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 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

En församling som vill förmedla  

och gestalta hela evangeliet 

• till hela människan 

• i hela världen 

• hela tiden 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Dessa tre områden vill vi prioritera:  

1. Barn, ungdom och familj 

2. Gudstjänst och andlig vägledning 

3. Socialt arbete 

Verksamhetsplan för 2012 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Dessa tre områden vill vi prioritera:  

Verksamhetsplan för 2012 

1. Barn, ungdom och familj 

2. Gudstjänst och andlig vägledning 

3. Socialt arbete 
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 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Dessa tre områden vill vi prioritera:  

Vår vision för 2012 

1. Barn, ungdom och familj 

2. Gudstjänst och andlig vägledning 

3. Socialt arbete 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

1. Barn, ungdom och familj 

Detta vill vi vidareutveckla: 

• Gudstjänster som är bättre anpassade till barn, ungdom 

   och familj 

 

• Lösa vakans för ungdomsledartjänst, pröva teamsatsning under året,  

  på sikt ökad ungdomsledartjänst 

 

• Ledarutveckling och träning 

 

• Aktivt stödja ungdomars musik 

 

• Förnya vår kommunikationsstrategi så att den också omfattar 

  sociala media  

 

• Utreda möjligheten att starta ungdomsgård 

 

• Satsning på sport 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

1. Barn, ungdom och familj 

• Gudstjänster som är bättre anpassade till barn, ungdom, 

   familj och församlingens vänner 

- I alla aktiviteter ska det märkas att vi prioriterar barn och ungdom 

 

- I varje gudstjänst medverkar barn och ungdom 

 

- Ungdomar / unga vuxna med i gudstjänstplaneringsgruppen 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

1. Barn, ungdom och familj 

 

• Aktivt stödja ungdomars musik 

- Stödja och utveckla barn- och ungdomsmusiken genom att utse 

  ”Musikfaddrar” 

 

- Skapa tillfällen för att framträda med musik vid gudstjänster,  

   samlingar och konserter 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

1. Barn, ungdom och familj 

 

• Satsning på sport 

- Skapa attraktiva sportaktiviteter med bra ledning genom  

  att aktivera nyckelpersoner 

 

- Skapa samverkan med idrottsföreningar kring frågor av 

   gemensamt intresse, som drogfrihet, anti-mobbning och 

   etikfrågor 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

2. Gudstjänstliv och andlig vägledning 

Detta vill vi vidareutveckla: 

• Skapa relevanta, personliga och samtida gudstjänster som berör, vägleder, 

   innesluter och attraherar församlingens målgrupper 

  (se nästa bild) 

 

• Vidareutveckling av Andlig vägledning bl.a. med att använda 

   kursupplägg för bibelkvällar och liknande  

 

• Starta kurs med inriktning på hur man leder en vän till tro, 

  lärjungaskap och medlemskap 

 

• Vitalisera cellgruppsarbetet med ny ledning, träning m.m.  
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 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

2. Gudstjänstliv och andlig vägledning 

     (forts) 

Vidareutveckla Gudstjänsterna 

 

• Pröva ändrad gudstjänsttid med hänsyn till barnfamiljer och  

  församlingens vänner 

 

• Medverkan av barn/ungdom vid varje gudstjänst och involvera unga i  

  gudstjänstplaneringsgruppen 

 

• Tillsammans med musikrådet skapa ett samtida fräscht sång och  

   musikuttryck som är en integrerad del av gudstjänsten  
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 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Verksamhetsplan för 2012 

3. Socialt arbete 

Detta vill vi göra: 

• Fortsätta det växande samarbetet mellan våra dagliga sociala verk- 

  samheter, LP, Second Hand och Café Ankaret 

 

• Vidareutveckla Café Ankaret med kafévärdar och tanken med koppling 

   till öppen kyrka 

 

• Utveckla butiken på Bergåsa till en mötesplats 

 

• Undersöka om Second Hand-lokalens del av fastigheten (hus samt 

   viss mark) kan förvärvas till rimlig kostnad 

 

• Fortbildning av projektdeltagare 

 

• Göra färdigt utredningen av ”Rosenbom” boende för hemlösa 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Församlingstjänarkåren 

  

Uppföljning av 2011 

•  Vi har strävat efter att ännu mer sätta 

   Jesus i centrum 

 

