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Med Guds hjälp har vi tillsammans banat
väg för evangeliet i Karlskrona och över vår
värld. Genom alla våra olika verksamheter
har människor fått möta evangeliet.

En röst ropar: Bana väg för Herren
genom öknen, gör en jämn väg i
ödemarken för vår Gud!

I gudstjänster, andakter, konserter, bön,
läger, mission, personliga samtal och på
många andra sätt har vi röjt väg till Jesus,
han som är dörren till frälsning.

(Jes. 40:3)

Årsberättelsen säger långt ifrån allt, men den
ger oss möjlighet att berätta något av allt det
som skett i församlingens olika verksamheter
under 2018.

Se, jag har ställt en dörr öppen
för dig som ingen kan stänga.

Gud har öppnat en dörr för evangeliet i
Karlskrona. En öppen dörr att förkunna
evangeliet om Jesus Kristus för de människor
som finns i staden. Många människor har
genom åren funnit denna dörr till frälsning.
Denna port som Gud öppnat är fortfarande
öppen.
Vi har en vision och ett uppdrag: att med
Jesus i centrum förmedla och gestalta hela
evangeliet till hela människan, i hela världen,
hela tiden. Vårt gemensamma uppdrag är
att bana väg så att människor finner denna
öppna väg till evangeliet. Allt det vi gör som
församling skall peka på det som Gud har
öppnat, allt ska peka på Jesus Kristus.
Vi känner stor tacksamhet till Gud för allt
fantastiskt som skett under 2018.
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BARNRÅDET
2018 innebar en del förändringar som
berörde barnen. Söndagsskolan lades ned
och i dess ställe kom Knatteklubben och
Bibelklubben varannan söndag. Insamlingen
av kollekt ersattes med att barnen bakar eller
skapar något i Knatteklubben vid varje träff
som de sedan säljer i sitt stånd på kyrktorget
efter mötet, pengarna går fortfarande till
barnen i Bolivia. Åldern då man får en egen
Bibel från församlingen sänktes, vilket
innebar att det var ett stort gäng som fick ta
emot en Bibel på julfesten eftersom det var
både nio- och tioåringar som stolta och glada
tog emot sin gåva.

Sedan flera år tillbaka är det varje vår Tältkalas i Lyckeby men detta år blev det kalas även
på hösten. Under två kvällar i oktober var det
Kyrkkalas där barnen från Joy ansvarade för
större delen av innehållet.
Det var även mycket som inte förändrades,
såsom Joyful, Barnmusiken, Spädbarnsmusiken, Joy, MP, Gott & Blandat, Knatteläger,
Sommarläger och föräldrasamlingar. Inför
2019 ber vi om ännu fler ledare som vill vara
med oss i arbetet mot vårt mål som inte
förändras – att ge barnen möjlighet att lära
känna Jesus!

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 julkonserterna, som var mycket
välbesökta även i år.
Vid dessa konserter deltog församlingens
orkester, sångsolister samt körerna Joyful,
Second Voice och By Mercy. Vid höst/vårkonserterna medverkade dessutom Natasha
Nilsson, Anna Samuelsson, Ann-Sofie
Wiberg & Anders Othén.
Vid tre tillfällen har församlingen haft ”Live
på riktigt”, en kväll med mat, musik och
gemenskap.

Under våra gudstjänster och övriga sammankomster har församlingen ett stort antal
sångare och musiker som medverkat som
lovsångsteam och solister.
Också detta år anordnade församlingen ”Live
Pingst” under skärgårdsfesten vid kyrkans
entré/café. Då fick även flera olika sånggrupper och solister chans att sjunga och spela.
Varje tisdag samlades Second Voice. Det kom
i snitt 40 sångglada personer till kyrksalen,
där ungefär hälften av sångarna är medlemmar i församlingen. Kören har sjungit på
Second Hand på 1:a advent, de har medverkat
vid konserttillfällen samt vid några förmiddagsgudstjänster. De besökte även Torhamns
frikyrka på våren.
Varje onsdag och torsdag samlades ca 40
barn och föräldrar till Spädbarnsmusik
och Musiklekis där de flesta inte tillhör
församlingen.

