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Ett rikt verksamhetsår har just avslutats.
85 år har gått sedan församlingen bildades
och i januari kunde vi fira jubileum och se
tillbaka på många välsignade år.
Under år 2005 har 14 personer som döpts till Kristus. Samtidigt har
14 av våra äldre medlemmar avlidit. Sedan sekelskiftet har sammanlagt 93 av våra äldre medlemmar fått lägga ned vandringsstaven
vilket lite avspeglar församlingens ålderstruktur.
Församlingens ledning har under året fortsatt det arbete med
ledarskapsfrågor som påbörjades år 2004. Inriktningen har varit att
forma ett ledarskap baserat på Guds ord, men samtidigt anpassat
efter tidens krav. Behovet av föryngring och breddning i församlingstjänarkåren har upplevts starkt.
3 nya församlingstjänare har avskilts under året till äldstetjänst.
Beslut har tagits att bilda en styrelse bestående av äldste och diakoner
som avskiljs för styrelseuppdrag med tidsbegränsat mandat.
Barn- och ungdomsverksamheten har ett stort hjärta i församlingen och beslut har tagits att prioritera denna verksamhet, vilket
kommer att visa sig under kommande år.
Församlingens rika musikliv har avspeglats i ett flertal välbesökta
konserter som anordnats under medverkan av församlingens orkester, körer och solister.
Vårt sociala arbete har utökats genom LP verksamheten där ett
flertal personer fått stöd och hjälp till ett förändrat liv och fått uppleva frälsning. Samarbetet med Karlskrona Kommun har stärkts i och
genom ett samarbetsavtal med Arbetsmarknadsenheten.

Anställda 2005 12 31
Carina Holmesson, timanställd för barnmusiken
Louise Sundkvist, diakon
Malin Persson, deltidsanställd för ungdomsarbete to m 31/8
Marcus Furingsten, ungdomspastor
Mona Bengtsson, diakon med ansvar för äldreomsorgen
Stefan Lövqvist, deltidsanställd för ungdomsarbete tom 31/8
Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Vid LP verksamheten:
Bengt Arne Karlsson
Eva Karlsson
Laine Emilsson
Marcus Fransson
Robert Wedin
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Höjdpunkter under året som gick
• 6 januari. Församlingens årshögtid
• 15 januari inleddes en serie församlingskvällar med fokus på
Ledarskap
• 28-30 januari: Församlingens 85 års jubileum, medverkan av bl.a.
Ulf Edström
• 4-6 februari Ekumenisk helg med Lars Åke W Persson
• 12-13 februari Ekumenisk Gospelhelg med Stanley Davis, USA
Avslutning med stor konsert i Pingstkyrkan.
• 20-27 februari Sportlovsläger i Åre och Kleppen
• 10-13 mars Bibelstudier med Ove Lindeskär
• 19 mars Församlingens administrationsmöte
• 23 april Vårkonsert med församlingens orkester, körer och solister
• 14-15 maj Församlingsläger på Senoren med temat ”Jesus
kommer”. Lägret avslutades med dophögtid samt söndagsskolans
avslutning för terminen.
• 20-22 maj Kanothajk med ungdomarna
• 24-26 juni Gemensam midsommarkonferens på Hasslö med
Bertil Olingdal och Jarn Allan Josefsson
• 13-14 augusti Knatteläger
• 14-17 augusti Sommarläger på Hägnan med Svepet
• 15-19 augusti äventyrsläger för killar
• 27 augusti Församlingens höstupptakt
• 9 – 11 september Ungdomsupptakt med läger
• 6 – 18 september: I samarbete med Bilda anordnades ett
seminarium om Homosexualitet och kristen tro där Patrik Forslin
medverkade.
• 24 september Kvinnofrukost under medverkan av Åsa Wennstig
• 21-25 september. Temavecka med LP ung och Håkan Axell
• 1-2 oktober LP- läger på Olsängsgården
• 15 oktober Missionskväll med besök av PMU Interlife, Stig
Hedström
• 23 oktober Höstkonsert med församlingens solister, körer och
orkester
• 29-30 oktober Helg för sökare med Tommy Dahlman och Mikael
Järlestrand
• 5 november Allhelgonamässa- en musikalisk mässa om Den
kristna tron
• 12- 13 november Seminarier och möten ang Utvecklingslära och
skapelsetro
• under ledning av Krister Renard, Uppsala
• 20 november Vilket Sverige vill vi ha- samtalskväll med Bength
Gustafsson och Torsten Ekman
• 3 december Församlingens julfest för barnen
• 10 o 11 december Julkonserter där församlingens musiker och
sångare medverkade.
• 17 december De äldres julfest
• 18 december LP verksamhetens julfest
• 31 december Nyårsfest för alla i kyrkan