• Kampanjen ”100 dagar med Jesus” genomfördes 

  med en positiv känsla 

 

• Utvecklingssamarbete med råden har fortsatt 

 

• Fortsatt fokus på barn, ungdom och familj 

 

• Arbete på att göra gudstjänsterna till  

  församlingens ”skyltfönster” har pågått 

 

• Vi har arbetat på att förnya möjligheterna till  

  andlig vägledning: Bibelstudium / Alpha 

 

 

Detta vill vi göra 2012 

•  Öka fokus på området Barn, Ungdom och  

   familj, bl.a. genom att 

   - en ökad anpassning av våra gudstjänster 

   - ungdomsledare/teamsatsning 

   - ledarutveckling och träning 

   - utreda möjligheten att starta ungdomsgård 

   - satsning på musik och sport 

   - Förnya kommunikationsstrategin    

 

• Fortsätta arbetet med att göra gudstjänsterna 

   relevanta, personliga och samtida (tiden?) 

 

•  Leda arbetet på att vidareutveckla  

   församlingens omfattande sociala arbete 

 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

 

Uppföljning av 2011 

Ungdomsrådet 

  

•  Viss ledarträning har genomförts 

 

• Sportlovsläger till Trysil, SummerCityCamp  

  och upptaktsamling på Olsängsgården, hajk 

  med MP/CC, dagsresa till Liseberg 

 

• Två Passion har hållits samt After Eight varje 

  fredag 

 

• Pannkakskyrlkan aktiv under Valborgsmässo- 

  afton 

Detta vill vi göra 2012 
•  Vidareutveckling av Ungdomsrådet genom  

   Teambuilding, utbildning och samtal 

 

• Läger – bl.a. sportlovsläger och sommarläger 

 

• Fortsatt satsning på MP, CC och After 8 och  

   någon form av ”Passion” 

 

• Fortsatt samarbete med övriga pingstförsamlingar 

   i Blekinge 

 

• Fortsatt satsning på evangelisation genom t.ex.  

  Pannkakskyrkan eller någon annan form  

 

• Utveckla samarbetet med Musikrådet 

 

• Skapa ett ungdomsrum, en naturlig plats att  

  hänga för ungdomarna 
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 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Barnrådet 

  

Uppföljning av 2011 

• Genomfört Tältkalas i Lyckeby och Kättilsmåla 

   med gott resultat 

• Tre gudstjänster för små och stora per termin 

   inkl. sommar- och julfest 

• Genomfört sommarläger på Tjurkö 

• God undervisning i kristen tro 

• Barnen har fått erfara Gudsomsorg bl.a. genom 

  att det aktivt deltar i bönen 

• Göran har haft bra ledarsamlingar med god  

   uppslutning 

 

Detta vill vi göra 2012 

• Vi vill be barnen grunden i kristen tro 

• Vi vill ge barnen en möjlighet att erfara Guds 

   omsorg 

• Vi vill skapa tillfälle för barnen att ta ställning 

   för att välja tron på Jesus 

• Vi vill fortsätta med Tältkalas i Lyckeby och  

  Kättilsmåla  

• Vi vill fortsätta att uppmuntra unga musiker 

• Vi vill fortsätta med ledarutveckling 

• Familjeläger under vintern planeras 

• Erbjuda barnpassning för julhandlare 

• Gärna utökade lägerverksamhet 

• Investera i Barnplaneten 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

  

Uppföljning av 2011 

Missionsrådet 

Missionsrådet 

• Satsning på ledarutveckling i befintliga fält 

 

• Ställa oss bakom minst två nya missionärs- 

  satsningar 

a.  Utökad mission i muslimvärlden (Colléns 3 år)  

b. Plats för ytterligare satsning 

 

• Miljöprojekt i Kongo 2011-2013 

 

• Satsa på ungdomar i mission 

 

• Vidga vår syn på mission 

 

• Stöd till fängelsemission i Sverige under 2011 

 

•  Utveckla arbetet bland invandrare i Karlskrona 

 

• Se samverkansmöjligheter i stort och smått 

Detta vill vi göra 2011-13 
• Ledarskapskurser i San Antonio, Bolivia och 

   Bibelseminarium i Chulucanas, CDC i  

   Bangladesh, ledarskapsseminarium i Ungern 

 

