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Temat för årsmötet som hölls traditionsenligt tret-
tondag jul var ”Evangelisation och enhet” där den 
generationsöverskridande församlingens uppgift 
betonades. Bön 24 timmar under 7 dagar utgjorde 
även upptakten för året. 

Församlingstjänarkåren har under ledning av Ulf Sundkvist och 
Rupert Lindén, föreståndare respektive vice föreståndare, arbetat 
vidare med strategiarbete för församlingens verksamheter där visionen 
”Jesus i Centrum” varit utmärkande. Höstupptakten 29 augusti med 
temat ”Hur bygger vi vidare” var ett led i detta arbete.

Under året har församlingstjänarkåren utökats med diakonerna Ewa 
Bergvall och Bearnice Nilsson vilka även ingått i församlingens sty-
relse.  

Den svårlösta frågan att finna en pastor med inriktning på barn och 
ungdomsarbete har under året fått sin lösning. Göran Olsson, från 
Örebro, tillträdde som assisterande pastor med just denna inriktning 
den 1 september.

Mötesverksamheten har förutom förmiddagsgudstjänsterna på 
söndagar varit varierande med bön onsdag förmiddag och kväll samt 
nattvardsgudstjänst varje lördag eftermiddag, bibelstudier varannan 
torsdag kväll, kafémöten med LP-vännerna alternerande med all-
sångskvällar på Café Ankaret söndagskvällar, kafé- och samtalsmöten 
på Aspö som samlat många sökare, samtals- och kafémöten i Rödeby 
varje torsdag eftermiddag liksom möten i Kungsmarken för att nå 

sådana som aldrig söker sig till vår kyrka. I maj månad hölls en veckas 
tältmöten i Kättilsmåla. 

Seminarier med temat ”Svensk, kristen, pingstvän” anordnades 3-4 
oktober med Ulrik Josefsson som ledare. Missionen fokuserades 21-22 
november då Lars Anderås, direktor för Pingsts internationella verk-
samhet, talade om vår tids största utmaning - 1,9 miljarder människor 
som ännu inte nåtts av evangelium.

Barn och ungdomsverksamheten liksom musikverksamheten har varit 
livlig. LP-verksamheten har fortsatt att utvecklas med många kontakter 
ut mot samhället och fått se som resultat många som i ett Gudsmöte 
blivit upprättade och rehabiliterade.

Det ekumeniska samarbetet inledde året med besök av Berit Simonsen 
från OAS-rörelsen under en helg 24-25 jan. Samlingarna avslutades i 
Fredrikskyrkan med nattvardsgudstjänst. Varje torsdag morgon samlas 
en grupp till ekumenisk bön i de olika kyrkorna. Annandag påsk 
deltog samtliga kyrkor i en Emmausvandring från Möllebackskyrkan 
till Pingstkyrkan där gudstjänst hölls med deltagande av Blekinge 
Gospel – en ekumenisk gospelkör.  Sailkyrkan, som vår församling tar 
ett stort ansvar för tillsammans med övriga kyrkor, var välbesökt med 
omväxlande program av dans, musik, vittnesbörd och kafégemenskap 
samt avslutande nattvardsgudstjänst. Till det ekumeniska samarbetet 
hör också sjukhuskyrkan där församlingen bl.a. har ett ekonomiskt 
delansvar för sjukhuspastorn Mats Svendsby.

Församlingens medlemmar har gjort en enastående ideell insats med 
allt från att vara mötesvärdar, delta i serveringslagen, sköta städning 
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och fastighetsunderhåll, ansvara för Fyndhörnet med försäljning och 
mottagande av varor förutom att delta i den vanliga mötesverksam-
heten. Utan detta frivilliga engagemang och denna arbetsglädje skulle 
inget kunna fungera.

AnsTälldA 2008-12-31
Ulf Sundkvist pastor och föreståndare, Göran Olsson assisterande 
pastor med inriktning på barn- och ungdomsarbete, Louise Sundkvist 
församlingsdiakon med inriktning på själavård, äldrearbete och admi-
nistration samt kafé och ungdomsarbete, Elisabeth ”Bettan” Lindquist 
ungdomsledare (tjänsten delas med Betaniaförsamlingen på Hasslö), 
Carina Holmesson ledare för barnmusik och musiklekis och Yvonne 
Severinsson redovisningsekonom.