Medlemsförändringar:
Döpta
Inflyttade
Summa

14
6
20

Döda
Utflyttade
Avförda
Summa

14
1
4
19

Antal medlemmar 31/12 2005: 679
Avlidna medlemmar under året:
10/1 Olga Göransson
26/1 Manfred Persson
2/3 Tage Garheden
17/3 Edla Ek
18/3 Ingeborg Blomgren
2/4 Nils-Erik Blackby
29/4 Oskar Ilvell

3/5 Nils Andreasson
17/7 Karin Lenemark
23/7 Marie Olsson
10/11 Natanael Jansson
12/11 Kaleb Karlsson
15/11 Maiken Gullstrand
22/12 Elon Hultgren

Församlingens verksamhetsdelar:
Församlingens verksamhet styrs bland annat av de olika råd som
valts för respektive verksamhetsområde. Här följer några av rådens
rapporter för verksamhetsåret 2005.

Musikrådet:
Som vi alla vet är sång och musik ett viktigt medel för att lovprisa
Gud. I församlingen har vi många krafter som under 2005 deltagit
i musikverksamheten. Detta leder till att vi har stor genrebredd allt
ifrån tillbedjan och lovsång på våra gudstjänster till musikcafé med
rockmusik. Vi gläds åt att vi ser många nya ansikten i församlingen,
en frukt av de utåtriktade konserterna som t ex 2005 års välbesökta
julkonserter.
Musikrådet som nu har fått några nya medlemmar består av Helen
Alfzon, Michael Nilsson, Camilla/Sören Reierstam, Peter Stolpestad.

Barnverksamheten
Bönen och önskan inför 2005 var att vi skulle få se barnen i våra
grupper ta nya steg i tron, och detta har vi verkligen fått se uppfyllas.
Flera barn har tagit frälsningsbeslut, låtit döpa sig och vuxit i tron.
Genom ledarskolan för de yngre tonåringarna har vi fått se dessa ta
ansvar och gå in som hjälpledare i söndagsskolan på ett fantastiskt
sätt.
I början av året var det lite färre barn i söndagsskolan men under
hösten har det blivit alltfler igen och de sista gångerna samlades ett
70-tal barn och övade in julspelet Änglanatten som framfördes på
församlingens julfest.
På fredagskvällarna har Svepet samlats och haft aktiviteter i olika
grupper såsom bakning, musik, bad och inspelning av radioprogram. Genom den yngre ledargruppen får barnen många ungdomar
att identifiera sig med och se upp till. Både i Svepet och i Gott och
blandat, som träffas i Korskyrkan i Lyckeby, återfinns flera barn från
icke troende hem vilket är ett stort tacksägelseämne men också ett
stort böneämne.
Musiklekis/Spädbarnsmusiken samlar många barn och mammor
och en och annan pappa, även i dessa grupper är det flera som inte
kommer från vår församling.
Under året har vi precis som vanligt haft sportlovsläger, sommarläger och gudstjänster för stora och små. I november var några av le-

darna i Jönköping på rikskonferensen för barn- och ungdomsledare,
ett viktigt sätt att få inspiration, undervisning och träffa andra ledare.
Inför 2006 är vår bön att den positiva utvecklingen bland våra
barn ska få fortsätta men också att vi ska kunna nå ut till många
fler som inte brukar komma till kyrkan. Ett sätt att förverkliga detta
är genom den barnmötesserie som planeras till våren någonstans i
Lyckeby.
De flesta gör sin frälsningsupplevelse under barn eller ungdomsåren – så låt oss hjälpas åt att be för Karlskronas barn och ungdomar
och alla ledare som arbetar med att nå dem!
För barnrådet Camilla Allerth

