
ÅRSBERÄTTELSE
2020 



2020 blev ett år som går till historien av olika  
anledningar. Året började med ett mindre 
100-årsfirande där församlingen hade den stora 
glädjen att välkomna Niclas och Lene Madestam. 
Det blev en helg med en välfylld kyrka, tårta,  
gemenskap, välkomsttal och installation av  
Niclas som ny föreståndare. Februari inleddes 
med en välsignad bön- & lovsångsvecka och 
avslutades med en visionssöndag. Sedan kom 
mars… 

En pandemi som ingen av oss upplevt förut, skakade om hela 
världen. Precis som många gånger tidigare i tider av oro, så vän-
de vi oss till Bibeln för att söka hopp och tröst. Enligt bibelappen 
YouVersion var Jesaja 41:10 den populäraste bibelversen under 
2020.
 
Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är 
din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min 
rättfärdighets högra hand.
(Jesaja 41:10)

Pandemin påverkade även församlingens verksamhet. Mottot 
blev: ”Vi ställer inte in, vi ställer om.” För att möjliggöra denna 
omställning gjorde många en fantastisk insats. Gudstjänster, 
bönesamlingar m.m. blev digitala. Smågrupper började mötas 
ute, nya initiativ togs, kreativiteten flödade. 

Under ett år av stora utmaningar valde församlingen även att 
satsa på framtiden. En ny mötesplats, ett socialt center på Gull-
bernavägen 4 började ta form. En gemensam lokal för LP och 
Secondhand, med spännande utvecklingsmöjligheter. 

När vi ser tillbaka på ett mycket annorlunda år, känner vi stor 
tacksamhet till Gud, men också tacksamhet till alla som bidragit 
med böner, engagemang, kunskap, tid och ekonomiska medel. 
Årsberättelsen skildrar långt ifrån allt som hänt under 2020. 
Men förhoppningsvis kan årsberättelsen ge en god tillbakablick 
på året som gått.

BARNR ÅDET
2020 inleddes på ett härligt sätt med nystart för samlingar för 
våra barn under gudstjänsttid. Söndagsäventyret och Bibelklub-
ben gjorde att det gavs möjlighet för alla att få bibelundervisning 
anpassad för sin ålder. Detta har också inneburit flera nya ledare 
i barnverksamheten. Bara ett par månader in på det nya året för-
ändrades tillvaron, pandemin gjorde att mycket fick göras på ett 
annorlunda sätt. Storleken på grupperna anpassades och lokaler 
byttes, när tillfälle väl gavs bjöds det in till flera träffar, grupper 
som brukar vara inomhus möttes utomhus, sommarläger blev 
dagläger, sångstunder skedde över Zoom och kontakter hölls 
via sms-grupper. Tältkalaset ställdes in men när det var dags 
för Kyrkkalas genomfördes det online av en mindre grupp barn. 
Barnbidraget, inslaget där barn visar något, löstes genom att en 
banan i pyjamas, en pingvin, en trollkarl, Pikachu och en apa, 
tillsammans med ett filmteam åkte hem till barnen och filmade 
deras inslag. Även julfesten genomfördes online och utdelningen 
av biblar och godispåsar gjordes under ett par timmar efter fes-
ten, då alla barn var välkomna att hämta detta utanför kyrkan. 
Distansen hölls även om längtan att få krama om varandra var 
stor. Även om det blev på ett annorlunda vis så fortsatte vi att 
ge barnen grunden i kristen tro, möjlighet att erfara Gud och 
skapade tillfällen för dem att ta ställning och välja tron på Jesus.

