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”Herre, jag har hört om dina gärningar, jag 

har sett dina verk, Herre. Förnya dem i 

denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns 

i dess oro din barmhärtighet”. Hab. 3:2

År 2006 har kännetecknats av en längtan efter förnyelse och där 

vi också fått se många prov på Guds omsorg och barmhärtighet. 

Församlingen har fått vara en utsträckt hand och inbjudit till ge-

menskap och omsorg i en tuff och hård tid. År 2006 har varit ett rikt 

verksamhetsår. Flera genomgripande organisatoriska förändringar 

har genomförts under året. Syftet har varit att fortfarande vara en 

församling formad efter Bibelns mönsterbild men också anpassad 

efter tidens krav. Arbetet med att bredda och föryngra ledarskapet 

har pågått under året. Prioritering av barn- och ungdomsarbetet har 

varit tydlig.

Året inleddes med församlingens årshögtid den 6 januari där temat 

var ”Drömmen om församlingen” där församlingens ledning, 

Församlingstjänarkåren som består av församlingsledare/äldste och 

medhjälpare/diakoner, både delade och initierade ett samtal om 

församlingens mening och mål. 

Nya stadgar för församlingen antogs – förändringen föranledd av 

beslutet att inom församlingstjänarkåren bilda en styrelse som har 

ansvaret för administrativa och ekonomiska frågor. Medan de över-

gripande frågorna som värdegrund, mål och vision samt omsorg och 

medlemsfrågor ligger kvar i kåren som helhet fördes de administra-

tiva frågorna över till en styrelse inom församlingstjänarkåren. 

Administrationsmöte hölls 25 mars då den nya styrelsen valdes och 

började sitt arbete. Nya församlingstjänare avskiljdes som diakoner 

med tillika styrelseuppdrag: Åse Bergvall, Ann Malmstedt, Rolf 

Pettersson, Peter Stolpestad,  

I Församlingstjänarkåren har det parallellt med stadgeförändring-

arna pågått ett förnyelsearbete med syfte att varje församlingstjänare 

skall få ett tydligt ansvarsområde. Med varje ledare har enskilda 

samtal förts. Målet är en dynamisk och kraftfull ledning som både 

känner och förstår församlings egna behov, men också har kraft att 

föra församlingen vidare i sitt uppdrag att förmedla evangeliet.

Församlingen beslutade under hösten om anslutning till ”Tros-

samfundet Pingst- FFS” efter en lång förberedelseprocess med 

information till församlingen och öppna samtal. 

Anställda 061231
Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare

Louise Sundkvist, diakon

Mona Bengtsson, diakon, huvudansvar äldreomsorgen

Marcus Furingsten, pastor

Carina Holmesson, spädbarnsmusik, musiklekis

Elisabeth ”Bettan” Sjöö, ungdomsevangelist, anställd 15 augusti

Yvonne Severinsson, redovisningsekonom

Jan-Åke Knutsson, Café Ankaret/LP-verksamheten, anställd 15 aug

Eva Karlsson, Café Ankaret/LP-verksamheten

Marcus Fransson, LP-verksamheten

Andrew Sjöström, LP-verksamheten

Bengt-Arne Karlsson, LP-verksamheten

Medlemsförändringar:
Döpta  22 Avfl yttade 18

Infl yttade  18 Avlidna  4

Återintagna 2 

Antal medlemmar vid årsskiftet var 702 personer

Händelser under året
Förutom regelbundna förmiddagsgudstjänster, bön onsdag förmid-

dag och torsdag kväll omväxlande med bibelstudium, har LP-vän-

nerna ordnat Cafémöte varannan söndag kväll. En lördagsmorgon i 

månaden har bön för Karlskrona hållits på Bryggarberget.

Församlingens rika sång- och musikliv har avspeglats i anordnandet 

av musik-och gemenskapskvällarna ”Live på Riktigt” vilka anordnats 

vid fyra tillfällen under året. Vår- och höstkonserterna samt julkon-

serten har varit mycket välbesökta musikkvällar där vi nått många 

icke vana kyrkobesökare. Carina Holmesson har lett den uppskattade 

verksamheten med spädbarnsmusik och musiklekis. Strängmusiken 

har haft fl era sånggudstjänster på olika servicehem, medverkat i 

gudstjänster och vid julfesterna.