Ungdomsarbetet 2005
Året började kanonbra med ett besök av Jesus Revolution. Det var
en grupp ungdomar som turnerade runt i Europa med en sång och
dansföreställning. Hos oss i Karlskrona besökte de Gymnasieskolorna
och bjöd in till en kvällskonsert mitt i veckan. Drygt 50 ungdomar
dök upp och 2 tog emot Jesus i sina liv. Det blev jubel i Himlen den
kvällen.
Sportlovsresan gick till Åre. Vi fick vara med om en blockerad väg,
bastu och snö bad, skidåkning, mosad mus och mycket vackert väder.
Flera ungdomar fick ta emot Jesus i sina liv och några blev andedöpta. Dessutom hade vi utomordentliga kockar, som gjorde en heroisk
insats trots förkylningar.
Under våren så fortsatte U-turn kvällarna varannan lördag. Dessa
kvällar hade vi Café i Ankaret och gick dessutom ut på stan för att
bjuda in ungdomar. Mot slutet av våren började de hitta till oss alldeles självmant och vid den sista samlingen på hösten var det riktigt
många som var med.
Valborg var annars vårens stora yttre satsning. Då flyttade vi ut till
Fisken, vid Klaipedaplatsen. Där grillade vi korv, som vi sålde för en
billig peng. Dansgruppen Agape dansade och vi hade karaoke med
ljud och ljus på scenen. Det blev rikligt med möjligheter att tala om
Gud och Jesus. När man är ute så märks det att många har frågor om
kristen tro, men de får sällan tillfälle att ställa dem till någon som vet
något. Må Gud hjälpa oss att oftare dela med oss av det vi tror på.
Vi hade också en kanothajk som gick i Gudruns (orkanens)
fotspår. Vi hade bestämt oss för att paddla i Ronnebyån. Paddlingen
började i Bro, inte så långt från Rävemåla. Det blev en hel del släpande av kanoter över stock och sten, men i stort så gick det bra och
ett gäng trötta och lyckliga ungdomar kom hem efter nästan 2 dygns
paddling.
Under sommaren hade vi flera läger. Tonåringarna åkte till Öland
för att delta i ett gemensamt tonårsläger tillsammans med ungdomar från Göteborg, Vårgårda, Skövde, Nybro och Sölvesborg. För
tonårskillarna anordnades i år ett speciellt Äventyrsläger. Det var ett
läger där många fick göra upplevelser av det mer spännande slaget.
Vid Sailet anordnade vi ett speciellt evangelisationsläger för dem som
ville bidra med sina kreativa kunskaper. Detta ledde till att vi med
Dans och trolleri förmedlade lite av vad vi tror på. Vi lärde oss också
att det är svårt att göra sin röst hörd på en sådan festival, men med
god vilja och starka högtalare kan man ta sig fram nästan var som
helst.
På hösten så hade vi besök av 16 ungdomar från Solna. Vi visade
dem vår vackra stad och delade gemenskap med dem från fredagskvällen till söndag eftermiddag. Tillsammans gjorde vi en satsning på
stan med dans och drama i vind och regn. Tufft var det och vi höll ut
en timme utan att se något resultat, men när vi dragit oss tillbaka till
kyrkan dök det upp ett gäng på 6 killar som ville dela gemenskapen
med oss och snacka. Gänget från Solna hade med sig några videopre3

Mission
sentationer som vi visade för dem. Kort och gott var det ett värmande besök, och våra ungdomar är välkomna till Solna vid tillfälle.
Luciakvällen var på en måndag, 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 stjärngosse, några tomtar
och en alldeles egen gran med oss. Vi dansade och bjöd på pepparkakor och lussebullar. Några lumparkillar, som just skulle mucka, sa att
vi var det bästa de hade mött under hela sin tid i Karlskrona. Hade
de fått veta om oss tidigare så hade de garanterat besökt kyrkan. Stor
glädje spred vi till gymnasieeleverna som var på Piraten. Det talades
t.o.m. om oss i skolan dagen efter.
I övrigt fortsatte det regelbundna ungdomsarbetet som vanligt. Vi
samlades till ungdomssamlingar och MP (Mission Possible (Möjligt
Uppdrag)) och CC (Confirmation Challenge (Konfirmations Utmaning)). Under 2005 hade vi en nedåtgående trend bland deltagarna
på ungdomssamlingarna, delvis beroende på att några av våra bästa
ledare flyttat.
Det församlingsanställda teamet gjorde en utomordentlig insats
den tid de fanns med under året, och vi ser fram emot nya möjligheter till fortsatt teamverksamhet. Framtiden ser ljus ut, då många längtar efter att få lära känna Gud ännu mer. Vi fortsätter vår verksamhet
genom att bygga underifrån. Vår största resurs är ungdomar som
tagit sitt liv tillsammans med Gud på allvar, och blivit döpta i Den
Helige Ande. Ett av de svenska regementena hade följande valspråk
”Cum Deo et victribus armis”, vilket betyder ”Med Gud och segerrika vapen”. Detta vill jag göra till vårt, men våra vapen är endast ett
”andens svärd som är Guds ord”. Alltså ”Med Gud och Guds segerrika ord!”.
Marcus Furingsten