Café Ankaret:
Christina Pettersson kaféföreståndare, Anneli Fredriksson kafébiträde, 
Malin Bertilsson kock,
Nabie Kamara kafébiträde, Eva Molin kafébiträde

LP-verksamheten
Andrew Sjöström, Eva Karlsson, Jan-Åke Knutsson, Elin Svensson.
 

MEdlEMsuTvEcKling
Förändringar under året
Döpta 8
Inflyttade 8
Döda 5

Utflyttade och avförda 15

Antal medlemmar 09 12 31: 661

RAPPoRT fRån dE oliKA  
vERKsAMhETsgREnARnA:
Barnverksamheten
Församlingen har ett stort barnarbete där olika grupper samlas: 
Söndagsskola varje söndag förmiddag under terminerna, Joy med 
fredagskul som samlar barnen från årskurs 2-6, barnkören Joyful som 
glatt oss vid flera tillfällen med sin entusiasm och inspiration bl.a. vid 
julkonserterna, gruppen Gott och Blandat som samlas varje vecka i 
Korskyrkan i Lyckeby, Musiklekis och Spädbarnsmusiken som leds 
av Carina Holmesson. Varje månad hålls en gudstjänst för ”stora och 
små” där barnledarna är engagerade.

Succén ”Tältkalaset” i Biblioteksparken i Lyckeby upprepades även i år 
och samlade många barn. Kalaset avslutades med sommarfest för stora 
och små.  Barn, ungdomar och vuxna var engagerade i genomförandet. 
En kväll flyttades kalaset till Kättilsmåla. Två läger anordnades under 
sommaren på Aspö med tillfälle till bad, lek, undervisning - ett knat-
teläger för 5-8 åringar och ett sommarläger för barn >9 år.
Höstterminen avslutades med en bejublad julfest i Pingstkyrkan.

Barnverksamheten leds av barnrådet. Under hösten välkomnades 
Göran Olsson som barn- och ungdomspastor, vilket betytt mycket av 
inspiration och nya visioner. 
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Behovet av ledare har stadigt ökat och ett flertal unga ledare har enga-
gerats och växt in i sina roller. Året startade med barn- och ungdoms-
ledardag i Lund och under hösten deltog flera ledare i en barn- och 
ungdomsledarkonferens i Västerås där man i gemenskap med många 
deltagare hämtade ny inspiration. 

Året avslutades med en uppskattad julfest för samtliga ledare.

Ungdomsverksamheten
MP (Mission Possible) har samlat ungdomar från årskurs 6 varje fre-
dag under terminerna. Senare samma kväll har det ordnats ungdoms-
samling, som under året bytt till namnet ”After 8”.

Under våren genomfördes Street- ungdomskafé 4 gånger varav två på 
Hasslö. Europas bästa streetdansare Louis Warning medverkade under 
en kväll, och bandet Wrestling With Angels vid ett annat tillfälle. 
Under hösten har ”After 8” utbytts mot ”Passion” en gång i månaden 
– en konsert- och lovsångskväll där man lättare kunnat bjuda med 
kompisar och erbjuda vittnesbörd och fika. Två temakvällar har ord-
nats under hösten där ämnena ”Alkohol” och ”Döden” varit föremål 
för samtal och diskussion.

Pannkakskyrkan har blivit ett välkänt begrepp bland folk på stan sena 
fredagskvällar och varje månad går en samling ungdomar upp till 
Klaipedaplatsen för att steka pannkakor och få kontakt och en prat-
stund med förbipasserande.

Skidlägret i Trysil samlade 25 deltagare, färre än tidigare år, men med 
tillfälle till djupare gemenskap, skidåkning och undervisning.

Efter sommaren var det upptakt på Aspö där ett 40 tal ungdomar 
deltog. Lägret bjöd på bad, lekar och undervisning och Göran Olsson 
inledde sin uppgift som barn- och ungdomspastor i församlingen. 

En resa anordnades i maj till en lördagssamling ”Live” i Jönköping och 
under hösten en resa till församlingen United i Malmö. Året avslutade 
med en resa till en stor ungdomssamling Unite i Jönköping.