UNGDOMSRÅDET
Vi känner stor tacksamhet till Gud för det
gångna året bland ungdomarna.
Framförallt är det fredagskvällarna med Station som har haft stor betydelse. Station har
blivit en mötesplats, för att dela livet och växa
i tron på Jesus. Ungdomskvällar som präglats
av god undervisning och varm gemenskap.
Även Mission Possible och Confirmation
Challenge har haft ett fantastiskt år med
många utmanande och givande samtal.
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Även i år arrangerades ett sportlovsläger
till Trysil, vilket var till stor glädje. Flertalet
ungdomar berördes av Gud och tog viktiga
beslut.

SATELLITVERKSAMHETERNA

Hösten startades med övernattning i kapellet
i Rödeby där det delades god gemenskap,
undervisning och skratt. Hösten avslutades
med julfest tillsammans med Karlshamns
ungdomar och nyårskonferens. För de
ungdomar som valde att stanna hemma över
nyår anordnades ett nyårsfirande med mat
och gemenskap, ett 30-tal ungdomar var
med.

Församlingen driver ett pionjärarbete
i Kungsmarken, ett invandrarområde i
Karlskrona. Varannan lördag med undantag
för sommaruppehåll har samlingar med deltagare från bl.a. Iran, Nigeria, Syrien, Indien,
Afghanistan, Sierra Leone och Sverige
hållits. Gudstjänsterna som hålls i hyresgästföreningens lokal på Kungsmarksvägen 43
har präglats av bön, lovsång, gemenskap och
undervisning. Ett 30-tal personer har deltagit
på gudstjänsterna.

Under hösten gjordes en större satsning på
Station+ som var ett bra tillfälle att bjuda
med sina kompisar. Resultatet blev flera nya
besökare och ett stort kreativt engagemang
bland ungdomarna. Under året har samarbetet mellan andra pingstkyrkor i södra
Sverige vuxit sig allt starkare, vilket resulterat i gemensamma ungdomsmöten och
ungdomsträffar som HOPE18, PRE- UNITE
och nyårskonferens UNITE18 i Malmö.
Nyhemsveckan och Senorendraget 2018 har
dessutom haft stor betydelse för tron och i
livet hos de ungdomar som valt att haka på.
Under året har även unga-vuxnagruppen
troget träffats varannan vecka. Genom
gruppen har flera kommit till tro, vuxit i sin
tro och kommit in mer i församlingen, samt
fått tjäna på olika gudstjänster.

Kungsmarken

Samarbetet med Pingstförsamlingen i Holmsjö som startade 2016 har fortsatt under 2018
och under året har arbetet med Alphaundervisning varannan torsdag också fortsatt.
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 dessa
gudstjänster har det bjudits på lunch med en
variation av maträtter från olika länder
Under året har undervisningen i gudstjänsterna relaterat till temat ”Vad vi har i Jesus”
med ämnen som Kom och se, Kom till mig,
Det eviga livets ord, Löftet om Anden,
Betydelsefull i Jesu ögon och Ett erbjudande
från Jesus.
Genom Guds nåd har under året 6 personer
låtit döpa sig.
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Rödeby
Under 2018 har verksamheten i kapellet
Rödeby haft samlingar på tisdagar och
torsdagar med ett uppehåll under juni och
juli, då det inbjudits till sommarmöten vid
två tillfällen. Undervisning och förkunnelse i Guds Ord har varit det centrala i
samlingarna. Även väckelsemöten med olika
inbjudna talare och sångare har genomförts.
På nyårsdagen hölls traditionsenligt
gemensam gudstjänst med Svenska kyrkan
i Rödeby, medverkade gjorde kyrkoherde
Mats Svensson och Anders Bertling och
Senorenteamet bjöd på sång.
Gemenskap och kontakt med Rödebybor har
stärkts under året genom hembesök, mail,
sms och telefonkontakt.
Under året har följande talare/sångare
medverkat: Kjell Ogenblad, Folke Steen,
Lennart Lindstedt Noomi Hedström, Second
Voice, Nils Dahlgren, Senorenteamet, Barbro
och Gullvi, Salig Blandning från Nybro,
Ingela Hedberg, Gitte och Anders Lovemo,
Tomas Jönsson och LP.