Alphaåret
Under 2006 har församlingen haft 4 kurser, dels Alpha Grundkurs
med 18 deltagare samt fortsättningskurserna Beta Ett liv värt att
leva och Beta Läran om Jesus vår Herre, som haft 12 respektive 6
deltagare. Alpha Grundkurs tar upp den grundläggande läran i tron,
Jesus, korset, uppståndelsen, Anden, bön, Guds ledning etc..
Under vårterminen samlades Beta 8 gånger med undervisningsmaterialet av Nicky Gumble ’Ett liv värt att leva’ som gick igenom Filipperbrevet med frågeställningen, hur man fortsätter sitt kristna liv.
Även under hösten samlades Betakursen under 8 onsdagar med
rubriken ’Läran om Jesus vår Herre’, som var en gedigen undervisning om Jesus, Hans ursprung, Hans mänsklighet, Hans gudom, vad
Han gör idag och vad Han kommer att göra, förebilderna i GT och
Hans tillkommande. Undervisningsmaterialet utarbetades av Ingmar
Bergström, Ulf Sundkvist samt Rupert Lindén.
Det obligatoriska helglägret hölls på både vårterminen och höstterminen på Olsängsgården. Att åka bort från på läger under en helg
och bara inrikta sig på att söka Gud skapar en fantastisk möjlighet
att få uppleva något från Gud själv. Han är inte sen att möta den som
söker Honom. Flera av oss fick möta Jesus riktigt nära. Gud upprättade och heliga beslut togs.
Tillsammans var vi 21 stycken som skapade en god atmosfär med
mat, undervisning och samtalsledning. Må Gud välsigna det arbete
som lagts ner för alla dem som fick uppleva himlen redan här.
Rupert Linden
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Församlingens mission bedrivs både på hemmaplan och utanför
landets gränser. Olika arbetsinsatser görs med samma mål: ge tron på
Jesus vidare till vår nästa.
Sydamerika:
• Vi är ansvariga utsändande för Göran och Anita Olsson som
arbetar med församlingsbyggande/handikappcenter och
undervisningsprojekt för att bl.a. föra barns rättigheter/frågor på
agendan i Chulucanas med omgivningar i Peru.
• Nyligen påbörjat- ekonomiskt stöd till alfabetiseringsprojekt i
Peru
• I San Antonio, Bolivia ges stöd både ekonomiskt och
vänskapsmässigt till lokal församling. Pastor/evangelister och ett
internat som ger barn möjlighet till skolgång erhåller stöd.
• Vi förmedlar hjälp via fadderprojekt till internatverksamhet i
Bolivia och handikappade barn i Peru
• Sara Gonzales har under året erhållit verksamhetsstöd till arbete
med utsatta barn i Salta, Argentina. Detta har dock avslutats
under året då Sara avled.
Under november gjordes en besöksresa till Bolivia och Peru för att
följa arbetet.
Asien:
• I Dhaka, Bangladesh bidrar vi med delunderhåll för Pintuu
Hossain som har fått utökat ansvar på mediaområdet under året
men som också finns med i undervisningen på CBR bibelskola
med huvudinriktning mot media.
• I Phattalung, Thailand ges stöd till evangelist.
• R-M Karlsson får vårt stöd.
• ICBI (International Casette Bible Institute) erhåller stöd till
Asienarbetet
Afrika:
• Stöd till Daniel och Märta-Greta Halldorf som arbetar i Kongo
dels med församlingsarbete dels socialt med traumatiserade
kvinnor.
Europa:
• I Margitha, Rumänien har Maria och Samuel Nilsson arbetat med
olika sociala och andliga engagemang för barn och ungdomar.
• Ungern. Ett utbyte har påbörjats. Ledarskapsdagar och
församlingshjälp har vi fått vara delaktiga i med bl.a. att besök har
genomförts.
• Izmail, Ukraina. Vårt stöd är vänskapsmässigt. I augusti
genomfördes ledarseminarium med besök från Karlskrona. En
hjälpsändning har skickats under året.
I maj genomfördes ett nationellt utvecklingsseminarium i Kiev,
Ukraina med syfte att få ett samtal om hur ett samarbete ska se ut i
framtiden. 3 representanter från församlingen deltog.
Arbetsgruppen Myrorna, som samlas varje vecka, tillverkar och
packar barnkläder som kunnat sändas ut till olika hjälpprojekt till
stor glädje för behövande barn och föräldrar.
Anette Lundström