En ny orgel har inköpts och invigts.

Gudstjänster har anordnats i Kungsmarken vid fl era tillfäl-

len som led i arbetet med evangelisation utanför vår egen kyrka. 

Mötesverksamhet har bedrivits regelbundet i Rödeby, där Ethel 

och Anders Bertling tagit initiativ till att varje torsdag eftermiddag 

inbjuda till kafémöten, som varit välbesökta. Traditionsenligt hölls i 

maj månad även en tältmötesvecka i Kättilsmåla då Börje Svensson 

medverkade.

I maj månad arrangerades en mycket uppskattad tältmötesserie för 

barn i Biblioteksparken i Lyckeby.
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Församlingslägret under pingsthelgen på Senorens kustgård var en 

värdefull helg med tid för bibelläsning, bön och förbön samt god 

gemenskap. 

Höstupptakten anordnades den 26 augusti och blev en generations-

överskridande fest med temat ”Var andra till tjänst”.

Ekumeniska möten anordnades 13-15 jan då Tomas Boström, 

trubadur och förkunnare medverkade.

2/2 hölls ett offentligt seminarium om Sveriges framtid på Arena 

Rosenholm.  Ämnet ”Vilket Sverige vill vi ha?” var föremål för ett 

panelsamtal under ledning av Sievert Öholm där Bengt Gustafsson 

författare, teolog och lärare, Tomas Ekman från Inspirationskällan 

medverkade förutom representanter för Karlskrona Kommun, BLT 

och kyrkorna. Sångerskan Lena Maria Klingvall bidrog med sång och 

musik.

En temahelg med ämnet ”En tro som håller” anordnades 8-10 

september då Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska 

Evangeliska Alliansen talade över ämnena ”Bibelns trovärdighet”, 

”Sanningen och Da Vinci-koden”, ”Guru, galning eller Gud- om Jesu 

identitet”. 

Under året anordnades tillsammans med Mariedalskyrkan och 

Metodistkyrkan och med stöd av studieförbundet Bilda fyra samtals-

kvällar under temat ”Andlighet, föräldraskap och vardagsliv”. 31/1 

talade psykolog och författare Alf B Svensson över ämnena ”Håll 

kärleken levande” och ”Våga vara föräldrar”, 4/4 Elisabeth Sandlund 

över ämnet ”Drabbad av det oväntade”, 13/9 sångerskan och förfat-

taren Laila Dahl över ämnet ”Omfamna din otillräcklighet” och 

slutligen den 29/11 Thomas Sjödin, pastor och författare, om sina 

erfarenheter av livet tillsammans med sina handikappade barn. Dessa 

samlingar har varit mycket uppskattade och gett tankar och refl ektio-

ner inför livet.

2006 var valår vilket även avspeglades i våra gudstjänster under 

våren. Våra lokala partiledare inbjöds var och en till en förmid-

dagsgudstjänst för att svara på frågor rörande politik, religion och 

förhållande till Kristus.

Café Ankaret återöppnades till stor glädje i LP:s regi den 4 september. 

Ansvarig för kaféet är Ulla Jarny.  Jan-Åke Knutsson har anställts på 

50 % till hjälp med bakning och övrigt arbete i köket.

Rapporter från församlingens olika 
verksamhetsgrenar:

Församlingens verksamhet styrs bland annat av de olika råd som 

valts för respektive verksamhetsområde. Här följer rådens rapporter 

för verksamhetsåret 2006:

MUSIKRÅDET
Musiken som dörröppnare var temat på årets sång- och musikkon-

ferens i Göteborg. Pingstkyrkan i Karlskrona har under 2006 upplevt 

just detta - att musiken öppnat dörrar i många medlemmars liv och 

att den också öppnat dörrar för att släppa in nya människor i vår 

gemenskap. Strängmusiken, Classic, By Mercy, lovsångsteam/kör och 

våra barn har alla haft uppgifter under året att sjunga om och till 

Gud. Våra musiker, organister, sångsolister, dansare och vår orkester 

har fl itigt använt sina gåvor. Kyrkan har vid många tillfällen fyllts av 

våra grannar, arbetskamrater och skolkompisar där musiken varit i 

fokus, exempelvis på barnmusikalen Änglanatten, julkonserterna och 

Live på riktigt. 