LP-VERKSAMHETEN
LP-verksamheten i Karlskrona har med
Jesus i centrum fortsatt det viktiga arbetet
med utsatta människor. För LP är drogfrihet
ett av målen men det största målet är att
människor blir frälsta och lär känna Jesus.

renovering av möbler, försäljning, flyttservice
och flyttstädning. Secondhandförsäljningen
är öppen två dagar i veckan.
Dagarna inleds med en morgonsamling. Den
utgår från arbetsmaterialet ”Vägen till livet”
som är LPs behandlingsprogram. Det tar upp
bland annat insikt, vilja, tro och upprättelse.
De som är inskrivna på LP deltar även i
församlingens Alphakurs. LP är också
engagerade i ”Live på riktigt”.
Resor till möten och konferenser har
anordnats under året. En regiondag
genomfördes i Karlskrona 20/10. Vecka 31
deltog man också på LPs sommarkonferens
på Gullbrannagården i Halmstad.
Två stora loppisar och en julmarknad har
genomförts under året.
Hembesök och andra hjälpinsatser har gjorts.
Under året har LPs föreståndare Tomas
Jönsson blivit anställd av LP-riks som
regionledare för LP i Skåne och Blekinge på
25%.
Församlingar och organisationer har varit på
studiebesök för att inspireras och ta lärdom
av Karlskronas sätt att arbeta.
Under året har ett bredare samarbete med
församlingens secondhandbutik startat. LP
utför transporter åt Second hand på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Den dagliga verksamheten är öppen måndag
till fredag 8:00 till 15:00. Arbetet innefattar
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DIAKONI, OMSORG,
SENIORVERKSAMHET
OCH INTEGRATION
Pastorsteamet och volontärer har mött
många hjälpsökande som i tider av nöd sökt
sig till kyrkan för andlig vägledning och
materiell hjälp.
Besöksverksamheten har letts av Ethel
Bertling som tillsammans med Vivi-Ann
Fredriksson och Strängmusiken gjort
regelbundna besök på olika omvårdnadsboenden. En besöksgrupp med ett 20-tal
medlemmar har haft regelbunden kontakt
med äldre och sjuka medlemmar som inte
längre orkar komma till kyrkan. Utåtriktade
samlingar för daglediga har i samarbete
med RPG arrangerats vid ett flertal tillfällen
liksom flera olika studiegrupper som samlats
för bokläsning och samtal.
I samarbete med affärskedjan Willys har
matvaror hämtats en gång i veckan och
distribution har skett till behövande. Detta
arbete har intensifierats under sista delen av
2018. Tillsammans med fem andra kyrkor i
kommunen har planering pågått att projektanställa en person på 50 % under 6 månader.
Syftet har varit att undersöka om det finns fler
affärskedjor som vill vara med i arbetet och om
det går att få ekonomisk bärighet i projektet för
framtiden. I arbetet ingår även att bygga upp
ett samarbete med olika myndigheter.
Internationella gudstjänster med efterföljande lunch har anordnats en gång per
termin för att underlätta integration och
stärka samhörighet.
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MISSION
Ur skapelsedagens sjätte dag ljuder Guds
röst om att uppfylla jorden. Detta ekar
även i Jesu ord om att förkunna evangeliet
till hela skapelsen. Evangeliet har genom
församlingens försorg nått människor både
i storstäder och människor som lever under
enkla förhållanden i djungeln.
Församlingen har varit med i delunderhåll
för flera missionärer i fält, Niclas Collén
verksamhetsledare IBRA, Annelie Lennartsson
regionledare MÖNA/IBRA, Matilda Pitîk
Serbien, Paulina och Daniel Brolin Thailand.
Ett stort jobb har lagts ner hemifrån genom
Anita och Göran Olsson Peru samt Ethel och
Anders Bertling Bolivia.