Fyndhörnet
Försäljningen för 2005 kan sammanfattas med ett enda ord:
REKORD!!
För första gången har vi sålt för över en halv miljon, 517000 :-!
Detta tack vare allas goda arbetsinsatser i affären då vi alla har hjälpts

åt att städa, pynta, hämta möbler och prylar, prata med kunder och
sälja. Vi har också under året haft fler glada givare av saker till oss än
vad vi någonsin haft förut.
Resultatet av detta arbete har blivit att vi har kunnat hjälpa till på
följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjukhuskyrkan
LP-verksamheten
Jordbävningen i Pakistan
Färdigställande av kyrka/utbildningslokal i Bangladesh
Bolivia, gåva till församlingen i San Antonio
Peru, gåva till församlingen i Chulucanas
Flodvågsoffren
Hjälptransport Ukraina
Sociala hjälpinsatser i Bolivia , ex vatten sjukvård
Världens Barn
Barnhem i Margitha, Rumänien (Maria Nilsson)
Lastbilen i Ukraina, Avbetalning till missionskassan
Kiringy, Afrika. Hjälp till kyrkfönster och dörrar.
Hjälp till mat i byn Taputa´ i Bolivia pga av torka och svält

55000:12000:30000:10000:16000:16000:31590:23000:6000:20560:18000:40000:5000:25000:-

Totalt har vi använt över 300000:- till direkt hjälpverksamhet. Vi
har också under året kunnat lägga undan 80000:- som reserverats till
bilköp.
Våra omkostnader har varit i nivå med 2005 och i vissa fall lägre.
Förra året hade vi ju en hel del kostnader för iordningställandet av
nya butiksdelen.
Ungefär trettio personer är mer eller mindre regelbundet engagerade i secondhandarbetet. Under året har några nya personer
tillkommit och framför allt på måndagarna är det många som rycker
in och hjälper till med extra arbetsinsatser. Våra lokaler, som i januari
2004 verkade vara så rymliga att vi var rädda för att vi inte skull
kunna fylla, är nu alltid välfyllda vilket betyder att trots vår ökade
försäljning får vi in möbler och prylar i ännu större mängd.
Butiken har öppet på Lördagar 09.30 – 13.30, måndagar 12.00
– 17.00, tisdagar 17.00 – 20.00
Peter Hjälmberg

Årsresume för LP verksamheten
i Karlskrona 2005
Januari:
Februari:
Mars:

April:

Maj:
Juni:
Juli:

Cafémöten och bibelstudier startar för att fortsätta
vannan vecka under våren
Fem personer åker till Viebäck för kompetensutbildning
Första kontakten med Robert Wedin som är tänkt att
ingå i ett ledarskap.
LP vännerna åker till evangelistveckan i Jönköping (LPdagen)
Utbyte med LP- Kristianstad
LP möte i Sillhövda kyrka. Hasslö församling, Sion
Gullabo samt Aspö missionshus.
Utställning och försäljning av möbler mm under två
veckor på Bergkvistska gården i Karlskrona
Robert Wedin börjar sin anställning hos oss.
LP möte på Senoren samt Hasslö Betania
LP-vännerna åker till Nyhemsveckan (LP-dagen)
Tältmöte i Ledja
Dagsutflykt till Öland samt LP-möte på Löttorp
LP möte i tältet på Hasslö

Augusti:

LP möte i Ulvsmålafestivalen samt MC gudstjänst i
Torhamn
September: Loppmarknad två dagar på Vedeby
Droginformation tillsammans med LP-Ung och Håkan
Axell för ca 700 ungdomar i Vedeby och Rödebyskolan
LP möte i Brömsebro samt LP dag i Tyringe
Cafémöten och bibelstudiestart för hösten
Oktober: Olsängslägret, ca 50 personer med avslutning
tillsammans med Jard Samuelsson
LP möte i Fridhem, Jämjö samt Hasslö PRO
Föreståndarträff LP Riks Stockholm
November: LP möte i Rödeby kapell
December: Julfest i Caféet med Farfars Kapell
Upprättat treårsavtal med Karlskrona kommun,
arbetsmarknadsenheten.
På Vedebyverkstaden jobbar vid årsskiftet 16 personer. 31/12 2005
var 5 personer var anställda, varav 4 med lönebidrag.
För LP rådet Jan Eric Jarny och Roland Pettersson