Musikrådet som fr.o.m. 2007 består av Helen Alfzon, Anna Bergvall, 

Madlene Lundström, Michael Nilsson, Camilla och Sören Reierstam 

och Peter Stolpestad vill fortsätta att vara en dörröppnare för alla 

innanför och utanför kyrkväggarna. Vi hoppas på många tillfällen där 

vår kyrka fylls med nya ansikten 2007 och att dessa nya bekantskaper 

fångas upp i våra cellgrupper och alphagrupper. 

Peter Stolpestad, Musikrådet

 

BARNVERKSAMHETEN
Med barnverksamheten vill vi dels ta hand om barnen som redan fi nns 

i församlingen, så att de får växa och utvecklas i sin tro, men givetvis 

vill vi också nå ut till alla barn i vår stad och berätta för dem om Jesus.

Under 2006 har vi velat fokusera mer på den senare delen, vilket skett 

genom två storsatsningar. Under våren var det tältmöten för barn i 

Biblioteksparken i Lyckeby. Genom sång, dans, tävlingar och drama 

presenterades budskapet om Jesus under devisen ”Du är värdefull” 

för alla som kom. Det var ett härligt samarbete över alla generationer, 

och barnen och ungdomarna tog själva ett stort ansvar och växte 

verkligen med sina uppgifter. Planeringen för nya tältmöten till våren 

är redan igång.

I oktober började övningen inför nästa stora satsning – julspelet 

Änglanatten. Alla barn som var med fi ck bjuda in sina klasser till 

föreställningar i kyrkan, ca 330 barn kom och såg julspelet och bjöds 

sedan på fi ka. Det var fantastiskt att uppleva stämningen i kyrkan när 

barnen avslutade med att sjunga ”Han vill ge glädje till alla, ge en frid 

som varar i evighet, öppna ditt hjärta för Honom, Han vill bli din 

bäste vän”.    

Vi hoppas att genom dessa satsningar väcka en längtan så barnen kom-

mer tillbaka till våra olika grupper i söndagsskolan, Svepet, Gott och 

blandat och Musiklekis och får lära känna Jesus på ett personligt plan.

Camilla Allert, Barnrådet 

UNGDOMSARBETET 
Sportlovsresan gick till Hemsedal i Norge. Vi fi ck vara med om 

bastu- och snöbad, skidåkning, valbiffar och mycket vackert väder. 

Skidsystemet var tajt, så vi fi ck mycket gemenskap i backarna. 

Gemenskapen delade vi för övrigt med ungdomar från Karlshamn.

Under våren startade STREET: Café på fredagskvällarna. Tack vare 

hjälpsamma föräldrar, kom detta nya engagemang igång på ett bra 

sätt. Street: har till största delen fungerat som fredagsgemenskap för 

församlingens egna ungdomar, men förhoppningen är att gemenska-

pen ska nå ut till fl er ungdomar i Karlskrona under 2007.

När sommaren närmade sig, så åkte ungdomarna som vanligt till 

ungdomskonferensen på Nyhem. Där fi ck de ta del av mycket mat-

nyttig undervisning.
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Under sommaren hade vi ett par läger. Tonårslägret, som blev ett 

riktigt äventyrsläger, med kanot-/kajakpaddling i kraftiga vindar, 

överlevnadsövningar i skogen och skattjakt m.m. var en av somma-

rens höjdpunkter.

Danstjejerna (AGAPE) fi xade ett eget läger i samband med årets 

SAIL De gjorde en utomordentligt bra insats och lät Jesus vara i fokus 

mitt i allt ståhej. 

Hösten startade vi med en upptaktshelg på missionsbåten Shalom. 

Det var uppskattat, och vi fi ck dela mycket glädje med varandra. 

Under hösten hade vi sedan många besök av olika föreläsare som gav 

oss mycket av kunskap och erfarenheter.

Luciakvällen var på en tisdag, men trots det dök ett gäng tappra 

ungdomar upp för att gå ut på stan och glädja andra. Vi var inget 

komplett luciatåg, men vi hade i alla fall en alldeles egen gran med 

oss. Vi dansade, sjöng och bjöd på glögg och pepparkakor. Några nya 

testamenten fi ck vi också dela ut. Årets Lucia kväll var lite stökigare 

än förra årets, men vår närvaro spred ett lugn över platsen vi var på. 