MUSIKR ÅDET
Ett av de återkommande 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. Det har förstås varit en utma-
ning detta år, men de musikaliska mötesplatserna har ändå i viss 
mån kunnat hållas i det fysiska såväl som digitala rummet. I 
februari hade vi möjlighet att lyssna till bandet Vera under ”Live 
på riktigt”. Andra mötesplatser har varit Spädbarnsmusiken 
och Musiklekis. Församlingens gospelkör By Mercy kunde även 
bidra i scenkanalen genom Musik i Blekinge och på de streama-
de gudstjänsterna. Även församlingens kör Second Voice har 
bidragit till ett rikt musikliv. I lite mindre skala till antal, men 
med samma stora hjärta! Körerna höll i ända fram till november 
och har i sig varit en dyrbar träffpunkt med Jesus i centrum.

Gudstjänstmusiken har utöver körer också letts av lovsångsteam, 
yngre blandat med mer etablerade såväl som solister, främst av för-
samlingsmedlemmar. Med det vill musikrådet rikta ett stort tack 
till alla som medverkat och bidragit till att hålla musiklivet igång 

 Pingstförsamlingen i Karlskrona, en 
pigg 100-åring med sikte på framtiden".



under dessa försvårande omständigheter. Musikrådet vill också 
avsluta med att tacka Christer Hultgren som har valt att ta ett steg 
tillbaka. Hans sånger och musikarv finns kvar. Samtidigt hälsar 
musikrådet Thomas Jönsson välkommen in som tillskott i rådet. 

Det är synnerligen en skatt församlingen har i alla medlemmars 
musikaliska gåvor och vilja att tillsammans dela tron på Jesus! 

Varmt tack för allt!

UNGDOMSR ÅDET
2020 blev sannerligen ett omställningens år, men trots detta 
finns det mycket man kan se tillbaka på med tacksamhet till 
Gud. Vi har haft fredagskvällar i kyrkan med Station, Mp och 
CC där en del övergick till träffar online istället; mötesplatser 
med olika inriktningar där ungdomar har haft riktigt kul till-
sammans, delat livet, fått växa i tron på Jesus, fått undervisning 
och utmaningar. 

I februari arrangerades ett sportlovsläger i Trysil där vi detta år 
fick ett nytt, stort och fräscht boende. Det var ett gott ungdoms- 
och ledargäng som bidrog till god gemenskap och innerliga 
ungdomssamlingar, helt klart ett starkt och minnesvärt läger.

På sommaren anordnades dagläger för ungdomarna, vilket gav 
mersmak och eftertanke.

Station kickade igång höstterminen med höjdbana i Kalmar och 
visionssamling. Det blev en spännande, utmanande, gemen-
skapsbyggande och uppskattad kickoff.  Hösten avslutades med 
en god julfest och nyårsfest online tillsammans med hela Ble-
kinge Pingsts ungdomsverksamheter. Festivalen Unite-21 pågick 
dessutom online för ungdomarna under hela nyårshelgen. 

Under året startades även Ungdomsalpha upp, som sedan har 
fått pausa. Det blev ett fåtal men värdefulla träffar både för 
deltagare och ledare.

 

SATELLIT- 
VERKSAMHETERNA
Kungsmarken
Församlingen driver ett arbete i det invandrartäta området 

Kungsmarken. Varannan lördag fram till mitten av mars har 
samlingar med deltagare från bl.a. Iran, Nigeria, Syrien, Af-
ghanistan, Sierra Leone och Sverige hållits. Gudstjänsterna 
som besökts av ett 20-tal personer har präglats av bön, lovsång, 
gemenskap och undervisning. 

Samarbetet med Pingstförsamlingen i Holmsjö har fortsatt även 
under 2020. 
 Undervisningen i gudstjänsterna har bland annat berört äm-
nen som “kraften i Jesu blod”, “hos Jesus finns ingen förändring” 
och “Gud gör det omöjliga möjligt”.   
 Genom Guds nåd har under året en person låtit döpa sig.
 Verksamheten har varit pausad sedan mitten av mars på 
grund av pandemin och deltagarna har då hänvisats till försam-
lingens onlinegudstjänster.

Rödeby
År 2020 blev ett annorlunda år även för verksamheten i Rödeby. 