• Ann och Niklas Collén är ett nytt missionspar  

från och med 1/7 2011 med ansvar för IBRA:s 

arbete i Mellan Östern (utsändande församling  

Life Center i Höör) 

 

• Aktion Ibrahim 

 

• Charlotte Åkesson, ny medlem i missionsrådet 

 

• Amanda Lundström, deltagit i missionskonferens 

  i Turkiet 

 

• Engagemang i fängelsemissionen 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

  

Second Hand 

Uppföljning av 2011 

Second Hand 

• Vi har dubblat omsättningen sedan flytten 

 

• Vi har flera nya medarbetare som inte har 

   tillhörighet i församlingen 

 

• Café 2 har blivit en mötesplats 

 

• Cellgruppssamlingar har hållits i lokalen 

 

• Fotoutställning och föredrag (Jörgen Ulvsgärd) 

 

• Projekt ”Hjälp i arbete” en viktig del av  

  verksamheten 

Detta vill vi göra 2012 

• Vi tror på fortsatt omsättning i nivå med 2011 

 

• Utöka annonseringen i samband med projekt 

 

• Vidareutveckla projektet ”Hjälp i Arbetet” 

 

• Finna nya användningssätt för lokalen 

 

• Visa tydligare på vad pengarna används till  

   genom bilder m.m. i lokalen 

 

• Ökad satsning på Skolhemmet i Gakwende,  

Burundi 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

LP-rådet 

  

Uppföljning av 2011 

•  Flytta och etablera verksamheten i nya  

   lokaler 

 

• Fortsätta och vidareutveckla rehabiliterings- 

   verksamheten (inkluderar mötes- 

   verksamhet, skolevangelisation och läger) 

   tillsammans med externa kontakter  

 

• Uppgradera fordonsparken 

 

• Fortsätta samarbetet med andra verksamhets- 

  områden i församlingen 

Detta vill vi göra 2012 

 Fortsätta rehabiliteringsarbetet med den kristna 

  tron och gemenskapen som grund, samt genom 

  praktiskt arbete 

 Arbeta för ett längre kontrakt med kommunen 

  vad gäller lokal och verksamhet 

• Etablera kontakt med olika företag för  

  praktik och utslussning 

• Arbeta för att stimulera unga att 

  engagera sig i vårt sociala arbete 

• Fortsätta samarbetet med företag där vi redan 

  är en resurs samt etablera sådana nya kontakter 

 Forma en 5-årsplan för nya aktiviteter 

  riktade mot utbildning 

 

    



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Seniorrådet 

  

Uppföljning av 2011 

• Fortsätta med aktiviteter som  

 
1. Tre utåtriktade samlingar/termin ”Mötesplats” 

2. Utflyktsresa på våren och en Julfest 

3. En aktiv Strängmusik som besöker sjukhus och  

    äldreboenden 

4. Cellgrupper och bönesamlingar 

5. Besöksgrupp  

 

• Lägga Mötesplatssamlingar utanför kyrkan, 

   ex vis i nya Second Handlokalen 

 

• Samverkan med andra organisationer som  

   RPG (till viss del) 

Detta vill vi göra 2012 
• Fortsätta med aktiviteter som vi haft 2011 
1. Tre utåtriktade samlingar/termin ”Mötesplats” 

2. Utflyktsresa på våren och en Julfest 

3. En aktiv Strängmusik som besöker sjukhus och  

    äldreboenden 

4. Cellgrupper och bönesamlingar 

5. Besöksgrupp  

 

• Lägga någon Mötesplats samling utanför kyrkan 

 

• Utöka Besöksgruppen som besöker sjuka och  

  äldre. 

 

• Samverka med b la RPG 

 

• Fördjupningskurs för Seniorer. (Alpha upplägg - lunch,        

föredrag och samtal) 

 

 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Satellitverksamheterna 

  

Uppföljning av 2011 

• Kungsmarken: Lördagssamlingar 2 ggr/månad har 

  hållits. Gruppen växer och är idag 20-30 personer. 

 

• Aspö: Månadssamlingar och bibelsamtal hålls i  

             en positiv vi-känsla 
 

• Rödeby: Stort engagemang och stort intresse för 

  nuvarande verksamhet. Ökat intresse för bibel- 

  studierna. 