Under året har ungdomarna också haft ett antal gemensamma fester; 

påsk-, allhelgona-, jul-och nyårsfester. Det har varit tillfällen, då man 

speciellt har kunnat bjuda med vänner till kyrkan. Stämningen har 

då varit mycket god!

I övrigt fortsatte det regelbundna ungdomsarbetet som van-

ligt. Vi samlades till ungdomssamlingar och MP (Mission 

Possible, Möjligt uppdrag) och CC (Confi rmation Challenge, 

Konfi rmationsutmaning). Under 2006 hade vi stabilt deltagande i 

ungdomsverksamheten. 

I slutet av sommaren anslöt Elisabet ”Bettan” Sjöö till församlingen. 

Hon anställdes som evangelist och jobbade 50 % hos oss och 50 % på 

Hasslö. Bettan är ett välbehövligt tillskott i arbetet och kommer att få 

vara till fortsatt stor välsignelse under kommande år.

Framtiden ser fortsatt ljus ut, då många längtar efter att få lära känna 

Gud ännu mer. Vi fortsätter vår verksamhet genom att bygga underi-

från. Vår största resurs är ungdomar som tagit sitt liv tillsammans 

med Gud på allvar, och blivit döpta i Den Helige Ande. Glöm inte 

följande valspråk: ”Med Gud och Guds segerrika ord!”.

Marcus Furingsten, Ungdomsrådet

CELLGRUPPERNA 2006
Cellgrupperna är församlingens sätt att göra alla delaktiga. I en 

så stor församling som vår behövs det nära gemenskaper, där 

alla som vill kan vara delaktiga. Dessa grupper är en viktig del 

av församlingen, eftersom de möjliggör för människor att växa. 

Cellgruppledarrådets tanke var att under första halvan av året besöka 

grupperna för att komma närmare dem och för att bättre kunna 

integrera dem i församlingen.  Detta lyckades inte varför vi under 

hösten återgick till den gamla modellen med regelbundna möten 

med/för cellgruppsledarna. 

Under året som gått har vi försökt göra en uppdaterad förteckning 

över antalet cellgrupper och antalet aktiva för att få större överblick 

över grupperna vilket har gått förhållandevis bra. Av de inrapporterade 

uppgifterna framkommer att ca 15 % av deltagarna i cellgrupperna 

inte tillhör församlingen. Detta lovar mycket gott inför framtiden.

Under det gångna året har större fokus lagts på ungdomscellgrup-

perna, där en grupp är nystartad och en annan är på gång.

Socialt vill vi att cellgrupperna ska fungera som ett extra skyddsnät, 

och vi har i några fall sett att det fungerat mycket bra under 2006.

Vi går vidare genom att fortsätta se över cellgrupperna med fokus på 

ungdomssidan. Vi försöker också lyfta upp cellgruppens betydelse 

för församlingens sociala arbete genom att uppmuntra och lyfta det 

arbete som församlingens cellgruppsledare gör.

Marcus Furingsten, Cellgruppsrådet

ALPHAÅRET

Alpha – ett naturligt sätt att dela med sig av tron på Jesus

Nick Gumlble, präst i Anglikanska kyrkan, trodde nog inte att hans 

idéer om hur man med hjälp av vanlig mänsklig värme, tydlig och 

enkel förkunnelse om den kristna trons grunder och en naturlig 

öppenhet för Anden skulle kunna skapa en sådan rörelse, när han 

startade 1990.

Allt hade sin upprinnelse i den utåtriktade prästens önskan att dela 

evangeliet. Frågan var bara hur? Så gjorde han upptäckten. Tro hand-

lar om relationer. Relationer växer enkelt fram bara man får tid att 

samtala och samtala gör man ganska otvunget i det ögonblick man 

delar en måltid tillsammans. Så blev måltiden blev ett redskap.

Vidare insåg han att den moderna sekulariserade engelsmannens 

förkunskap i kristen tro och dess grunder inte var särskilt stor. Därav 

den genomarbetade undervisningen. Inga korta appeller här inte, nej, 

rejält och grundligt skulle det vara.

Men varken mat, gemenskap eller studier blir något utan erfarenhet. 

Det ”erfarenhetsbaserade lärandet” som akademikerna kallar det 

handlar helt enkelt om att ge vanliga människor möjlighet till en 

egen upplevelse av Andens kraft.

