Årsberättelse
för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012

– med Jesus i centrum
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Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum,
men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i
en tid präglad av individualism och frihet i en sådan grad att individen ofta lämnas helt ensam utan
gemenskap och tillhörighet. Men det är också en
utmaning att formulera och leva evangeliet på ett
sådant sätt att Jesus blir begriplig och tillgänglig, utan
att förvanskas till oigenkännlighet.

mer och mer naturlig att relatera till för vanliga människor i det muslimska området.

2012 var året efter den arabiska våren. Frihet och demokrati är inte
självklar i Mellanöstern. I Syrien pågår inbördeskrig i kampen för
dessa värden. Samtidigt blåser en vind av andlig frihet genom folken.
Våra missionärer Anne och Niclas Collén berättar om hur Jesus blir

2012 har alltså även varit ett bra år. Kanske blir det året som vi i framtiden kommer att beskriva som vändpunkten för kristen tro i Sverige.
Verksamhetsberättelsen som följer ger en bild av församlingens olika
verksamheter och dess utveckling under 2012.

I Sverige är arbetslösheten hög. Många kämpar med sin ekonomi,
medan andra får det allt bättre. Klyftorna växer. Samtidigt är det som
om samtalet om Gud, om Jesus och den kristna tron blir allt mer
naturligt också i vårt land. Svenska kyrkan tar initiativ för mission i
Sverige och i vår stad ser vi allt fler ta emot Jesus. Långvarigt och troget arbete bland de mest utsatta skapar förtroende och öppnar dörrar.

Barnrådet
2012 = Jesus är världens bästa kompis! Detta har vi inte bara pratat
om utan upplevt. Många barn har under året bestämt sig för att tro
och låta döpa sig. Våra sommarläger i Nävragöl blev tillfällen då man
bestämde sig för att ha Jesus som sin bästa kompis. Ett välfyllt tältkalas
i maj i Lyckeby med lekar, glada upptåg som också visade att ”man kan
va kompis med Jesus”. Vidare har vi haft ett 30-tal barn varje söndag i
söndagskolan, musiklekis som alltid är mycket uppskattat och välbesökt samt ”Gott och blandats” härliga fartfyllda träffar på torsdagar.
Fredagar med Joy har varit tillfället då många har tagit med sin kompis
till kyrkan vilket gjort att det är fullt av liv just då i kyrkan.
Annat kul som hänt är höstupptakt i Hoglands park med hoppborgar och grillning, barnpassning för julhandlande föräldrar och en
mycket välgjord julmusikal med våra barn och ungdomar på vår traditionella julfest. Vi har haft gudstjänster för stora och små, spännande
övernattningar i kyrkan och sommaravslutningar med korvgrillning
på Knipehall.
”Ropa till mig och jag ska svara dig.” Det är en riktig kompis det!

Ungdomsrådet
Ungdomarna startade 2012 starkt med en nyårsfest i kyrkan med över
20 anmälda och en härlig stämning. På sportlovet drog ett helt gäng
iväg för att åka skidor i Trysil. På dagarna var det skidor som gällde
och på kvällarna gemenskap, god mat och gudsmöten.
Några månader senare åkte några till ett regnigt Nyhem för att bo i
tält och gå på massor av inspirerande möten.

Sommarlägret Summer city camp kördes som vanligt i slutet av
sommarlovet då det var mycket grillning och bad. Sov gjorde vi i
kyrkan.
Efter skolstart åkte två fulla minibussar till Stockholm där ”Båten” avgick. Skolorganisationen Ny generation firade 10 år och hyrde
Finlandsfärjan, en händelse man bara inte fick missa. Ett dygn med
konstant aktivitet!
Mellan dessa stora event har vi kunnat samlas och bara hänga i
ungdomarnas fantastiska lägenhet.

