Årsberättelse

för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008

Stolt och tacksam, men inte nöjd. Så skulle man
kunna sammanfatta 2008. Församlingen har en
levande tro på ett genialiskt budskap, samtidigt
önskar församlingen se en större tillväxt.

ansvar har visat sig svårare än väntat. Glädjande nog har församlingen
med egna resurser kunnat möta en del av det behovet.

Under rubriken ”Jesus, helt enkelt” samlades församlingen till årsmöte
den 6 januari 2008. Mötet blev ett avstamp för fortsatt evangelisation.
Trots att ”den stora väckelsen” låter vänta på sig fortsätter församlingen
att samlas till Gudstjänst, bön och till evangelisation och mission.

Församlingstjänarkåren som har det övergripande ansvaret för församlingens liv, vård och tillväxt har samlats en gång i månaden. Under
året har Marcus Lundström avskilts som församlingstjänare-diakon
med styrelseansvar, Sören Rejerstam och Stefan Löfquist har lämnat
kåren pga. avflyttning resp. andra uppgifter.

Verksamhetsråden och dess ledare berättade om året som gått och sina
planer för det nya. Att lyssna till de tankar som fanns var som att lyssna
till någon som tror på det han gör och som vägrar ge upp. Jesus är
”helt enkelt” fortfarande världens frälsare.
Som en del av visionen att dela evangeliet med alla, hög som låg,
fortsatte arbete bland de mest utsatta och arbetet att inbjuda personer
med stort ansvar och inflytande. Landshövding Ingegerd Wärnersson
besökte församlingen under februari månad. Företrädare för församlingen har nu mera naturliga relationer till kommunens ledning och en
del av de ledande företagen i Karlskrona
Den offentliga debatten har inte varit lika livlig i år. Kritiken mot församlingens initiativ till en ”Öppen dialog” har tystnat.
I församlingens ledning har ett arbete med att uppsöka de som inte
längre deltar aktivt i församlingens liv påbörjats.
Rekryteringsarbetet av en ny medarbetare med en assisterande pastors
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Församlingens kreativitet och mångfald har också detta år tagit sig
många olika uttryck.

Gudstjänsterna på söndagsförmiddagarna har samlat många deltagare.
Från september månad har nattvardsgudstjänst med bön anordnats kl
17 på lördagseftermiddagar förutom bön en kväll i veckan kl 18-22 i
bönerummet Under våren hölls bibelstudium varannan torsdag kväll.
På Aspö har möten hållits en gång i månaden. De uttjänta kyrkbänkarna har under våren ersatts med kafé-möblemang, och mötena kallas
numera för kafékvällar. Det har varit en ökad tillströmning av främst
öbor och vi har upplevt en ökad öppenhet för evangeliet. Öppet-hus
och samtalskvällar har anordnats där vi i mindre samlingar fått samtala om andliga frågor. Vid samtliga tillfällen har deltagarna till största
delen bestått av vänner som inte tillhör församlingen.
Kafégemenskap i Rödeby varje torsdag kväll har samlat många som
annars inte går till kyrkan. Verksamheten har växt och många har i
andliga samtal fått vägledning och hjälp.
I Kungsmarken har möten anordnats vissa lördagar där vi fått se att
flera har fått möta Kristus och även döpts.

LP verksamheten som leds av Jan-Eric Jarny har fortsatt att utvecklas
till att bli en mönstermodell för rehabiliteringsarbete i landet. Marcus
Gullbing som provanställdes som vice föreståndare i jan avslutade sin
tjänst 30/6 08.
Satsningen på barn och ungdomsverksamheten har vidareutvecklats.
Robin Wohlin, som under våren tjänstgjort i församlingen som
praktikant anställdes som ungdomsledare 1 augusti med tidsbegränsat
förordnande under 10 månader. Carina Holmesson utökade sin tjänst
1 sept. för att under 10 månader arbeta med 65 % tjänstgöringsgrad
varav 40 % inom Frälsningsarmén. Camilla Allerth har under 4 månader sept-dec. arbetat 20 % med att strukturera och utarbeta material
mm för barnarbetet.
En stor del av församlingens medlemmar har gjort ett enastående
ideellt arbete med att bl.a. vara mötesvärdar, delta i serveringslagen, i
Fyndhörnets verksamhet, medverka i LP arbetet, sköta städning och
fastighetsunderhåll, förutom att delta i den direkta mötesverksamheten.
Tyvärr drabbades kyrkan även i år av ett inbrott i september med
omfattande skadegörelse, men nödvändiga reparationer har utförts av
församlingsmedlemmar utan kostnad för församlingen.

