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Jesus sa: ”Den som dricker av det 
här vattnet blir törstig igen. Men 
den som dricker av det vatten jag 
ger honom blir aldrig mer törstig. 
Det vatten jag ger blir en källa 
i honom, med ett flöde som ger 
evigt liv.”

 (Joh. 4:13-14)

Som församling finns vi i en stad där 
majoriteten av invånarna inte dricker friskt 
vatten, medan vi dricker ur en källa som ger 
evigt liv.

Vi har ett uppdrag och en vision. Att med 
Jesus i centrum förmedla och gestalta hela 
evangeliet till hela människan, i hela världen, 
hela tiden. Att leda människor till källan med 
friskt vatten. Inte för vår egen skull, utan för 
alla de människor som bor i Karlskrona som 
ännu inte funnit Jesus. 

Med inspiration och vägledning från bibelns 
texter har vi under året på olika sätt fortsatt 
vårt uppdrag. Genom personliga samtal, 
gudstjänster, andakter, konserter, bön, läger, 
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mission, stora och små samlingar och på 
många andra sätt har vi försökt leda männ-
iskor till Jesus, till källan som ger evigt liv.

Verksamhetsberättelsen säger inte allt, men 
den ger en liten inblick i något av det som 
skett i församlingens olika verksamheter 
under 2017.

BARNRÅDET
Under året har Barnrådet önskat lyfta 
föräldrarnas roll som den viktigaste för att 
förmedla tron till sina barn. Detta har skett 
genom två frukostsamlingar. Fokus har 
legat på att samtala om synen på uppgiften 
som förälder i förhållande till tron och vad 
som är viktigt för att barnen ska bevara och 
fördjupa sin tro när de blir äldre. men också 
vad församlingen kan stötta med och mycket 
mer. I maj genomfördes ännu ett Tältkalas i 
Lyckeby där många barn kom och fick höra 
talas om Jesus. Barnmusiken, Joy och Gott 
och Blandat har träffats varje vecka. Söndags-
skolan har fortsatt sökandet efter ledare men 
har ändå träffats för söndagsskola varannan 
vecka. Då har det varit ett härligt liv med 
mycket sång, kompisar, bibelberättelser, bön 
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och lekar. Under julkonserterna och några 
ytterligare tillfällen har församlingen fått 
njuta av Joyfuls sprudlande sång. Sommaren 
innebar läger för både knattar och de lite 
äldre barnen, härliga möten med kompisar 
och Gud som sätter spår för resten av livet. 
Några ledare har även detta år deltagit i den 
nationella barnledarkonferensen och året 
avslutades med den traditionsenliga julfesten 
för ledare.

MUSIKRÅDET
Ett av målen för församlingens sång- och 
musikverksamhet är att skapa musikaliska 
mötesplatser där människor som kanske 
inte så ofta besöker gudstjänster kan möta 
evangelium i ord och ton. Detta har under 
året bl.a. skett i form av en vårkonsert och en 
höstkonsert samt i de tre omtyckta julkon-
serterna som var mycket välbesökta även i 
år. Vid dessa konserter deltog församlingens 
orkester, sångsolister samt körerna Second 
voice och By mercy.

Våren förgylldes av en stråkensemble 
som spelade med ett komp till Madlene 
Lundström. Till höstkonserten medverkade 
Second Voice och On the road samt gruppen 
Lars. Även detta år har ”Live på riktigt” till 
mångas glädje fortsatt. 

Under våra gudstjänster och övriga sam-
mankomster har församlingens sångare och 

musiker medverkat som lovsångsteam och 
solister.

Också detta år anordnade församlingen 
aktiviteter under skärgårdsfesten vid kyrkans 
entré/café. Då fick flera olika sånggrupper 
chans att sjunga och spela.

Varje tisdag kväll samlades kören Second 
Voice i kyrkan. Det kom i snitt 40 sångglada 
personer till körövningarna där cirka hälften 
av sångarna tillhör vår församling. Kören 
har sjungit på Second Hand vid två tillfällen, 
på LP:s adventmarknad och de har även 
medverkat vid tre konserttillfällen samt vid 
några förmiddagsgudstjänster. En körresa till 
Holmsjö genomfördes under våren.

Varje onsdag och torsdag samlades ca 60 
barn och föräldrar till Spädbarnsmusik 
och Musiklekis där de flesta inte tillhör 
församlingen.

