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I början av året firade församlingen 90-årsjubi-
leum.19 januari 1920 samlades 12 kvinnor och 5 
män för att bilda Filadelfiaförsamlingen i Karlskrona.  
90 årsdagen firades med stor sångfest lördagen 
30 januari med deltagande av ”Glädjetåget” med 
Bengt Johansson och By Mercy och jubileumsmöte 
på söndagen 31/1 då Tomas Jönsson predikade - en 
predikan som sent kommer att glömmas.

Vi kan nu se tillbaka på ett rikt välsignat år med varierande verksam-
het. Söndagsgudstjänsterna med predikan, bön, förbön och nattvard 
har utgjort basen i verksamheten. Gudstjänsterna har tolkats till engel-
ska då vi haft många internationella besökare.

Onsdagskvällar har vikts till bön. Speciella bönesamlingar har hållits 
i januari och augusti i samband med terminsstarterna. En lördags-
morgon i månaden har bön för Karlskrona samlat deltagare uppe på 
Bryggarberget.

Förutom gudstjänster i vår kyrka har möten regelbundet anordnats på 
Aspö, i Rödeby och i Kungsmarken där många samlats för undervis-
ning, samtal och kafégemenskap.

2010 som var valår innehöll även samtal under ett antal söndagar med 
representanter för de olika politiska partierna.

Förändringar har skett inom församlingstjänarkåren genom att Tomas 
Jönsson avskilts som församlingsledare, Jan-Erik Jarny lämnade 

församlingstjänarkåren, Jenny Eriksen och Lennart Olsson lämnat 
församlingsledaransvaret men kvarstår som medhjälpare med ansvar 
för musik/själavård respektive personalfrågor och ledarfrågor.

VIsIonen
Visionen ”Jesus i Centrum” – en församling som vill förmedla och 
gestalta hela evangeliet till hela människan i hela världen hela tiden for-
mulerades i början på året 2010. Jesus är vårt centrum - hans liv, hans 
kärlek, hans helande kraft utgör grunden för församlingen.

Visionen har genomsyrat hela verksamheten och planeringen i 
verksamhetsråden inför framtiden. Under året har församlingstjänar-
kåren mött de olika verksamhetsråden som redogjort för nuvarande 
verksamhet, delgett visioner och framtidsplaner men samtidigt också 
strategi för hur man kan förverkliga dem.

AnsTälldA 2010-12-31
Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Göran Olsson, assisterande pastor med ansvar för barn- och ungdoms-
verksamheten
Louise Sundkvist, diakon
Carina Holmesson, ledare barnmusik och musiklekis
Elisabeth Lindquist, ungdomsevangelist, för tillfället föräldraledig
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Carolina Nilsson, ungdomsevangelist, vikarie för Elisabeth Lindquist
Olle Lundström, handledare projektet ”Hjälp i arbetet”
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Café Ankaret
Christina Pettersson, kaféföreståndare, Annelie Fredriksson, kafébi-
träde, Malin Bertilsson, kock, Naibe Kamara, kafébiträde.

LP 
Tomas Jönsson, föreståndare, Andrew Sjöström, Eva Karlsson, Elin 
Svensson, Jan Åke Knutsson, Alexander Olsson, Cyril Roos, Daniela 
Börner

MedleMsFörändrInGAr:
döpta  11
Inflyttade  3  
döda  8
Utflyttade  8

Antalet medlemmar 2010-12-31: 659

rAPPorTer Från  
VerKsAMheTsGrenArnA:
Barn och ungdomsverksamhet 
Under terminerna har Carina Holmesson lett spädbarnsmusik och 
musiklekis i kyrkan med många deltagare. Söndagsskola med många 
engagerade lärare har hållits varje söndag under terminerna. Varje 
fredag har olika barn- och ungdomsgrupper samlats till aktiviteter och 
bibelläsning: Joy – fredagskul för årskurs 2-6, MP (Mission Possible) 
från åk 6, CC (Confirmation Challenge) konfirmationsundervisning 

från åk 8, After 8 - ungdomssamlingar för tonår och uppåt. En gång 
i månaden har ”Passion” – En kväll, En Gud, En passion ordnats. 
Kvällen innebär lovsång, bön och stänk av humor.  Pannkakskyrkan 
har en gång i månaden gått ut till Klaipedaplatsen, grillat och bjudit på 
pannkakor och samtidigt bjudit in till samtal på sena fredagskvällar.