Omsorg och själavård:
Inom äldreomsorgen har Mona Bengtsson och Louise Sundkvist
gjort många hembesök- sammanlagt 194 - under året. En stor del av
arbetet består i samtal och stöd till anhöriga i samband med sjukdom
och dödsfall samt många andra individuella kontakter
7 allträffar har anordnats under 2005 förutom julfest för de äldre
Under december anordnades även julfester på 6 servicehus där
strängmusiken medverkade och de boende bjöds på kaffe med dopp.
Strängmusiken under ledning av Majken Carlsson har medverkat
vid olika andaktstunder på servicehus i Karlskrona stad, Fridlevstad,
Elineberg i Rödeby samt på Blekingesjukhuset avd 58, sammanlagt
vid 50 tillfällen. Strängmusiken har även deltagit vid pensionärssamlingar, Lyckeby Marknad med flera platser.
Under året har kontakter tagits för att aktivera en besökgrupp
som kommer att hjälpa till att hålla kontakten med våra äldre medlemmar.
Arbete med att bilda en själavårdsgrupp som kan tjäna i individuella samtal och vid gudstjänster med samtal och förbön har påbörjats
under året.
Mona Bengtsson och Louise Sundkvist

Rapport från Ekonomirådet 2005
Ännu ett år har gått och även detta år har Herren haft omsorg
om sin församling när det gäller ekonomin. Församlingen har
stora ekonomiska åtaganden i form av arbetsgivaransvar och
ansvar för fastigheter m.m. och samtidigt finns inga garantier om
inkomster. Ändå visar sig medlemmarnas kärlek till sin Herre och till
församlingen i att man även detta år givit frikostigt till församlingens
verksamhet.
Exakta siffror för 2005 kommer att redovisas i administrationsmötet i mars men nedanstående ger ändå en bild av församlingens
ekonomi.
Hur får vi in pengar?
Nedanstående diagram visar på vilka vägar pengarna kommer in:
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Som framgår av diagrammet kommer drygt 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:

Hur har år 2005 varit?
Bokslutet är som tidigare nämnt inte klart ännu, men efter ett sämre
första halvår så har insamlade medel under andra halvåret legat på en
bra nivå.
Det bör påpekas att såväl församlingens LP-verksamhet som second
hand-verksamheten genom Fyndhörnan utvecklas väl och växer, även
ekonomiskt i omfattning.
Vad gör ekonomirådet?
Ekonomirådet 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 ekonomirådet har under året ingått:
Alf Åberg
ordförande
Ulf Sundkvist
Ann Malmstedt
Rolf Pettersson
Göran Redeen
Bearnice Nilsson
Lars-Åke Redeen
Christer Hultgren

Även om insamlade medel till missionen har minskad något under
2005 har totalsumman ökat från 2004 till 2005 med ca 20 tkr.

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

Media-/infoverksamheten:
Ankaret har utkommit ut med fyra nummer, välmatade med
information om vår verksamhet. Församlingens hemsida www.
pingstkyrkankarlskrona.com har varit välbesökt.
Lars Åke Redéen, som under många år varit ansvarig för media/
information och redaktör för tidningen Ankaret, har under året
avsagt sig detta uppdrag och lämnar uppdraget i och med årsskiftet.
Detta skapar ett stort vacuum, men vi tackar Lars Åke för det stora
arbete som han med skicklighet och stort engagemang har utfört
under många år
Bokhyllan är det nya namnet för bokståndet. Solrun Jansson och
Ethel Bertling har under året haft ansvaret för försäljning och inköp.
Intresset för Bokhyllan har ökat. Förutom försäljning och visning
i kyrkan har böcker och CD även presenterats på marknader i
evangelisationssyfte. Planer finns nu att starta utlåning av aktuella
böcker som skänks till kyrkan efter genomläsning.
Närradioverksamheten har under året avslutats.

Den stora utgiftsposten för församlingen är som framgår ovan löner
till anställda här hemma och på missionsfälten.
2006-02-21
Asta Carlsson
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 finns det fortsatt en stor
generositet hos församlingens medlemmar.
Om vi slår ut summan av insamlade medel inkl särskilda gåvor
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och testamenten på varje medlem, ung som gammal, blir den
genomsnittliga gåvan ca 4000 kr per medlem och år, vilket är något
över genomsnittet för en pingstförsamling av motsvarande storlek
(enl Pingströrelsens årsbok).