UNGDOMSRÅDET 
Ungdomsledargänget känner stor tacksamhet 
till Gud för det gångna året tillsammans med 
ungdomarna. 

Vår breda ungdomsverksamhet har haft stor 
betydelse för ungdomarnas utveckling under 
året. Mission Possible och Confirmation 
Challenge har haft ett gott år med många 
givande samtal och mycket skratt tillsam-
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mans. Station, som tidigare hette After8 
har mer tydligt blivit en kraftstation där 
ungdomarna har kunnat växa i tron på Jesus 
och hämta ny styrka i livet. En mötesplats 
där ungdomarna lärt känna varandra och 
dessutom en ”tågstation” där möjligheten 
givits att hoppa på trons tåg. 

Även i år arrangerades ett sportlovsläger till 
Trysil. Ungdomarna tog med sig kompisar, 
vilket var till stor glädje. Många ungdomar 
berördes av Gud och tog viktiga beslut. 

Samarbetet mellan de andra pingstkyrkorna 
i södra Sverige har fortsatt växa, vilket resul-
terat i Hope17, nyårskonferensen Unite18 i 
Malmö och sommarlägret på Senoren mm.  
Hösten startades upp med gemenskapsdygn 
i Korskyrkan. Det blev startskottet för en 
ny termin där flera ungdomar glatt och 
villigt steg in i nya uppgifter. Under hösten 
arrangerades en utmanande missionsresa 
till Ungern. Årets fredagskvällar, läger, 
konferenser och resor har satt djupa spår 
i dem som har deltagit. Hösten avslutades 
med julfest tillsammans med Karlshamns 
ungdomar och nyårskonferensen Unite18.

Under året har även gruppen för unga vuxna 
haft en spännande resa där dom tillsammans 
har fått dela livet och möta Gud. 
 

SATELLIT- 
VERKSAMHETERNA

Kungsmarken
Församlingen driver ett pionjärarbete  
i det invandrartäta området Kungsmarken. 
Varannan lördag med undantag för sommar- 
uppehåll har samlingar med deltagare från 
bl.a. Iran, Nigeria, Eritrea, Afghanistan,  
Sierra Leone och Sverige hållits. Gudstjäns-
terna som hålls i Hyresgäst-föreningens lokal 
på Kungsmarksvägen 43 har präglats av bön, 
lovsång, gemenskap och undervisning. Ett 
30-tal personer har deltagit på gudstjäns-
terna. 

Samarbetet med Pingstförsamlingen i 
Holmsjö som startade 2016 har fortsatt 
under 2017 och under hösten har ett arbete 
med Alphaundervisning varannan torsdag 
startats av Joachim Gustavsson från Pingst-
församlingen i Holmsjö och Mohammed 
Doostikhah som huvudansvariga.

För att bredda verksamheten och verka för en 
bättre integration med församlingen har  
3 internationella gudstjänster hållits under  
året i Pingstkyrkan Karlskrona. Gudstjäns-
terna har hållits i samarbete med Pingstför-
samlingen i Holmsjö. Vid dessa gudstjänster 
har det bjudits på lunch med en variation av 
maträtter från olika länder. 
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Under hösten har undervisningen i guds-
tjänsterna relaterat till temat ”Gud gör något 
nytt” med ämnen som Gud ger oss en ny 
glädje, Gud gör något nytt med det vi fått i 
vår hand, En förnyad kallelse och Vi får ett 
nytt liv genom Jesus. 

Genom Guds nåd har under året 4 personer 
blivit frälsta och 6 personer har låtit döpa sig.

Rödeby 
Under året har verksamheten i kapellet 
Rödeby haft samlingar varje torsdag med 
uppehåll under juni och juli månad. Fokus 
har legat på undervisning i Guds ord. En 
torsdag i månaden har ägnats åt samtal, 
frågor och livsberättelser. 15 – 20 personer 
har mötts, en blandning av nya bekantskaper 
från samhället, medlemmar från vår 
församling och även från andra kyrkor. 
Bönemöten har hållits en gång i månaden 
och under sommarmånaderna bjöds det 
in till sommarmöten. En gång i månaden 
har det varit Rödebygemenskap, då har det 
oftast varit en inbjuden talare och sångare. 
Vid dessa tillfällen har lokalen fyllts med 
Rödebybor och andra intresserade.  Sam-
lingarna har haft karaktär av väckelsemöte 
där Jesus varit det centrala. Många är de 
som berättat om Gudsmötet som förändrat 
deras liv. På nyårsdagen hölls traditionsenligt 
gemensam gudstjänst med Svenska kyrkan 
då Senorenteamet sjöng och Anders Bertling 
predikade.