Musikrådet
Församlingen har ett varierat sång och musikliv. Många solister och
sånggrupper, körer, 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.
I mars månad genomförde vår gospelkör By Mercy ett samarbetsprojekt med Bodekull Jazz and Gospel Orchestra vilket utmynnade
i en konsert i Karlskrona och en i Nybro. Medverkade gjorde även
Samuel Ljungblad. Konserterna blev mycket lyckade.
By Mercy var även i år tillsammans med flera sångare och musiker
engagerade i kommunens Sailfest.
I november månad gavs en höstkonsert under rubriken ”Sånger
om livet”. Medverkande var Kim Stranne, Patrik Gullbing och vår egen
orkester. Det blev en spännande mix av berättelser, musik och klanger
som gav mersmak.
2012 gavs tre julkonserter som fick ett rikt, varierat och mycket
uppskattat innehåll. Medverkande var barnkören Joyful, gospelkö3

ren By Mercy, solister samt församlingens orkester under ledning av
Christer Hultgren.
Under året har vi bland annat haft besök av Åkerbosångarna från
Linköping och Alf Lax.
Strängmusiken under ledning av Vivianne Fredriksson har troget
besökt olika servicehus och äldreboenden i kommunen.
Barnkören Joyful under ledning av Bearnice Nilsson har medverkat
i församlingens gudstjänster och konserter. Till barnens julavslutning
framförde Joyful julmusikalen ”Drömmen om jul” där många både
barn och vuxna var engagerade. Det blev ett uppskattat inslag.

Café Ankaret
Även under 2012 har det pågått ett intensivt arbete på Café Ankaret.
Det har serverats ”dagens lunch” till en gymnasieskola och andra gäster. Vi ser en tydlig ökning av besökare från vår stad och allt fler hittar
till vår kyrka/Café. Caféet har även under 2012 haft två mycket välbesökta och uppskattade ”buffédagar”, påskbuffé och julbuffé. Caféet
har haft arbetsträning/praktik för flera personer som sen har kunnat
gå vidare. Café Ankaret har kunnat bistå församlingsmedlemmar vid
begravningar och vid högtidsdagar.
Café Ankarets vision om att vara en del av en öppen kyrka och en
mötesplats för kommunens invånare och enskilda församlingsmedlemmar har förverkligas mer och mer. Caféet har blivit en plattform där
församlingen får kontakt med människor som normalt inte besöker
kyrkan och som ger möjlighet till samtal och vägledning. Caféet har
en tydlig kristen profil, är en god arbetsplats och har god kvalité på det
som serveras och levereras. Café Ankaret serverar mat för både ande,
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kropp och själ.
Fastighetsrådet
Under året byggdes den gamla närradiostudion om till ett ungdomsrum. I övrigt har allmänt underhåll av inventarier och fastighet utförts.

Satellitverksamheterna
Rödeby
Liksom tidigare år har vi fokuserat på undervisning i Ordet. Det
andliga livets lite djupare mening och mål har skapat insikter och
erfarenheter som satt djupa spår hos vännerna i Rödeby. Flera vänner
som är svårt sjuka och handikappade har fått skjutsas och sedan nästan
burits in i kapellet. Ett tiotal vänner har under året lämnat jordelivet
med vittnesbördet om liv i Gud till eftermäle. Nya vänner kommer till
oss och uttrycker sin glädje över att ha funnit ett andligt hem. Liksom
i sången ”De komma från öst och väst”, är det en brokig skara som funnit varandra genom tron på Jesus Kristus.
Till bönemöte har vi samlats den första tisdagen i varje månad. En
trogen skara bedjare har samlats vid varje tillfälle. Gud har gett oss
flera mäktiga bönesvar viket i sin tur lett till att många ringt in sina
böneämnen till varje tillfälle.
En gång i månaden har vi Rödebygemenskap. Vid något tillfälle har
närmare hundra personer klämts in. Stor glädje och varm gemenskap i
förening med stark Gudsnärvaro präglar dessa samlingar. En viktig roll
har ”Rödebykapellet” spelat som med musikens hjälp gett allsången
inspiration och takt. En av höjdpunkterna var ett besök av Stig och
Rosemary Svensson från Huskvarna.
Medarbetarstaben som är till åren komna har visat en utomordent-

lig vilja till samarbete och arbete. Flera har en bred kontaktyta bland
Rödebyborna. Detta ger oss en god insikt i olika behov för att utforma
en relevant strategi. Vi tackar Gud för var och en av dem.
Vi känner en oändlig tacksamhet till Herren att han anförtrott åt
oss att dela ett evangelium fyllt av hopp och framtidstro. I Guds rike är
det gryningstid.