Årets första dag delade vi traditionsenligt gemenskapen med 
våra vänner i svenska kyrkan i Rödeby. Senorenteamet, Anders 
Bertling och kyrkoherde Mats Svensson medverkade i guds-
tjänsten. Därefter fortsatte verksamheten enligt vårprogrammet 
med regelbunden bön och bibelundervisning till början av mars. 
Välkomstmötet med vårt nya föreståndarpar Niclas och Lene 
Madestam var i februari. Under mars månad besöktes vännerna 
i Rödeby i sina hem med ett personligt brev.

I juli samlades vi till sommarmöte på tomten utanför Filadelfia. 
I början av september startades bibelstudium och bön varan-
nan tisdag och under hösten inbjöds även till dagledigträffar en 
gång per månad. En av våra vänner flyttade hem i november och 
Anders Bertling var officiant vid begravningsakten som hölls 
i Runda rum. I december delades en julgåva ut till vännerna i 
Rödeby.

LP-VERKSAMHETEN 
LP-verksamheten har under året fortsatt det viktiga arbetet med 
utsatta människor, med Jesus i centrum. Den dagliga verksam-
heten 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 Second Hand. Dagarna har inletts med 
en morgonsamling ur arbetsmaterialet ”Vägen till livet” som är 
LP:s behandlingsprogram. Verksamheten har under året hjälpt 
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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 som annars varit en stor del av 
verksamhetens arbete har på grund av coronaläget inte kunnat 
genomföras med undantag av ett möte på Senoren och ett ”Live 
på riktigt”. Samarbetet med ”Live på riktigt” vill vi fortsätta 
med när läget förändras. De loppisar som vi brukar ha har inte 
kunnat genomföras. LP-verksamhetens secondhandförsäljning 
stängdes under hösten på grund av sjukdom och det rådande lä-
get. Under hösten togs beslut att tillsammans med Second Hand 
flytta till nya gemensamma lokaler på Gullbernavägen 4.

SOCIAL OMSORG OCH 
DIAKONI
I början av året drabbades vårt land av en pandemi. Ingen kunde 
då föreställa sig hur detta skulle utveckla sig. Olika råd och 
restriktioner avlöste varandra. Som församling följde vi noga ut-
vecklingen och vi tvingades ställa om mycket av vår verksamhet 
åtskilliga gånger. Omställningarna drabbade alla men kanske 
särskilt de äldre. Vi uppmanades att begränsa våra sociala 
kontakter. Gudstjänster och bönesamlingar blev digitala, inga 
hembesök, sjukbesök eller andakter på boenden kunde genom-
föras. Många drabbades av ofrivillig ensamhet. 

För att möta dessa nya utmaningar skapades ringlistor, brev och 
böcker skickades till de äldre och alla församlingsmedlemmar 
fick ett julkort. Det skapades promenadgrupper både i försam-
lingen och inom RPG. 

Stickcafét har också fått ställa om sina samlingar. En stor 
mängd barnkläder har istället stickats i olika hem under året. 
Dessa har sedan skickas via Barnmissionen till att värma barn i 
Ukraina och Rumänien.

DeLa-projektet – ett ekumeniskt samarbete för matutdelning 
i Karlskrona kommun bildade under året en lokal ekumenisk 
förening som kommer att driva projektet vidare. Detta sker i 
samarbete med Hela Människan. Som församling är vi en av fle-
ra medlemmar i den nya föreningen. Projektet handlar om att ta 
emot överblivna matvaror från olika butiker för att sedan dela ut 
matpaket till behövande i vår kommun. Under året är det många 
som tacksamt tagit emot mat genom DeLa-projektet. En särskild 
satsning gjordes inför julhelgen. 