Bangladesh
I Bangladesh finns CDC, ett bibelcenter med
socialt arbete i slummen som leds av direktor
Vijaya Chowdhuri.
Bandarban Hilltracts evangeliserar och
underhåller 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.
Missionärer har välsignats och skickats iväg
till Kambodja där en ny församlingsgrupp
etablerats.

Ukraina
Vännerna i Izmail har under året lidit
mycket på grund av den krigssituation som
råder i landet. Fattigdomen breder ut sig.
I juni månad skickades en delegation till
Izmail. Vänskapen uppskattas stort.

RBC får människor hjälp i form av massage,
sjukgymnastik, mat och viss läkemedelsbehandling. Skolor får i PRONAR kunskap
kring hur incest ska motverkas. I Bibelinstitutet växer människor i sin andliga tjänst vilket
gör att evangeliet når ännu längre.

Serbien

Övrigt

Från Pingstförsamlingen i Hässleholm utgår
familjen Pitîk. Med delunderstöd till Matilda
och bidrag till verksamheterna som innefattar
barn- o ungdomsläger, samt läxhjälp bidrar
församlingen med att återuppbygga den
utdöende församlingen i området Banaten.

Missionskonferensen ’Sänd’ i Uppsala 17
mars.
Stina Olsson och Tomas Simonsson besökte
IBRA-konferensen Together på Cypern med
syfte att knyta kontakter i MÖNA-området

Ungern

Församlingen hade glädjen att inbjuda till
missionshelg i slutet av april. Anna-Karin
och Henry Stålgren missionärer i Rwanda/
Burundi medverkade tillsammans med Tatta
Lennartsson IBRA och Julia Karlsson Testa
Mission. Ämnet var Mission förr, nu och i
framtiden.

Vänskapsbanden med pastor Tamás
underhålls. Arbetet i Paks växer. Ny tomt för
utvidgad verksamhet har införskaffats, både
kyrka och secondhandlokal byggs. Tamas
leder en årlig retreat för serbiska pastorer.

IBRA
MÖNA (Mellanöstern/Nordafrika) med
särskild inriktning på norra Afrika, understödjer lokala medarbetare genom Annelie
Lennartsson. Annelie utgår från kontoret på
Cypern med många resor för att uppmuntra
och leda de lokala medarbetarna.

Bolivia
Oscar Garzone ansvarar för församlingsarbetet i området kring Charagua/San Antonio. Förutom nyplanteringar av församlingar
underhålls de äldre grupperna. Ett socialt
arbete med skolinternat bedrivs i San Antonio.

Peru
Med bas i Chulucanas når evangeliet i dess
olika former byar långt in i djungeln. Genom

Sarah Nilsson har fått bidrag till studier på
Bibelskola Equip.