Kungsmarken
Församlingen bedriver ett pionjärarbete i ett invandrartätt område
beläget i Kungsmarken.
Varannan lördag har det under året hållits samlingar med deltagare
från bl.a. Iran, Nigeria, Indien, Sierra Leone och Sverige. Samlingarna
har präglats av bön och undervisning och samlade mellan 20 – 30 personer. Några gånger under året har några samlingar med speciell utåtriktad satsning hållits. Då har det bjudits på en variation av maträtter
från olika länder. Vid dessa samlingar har ca 40-50 personer samlats.
Under året har fyra personer med anknytning till verksamheten döpts.
Samlingarna har under 2012 hållits i Fritidsgårdens lokaler på
Kungsmarken 29. Då antalet deltagare har ökat de senaste åren var
en av målsättningarna för 2012 varit att hitta en ny lokal med bättre
utrymmen. Hyresgästföreningen har en lokal på Kungsmarksvägen 43
som tillfälligt använts vid speciella satsningar under året. Det har nu
blivit möjligt att använda den lokalen för alla samlingar under 2013.

Aspö
Vi har under vår-och höstterminen haft cafékvällar en gång i månaden
samt några bibelstudiekvällar.

Diakoni och omsorg
Omsorg är inte bara viktigt för äldre, den är viktig i alla åldrar. Det gäller hela livet. Diakoni är omsorgen om medmänniskan – att bry sig om
sin nästa i livets många olika situationer.
Alpha - en grundkurs i kristen tro - avslutades under våren. Många
av deltagarna kom till tro och fyra av dem döptes efter kursens avslutande. Under hösten har en ny kurs startats med sju nya deltagare.
Kursen fortsätter under våren 2013.
Församlingen har uppvaktat alla som fyller jämna år och varje
år från och med 90 år och uppåt under året. Detta ger möjlighet till
förnyade och fördjupade relationer och uppskattas mycket.
Genom besöksgruppen och personligt ansvar 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
eller andra problem. Särskild omsorg tas också för dem som drabbas
av sorg.
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. Ett samtalsrum finns
att tillgå innanför Café Ankaret.
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 kan välkomnas
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 församling5

ens gemenskap. Ett par nya cellgrupper har startats under året.
Under våren inbjöds tonårsföräldrar till en samtalskväll ”Din tonåring behöver dig.” Där gavs information om den nya undervisningsfilmen i skolan ”Sex på kartan” från RFSU och UR. Efter följde ett gott
samtal och erfarenheter i föräldraskapet delades samtidigt som man
fick råd och stöd av andra föräldrar.

LP-verksamheten
Ett år inom LP-verksamheten, församlingens beroendevård på kristen
grund, är fyllt av allt livet har att ge. Glädje och sorg, framgång och
motgång men på ett helt år är det bestående intrycket det goda och
positiva. Behoven ser olika ut men den hjälp man behöver och som
vi ger är densamma. Alla människor behöver bli respekterade och
älskade för att de är just människor. Jesu ord om att bli född på nytt, få
ta emot syndernas förlåtelse och att det alltid finns en väg tillbaka är
det som hjälper människor att bli befriade från missbruk och beroende
i olika former. Att ge en meningsfull sysselsättning och arbetskamrater
är också något som hjälper de som hamnat i utanförskap.
Under året har 25 personer varit inskrivna i verksamheten på längre
och kortare tid. De har placerats av Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Försäkringskassan och kommunen.
Huvudsysselsättningen är möbelrenovering och flytthjälp med
flyttstädning. Arbetstiden är 8:00–15:00. Dagarna börjar alltid med 30
minuter morgonsamling som innehåller bibelsamtal och bön.
Flyttarna och flyttstädningar görs främst åt kommunens olika förvaltningar som betalar för detta.
Möblerna säljs på de loppmarknaderna vi har två gånger om året.
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2012 var marknaderna 5/5 och 15/9. Då såldes möbler och småprylar
för ca 75 000 kr.
Möten har hållits på veckokvällar under vår och höst. Varannan
vecka har det hållits bibelstudium och varannan vecka cafémöte. Dessa
låg under våren på söndagar och torsdagar men under hösten har alla
samlingar legat på torsdagkvällar. Mötesresor gjordes också på andra
dagar.
Vecka 26 var alla inbjudna till Löttorps camping och LP-läger. Det
var en regnig och kall vecka men många fick möta Gud och ta nya
beslut och det bidrog till värmen vi alla ändå kände.
Under året har flera blivit frälsta och två stycken bestämde sig för
att låta döpa sig. Det var en mäktig dag den 20/5 när våra vänner fick
gå ner i dopgraven och lämna sitt gamla liv bakom sig och uppstå med
Kristus i ett nytt liv tillsammans med Honom.
Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har
gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
Matt 25:40