Olika läger för barn och ungdomar har anordnats – vinterresa till 
Trysil, i augusti knatte- och sommarläger för barn på Aspö, och även-
tyrsläger för ungdomar i Karlskrona, kickoff-samling för MP, CC och 
ungdomar på Aspan Kursgård i september.

Sång och musikliv 
Församlingen har ett varierat sång och musikliv. Många solister 
och sånggrupper, lovsångsteam och musiker har medverkat i olika 
gudstjänster till stor glädje och välsignelse.  ”Live på riktigt” har 
anordnats vid tre tillfällen under året. Samlingen innebär musik, 
måltidsgemenskap och vittnesbörd. Sommarkonserter har anord-
nats på Klaipedaplatsen där bl.a. Josefin Lindahl med band, Robert 
Åkesson med kompgrupp, Big Streets femmannaband medverkat. 
Musikgudstjänster anordnades långfredagen och påskdagen, julkon-
serter gavs vid tre tillfällen och hade ett rikt, varierat och uppskattat 
program. Medverkande var barnkören Joyful, gospelkören By Mercy, 
solister, duett och manskvartett, samt församlingens orkester under 
ledning av Christer Hultgren.

Gospelhelg anordnades i oktober där Samuel Ljungblahd medverkade. 
På lördagskvällen gavs konsert och på söndagen musikgudstjänst med 
By Mercy.  ”Homecoming”-konsert erbjöds första advent med Stephen 
Hill och Woody Wright som medverkande,  
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Strängmusiken under ledning av Vivianne Fredriksson har tjänat till 
stor välsignelse då de uppträtt på olika servicehus och äldrebostäder 
förutom vid gudstjänster. Barnkören Joyful under ledning av Bearnice 
Nilsson har medverkat i olika gudstjänster och konserter. 

Ekumenisk verksamhet
Gemensamma gudstjänster med de olika kyrkorna i Karlskrona 
har hållits. Ekumenisk bönehelg anordnades på Frälsningsarmén 
i januari med kommendör Rolf Roos som medverkande, annan-
dag påsk gudstjänst i Mariedalskyrkan efter en bönevandring från 
Kungsmarkskyrkan, ekumeniskt möte i Metodistkyrkan under 
”Kyrkornas globala vecka” i november. Sailkyrkan som är en ge-
mensam angelägenhet för samtliga kyrkor hade öppet kafé och 
varierat program under hela Sailet och avslutning med gudstjänst i 
Biblioteksparken Lyckeby.  Varje torsdagsmorgon har det varit ekume-
nisk bön i någon av kyrkorna på Trossö.

Diakoni, omsorg och själavård
En stor del av arbetet har bestått i samtal och stöd till anhöriga i sam-
band med kris, sjukdom och dödsfall. En besöksgrupp håller kontakt 
med de medlemmar som inte orkar eller kan komma till gudstjäns-
terna. Seniorsamlingar har ordnats en gång per månad med varierat 
program och gemenskap vid dukade bord. I början har sommaren 
ordnades en resa till Stenshamn - Utlängan med många deltagare. Sista 
advent hölls adventsgudstjänst och därefter jullunch för församlingens 
seniorer i Café Ankaret. Under adventstiden ordnades julfester på flera 
servicehus där bl.a. strängmusiken medverkade. En förböns- och själa-
vårdsgrupp har tjänat vid gudstjänster och i individuella samtal.