Under året har följande talare/sångare 
medverkat: Martin Nilsson, Folke Steen, 
Kjell Ogenblad, Barbro o Stanley Karlman, 
Ulf och Louise Sundkvist, Tre Barytoner, 
Glada Toner från Nybro, Martin Rosengren, 
Lotsarna från Torhamn, kyrkoherde Mats 
Svensson och Strängmusiken.

LP-VERKSAMHETEN
LP-verksamheten har med Jesus i centrum 
fortsatt det viktiga arbetet med utsatta 
människor. Den dagliga verksamheten har 
fortsatt som tidigare måndag till fredag 8.00 
till 15.00. Arbetet innefattar renovering av 
möbler, försäljning, flyttservice och flyttstäd-
ning. 

Dagarna inleds med en morgonsamling, den 
utgår från arbetsmaterialet ”Vägen till livet”. 
Vägen till livet är LPs behandlingsprogram 
som tar upp bland annat insikt, vilja, tro 
och upprättelse. I verksamheten hjälper vi 
människor som finns i ett missbruk att tänka 
på ett nytt sätt om livet och att handla på ett 
sådant sätt som gör det möjligt att kunna 
lämna missbruket. För LP är drogfrihet ett av 
målen men det största målet är att människor 
blir frälsta och lär känna Jesus. Under året har 
människor lämnat missbruk, någon har blivit 
frälst och någon har också valt att låta döpa 
sig.

Hembesök och andra hjälpinsatser har 
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gjorts. Resor till möten och konferenser 
har anordnats under året, bland annat en 
bussresa för församlingen till Nyhem och en 
resa till den stora LP-träffen i Osby. Vecka 31 
deltog man också på LPs sommarkonferens 
på Gullbrannagården i Halmstad.

De som är inskrivna på LP deltar också i 
församlingens Alphakurs och dess uppskat-
tade samlingar.

Två stora loppisar och en välbesökt 
julmarknad har genomförts under året. 
Secondhandförsäljningen är öppen som 
tidigare två dagar i veckan.

DIAKONI, OMSORG,  
SENIORVERKSAMHET 
OCH INTEGRATION
Vår vision att med ”Jesus i Centrum” gestalta 
evangeliet innebär att i handling visa Jesu 
kärlek till vår omvärld. Att förmedla Jesus till 
hela människan är vårt uppdrag och innebär 
olika vägar inklusive att förmedla matkassar. 

Behovet av socialt och diakonalt arbete har 
blivit större och flera kommuninnevånare, 
även utanför församlingen har kontaktat 
kyrkan och erhållit stöd. Det utökade arbetet 
har dock i huvudsak vilat på 2-3 personer 
och behovet av fler engagerade i diakonin har 
tydliggjorts. 

Matdistribution
Under första kvartalet 2017 inleddes ett 
samarbete med Willys i Lyckeby som innebar 
att mat, där förpackningarna skadats något 
eller att utgångsdatumet började närma sig, 
kunde hämtas 3 gånger per vecka. Under 
hösten har även Equmeniakyrkan och 
Lyckå församling gått in i samarbetet vilket 
resulterat i att vi har kunnat förmedla mat till 
många familjer som av olika skäl har hamnat 
i en svår ekonomisk situation. Inför julen fick 
vi dessutom extra julmat att fördela. Under 
december månad kunde mer än 100 matkas-
sar lämnas ut till behövande. Flera skolor i 
kommunen kontaktade oss då de i skolan 
hade barn där familjerna hade det svårt.

Senior
Besöksverksamheten har letts av Ethel 
Bertling som tillsammans med Vivianne 
Fredriksson och strängmusiken gjort besök 
på olika omvårdnadsboenden. Församlings-
medlemmar som inte längre orkar ta sig till 
kyrkan har fått besök av pastorsteamet och 
av medlemmar i besöksgruppen. Försam-
lingens seniorer inbjöds till jullunch efter 
gudstjänsten 3:e advent då ett 60-tal deltog.