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 i Karlskrona
och internationellt.
Antalet frivilliga som arbetar på Second Hand har ökat sakta men
säkert och alla har gjort ett enastående arbete under det gångna året.
Många lägger ner ett mycket stort antal timmar i veckan vilket gör det
möjligt att sälja mer och mer.

Projektet ”Hjälp i arbetet” har också utvecklats fint under vice verksamhetsledare Olle Lundströms ledning. Omkring 10 personer deltar
nu i projektet.
2012 startades med en omsättningsbudget på 1,8 milj kronor. Under hösten hade vi en stor ökning av besökare och omsättning. Innan
vi stängde för året hade vi uppnått nästan 2,5 milj. Det blev en ökning
på 20 % mot 2011.
Under 2012 har vi bl.a genomfört och invigt ett vattenprojekt i Tanzania. Reportage om detta har gjorts i alla tidningar i Blekinge. Detta
har delvis bidragit till ett ökat köp- och gåvointresse. Vi har också
bestämt att vi under 2013 ska starta en förskola i samma land med
40 elever. Därutöver har vi fortsatt med hjälp till Bangladesh, Bolivia,
Peru och några olika länder i Afrika men även här hemma i Karlskrona bland annat fortsatt stöd av Sjukhuskyrkan och församlingens
ungdomsverksamhet.
Vi har totalt delat ut en bra bit över 1 miljon kronor.
Café 2 på Second Hand har haft en otrolig positiv utveckling med en
ökning med hela 60 % mot 2011, i kronor 200 000. Många kommer
och tar en fika och trivs bra tack vare personalen som sprider glädje.

Missionsrådet
Missionsarbetet under 2012 har mycket kretsat kring utsändaransvaret
för Niclas och Anne Collén. De är sedan något år våra missionärer och
ansvariga för IBRAs arbete i Mellanöstern/Nordafrika men från och
med halvårsskiftet är vi också arbetsgivare för dem. Vi har tillsammans
med ett antal andra församlingar och IBRA skrivit ett treårskontrakt

med dem och vi ser fram emot att få jobba med dem.
Därutöver står vi i de större missionsområden som vi under många
år har jobbat i. I Bangladesh har vi ett samarbetsavtal med CDC, ett utbildningscenter i Dacca med bibelskola, medieträning, kortkurser och
slumskolor, som nu har förnyats ytterligare tre år. För att kunna förnya
avtalet har vi under året gjort uppföljning och utvärdering av de tre år
som det gamla avtalet omfattade vilket gjordes av Ingmar Bergström
under två resor till Bangladesh. Den senaste gjordes tillsammans med
Linnéa Bergström som kommer att gå in i ett uppdrag som svensk
koordinator för PARAS, ett arbete med handikappade barn.
Under hösten skickade vi ut Veronica och Pierre Schelander till Peru
för att under några veckor arbeta med församlingsutveckling, RBC
och framtidsplaner för bibelseminariet. Under deras tid i Chulucanas
besökte Jonas Helgesson handikapparbetet i Chulucanas och hade flera
samlingar kring handikapp med utgångspunkt från hans eget handikapp.
I början av 2012, fick vi ett stort besök av vänner från Ungern som
tillsammans med Pastor Tamaz för att först och främst titta på vårt
sociala arbete, LP och Second hand.
Under året har vi också besökt vår vänförsamling i Izmail, Ukraina dit
Tomas Jönsson och Eivor Erserum åkte under några dagar i maj. Ett
besök som uppskattades stort av församlingen där.
I november fick vi äntligen möjlighet att tacka Caroline Jarwa (f.d.
Jansson) för hennes fleråriga arbete i Mellanöstern.
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Seniorerna