Så skapades Alpha, ett fungerande koncept. Över 8 miljoner världen 

över har gått kursen. I Sverige använder 500 församlingar Alpha. 

50 000 deltagarhäften har sålts. Alpha är numera en självklar del av 

Pingstförsamlingens liv och verksamhet. Under 2006 hölls två kurser, 

en på våren och en på hösten med 8-12 deltagare. 

Ulf Sundkvist  

LP-VERKSAMHETEN
LP-Rådet 2006: Jan-Eric Jarny, Roland Pettersson, Magnus Taubert, 

Bengt-Arne Karlsson, Rolf Pettersson, Bengt Andrae, Laine Emilsson, 

Ulla Jarny, Cyril Roos.

Jan. 29 jan. börjar mötesverksamheten i caféet. Avskedsmöte för 

Robert Wedin.

Febr. Bibelstudium börjar med Rolf Pettersson. Vilket Sverige vill vi 

ha? LP-verksamheten var med på temadag på Arena Rosenholm.

Mars. Möte i Kristianstad. Besöker fängelset. Får besök av företag 

som vill samarbeta. Börjar förbereda att öppna Café Ankaret.

April. Får besök av LP Sundsvall som vill se vår verksamhet. Har 

möte i Åseda. LP-verksamheten är inbjuden till Karlskronavarvet för 

att informera. Har praktikanter på Vedeby från Sölvesborgs bibel-
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skola. Möte i Bromölla – Sölvesborg - Ronneby.

Maj. Lp-verksamheten har utställning och försäljning på 

Bergkvistska gården. Möte hos Frälsningsarmén. Lars-Olof Egbäck 

från LP-Riks besöker oss. Andrew Sjöström döps till Kristus. 

Tältmöte i Kättilsmåla. 

Juni. Vi besöker fängelset. 20 personer åker till Nyhemsveckan. LP-

möte på midsommarkonferensen på Hasslö.

Juli. Vi har semester men hinner med möten på Löttorp och i 

Brömsebro.

Aug. Börjar med möten på Sail-festen i Karlskrona. Arbetar med 

Caféet men skjuter på öppningen som var tänkt denna månad.

Sept. Vi har vår traditionella loppis på Vedeby 2-3 sept. 

4 sept. äntligen! Caféet är öppet. Alla inblandade har gjort ett jät-

tejobb. Tuff helg.

23-24 sept. Olsängslägret, vi är 40 st. Bjuder in vänner och bekanta 

på grillkväll, vi blir 90st. Har ett härligt väckelsemöte.

Okt. Senorenteamet gästar oss i Pingstkyrkan. Bibelstudium för hös-

ten startar. LP-dagen i Osby med möte på kvällen. ”Kanondag”.

Politiker, tjänstemän från Oskarshamn besöker oss. Tillsammans med 

vår kommuns ledning har vi en temadag i kyrkan och på Vedeby.

Nov. Ständiga möten med arbetsförmedlingen, som resulterar i att vi 

får personal till vårt café. Vi börjar bowla igen hela gänget, jätteroligt.

Dec. TV-Inter besöker oss på Vedeby för att göra fi lm och reportage. 

De får träffa representanter från socialtjänsten. Vi har julfest och ett 

fantastiskt Luciatåg med ungdomar från församlingen. Tack! 

Detta är ett litet axplock från Lp-verksamheten under 2006.

Jan-Eric Jarny, LP-rådet

OMSORG OCH SJÄLAVÅRD
För äldreomsorgen har Louise Sundkvist och Mona Bengtsson haft 

huvudansvaret. En stor del av arbetet består av hembesök, samtal och 

stöd till anhöriga i samband med sjukdom och dödsfall samt många 

andra individuella kontakter. 

Flera allträffar har anordnats under 2006 med en utfl ykt till Aspö 

som avslutning under våren.

Ett uppskattat initiativ var ”Minns du Julsången”, en gudstjänst med 

julens budskap i ord och ton. Efteråt bjöds det på jullunch för alla 

seniorer. 

Mona Bengtsson, som arbetat som Församlingssyster under fl era år, 

tackades för trogen tjänst med blommor och en gåva från försam-

lingen vid den gudstjänsten. Mona kommer även efter avslutad tjänst 

att fortsätta med sitt engagemang för de äldre i församlingen. 