MISSION
Herren uppenbarade sig för Abraham och gav honom kallelsen 
att ge sig iväg från sitt hemland, sin familj och sin släkt och gå 
till ett land som Herren skulle visa honom. Han gick till ett land 
som han fick löfte om att hans ättlingar skulle få. Han fick inte 
se detta uppfyllas. Det enda land han fick var den gravplats som 
han köpte. Han levde i tro på Guds ord om att landet han vand-
rade i var hans.

Tron på att Guds ord är verksamt har präglat 2020. Församling-
ens missionärer har haft svårt att vara på plats i respektive land 
på grund av pandemin vilket medfört att vi fått lita till rapporter 
från lokala medarbetare. 

Niclas Collén har under året bytt tjänst på IBRA från verk-
samhetsledare till verksamhetschef med större ansvar för hela 
verksamheten.
Annelie (regionledare MÖNA/IBRA) har under året gift sig och 
heter numera Bylund.
Matilda Sallbring (Serbien) har under senare delen av året varit 
mammaledig.
Kontakten med vännerna i Chulucanas, Peru, har gått genom 
Anita och Göran Olsson. 

Ethel och Anders Bertling har rapporterat om vad som skett i 
Capriendita, Charagua och San Antonio, Bolivia.

Även om året präglats av bekämpningen av Covid-19 så rappor-
teras det om väckelse och dop från både öst och väst. Människor 
kommer till tro och får sina namn skrivna i Livets bok.

Bangladesh
CDC bibelcenter med socialt arbete i slummen som leds av 
direktor Vijaya Chowdhuri. Antalet elever har minskat drastiskt 
under 2020 vilket medfört att skolan varit stängd under andra 
terminen. Skolan har påbörjat ett arbete med en ny struktur med 
avsikt att även föryngra ledarskapet, skapa bättre arbetsmiljö 
och vara mer attraktiv för elever.
 Bandarban Hilltracts evangeliserar och underhåller en 5-årig 
skola. Kontaktperson är Hemlata Halder. Under året har flera 
dopförrättningar hållits även om restriktionerna varit hårda 
även där.
 PARAS, som leds av Faizunne Nessa arbetar med människor 
med funktionshinder. 

Ukraina
Vännerna i Izmail har under året lidit mycket på grund av den 
krigssituation som råder i landet. När så pandemin slog till även 
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där gick årets julinsamling till vännerna i Izmail. De uppskattar 
gemenskapen väldigt mycket.
 
Serbien
Pingstförsamlingen i Hässleholm har under flera år understött 
familjen Pitîk. Med delunderhåll till Matilda och med bidrag till 
verksamheterna, barn- och ungdomsläger samt läxhjälp utveck-
las församlingarna i området Banaten.

Ungern
Församlingen i Paks med pastor Tamás D’Nagy har uppskattat 
vänskapen. Den årliga retreaten för serbiska pastorer som brukar 
hållas har i år fått ställas in.

IBRA
Mellanöstern, norra Afrika, MÖNA, med särskild inriktning på 
norra Afrika understöder lokala medarbetare genom Annelie 
Bylunds coaching och mentorskap. Arbetet har utgått från Sveri-
ge från mars månad och tjänstegraden har gått ner till 50%. 

Bolivia
Församlingsarbetet i området kring Charagua/San Antonio 
fortgår. Förutom nyplanteringar av församlingar underhålls de 
äldre grupperna. Det sociala arbetet med internat har utökats 
till två platser, i San Antonio och Capriendita. Ansvariga ledare 
för respektive plats är Oscar Garzone och Ernesto Noku Cas-
tillo. Vännerna Bertling håller kontakten och rapporterna talar 
om nya segrar för Guds rike med väckelse särskilt bland unga 
människor.

Peru
Med bas i Chulucanas når evangeliet i dess olika former byar 
långt in i djungeln. Genom RBC får människor terapi i form av 
massage och sjukgymnastik och även hjälp med mat och vissa 
läkemedel. Skolor, församlingar, politiska ledare och enskilda 
får genom PRONAR kunskap om hur incest motverkas. På 
bibelinstitutet växer människor i sin andliga tjänst vilket gör att 
evangeliet når ännu längre. Ett bokprojekt har dragit igång för 
att dokumentera vännerna Olssons missionsgärning.