I samarbete med RPG har utåtriktade 
samlingar anordnats liksom studiegrupper 
och bokcirklar.

Integration
Under januari till mars månad bedrev 
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Pingstkyrkan tillsammans med de övriga 
kyrkorna i Karlskrona ett härbärge för EU-
migranter. Karlskrona kommun bidrog med 
ekonomiskt stöd samt lokal i Lyckeby gamla 
skola. En restaurang i Karlskrona skänkte 
mat 1 ggr/ vecka till de boende.

En ny ansökan för vintern -17/18 skickades in 
i april/maj vilken beviljats av kommunen. 

Under året har vi haft två internationella 
gudstjänster tillsammans med Holmsjö 
Filadelfia och Kungsmarksgruppen då 
tolkning skett till engelska och farsi. Lunch 
har serverats efter gudstjänsten till ca 150 
personer, varav många asylsökande och 
nysvenskar. 

Hemgrupper
Hemgrupperna har haft en stor betydelse för 
många under året. En möjlighet att dela livet 
i en mindre grupp. Ledarna för hemgrup-
perna har fått råd och stöd av Birgun och 
Rolf Petersson. Den grupp som växt särskilt 
de senaste åren är Unga vuxna. 

Alpha
Många har fått möjligheten att samtala om 
den kristna tron i Alpha-kurserna. 

Alpha 1.0: vände sig till de som vill få tag i 
den kristna trons grunder.

Alpha 2.0: vände sig till de som redan gått 

grundkursen och vill växa vidare i sin tro. 

Att våga stanna: vände sig till de som vill 
samtala om att våga stanna upp, att våga 
stanna kvar. 

MISSION
När apostlarna kommer tillbaka från sina 
missionsresor är de trötta. Jesus ser det och 
tar med dem i båt till en, vad det var tänkt, 
ödslig plats. Besvikelsen som vilken båtägare 
som helst känner över att den tilltänkta 
landstigningsplatsen inte var tom infinner 
sig. Där är fullt av folk, långt från närmaste 
by och matställe, och Jesus förbarmar sig 
över dem. Han undervisar dem och när 
apostlarna säger åt Jesus att skicka iväg dem 
så säger Jesus: ”Ge dem ni att äta.”

Att ge människor mättnad till ande, själ 
och kropp så att det himmelska hemmet 
blir nåbart är något församlingen gör 
tillsammans med de så värdefulla mis-
sionärerna på plats och organisationer som 
IBRA och PMU. Församlingen har under 
året haft delunderhåll i Niclas Collén IBRA 
verksamhetsledare, Anne Collén syriska 
flyktingar Jordanien som tyvärr avslutade 
sin tjänst i november. Annelie Lennartsson 
regionsledare IBRA med särskilt ansvar för 
norra Afrika, vidare Paulina och Daniel 
Brolin Thailand samt Matilda Pitîk Serbien 
med särskilt fokus på barn. Hemifrån arbetar 
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Anita och Göran Olsson Peru samt Ethel och 
Anders Bertling Bolivia oförtrutet.

Verksamheten i Thailand har berört såväl 
församlingstillväxt som gatubarn och fångar 
i kvinnofängelse. 

I Bangladesh har CDC (Christian Dicipleship 
Center) där Vijaya Chowdhuri är direktor 
bedrivit bibelskola på grundnivå samt sociala 
projekt i slummen.  Faizun Nessa har lett 
PARAS, ett arbete som arbetar för utsatta 
barn och kvinnor. I Hilltracts pågår ett 
församlingsplanteringsprojekt där uppbygg-
nad av skolverksamhet ingår.

Lokala kristna ledare i MÖNA (Mellan-
östern/Nordafrika) har fått stöttning och 
undervisning. 

I Ukraina och Ungern har behovet varit 
vänskap från församlingar utanför landet.

Hela familjen Pitîk är engagerade i att ge 
evangelium på alla livets områden i Serbien. 
Barnen och ungdomarna är i särskilt fokus 
genom flera barn- och ungdomsläger.

Sjukhuskyrkan har under året utvecklats. 
Flera volontärer har anslutit.