LP-verksamheten
4 september hölls välkomstmöte för Tomas Jönsson med familj. Tomas 
efterträdde Jan-Erik Jarny som under många år utfört ett stort och 
rikt välsignat arbete som föreståndare för verksamheten vilket fått 
erkännande även från officiellt håll. Arbetssättet med rehabilitering 
och sysselsättning parallellt med kristen undervisning har framhållits 
som mönsterbildande för hela den nationella LP-verksamheten. Det 
goda samarbetet med Karlskrona kommun, socialförvaltningen med 
dess fältgrupp, arbetsförmedlingen och försäkringskassan har fortsatt.  
En omfattande mötesverksamhet har ingått med bibelstudier och 
gudstjänster på många håll i Blekinge med omnejd. Under våren i sam-
band med första maj anordnades en vecka med Semias Schenberg och 
Håkan Axell från LP-ung där flera skolor besöktes. Besöket avslutades 
med helggudstjänster med temat Guds Hjärta - radikal kärlek och tro.

Ett par auktioner med utförsäljning av möbler mm har ordnats.
Ett stort problem under hösten har varit uppsägning från nuvarande 
lokaler som kommer att rivas. En lösning förefaller vara på gång nu 
med flytt till Tennvägen i Torskors.

Café Ankaret
Under ledning av Christina Petterson har arbetet vidareutvecklats. 
Ytterligare en närliggande skola utnyttjar nu kaféet som måltidsplats 
och sammanlagt ca 80 elever intar sin skollunch i kyrkan förutom 
många strögäster. Ett antal allsångskvällar har anordnats i kaféet lik-
som LP-cafémöten varannan söndag förutom servering efter söndags-
gudstjänsterna. 

Kaféet har även varit praktikplats för flera nysvenskar och flera som 
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utförsäkrats från arbetslöshetskassa och sjukförsäkring och som börjar 
arbetsträning för återgång i arbetslivet.

Mission
Större delen av vår missionsverksamhet har varit i Peru, Bolivia och 
Bangladesh samt Mellersta Östern. Göran och Anita Olsson har under 
året arbetat med församlingsuppbyggnad i Peru liksom ledarutbildning, 
handikapp- och ungdomsarbete. De kom till Sverige efter 13 månaders 
arbete i slutet på november. Stöd till församlingen i San Antonio, Bolivia 
och dess skolinternat har fortsatt liksom engagemang i Bibelinstitutet 
CDC i Bangladesh. Församlingen har stött Caroline Jansson i Mellersta 
Östern och gett fortsatt stöd till IBRA och ICBI. I samband med 
Världspingstkonferensen i Stockholm i år besöktes Karlskrona av flera 
församlingsledare i områden där vi har mission, bl.a. Ophelia och Pinttu 
Hussein från Bangladesh, Victor Prekopa från Pecel i Ungern.

Second Hand
Ett stort steg i utvecklingen var flytt från Pantarholmen till nya och 
betydligt större lokaler på Bergåsa med invigningsfest 4 september. 
Samarbete med PMU (Pingstmissionens u-landshjälp) inleddes i sam-
band med detta och namnet ändrades till Pingstkyrkans Second Hand. 
En omfattande renovering föregick flytten som medfört en utvidg-
ning av verksamheten vilket engagerat en stor del av församlingens 
medlemmar och även av andra. Arbetet har letts av Bengt Persson, en 
entusiasmerande och energisk ledare.

Café 2 som startat i Second Hands lokaler har blivit en succé och 
många kommer för att sitta ned en stund och njuta av god gemenskap 
med kaffe och bröd.

Under året har omsättningen i affären ökat med 50 %, till större del 
efter flyttningen.

Omfattande hjälpinsatser har möjliggjorts genom inkomsterna från 
Second Hand försäljningen – se ekonomisk redovisning. En hjälptran-
sport med fr.a. varma kläder avgick i början av december till Izmail i 
Ukraina.