Under december anordnades även julfester på fl era servicehus där 

Strängmusiken medverkade och de boende bjöds på kaffe med dopp. 

Strängmusiken under ledning av Vivi-Ann Fredriksson har med-

verkat vid olika andaktstunder på servicehus i Karlskrona kommun. 

Strängmusiken har även deltagit vid pensionärssamlingar, Lyckeby 

Marknad med fl era tillfällen. 

En besökgrupp bestående av 18 personer håller kontakten med och 

besöker regelbundet våra äldre medlemmar. Den kommer också att 

kunna erbjuda de äldre en kassett med gudstjänster som spelas in 

från församlingen ca 8 ggr/år.

Arbete med att bilda en själavårdsgrupp som kan tjäna i individuella 

samtal och vid gudstjänster med samtal och förbön har påbörjats.

Louise Sundkvist och Mona Bengtsson

MISSIONSRÅDET 
Missionen i församlingen är omfattande. Att ge vittnesbördet vidare 

är vårt uppdrag. Detta görs både i vårt närområde och ut över värl-

den. Alla arbetsinsatser och engagemang görs med samma mål – att 

sprida budskapet om Jesus.

Vårt engagemang och vår delaktighet under året har varit:

IBRA: Arbetar med radio- och mediamission. 

ICBI: Utbildar församlingsbyggare med hjälp av mediakurser. 

Hasse Olofson och Rolf Gaard, ansvariga för nämnda 

organisationer, besökte oss under hösten.

Peru Vår församling är utsändande och ansvarig för Göran 

och Anita Olsson, som arbetar i ledarutbildnings-

projekt och med församlingsarbete i Chulucanas. 

Utbildningsprojektet har förlängts ytterligare 1 

år och projektet beräknas vara avslutat juni 2007. 

Medunderhållande församlingar står kvar även under 

detta år. Göran och Anita besökte Sverige i november.

 Fadderprojekt för handikapparbete bland barn. 

Morsdagskort såldes i år där inkomsterna gick till detta 

arbete. Pastor Gilmer Roman, Chulucanas, Peru besökte 

oss i april.

 Stöd till arbetet med alfabetisering i Peru inom projek-

tet ”Action Latin America” – ett alfabetiseringsprojekt 

som pågår i många länder i Sydamerika. 

Bolivia: San Antonio: Fadderprojekt och stöd till skolinternat.

 Stöd till nationella församlingsarbetare/pastorer/evang-

elister.

 Ett vattenprojekt som ses som ett pilotprojekt planeras i 

en by med vattenproblem. Byggstart under våren 2007.

Ungern:  Fortsatt vänskaps- och erfarenhetsutbyte med försam-

lingar i Ungern. I oktober gästades vi av pastorer från 

två församlingar i Budapestområdet.

Rumänien: Maria och Samuel Nilsson har arbetat med barnverk-

samhet i Marghita där vi gett visst verksamhetsstöd. De 

beräknar avsluta sitt arbete i dec. 2006.  En grupp från 

församlingen besökte dem i maj månad.     

Ukraina: 2 hjälpsändningar under året med framför allt. kläder 

från en ständigt pågående klädinsamling. Annette 

Lundström besökte församlingen i Izmail i september.

 Uppföljning av seminariet BKGT (Building the 

Kingdom of God) hölls i mars där fr.a. AIDS situationen 

lyftes fram.

Asien: Rhode-Maria Karlsson, som besökte Karlskrona under 

midsommarkonferensen, arbetar med hälsoförebyg-

gande och evangeliskt arbete. 

Bangladesh:  Stöd till nationell medarbetare - Pintuu Hossain som 

arbetar med media och bibelskola.

Thailand:  Phattalung- evangeliskt arbete.

Afrika:  Kongo – verksamhetsstöd till Märta-Greta och Daniel 

Halldorf som arbetar med traumatiserade kvinnor, 
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AIDS-problematik och församlingsarbete. Daniel är 

även aktiv vid det kristna universitet som Pingströrelsen 

i Kongo driver.

 Insamlingarna vid julkonserterna gick till de traumati-

serade kvinnorna i Kongo via Märta-Greta Halldorf.