Det har gjorts flera missionsresor under året. 
Bertlings besökte Bolivia under 4 veckor 
i mars/april. Årets ungdomssatsning gick 

under hösten till Ungern. Bangladesh fick 
besök av Linnea och Pernilla Bergström, 
Elisabeth och Rupert Lindén som var 
inbjudna till examensdag för studenter på 
CDC där skolans rektor sedan 35 år, Sudhir 
Halder, gick i pension och ersattes av Stepen 
Semon Biswas.

Ekonomiskt stöd med särskilda beslut har 
gått till:

- Philip Adhikarys arbete bland rohingy-
asflyktingarna i södra Bangladesh.

- Hjälpsändning till Izmail. Birgitta och 
Elon Vernersson tömde lagret på brand-
stationen de förfogat över under många 
år vilket nästan fyllde lastbilen. Resten 
fylldes efter annonsering i församlingen. 
Sändningen togs emot med tacksamhet.

- Sjukhuset i Lemera som arbetar bland 
våldsutsatta kvinnor.

- PMU-projekt ”Om jag blir stor” med 
särskild insamling under julkonserterna.

- Översvämningsreparationer i Chuluca-
nas och Bangladesh.

- Sydsudan – Pingstkyrkan Jönköping och 
PMU.

- Bolivia – Motorcykel för transport mel-
lan byarna samt till internat i Capiren-
dita.

- Peru – extra insamling under hösten för 
reparationer av förstörda byggnader för 
verksamheten.

Församlingen har även haft besök från 
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missionsfälten.
- Niclas Collén 12-13 februari.
- Pinto Hossain möte i Kalmar.
- Nelia & Gennadii Ivanenko tillsammans 

med Nina & Sergiy  Moskvychov.
- Matilda Pitîk 14 maj.
- Annelie Lennartsson 1 oktober.
- Margareta Pitîk 12 november.

Det är med stor tacksamhet till Gud som 
Missionsrådet ser tillbaka på församlingens 
arbete under 2017. De gåvor församlingen 
fått har förvaltats väl.

PINGSTKYRKANS  
SECONDHAND

Året 2017 innebar en del förändring 
både gällande verksamhetsledning och 
butiksutveckling. Björn Mikmar valde att 
lämna sin tjänst som verksamhetsledare i 
samband med vår semesterstängning. Under 
hösten började Mattias Lundström som ny 
verksamhetsledare och tog över den dagliga 
arbetsledningen. Vi projektanställde också 
Malin Borneheim under 6 månader som 
butiksledare med särskilt ansvar att utveckla 
butiken och formerna kring skyltning och 
visualisering av varor. På dagtid har ca 8-10 
personer arbetat i butiken via utvecklings-
anställningar, praktikplatser och andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta är 
basen för att butiken fungerar. Den ständiga 
utvecklingen bygger trots allt på våra 

volontärer som varje vecka i olika omfattning 
lägger massor med timmar på uppackning 
och prismärkning samt försäljning på 
tisdagar och lördagar.

Under året har verksamheten fortsatt utveck-
las positivt vilket genererat ett stort överskott 
som gått ut i de olika biståndsinsatserna. 
Försäljningen under året uppgick till drygt 
3,8 miljoner. Totalt har vi kunnat skicka ut 
nästan 1.5 miljoner kronor i olika insatser 
både lokalt i vårt närområde och utomlands 
inom församlingens kontaktområde. 

Exempel på lokala insatser är Sjukhuskyrkan 
och Kamratstödsprojektet. Bland de större 
internationella hjälpinsatserna kan nämnas 
insamlingar i samband med församlingens 
konserter där församlingen med Second 
Hands medel lagt två kronor till varje 
insamlad krona. Vårkonsertens insamling 
till sjukhuset i Lemera innebar att vi kunde 
skicka ut drygt 73 000 kr varav drygt 48 000 
kr från Second Hand. På Julkonserterna 
samlade vi in ungefär 29 000 och Second 
Hand fyllde på med ytterligare 58 000 kr.  
Bland andra stora insatser under året kan 
nämnas en hjälpsändning till Ukraina med 
kläder och prylar som vi mestadels fick från 
Elon och Birgitta Vernersson, ett stort tack 
till dem och deras arbete med att hjälpa 
vännerna i Ukraina.  
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Café2 som har blivit en viktig träffpunkt 
både på tisdagar och lördagar har också 
ökat försäljningen under året. Försäljningen 
för hela 2017 slutade på drygt 350 000 kr 
att jämföra med ca 275 000 kr under 2016. 
Under våren passade vi på att bygga om delar 
av Caféköket för att få en mer ergonomisk 
arbetsmiljö vid hantering av disk och i slutet 
av året köptes det in en ny kaffebryggare. 
Totalt har vi investerat drygt 60 000 kr under 
2017 i förbättring av arbetsmiljön i vårt café.