Hjälp i arbetet
På initiativ från Karlskrona kommun och arbetsförmedlingen har 
församlingen kunnat erbjuda arbete för personer som utförsäkrats 
från arbetslöshetskassan. Målet har varit att skapa arbetstillfällen för 
arbetslösa, samtidigt som församlingen får hjälp med uppgifter som 
annars inte hinns med.  Dessutom får deltagarna möjlighet att lära 
känna en församlings verksamhet.  Projektet startade i januari och Olle 
Lundström anställdes som arbetsledare, från början på deltid men fr. o 
m april på heltid.

Media 
Medlemstidningen Ankaret har utkommit med 5 nummer under 
2010 och innehållit rapporter från församlingens arbete, intressanta 
intervjuer och kalendarium för församlingens verksamhet. Redaktör 
har varit Daniel Holmesson och för design har Morten Ravnbö svarat. 
Församlingen hemsida uppdateras regelbundet med rapporter från ak-
tuella händelser samtidigt som den länkar till andra intressanta sajter.
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eKonoMI och sTyrelseArBeTe

År 2010 har varit ett positivt och händelserikt år då församlingen 
fortsatt har bedrivit en omfattande verksamhet med en ekonomi och 
administration som klarat av de behov som uppstått. Viktiga händelser 
ur ett ekonomiskt perspektiv är Second Handverksamhetens flytt till 
nya större lokaler på Bergåsa och LP-verksamhetens rekrytering av 
ny föreståndare. Församlingen har också ökat sitt sociala engagemang 
genom projektet Hjälp i arbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
ett projekt som vid årsskiftet sysselsätter ett tiotal personer.

Nedanstående presentation bygger på preliminära uppgifter och är 
avsedd för årsberättelsen 2010. En mer detaljerad beskrivning av 
församlingens ekonomi 2010 finns i årsbokslutet som presenteras i 
samband med administrationsmötet i mars 2011.
 

Hur får vi in pengar?
Församlingens inkomster på totalt ca 8,6 miljoner kr fördelar sig enligt 
diagram nere till vänster. Som framgår av diagrammet kommer ca en 
tredjedel av församlingens inkomster in genom gåvor. Sedan får vi en 
del bidrag, bl.a. till vår LP-verksamhet, men även den växande verk-
samheten i Second Hand 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 2010:
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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 åtta åren. Ökningen från 2008 till 2009 var +10% medan 
givandet från 2009 till 2010 ligger ungefär på samma nivå.

Vad använder vi pengarna till?
Den största utgiftsposten för församlingen är löner till anställda här 
hemma och på missionsfälten. Församlingens utgifter på tillsammans 
ca 8,2 Mkr fördelar sig på följande sätt:

Fördelning lönekostnader
Av personalkostnaderna går ca 50 % till 
församlingens barn- och ungdomsverk-
samhet i enlighet med församlingens 
tydliga viljeinriktning.
                           
Hur har år 2010 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. Styrelsen har fått en ny 

ordförande i Markus Lundström och en fortsatt förnyelse bland 
styrelsens ledamöter har skett.

Församlingens ekonomiska situation är fortsatt i grun-
den 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. En allt större del av givandet sker 
nu via internet eller Kollektomat, men styrelsen 

arbetar för att det regelbundna givandet ska öka.

Det bör nämnas att såväl församlingens LP-verksamhet 
som Second hand-verksamheten utvecklas väl och växer, 

även i ekonomisk omfattning. Second Hand har under året kun-
nat sända 470 tkr för olika hjälpinsatser, trots ökade kostnader för flytt 
till ny lokal. Ett annat glädjeämne är en fortsatt fin utveckling för Café 
Ankaret som servar ett ökande antal gäster.



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.

Följande personer har utgjort  
församlingens styrelse under 2010:
Markus Lundström - ordförande
Ulf Sundkvist
Bearnice Nilsson
Ingemar Bergström

Karlskrona i januari 2011
Asta Carlsson

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

Christer Hultgren
Ewa Bergvall
Peter Stolpestad

Rolf Pettersson
Alf Åberg