Musikverksamheten
Ett varierande och rikt musikliv kännetecknar församlingen.  
Barnkören Joyful, gospelkören By Mercy och Strängmusiken är en 
provkarta på variationen i församlingens musikliv.
Joyful som startades för ett år sedan medverkade bl.a. i julkonserterna 
till stor glädje för de besökande. Gospelkören har medverkat i flera 
olika gudstjänster och konserter, Strängmusiken, vars huvudsakliga 
uppgift varit att medverka i andakter och samlingar utanför kyrkan 
på äldreboende och andra platser, har varit till stor glädje för dem 
som inte kan komma till kyrkan så ofta. Dessutom har många lov-
sångsgrupper tjänat liksom solister och sång- och musikgrupper inom 
församlingen. Live på riktigt (musikkvällar med mat i kaféet) har 
anordnats ett flertal tillfällen.

Under sommaren hölls två sommargudstjänster i Hoglands Park med 
besök av Sara Arvidsson, jazzsångerska och Mikael Järlestrand - en 
välkänd profil i församlingen.   

I stället för traditionsenliga vår- och höstkonserter hölls 4 musikguds-
tjänster på förmiddagstid, två på våren och två på hösten, då bl.a. By 
Mercy medverkade.
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Julkonserter gavs vid två tillfällen för utsålda hus- ca 900 kom och 
lyssnade till underbar sång och musik. För att göra det möjligt att 
arrangera dessa högtidsstunder arbetade mer än hundra  av försam-
lingens medlemmar helt ideellt. I samband med konserterna gjordes 
en insamling till sociala behov i Bangladesh som inbringade ca 27 000 
kronor. 

För att hämta inspiration och få gemenskap med andra musiker och 
sångare inom Pingströrelsen deltog flera av musikledarna i sång- och 
musikledardagar i Göteborg under våren.

Diakoni, omsorg och själavård
Alphakurs – en grundkurs i kristen tro – anordnades under hösten 
under fem onsdagskvällar. Kursen som sträcker sig över 2 terminer, 
samlar 7-8 deltagare från mycket olika sammanhang.

Ett stort behov finns av enskilda själavårdssamtal där både medlem-
mar och utomstående kan ta kontakt för samtal både efter gudstjänster 
och i andra sammanhang.  För att bättre kunna möta behovet har 
en samtalsgrupp startats med undervisning om själavård och om-
sorg. Deltagarna har där kunnat dela med sig av egen erfarenhet och 
samtalat. Avsikten för gruppmedlemmarna framöver är att ta kontakt 
med medlemmar som vi förlorat kontakten med, medverka i förbön i 
samband med gudstjänster och finnas till för enskild själavård.

Besöksgruppen har hållit kontakt med medlemmar som av hälsoskäl 
inte kan vara med på gemensamma samlingar i kyrkan

4 seniorsamlingar anordnades under våren som avslutades med en 

uppskattad bussresa runt Humleslingan.   Även under hösten var det 4 
samlingar med varierande tema. Hösten avslutades med gudstjänsten 
”Minns du julsången” och samtliga seniorer inbjöds till jullunch på 
Café Ankaret.

LP-verksamheten
LP-verksamheten har fortsatt att utvecklas med allt mer kontakter med 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, fängelset, socialförvaltningen, 
psykiatrin, behandlingshem, frivården, och olika företag som under 
året har placerat 40 personer för arbetsträning och rehabilitering. 

Verksamheten innehåller dagliga bibelstudier med samtal och fika. 
Den praktiska yrkesträningen har bestått i möbelrenovering samt flytt- 
och städarbete.  Personer som varit placerade på Vedeby har utfört 
fina gedigna arbeten, men det viktigaste har dock varit att det blivit 
förändring och upprättelse i människors liv.

Under året har två utställningar ordnats i samband med loppmarknad 
där flera tusen personer besökt och sett verksamheten.

En omfattande mötesverksamhet med LP-cafémöten och möten i olika 
församlingar har ordnats. Var annan torsdag kväll har Rolf Pettersson 
lett bibelstudium som varit uppskattade och välbesökta.

Ett flertal besökare från andra församlingar har besökt Vedeby för att 
se hur det sociala arbetet i vår församling fungerar.