Resor
Alla resor och besök har blivit inställda. För att ändå kunna ses 
och höras har digitala möten hållits.

Hjälpinsatser
• Kyrkinredning Bangkok
• Bil till RBC
• Extra insatser har gjorts för coronadrabbade: Sjukhuset 

Lemera, Chulucanas Peru, PARAS Bangladesh, Bandraban 

Bangladesh, Izmail, Sydsudan, Ankarstiftelsen, Capriendita 
Bolivia, MAF Papua Nya Guinea

Dessutom:
• Vattenprojekt i Burundi
• Hjälp under översvämningen i Uvira Kongo-Kinshasa
• Dokumentation av Anita & Göran Olssons missionsgärning

SECOND HAND
2020 blev precis som i övriga världen, inte alls som vi hade 
planerat från början. Men trots alla mörka moln och tråkigheter 
så nådde faktiskt försäljningen upp precis till vad som budge-
terades för 2020. Detta tack vare att så många medarbetare, 
anställda och volontärer har ställt upp och på ett fantastiskt sätt 
och backat upp för de medarbetare som av olika anledningar 
varit i den riskgrupp som tvingats vara i karantän. Ett jättetack 
till alla som kört ”dubbla pass”, jobbat på kvällar och helger för 
att hålla butiken oupphörligt uppdaterad med nya varor. Under 
dagtid i veckorna har det också gjorts fantastiska insatser med 
uppackning och prismärkning av vår anställda personal under 
Göran Wohlin och Fredrik Åkessons ledning. Flera personer i 
personalstyrkan har gått in i kassaarbetet på tisdagar och fr.o.m. 
i november även på torsdagar. Tack vare detta har det gått att 
hålla affären öppen trots avsaknad av så många volontärer som 
ofrivilligt fått hålla sig hemma. 

I början av året ökade försäljningen mot nya rekord men när 
våren kom så märktes en rejäl försäljningsnedgång i pandemins 
spår. Dock vände det ganska snabbt igen och försäljningen var 
fortsatt på väg mot nya höjder ända fram till mitten av hösten 
då vi mötte en ny nedgång när vi fick begränsa antalet kunder i 
affären. Lösningen för att kunna möta alla kunder på ett säkert 
sätt blev att hålla öppet även på torsdagseftermiddagarna. Det 
har visat sig fungera riktig bra och har uppskattats av kunderna. 

Samarbetet med LP fortsätter att fungera mycket bra och inflö-
det av bra saker har hållit i sig under hela året. 

Totalt såldes det för 4 528 000 kr i Second Hand under 2020 och 
församlingen har kunnat göra stora missions- och biståndsin-
satser tack vare detta goda arbete, lite drygt 1,5 miljoner kronor.  

När det gäller Café2 så begränsades öppettiderna till att hålla 
öppet endast under lördagar men när pandemin ökade i kraft 
under hösten tvingades caféet stänga helt.  

Under flera år har församlingen haft som målsättning att samlo-
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kalisera Second Hand med LP-verksamheten och redan i början 
av 2020 öppnades det ett par olika möjligheter till samlokalise-
ring. Valet föll på Ahlsells tidigare lokaler på Gullbernavägen 
och i mitten av november kunde ett hyresavtal skrivas med 
fastighetsägaren. I december påbörjades ombyggnationerna för 
att anpassa lokalerna till våra verksamhetsbehov. Inflyttning 
kommer att ske under våren 2021 då vi kommer att få större 
butik och café samt mycket bättre anpassade lokaler för vår 
personal.

Stort tack till alla anställda och volontärer som bidragit till detta 
års goda arbete och resultat och nu blickar vi fram mot nya loka-
ler och alla möjligheter som detta kan ge vår församling.