Extra insatser under året:
-

Hjälpinsatser
Läxhjälp i Serbien
Elevavgifter, Same, Tanzania
Vård för komplicerat armbrott för en av
pastorerna i Peru
Bibelskola, Nagaland, Indien
Secondhandprylar till Ungern
Burundihjälpen
Bibelinstitutet i Peru
Nutritionsinsats RBC
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PINGSTKYRKANS
SECONDHAND
När väl vi summerar ihop 2018 kan vi
konstatera att trots den svaga försäljningen
i början av året lyckades vi faktiskt passera
försäljningsrekordet från 2017 med några
tusenlappar tack vare en riktigt bra slutspurt
under årets tre sista månader. Att försäljningen vacklade lite i början av året berodde
på det svaga inflödet av varor under januari
till mars. I början av mars var det ganska
tomt i våra lager men så fort våren började
visa sig började det också röjas i hemmen och
inflödet av varor var snart återställd. Totalt
sålde vi för 3 820000 kr. Vi nådde inte riktigt
upp till de 4 miljoner som vi budgeterat men
tror att vi kommer att nå dit under 2019 om
vi kan få ett mer jämnare inflöde av skänkta
varor.
I mitten av september började Fredrik
Åkesson jobba hos oss som butiksledare
med särskilt ansvar att utveckla butiken och
formerna kring skyltning och visualisering
av varor. Hans arbete tror vi är en bidragande
orsak till den ökade omsättningen under
hösten. Fredrik har också frigjort tid för
verksamhetsledaren som kunnat jobba mer
runt verksamhetsplanering och mycket kontakter med arbetsförmedlingen som under
året har öppnat upp möjligheter för oss att
anställa med hjälp av ett bidrag som kallas
för extratjänst. I nuläget är det flera personer
i vårt dagliga arbete som har anställning hos
oss tack vare denna bidragsform. Basen för
att butiken fungerar och ständigt utvecklas
bygger trots allt på våra volontärer som varje
vecka, i olika omfattning lägger massor med
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timmar på uppackning och prismärkning
samt försäljning på tisdagar och lördagar.
Utan detta arbete hade vi inte kunna göra
alla de goda insatser som vi gjort under året.
Bland insatserna under 2018 kan nämnas
vårt fortsatta stöd till Sjukhuskyrkan,
Internatet i San Antonio, Bolivia. I
Chulucanas, Peru, har vi fortsatt att
stödja habiliteringscentret för barn med
funktionsnedsättningar, projektet ”Barnens
Rätt” samt Bibelseminariet. I samband med
Julkonserternas insamling till Panzisjuhuset
kunde församlingen med Second Handmedel
lägga till två kronor för varje insamlad
krona. Total skickades det drygt 110 000 kr
till Panzisjukhuset. I Serbien har vi kunnat
göra nya satsningar på skolprojekt, läxhjälp
och läger för barn som lever i ganska svåra
förhållanden. Vi har också gjort insatser för
Rohingyafolket i Burma och i samband med
besök i Izmail, Ukraina kunna överlämna en
gåva till församlingen för deras diakonala
arbete. I Bangladesh har vi under året
bidragit med Second Handmedel i tre olika
projekt. Dels bibelskolan CDC och dels
PARAS-projektet för barn med funktionsnedsättningar samt ett relativt nytt skol
och församlingsprojekt i ett svårtillgängligt
område som heter Hilly Tracks. Alla insatser
koordineras av församlingens missionsråd
och församlingens styrelse.
I våras, den 2e maj hade vi vår årliga
personalfest med drygt 70 deltagare.
Verksamhetsledaren Mattias Lundström
fick tillfälle att närmare presentera sig och
vi kunde äta och trivas tillsammans. Vi
har också under året haft en bussresa till

Kristianstad då alla anställda och volontärer
bjöds med på en ”kick-off” tillsammans
med PMU. Det var både arbeten i grupper
med tips och delande av erfarenheter och
ett studiebesök i deras butik. En mycket
uppskattad och inspirerande dag.
I slutet av året började vi ett samarbete
gällande transporter tillsammans med
LP-verksamheten. LP sköter det mesta av
transporterna åt Secondhand med hämtning
av saker måndagar, onsdagar och torsdagar.
Det fungerar redan bra men vi tror att
vi ytterligare kan utveckla och förbättra
detta samarbete under kommande år.
Transportgrupperna med volontärer som
kör på tisdagskvällar gör ett mycket bra jobb,
det arbetet fortsätter och vi ser gärna att
ytterligare några personer vill ansluta till den
gruppen.
Vi har också ett stort behov av fler volontärer
i butiken, framförallt i grupperna som
ansvarar för tisdagskvällar och på lördagar.
Vi välkomnar alla som vill vara med och
göra nytta, även den som känner att man
bara kan rycka in som kassahjälp under ett
par timmar på lördagen är varmt välkommen
att anmäla sitt intresse.
Café2 som är en viktig träffpunkt på både
tisdagar och lördagar har ökat försäljningen
under 2018 och den slutade på drygt 362 000
kr, strax över förra årets omsättning som var
på 353 000. Vi märker tydligt att kunderna
trivs i vårt café och de sitter gärna kvar länge
och njuter av både sällskap och gott fika.
Även här finns det plats för fler volontärer på
tisdagar och lördagar.