Under året har arbetet pågått att finna en efterträdare till Jan-Eric Jarny 
som önskar dra sig tillbaka. En ledarprofil har arbetats fram och kon-
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takter har tagits, men vid årsskiftet är ännu inte ledarfrågan klar. 

Café Ankaret
Utvecklingen i kaféet under ledning av Christina Pettersson har varit 
över förväntan. På våren började kaféet fungera som skolmatsal till två 
klasser på det närliggande praktiska gymnasiet och på höstterminen 
tillkom ytterligare klasser - sammanlagt 80 gymnasieelever har nu 
kaféet som sin lunchplats. Därutöver har antalet övriga matgäster ökat 
stadigt. Visionen att finnas till i olika livssituationen för människor i 
kris har varit levande och fungerat. Allsångskvällar har anordnats 4 
gånger under året.

Förutom detta har arbetstillfällen har kunnat erbjudas till dem som 
behöver komma ut på arbetsmarknaden och för frivårdens klienter.

Mission 
Caroline Jansson, som för tillfället studerar språk, utsänd av 
Pingstförsamlingen i Jönköping, är en av våra missionärer och har 
haft stöd från församlingen. Caroline gjorde ett uppskattat besök i 
Karlskrona i september och berättade då om sina visioner för framtiden.

Missionen stod också i fokus under en helg i november då Lars 
Anderås, direktor för Pingst internationellt inom Pingst fria försam-
lingar i samverkan medverkade och gav inspiration och vision för 
fortsatt missionsarbete. Göran Redéen och Ulf Sundkvist besökte 
vänförsamlingen i Izmail, Ukraina under några dagar i november.

Under 2009 har vi allt tydligare profilerat våra huvudsakliga missions-
områden till Bangladesh, Bolivia och Peru. Samtidigt har vi fortsatt att 

stötta med engångsinsatser inom andra områden.
Församlingen i San Antonio, Bolivia, som grundades av missionärerna 
Bertling, har upplevt en nystart och nya utposter har tillkommit allt 
eftersom människor blivit frälsta. I församlingen har ledarutbildning 
varit en prioriterad verksamhet som behövt stöd liksom skolinternatet 
som nu har 35 ungdomar från de avlägsna byarna runt centralorten, 
vilka annars inte hade kunnat få skolundervisning

Församlingen i Chulucanas, Peru, har upplevt en svår ledarkris då flera 
ledare av olika anledningar flyttat. Anita och Göran Olsson skickades 
därför i november ut på uppdrag att under ett år arbeta med ledarut-
veckling och att stärka utsatta barns och ungdomars rätt.
Samtidigt pågår det tidigare startade handikapprojektet liksom vidare-
utbildning av barn- och ungdomsledare.

I Bangladesh har vårt engagemang ökat genom ett 3 års samarbetsavtal 
mellan CDC (Christian Discipleship Centre), Pingstförsamlingen i 
Linköping och vår församling omfattande stöd till 
a/ bibelskola för pastorer och evangelister
b/ kortutbildningar i folkbildning, jämlikhet och demokrati
c/ kristna nätverk för studenter
d/ mediaavdelning med radiosändningar och distansutbildning.
Utöver detta stöttar vi ett rehabiliteringsprojekt för handikappade 
barn.

I samtliga verksamheter har församlingens second handaffär 
Fyndhörnet varit med att bära kostnaderna för de delar som varit mer 
riktade till sociala insatser.
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Fyndhörnet som drivs helt med hjälp av ideella insatser har under 
året gett närmare 450 000 kronor som kunnat förmedlas till olika 
projekt inom och utom Sverige, inkluderande 70 000 kronor till 
Sjukhuskyrkan.

Missionsgruppen Myrorna som under många år troget arbetat för 
missionen och skickat ut stort antal klädpaket till behövande barn 
avslutade under hösten sin verksamhet.

Media
Medlemstidningen Ankaret har utkommit med 5 nummer med rikhal-
tig information om församlingens verksamhet förutom intervjuer och 
kalendarium. Redaktör för tidningen har varit Daniel Holmesson och 
för design svarar Morten Ravnbö Sätren

Församlingens hemsida har fått helt ny struktur och uppdaterats under 
året. Design: Morten Ravnbö. Programmering: Niklas Burman.