Sex utåtriktade seniorsamlingar ”Mötesplats” har anordnats under
våren och hösten. De har varit viktiga tillfällen att mötas för gemenskap. Under hösten utökades samlingarna med en fördjupningskurs
för seniorer i form av bibelstudier, samtal och sopplunch med ett 30-tal
medverkande. Vårterminen avslutades med en uppskattad resa där
vi besökte Karlshamns nya Pingstkyrka och Ebbamåla gjuteri. Fjärde
advent bjöds alla seniorer på en julfest med jullunch på Café Ankaret.

ledare och medarbetare, i bibliska termer; äldste och diakoner – som
gemensamt ansvarar för församlingens gudstjänster, tro och andliga
vård, men också för visionsarbetet. För styrelsearbetet har en mindre
grupp på åtta personer i församlingens ledning ansvarat.
Under året har gudstjänster och andlig vägledning fokuserat några
grundläggande värden som dop, nattvard och att följa Jesus.
I församlingens ledning har samtalet ofta handlat om hur man kan
följa Jesus i en modern kultur och samtidigt tro på ett tidlöst budskap,
men också om resan från att vara öppen till att bli överlåten i sin
kristna tro samt en del riktigt svåra frågor som döden och det eviga
livet. Detta under tiden som drömmen om att forma en kyrka för
framtidens samhälle hela tiden är levande och församlingens samlade
verksamhet expanderar.
Resultatet har inte uteblivit i år. Fler än vanligt har kommit till tro
och låtit döpa sig.

Hembesök är en viktig kontakt med församlingen för de äldre medlemmar som inte kan komma till kyrkan.

Styrelsearbete

Strängmusiken som består av sångare och musiker har under året gjort
en ovärderlig insats. 2012 besökte de regelbundet olika seniorboenden
i kommunen, totalt över 30 andakter. Detta uppskattas av både personal och boende. Sång, musik och andakt väcker ofta ”barnatron” till liv
och detta har lett till flera andliga samtal.

Församlingens ledning
Församlingstjänarkåren
I Pingstkyrkan avskiljs ledare för att de har en personlig kallelse till
ledarskap, men också för att församlingen uttryckt sitt förtroende i ett
konkret val. En tro på att det är Gud som kallar och utrustar enskilda
till ledarskap måste i ett modernt samhälle förenas med demokratiska
värden.
Församlingens ledning består just nu av 27 personer – församlings8

Vad gör styrelsen?
Församlingens styrelse väljs av församlingen och har i uppgift att
ansvara för att församlingens tillgångar i form av ekonomiska medel,
fastigheter och inventarier förvaltas på bästa sätt.
Styrelsen samlas som regel en gång i månaden för att följa upp och
granska församlingens ekonomi.

Hur har år 2012 varit?
År 2012 har varit ett positivt och händelserikt år då församlingen
fortsatt har bedrivit en omfattande verksamhet med en ekonomi och

administration som klarat de utmaningar som uppstått. Församlingen
fortsätter att bygga på sin sociala profil genom bl. a projektet Hjälp i
arbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen, ett projekt som vid årsskiftet sysselsätter ett tiotal personer.
Styrelsen förvaltar en växande ekonomi och det skärper kraven på den.
Under året har styrelsen fortsatt sitt arbete med att övervaka och
leda församlingens administrativa och ekonomiska verksamhet. Samverkan och arbetsfördelning mellan styrelsen och församlingstjänarkåren och de olika verksamhetsråden har fungerat bra. 2012 var första
året med extern revisor som har inneburit vissa justeringar men också
tillgång till värdefull och objektiv kompetens.
Församlingens ekonomiska situation är fortsatt i grunden god och
de olika verksamhetsgrenarna utvecklar sig väl. Styrelsen har dock en
ständig utmaning i att få församlingens dagliga ekonomi att fungera.
Denna utmaning tror vi behöver fokuseras än mer under kommande
år. Vi hoppas kunna inspirera fler till ansvarstagande i församlingens
ekonomi.

samlingens ekonomi 2012 finns i årsbokslutet som presenteras i
samband med administrationsmötet i mars 2013.

