltningsberättelsen i bokslutet.

Följande personer har utgjort
församlingens styrelse under
2013:
Rupert Lindén, ordförande
Ulf Sundkvist, Föreståndare/vice ordförande
Göran Olsson, vice föreståndare och ersättare
Bearnice Nilsson
Christina Pettersson
Rolf Pettersson
Daniel Holmesson
Paula Gullbing
Mattias Ekroth
Anders Blomkvist

Medlemmar
Församlingen hade 674 medlemmar den
31/12 2013.

Anställda under 2013:
Ulf Sundkvist pastor, föreståndare
Göran Olsson, pastor och vice föreståndare
med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Louise Sundkvist, diakon
Carina Holmesson, musikpedagog, ledare
barnmusik och musiklekis
Amanda Lundström, ungdomsledare
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt, ekonomiassistent

Second Hand
Olle Lundström, biträdande föreståndare,
handledare för projektet ”Hjälp i arbetet”
Cecilia Karlsson
Stefan Ekhator
Jessica Stellte
Ronny Malmström
Anders Högström

Café Ankaret
Christina Pettersson, caféföreståndare
Annelie Fredriksson, cafébiträde
Nabye Kamara, cafébiträde
Musema Hocic

LP
Tomas Jönsson, föreståndare
Eva Karlsson
Alexander Olsson
Andrew Sjöström
Elin Svensson
Jan-Erik Månsson
Anders Gustavsson

Mission
Niclas Collén
Anne Collén
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Årsberättelsen skriven och sammanställd på uppdrag av församlingens styrelse,
Karlskrona 2014-02-16

Stina Erserum

Daniel Holmesson Ulf Sundkvist

Fotnot:
I det redaktionella arbetet har Göran Olsson och Asta Carlsson deltagit
Följande personer har bidragit med text:
Anders Bertling, Ethel Bertling, Asta Carlsson, Stina Erserum, Peter Hjälmberg, Tomas Jönsson, Amanda
Lundström, Markus Lundström, Bearnice Nilsson, Michael Nilsson, Göran Olsson, Paul Olsson, Bengt
Persson, Christina Pettersson, Mikael Severinsson, Louise Sundkvist, Ulf Sundkvist, Alf Åberg
Foto: Göran Olsson med flera Layout: Morten Ravnbö

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