 

• Rödeby: Viss ombyggnation och underhåll av 

   lokalen har skett 

 

• Kättilsmåla / Fabbemåla: Tältmöten genomförda, 

 Kapellet sålt 

 

Detta vill vi göra 2012 

•  Kungsmarken: Fortsatta samlingar lördagar 

    2 ggr / månad. Några samlingar med speciell  

    satsning för att bjuda in ofrälsta. Konkret mål:  

    2 döpta 

 

• Kungsmarken: Vi arbetar på att hitta större lokal 

 

• Rödeby: förutom fortsatt verksamhet som 2011 

  också utveckla hembesöken (frekvens o  

   innehåll) 

 

•  Aspö: Fortsatt verksamhet som 2011 med en 

   längtan efter andligt genombrott 

 

• Kättilsmåla - Tältmöten 
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Caférådet 

  

Uppföljning av 2011 

•  Arbetat för en fortsatt positiv utveckling av  

   verksamheten 

 

•  Fördjupat kontakterna med skolorna vars elever 

   äter i Caféet 

 

 

• Ordna cafékvällar tillsammans med Second 

   Hand i nya lokalen på Bergåsa. 

 

Detta vill vi göra 2012 
• Utöka Catering delen: färdigställa en pärm för 

 catering och lägga ut info om det på hemsidan  

  

• 70-100 st luncher = rimlig nivå 

 

• Cafévärdar 

 

• Vara en öppen kyrka och en plattform för nya 

  kontakter. 

 

• Fortsätta med ett gott samarbete med skolorna:  

  Aspero och Baggium. 

 

• Utöka öppettiderna på lång sikt. 

 

• Cafékvällarna läggs på is tills vidare. 

• Rekrytera en ordförande till Kaférådet. 
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Uppföljning av 2011 

 

Musikrådet 

 

Detta vill vi göra 2012 

• Ett fortsatt samarbete med mötesplaneringsgruppen 

   kring levande gudstjänster 

 

• Fortsatt arbete med Live på riktigt (dock ej under hösten) 

 

• Genomfört utredning av musikskola med slutsatsen att 

  i nuläget arbeta med andra former för att stödja 

  unga sångare och musikanter (se 2012) 

 

• Utökade musikgudstjänster vid speciella tillfällen som  

   vid påsk och advent. 

 

• Genomfört en sommarkonsert  vid Klaipedaplatsen  

  med besök av Sara Arvidsson med band 

 

• Allsångskvällar med Café Ankaret 

 

• Tre Julkonserter (planeras) 

 

• Fortsätta arbetet med att inspirera och stödja unga  

  människor i uppgifter inom musiklivet i församlingen 

  genom  

    - satsning på musikfaddrar 

    - att i högre grad engagera barn- och ungdom med   

      sång/musikinslag i  gudstjänsterna 

    - planera för temadagar för slagverkare, gitarrister, 

       keyboardspelare etc. 

 

• Genomföra sommarkonserter i något förändrad form 

 

• Genomföra länge efterfrågade förändringar när det  

  gäller akustik, ljus och estrad (styrelsen har tillsatt  

  arbetsgrupp) 

 

• Fortsätta arbetet med att låta sång  och musik vara  

  en viktig och integrerad del i varje gudstjänst.  

 

• Fortsatt arbete med att skapa mötespunkter med  

  människor som inte så ofta går i kyrkan  med konserter,  

  gästartister och musikgudstjänster  

 



 PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 

Omsorg och  

diakonirådet 

  

Uppföljning av 2011 

• Utöka gruppen som arbetar inom själavård 

   och omsorg 

 

• Fortsatt arbete med Den hundrade 

 

• Fortsatt stöd och utveckling av cellgruppsarbetet 

 

• Fortsatt relationsbyggande arbete i samband  

  med uppvaktningar och hembesök 

 

Detta vill vi göra 2012 
 

• Göra ett bokslut och redovisa ”Den hundrade” 

Skicka ut 1-2 uppföljningsbrev   

 

• Jobba vidare med personlig medlemsvård 

 

• Utöka gruppen inom själavård och omsorg  

med 2-3 personer 

 

• Anordna fortbildningskurs i själavård 

 

• Stödja samtalsgrupper/självhjälpsgrupper  

(ex vis kring tonårsföräldraskap o dyl.) 

 

• Fortsatt stöd och utveckling av cellgruppsarbetet 

Mål: En ny huvudledare, inventera alla grupper, 

påbörja coachande samtal av ledare 
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