Hur får vi in pengar?
Församlingens inkomster på totalt ca 10 miljoner kronor fördelar sig
enligt nedan. Som framgår kommer ca en tredjedel av församlingens
inkomster in genom gåvor. Dessutom får vi en del bidrag, bl.a. till vår
LP-verksamhet, men även den växande verksamheten i Second Hand
och Café Ankaret bidrar till inkomsterna.

LP-verksamheten har påbörjat arbetet med att skapa balans i ekonomin innan det fonderade kapitalet är förbrukat. Second hand fortsätter
att utvecklas mycket positivt med ökad omsättning och väl fungerande
dagligt arbetslöshetsprojekt. Caféet har brottats med ekonomin och
inte riktigt lyckats. Även i denna verksamhet finns människor med
speciella behov. Mission är ett väl fungerande område där missionsrådet gör ett bra jobb med struktur och ekonomi.

Ekonomi
Nedanstående presentation bygger på preliminära uppgifter och är
avsedd för årsberättelsen 2012. En mer detaljerad beskrivning av för9

Hur utvecklar sig givandet?

Medlemmar

Nedanstående diagram visar hur utvecklingen av insamlade medel har
varit under en följd av år, mellan 2002 och 2012:
Som framgår har värdet av samtliga gåvor till församlingen haft
en stadigt positiv ökning på ca 3 % per år över de senaste elva åren.
De tre senaste åren har nivån på gåvor till församlingen varit ungefär
densamma.

Församlingen hade 655 medlemmar den 31/12 2012.

Vad använder vi pengarna till?
Den största utgiftsposten för församlingen är löner till anställda här
hemma och på missionsfälten. En del av lönekostnaderna täcks av
bidrag. Församlingens utgifter fördelar sig på följande sätt:
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Anställda under 2012
Ulf Sundkvist pastor, föreståndare
Göran Olsson, ass. pastor med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Louise Sundkvist, församlingsdiakon
Carina Holmesson, musikpedagog, ledare barnmusik och musiklekis
Amanda Lundström, ungdomsledare
Stefan Ekhator fr. om 1/3, integrationsarbete i Kungsmarken
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt, ekonomiassistent

Second Hand:

Styrelse

Olle Lundström, bitr. föreståndare, handledare för projektet ”Hjälp i
arbetet”, Cecilia Karlsson, fr.o.m. 1/12, affärsbiträde

Följande personer har utgjort församlingens styrelse under 2012:
Markus Lundström - ordförande
Ulf Sundkvist - vice ordförande/föreståndare
Bearnice Nilsson - ekonomiansvarig
Rupert Lindén
Christina Pettersson
Rolf Pettersson
Daniel Holmesson
Paula Gullbing

Café Ankaret:
Christina Pettersson, caféföreståndare
Annelie Fredriksson, cafébiträde
Nabye Kamara, cafébiträde
Zanna Tollow, cafébiträde, fr.o.m. 15/9

LP:
Tomas Jönsson, föreståndare
Daniela Börner
David Hansson, avslutat tjänst i sept. 2012
Eva Karlsson
Jan-Erik Månsson fr.o.m. 1/5
Alexander Olsson
Andrew Sjöström
Elin Svensson

Mission
Niclas Collén fr.o.m. 1/7,
Regionansvarig för IBRAS arbete i Mellersta Östern
Anne Collén fr.o.m. 1/7,
ekonomiansvar och bitr. regionansvarig för MÖ

Karlskrona 2013-03-10

Stina Erserum

Daniel Holmesson

Årsberättelsen är sammanställd på uppdrag av församlingens styrelse av Stina
Erserum och Daniel Holmesson.
I det redaktionella arbetet har Göran Olsson och Ulf Sundkvist medverkat samt
Morten Ravnbö (layout).
Följande personer från församlingens verksamhetsråd 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
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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
Församlingens bankgironummer
Församlingskassan: 982-2032

Missionskassan: 5693-5471
Reparationsfonden: 5032-3690