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. Där i ligger ansvaret 
för församlingens gudstjänster, tro, andliga 
vägledning och visionsarbetet. I försam-
lingstjänarkåren fanns vid årets ingång 18 
personer. Rolf Petersson och Ulf Sundkvist 
lämnade under året församlingstjänarkåren. 
Under året har församlingstjänarkåren 
jobbat särskilt med föreståndarfrågan, 
visionära och strategiska frågor och mis-
sionsfrågor.

Församlingstjänare vid årets slut var: Per 
Allert, Tomas Jönsson, Rupert Lindén (vice 
föreståndare), Mikael Severinsson, Magnus 
Taubert, Maria Ekroth, Mattias Ekroth, 
Christina Pettersson, Louise Sundkvist, 
Anna Stolpestad, Viktoria Eriksen, Björn 
Mikmar, Kerstin Lundström, Markus 
Lundström (styrelsens ordförande) samt tf 
föreståndare Göran Olsson som lett försam-
lingstjänarkåren och Pernilla Bergström 
(ungdomspastor). Totalt 16 personer.

Styrelsen
Församlingens styrelse består av ledamöter 
från församlingstjänarkåren och har 
det juridiska ledningsansvaret i form av 
arbetsgivaransvar, samt förvaltning av 
församlingens tillgångar, så som byggnader, 
ekonomiska medel och egendom. Styrelsen 
har en gedigen kompetens inom styrelsens 
olika ansvarsområden. 
Tacksamheten är stor till alla de som under 
året stöttat församlingen ekonomiskt. Under 
2017 nåddes inte riktigt insamlingsmålet på 
215 000 kr per månad. Trots det slutade året 
med ett positivt resultat. Detta beror främst 
på att det inte anställdes någon föreståndare 
under året, men också pga sponsring från 
flera företag, ekonomisk återhållsamhet och 
god förvaltning. För detaljer om ekonomin 
hänvisas till förvaltningsberättelsen i 
bokslutet.
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Följande personer har utgjort församling-
ens styrelse under 2017:

Markus Lundström ordf. 
Ulf Sundkvist v. ordf. till 2017-07-31 
Göran Olsson v. ordf. från 2017-08-01 
Rupert Lindén, 
Mattias Ekroth, 
Björn Mikmar, 
Kerstin Lundström och 
Viktoria Eriksen.

Medlemmar
Församlingen hade 672 medlemmar den 
31/12 2017.

Döpta – 12.
Inflyttade – 3.
Avlidna – 10.
Utflyttade – 5.

Anställda 2017
Den 31 december fanns 17 anställda i 
församlingen. Under året avslutade Ulf 
Sundkvist sin tjänst som föreståndare. Björn 
Mikmar slutade som verksamhetsledare 
för Secondhand. Anne Collén avslutade sin 
tjänst som missionär. 

Övriga anställda var:
Göran Olsson – pastor och tf föreståndare, 
Kristina Olsson – ekonomiadministratör, 
Carina Holmesson – musikpedagog, ledare 
barnmusik och musiklekis, 
Pernilla Bergström – ungdomspastor, 
Tomas Jönsson – föreståndare för 
Lp-verksamheten och Mattias Lundström - 
verksamhetsledare för Second hand.

Övriga medarbetare på Lp, Second Hand 
och härbärget var: 
Anders Gustavsson, Alexander Olsson, David 
Hansson, Malin Bornerheim, Benny Karls-
son, Sabir Mohammadi, Anders Månsson, 
Stina Olofsson, Mikael Nilsson, Martin 
Rosengren och Daniela Mihai 

Årsberättelsen är skriven och sammanställd 
på uppdrag av församlingens styrelse.

Karlskrona 2018-02-02

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 
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En kyrka som vill  förmedla och gestalta 

• Hela evangeliet till  

• Hela människan i   

• Hela världen  

• Hela tiden

I det redaktionella arbetet har Göran Olsson och Daniel Holmesson deltagit.

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

Foto: Göran Olsson med flera.   Layout: Morten Ravnbö