 

Caroline Jansson presenterade under året sin kallelse. Förfrågan har 

kommit om att arbeta i ett projekt i Mellanostern och Nordafrika 

inom Aktion Ibrahim under en 3-årsperiod. Det handlar om att 

bygga relationer och fi nnas med i ett uppföljningsarbete som stöd för 

uppföljningskontoren. Arbetsplats planeras bli i Egypten. Vi ber och 

är med i processen.

Arbetsgruppen Myrorna som arbetar med att tillverka och packa 

barnkläder till olika hjälpprojekt har troget samlats varje måndag 

under terminerna.

Tillsammans kan vi förändra: - en insamlingsverksamhet, som star-

tade för många år sedan för att stötta olika sociala missionsprojekt, 

har under året samlat in ca 20 000 kronor.

Information om vår mission har getts vid förmiddagsgudstjänsterna 

andra söndagen varje månad.

Anette Lundström, Missionsrådet.

MEDIAVERKSAMHETEN
Församlingstidningen Ankaret har utkommit 4 gånger under året 

med en bred presentation av församlingens verksamhet. I tidningen 

återfi nns ett kalendarium och medlemsnyheter förutom rikt bildma-

terial. Ansvarig utgivare har varit Ulf Sundkvist och redaktör Daniel 

Holmesson. För designen svarar Morten Ravnbö Sätren.

Hemsidan www.pingstkyrkankarlskrona.com uppdateras kontinuer-

ligt och besöks av många.

FYNDHÖRNET (SECOND HAND)
När vi gick in i 2006 gjorde vi det med ett beslut att köpa en lastbil 

för att lättare kunna hantera transporter till och från affären. Det tog 

lite tid innan vi hittade en lämplig bil men i början av mars köpte 

vi bilen, en Volkswagen Transporter från 1998. Bilen hade ganska 

många mil bakom sig men den har visat sig fungera mycket bra och 

passar bra vårt behov av en rymlig och lättkörd bil.

Det är med stor glädje och tacksamhet som vi kan titta tillbaka på 

2006. Vi har aldrig tidigare fått in så mycket fi na saker till försäljning 

och vi har heller aldrig förut haft en så stor skara kunder. Detta har 

tillsammans gjort att vi än en gång har slagit föregående års försäljning. 

Vi nådde nästan upp till 600 000:- och trots att vi köpt bilen så har vi 

kunnat skicka ut mer än 300 000:- till olika insatser både inom och ut-

anför Sveriges gränser. Den senare delen av året har stått för den största 

ökningen och det har fortsatt så även in i 2007 som börjat lika bra som 

2006 slutade. Vi hoppas därför på ytterligare ökning under 2007. 

Vi har under året haft öppet i affären på måndagar, tisdagar och lör-

dagar, detta tack vare alla som frivilligt har ställt upp och gjort stora 

insatser i form av både mycket nedlagd tid och tungt arbete. Stort 

tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt till i affären.

Ex på insatser under 2006:

Ukraina, Transporter och slutbetalning på lastbilen: 80 000:-

Rumänien, bl.a. verksamhetsbidrag till Samuel & Maria:  22 000:-

Peru, Bl.a. ledarskapsträning i Chulucanas (Göran & Anita): 39 000:-

Action Latinamerika, alfabetiseringsprojekt i Peru: 19 000:-

Världens Barn: Försäljningen i V41.   13 000:-

Sjukhuskyrkan, Blekingesjukhuset Karlskrona  50 000:-

Afrika, Svältkatastrof+hjälp till kvinnor (Bukavu)  42 000:-

Kaliningrad, BLT:s insamling till barnhemsbygge  10 000:-

Utöver detta har vi gjort ekonomiska insatser i Bolivia, Kina, LP-verk-

samheten i Karlskrona. Vi tackar Gud för att vi på detta sätt har fått vara 

med att dela med oss och vi hoppas att den kärlek vi möter från Gud 

också skall skina igenom till de människor vi fått förmånen att hjälpa.

Peter Hjälmberg, Fyndhörnet

EKONOMI
År 2006 har gått till ända och vi kan konstatera att även detta år har 

Herren haft omsorg om sin församling när det gäller ekonomin. 

Församlingen har stora ekonomiska åtaganden i form av arbetsgi-

varansvar och ansvar för fastigheter m.m. och samtidigt fi nns inga 

garantier om inkomster. Trots detta fortsätter församlingens med-

lemmar med ett troget givande.