När vi blickar fram mot 2019 är det just
volontärfrågan som vi hoppas se en bra
lösning på. Vårt nystartade samarbete med
LP föder också nya tankar på att kunna lösa
en samlokalisering. I nuläget finns det inget
skarpt förslag men vi hoppas och ber för en
bra lösning som leder till god utveckling för
både Second Hand och LP.
När vi summerar ihop året gör vi det med
stor ödmjukhet och tacksamhet för den
möjlighet som vi genom Second Hand har
att kunna göra skillnad för människor både i
vårt närområde och i andra delar av världen.
Vi är också tacksamma för den träffpunkt
butiken är och hur vi får möjlighet att genom
våra handlingar synliggöra vår tro.
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.
I församlingen 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. Församlingstjänarkåren består
av äldste och diakoner som gemensamt
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ansvarar för församlingens gudstjänster, tro
och andliga vård, men också för visionsarbetet. Under året har församlingstjänarkåren
jobbat särskilt med föreståndarfrågan,
visionära och strategiska frågor under
rubriken Framtidens mötesplats.
Louise Sundkvist 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, Markus Lundström (styrelsens
ordförande) samt tf föreståndare Göran
Olsson, som lett församlingstjänarkåren och
Pernilla Bergström, ungdomspastor. Totalt
15 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.
Församlingens ekonomiska grund vilar på
frivilliga gåvor. Vi känner stor tacksamhet
till alla de som under året stöttat församlingen ekonomiskt. Vi nådde under 2018
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inte riktigt upp till insamlingsmålet på 215
000 kr per månad. Ändå slutade året med
ett positivt resultat. Detta beror främst på
att det inte anställdes någon föreståndare
under året, men också genom ekonomisk
återhållsamhet och god förvaltning samt
sponsring från flera företag. 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 2018:
Markus Lundström ordf.
Göran Olsson v. ordf.
Rupert Lindén
Mattias Ekroth
Björn Mikmar
Kerstin Lundström
Viktoria Eriksen

Medlemmar
Församlingen hade 667 medlemmar den
31/12 2018.
Döpta – 11.
Inflyttade – 5.
Avlidna – 13.
Utflyttade – 6.
Utträde – 2.

Anställda 2018
Den 31 december fanns 14 anställda i
församlingen:
Göran Olsson – pastor och tf föreståndare

Årsberättelsen är skriven och sammanställd
på uppdrag av församlingens styrelse.
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Kristina Olsson – ekonomiadministratör
Carina Holmesson – musikpedagog, ledare
barnmusik och musiklekis

Viktoria Eriksen

Pernilla Bergström – ungdomspastor

Styrelsens sekreterare

Tomas Jönsson – föreståndare för LPverksamheten
Mattias Lundström - verksamhetsledare för
Secondhand
Fredrik Åkesson – butiksledare på Second
Hand

Övriga medarbetare på LP och
Second hand var:
Anders Gustavsson, Alexander Olsson,
Sabir Mohammadi, Stina Olofsson, Mikael
Nilsson, Nasir Neyaz Mohammad och
Mohammad Alsaeed.

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
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En kyrka som vill förmedla och gestalta
• Hela evangeliet till
• Hela människan i
• Hela världen
• Hela tiden

Adress:
Tel exp:
E-post:
Hemsida:
Bankgiro:
Swish-nr:

V Köpmansg 5, 371 34 Karlskrona
0455-555 40
info@pingstkyrkankarlskrona.se
www.pingstkyrkankarlskrona.se
982-2032
123 060 99 17