FÖRSAMLINGENS  
LEDNING
Församlingstjänarkåren 
Namnet på församlingens ledning är församlingstjänarkåren.

Alla i församlingstjänarkåren är avskilda ledare. Vi tror att det 
är Gud som kallar och utrustar enskilda till ledarskap. Försam-
lingstjänarkåren har gemensamt ansvar för församlingens tro, 
andlig vägledning, visioner och verksamhet.

I början av året välkomnades Niclas Madestam som ny förestån-
dare i församlingen.  

Magnus Taubert lämnade under året församlingstjänarkåren.

Församlingstjänare vid årets slut var:
Niclas Madestam (pastor & föreståndare), Göran Olsson 
(pastor), Per Allert, Tomas Jönsson, Rupert Lindén (vice före-
ståndare), Mikael Severinsson, Maria Ekroth, Mattias Ekroth, 
Christina Pettersson, Anna Stolpestad, Viktoria Eriksen, Björn 
Mikmar, Kerstin Lundström, Josef Redéen och Pernilla Berg-
ström (ungdomspastor). 
Totalt 15 personer.

ST YRELSEN
Församlingens styrelse består av ledamöter från församlingstjä-
narkåren. De har det juridiska ledningsansvaret i form av arbets-
givaransvar samt förvaltning av församlingens tillgångar, såsom 

byggnader, ekonomiska medel och egendom. Styrelsen har en 
gedigen kompetens inom styrelsens olika ansvarsområden. 

Församlingens ekonomiska grund vilar på frivilliga gåvor, stora 
som små. Vi känner stor tacksamhet till alla som under året stöt-
tat församlingen ekonomiskt. Trots pandemin ökade givandet 
med över 10% under året. Resultatet för 2020 är positivt, även 
om vi under året inte riktigt nådde upp till insamlingsmålet på 
242 000 kr per månad. Det positiva resultatet beror på ekono-
misk återhållsamhet, god förvaltning samt en fortsatt positiv 
utveckling av vår Second Hand-verksamhet. Förutom gåvor får 
församlingen olika former av bidrag, t.ex. lönebidrag till ut-
vecklingsanställningar samt riktade verksamhetsbidrag till vårt 
sociala arbete. För detaljer om ekonomin hänvisas till förvalt-
ningsberättelsen i bokslutet.

Följande personer har utgjort församlingens styrelse 
under 2020:

Göran Olsson ordf. fram till 1 december
Mattias Ekroth v. ordf.
Niclas Madestam
Rupert Lindén
Björn Mikmar ordf. från 2 december
Kerstin Lundström 
Viktoria Eriksen 
Josef Redéen 

MEDLEMMAR
Församlingen hade 651 medlemmar den 31/12 2020.
Döpta – 4
Inflyttade – 2
Avlidna – 9
Utträde – 3

ANSTÄLLDA 2020
Den 31 december fanns 18 anställda i församlingen.

Niclas Madestam – pastor & föreståndare
Göran Olsson – pastor 
Stina Olsson – ekonomiadministratör
Carina Holmesson – musikpedagog, ledare barnmusik och 
musiklekis
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Pernilla Bergström – ungdomspastor 
Tomas Jönsson – föreståndare för Lp-verk-
samheten
Göran Wohlin – verksamhetsledare för 
Secondhand 
Fredrik Åkesson – vice verksamhetsledare 
för Secondhand 
Lene Madestam – kommunikation

Övriga medarbetare på Lp och Second Hand 
var: 
Anders Gustavsson, Alexander Olsson, 
Sabir Mohammadi, Stina Olofsson, Mikael 
Henningsson, Nasir Neyaz Mohammad, 
Noomi Zetterqvist, Anna Enarsson, Nikolay 
Hovhannisyan

Årsberättelsen är skriven och sammanställd 
på uppdrag av församlingens styrelse.

Karlskrona 2021-02-14
Viktoria Eriksen
Styrelsens sekreterare
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