En mer detaljerad beskrivning av församlingens ekonomi 2006 fram-

går av bokslutet, men nedanstående presentation är avsedd att ge en 

kort översikt.

Hur får vi in pengar?
Nedanstående diagram visar på vilka vägar pengarna kommer in:

Som framgår av diagrammet kommer ca hälften av församlingens 

inkomster in genom offer och gåvor. Sedan får vi en del bidrag, bl.a. 

till vår LP-verksamhet, men även den växande verksamheten i 

Fyndhörnan bidrar till inkomsterna.

Hur utvecklar sig offrandet?
Nedanstående diagram visar hur utvecklingen av insamlade medel 

har varit de senaste åren:

Insamlingarna till församlingskassan har minskat marginellt medan 

insamlingarna till missionskassan har ökat rejält med drygt 70 tkr. 
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Förutom detta har ca 50 tkr samlats in till nya byggfonden och vi har 

fått in diverse offer på ca 243 tkr.

Vad använder vi pengarna till?
Utgifterna fördelar sig på följande sätt:

Den stora utgiftsposten för församlingen är som framgår ovan löner 

till anställda här hemma och på missionsfälten.

Hur mycket offrar varje medlem?
Naturligtvis sker givandet i församlingen anonymt och givandet är 

helt frivilligt. Samtidigt är det gripande att konstatera att fastän åren 

går och generation avlöser generation så fi nns det fortsatt en stor 

generositet hos församlingens medlemmar.

Om vi slår ut summan av insamlade medel inkl särskilda gåvor och 

testamenten på varje medlem, ung som gammal, blir den genom-

snittliga gåvan ca 4000 kr per medlem och år, vilket är något över 

genomsnittet för en pingstförsamling av motsvarande storlek (enl. 

Pingströrelsens årsbok).

Hur har år 2006 varit?
En viss omprioritering har skett med början under 2006 med syftet 

att satsa mer resurser på arbetet med barn och ungdomar. Vidare 

har församlingens nya styrelse trätt i funktion vid administrations-

mötet i mars. En hel del arbete har lagts ner på att gå igenom att alla 

administrativa rutiner och processer i församlingen fungerar väl och 

att ansvar och befogenheter fi nns fastställda och följs. Detta för att 

församlingens medlemmar och externa intressenter som kommun, 

banker och andra ska kunna  känna fullt förtroende för försam-

lingen.

Församlingens ekonomiska situation är fortsatt god. Församlingen 

har banklån på ca 3 Mkr och har tillgångar som väl överstiger skul-

derna. Församlingen har fortsatt en omfattande och bred verksamhet 

och medlemmarna visar en fortsatt vilja att ge till verksamheten. 

Det bör påpekas att såväl församlingens LP-verksamhet som second 

hand-verksamheten genom Fyndhörnet utvecklas väl och växer, även 

ekonomiskt i omfattning. Fyndhörnet har under året kunnat sända 

300 tkr för olika hjälpinsatser.

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 ungefär 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 

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

I STYRELSEN HAR UNDER ÅRET INGÅTT:

Christer Hultgren, ordförande

Åse Bergvall

Asta Carlsson

Ann Malmstedt

Rolf Pettersson

Göran Redéen, andre vice ordförande

Peter Stolpestad

Ulf Sundkvist, vice ordförande

Alf Åberg

FÖRSAMLINGSTJÄNARKÅREN
I församlingstjänarkåren har under 2006 

följande personer tjänat:

Äldste 

Allert Per 

Bergström Ingmar 

Bergström Olle 

Carlsson Asta 

Eriksen Jenny 

Furingsten Marcus 

Hultgren Christer 

Jarny Jan-Erik 

Lindén Rupert, vice föreståndare

Lundström Anette 

Nilsson Michael 

Olsson Lennart 

Olsson Paul 

Redéen Göran 

Reierstam Sören 

Severinsson Mikael 

Sundkvist Ulf, föreståndare

Taubert Magnus 

Åberg Alf 

Åkesson Kjell-Göran 

 

Diakoner 

Stolpestad Peter 

Bergvall Åse 

Malmstedt Ann 

Pettersson Rolf 

Sjöö Elisabeth 

Sundkvist Louise 

 

Seniortjänare 

Ahlström Lars 

Allert Gösta 

Ulfsgärd David 
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