EKonoMi och sTyRElsEARBETE
Även under år 2009 har församlingen bedrivit en omfattande verksam-
het med en ekonomi och administration som klarat av de behov som 
uppstått. Församlingens stora åtaganden i form av arbetsgivaransvar 
och ansvar för fastigheter har kunnat mötas genom en fortsatt stark 
ansvarskänsla och generositet hos församlingens medlemmar. 

Nedanstående presentation bygger på preliminära uppgifter och är 
avsedd för årsberättelsen 2009. En mer detaljerad beskrivning av 
församlingens ekonomi 2009 finns i årsbokslutet som presenteras i 

samband med administrationsmötet i mars 2010.

Hur får vi in pengar?
Församlingens inkomster på totalt ca 7,2 miljoner kr fördelar sig enligt 
nedanstående diagram:

                   

Som framgår av diagrammet kommer knappt hälften av församlingens 
inkomster in genom gåvor. Sedan får vi en del bidrag, bl.a. till vår LP-
verksamhet, men även den växande verksamheten i Fyndhörnan och 
Café Ankaret bidrar till inkomsterna.

Hur utvecklar sig givandet?
Nedanstående diagram visar hur utvecklingen av insamlade medel har 
varit under en följd av år, mellan 2002 och 2009
Som framgår av diagrammet ovan har värdet av samtliga gåvor till 
församlingen haft en stadigt positiv ökning på ca 4 % per år under 
den senaste sju-åtta åren. Ökningen från 2008 till 2009 har varit +10% 
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vilket är mycket glädjande, inte minst med tanke på den ekonomiska 
krisen i samhället i stort.

Vad använder vi pengarna till?
Församlingens utgifter på tillsammans ca 6,4 Mkr fördelar sig på 
följande sätt:

Den största utgiftsposten för församlingen är som framgår ovan löner 
till anställda här hemma och på missionsfälten.

Av personalkostnaderna går ca 55 % till församlingens barn- och ung-
domsverksamhet.
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Hur har år 2009 varit?
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. En föryngring av styrelsen 
har skett genom inval av nya ledamöter.

Församlingens ekonomiska situation är fortsatt i grunden god och 
de olika verksamhetsgrenarna utvecklar sig väl. Församlingen har 
banklån på ca 3 Mkr och har tillgångar som väl överstiger skulderna 
och som nämnts ovan är utvecklingen när det gäller givandet positivt. 
Under året har de olika vägarna att ge till församlingens verksamhet 
ökat genom anskaffning av en s.k. Kollektomat med vilken man kan ge 
en gåva via bankkort.

Det bör nämnas att såväl församlingens LP-verksamhet som second 
hand-verksamheten genom Fyndhörnet utvecklas väl och växer, även 
i ekonomisk omfattning. Fyndhörnet har under året kunnat sända 360 
tkr för olika hjälpinsatser. Ett annat glädjeämne är en fortsatt positiv 
utveckling för Café Ankaret.

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. En viktig målsättning är att alla som 
ger sina gåvor till församlingen skall kunna känna sig trygga i att peng-

arna används på bästa sätt och kommer till största möjliga nytta.

I styrelsen har under året ingått
Christer Hultgren ordförande
Ingmar Bergström
Eva Bergvall
Asta Carlsson
Bearnice Nilsson
Marcus Lundström 
Peter Stolpestad
Ulf Sundkvist vice ordförande
Alf Åberg

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett år med stor varierande 
verksamhet där vi upplevt Herrens välsignelser på många sätt. 
Samtidigt som det varit flera stora utåtriktade satsningar har det pågått 
ett inre arbete med utmejsling av strategi och visioner för framtiden. 
Vi ser framåt med stora förväntningar och förhoppning om utveckling 
av det fortsatta arbetet där Jesus får vara i centrum och församlingen 
får vara ett redskap att föra ut hela evangeliet till hela människan - i 
hela världen - hela tiden.

Karlskrona 2010- 01- 10
Asta Carlsson
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Adress: västra Köpmansgatan 5 
 371 34 Karlskrona
Telefon:  Exp.:  0455-555 40 
e-posT:  info@pingstkyrkankarlskrona.com
HemsidA:  www.pingstkyrkankarlskrona.com

försAmlingens bAnkgironummer

församlingskassan: 982-2032
Missionskassan: 5693-5471
Reparationsfonden: 5032-3690