Anställda 2008-12-31
Ulf Sundkvist pastor och föreståndare
Louise Sundkvist Diakon
Elisabeth ”Bettan” Lindquist, ungdomsevangelist
Robin Wohlin ungdomsevangelist
Carina Holmesson ledare barnmusik och musiklekis
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Christina Pettersson, kaféföreståndare Café Ankaret
Anneli Fredriksson, kafébiträde
Naibe Kamara kafébiträde
Bengt Arne Karlsson LP, Marcus Edengren LP, Eva Karlsson LP
Jan-Åke Knutsson LP, Eva Molin LP, Andrew Sjöström LP

Medlemsutveckling
Vi har under de senaste åren sett en pågående minskning av medlemsantalet fr.a. beroende på större utflyttning än inflyttning och att många
av våra äldre medlemmar avlidit.
Förändringar under året:
Döpta 8
Inflyttade 8
Döda 12
Utflyttade och avförda 17
Medlemmar 2008-12-31: 666
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Axplock bland årets händelser
• Året inleddes med årshögtid på trettondagen vilket följdes av en
veckas kontinuerlig bön s.k. 24/7 som avslutades vid en bönegudstjänst på söndagen den 13 januari.
• Per Johan Stenstrand med team talade vid ungdomssamling och
på förmiddagsgudstjänsten 27 januari.
• I maj ordnades tältmöten i Kättilsmåla veckan efter barntältmötesveckan i Lyckeby. Som talare medverkade Roland Lundgren.
• Midsommarkonferensen ordnades på Hasslö med Donald Bergagård som huvudtalare.
• Höstupptakten 30 augusti på Stenbräckgården på Tjurkö föregicks av bön 24/3- dvs. kontinuerlig bön under 3 dygn. Många
medlemmar som önskade delta i ett andligt husbygge träffades,
umgicks och samtalade
• 27-28 september samlades vi till en bibelhelg med Bertil Olingdahl som talare.
• 13-14 september ordnades en temadag för barn och barnledare
med Mia Sjöö som inspiratör.
• 17-18 oktober samlades körsångare till en inspirerande gospelhelg med Monica Frick som ledare och helgen avslutades med
konsert på Karlskrona konsthall.
• 30 oktober ordnades i samarbete med Bilda en föreläsningskväll
med Göran Skytte, då kyrkan fylldes och vi fick höra ett radikalt
frälsningsbudskap.
• Vår-, höst- och julkonserter har samlat fulla hus liksom musikalen ”Änglanatten” i december.
• Ekumeniska bönesamlingar har hållits varje torsdag morgon.
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• Ekumenisk temahelg 19-20 januari med Peter Halldorf som talare hade som tema ”Andens folk” och avslutades med gudstjänst
i Fredrikskyrkan söndagseftermiddagen då Halldorf talade över
ämnet ”När törsten möter källan”.
• Annandag påsk ordnades en Emmausvandring från Metodistkyrkan till Möllebackskyrkan där vi deltog i en ekumenisk gudstjänst.
• Sailkyrkan - en ekumenisk satsning - engagerade många och
många kontakter knöts.

Rapport från olika
verksamhetsgrenar:
Barnverksamhet
En av våra önskningar inför 2008 var att utveckla Tältkalaset, de
barntältmöten som vi har haft i Biblioteksparken i Lyckeby i maj. Detta
år var det flera barn som inte tillhör vår församling som återkom flera
gånger under veckan och det var fler barn, ungdomar och vuxna som
var engagerade i genomförandet. Vi tror att vi genom dessa möten får
plantera ett frö av tro hos barn och vuxna som vi inte hade nått genom
församlingens vanliga möten.
Söndagsskolan fortsätter att samla många barn mellan 2 och 13
års ålder. Under höstterminen påbörjades ett arbete med ett nytt
nätbaserat material som har gett många nya idéer och inspiration.
Ledarträningen fortsätter nu med ett nytt gäng hjälpledare som tar
stort ansvar i sina uppgifter.
I augusti hade vi glädjen att starta en ny utåtriktad verksamhet på fredagskvällarna, Joy. Vi har fått mycket positiv respons från både barn och

föräldrar och hoppas att detta får bli en plats att komma till både för att
”softa” och ha kul med sina kompisar men framförallt en plats där man
upplever att man är älskad, av ledarna förstås, men främst av Jesus, och
att barnen, både från familjer som är med i vår församling och de som
inte är det nu, får uppleva en personlig relation med Honom.
Under höstterminen fick barnkören namnet Joyful, vilket verkligen
passar in på de barn som varit med under övningar och uppsjungningar.
Kören fick en härlig start med en barnkörhelg tillsammans med Mia
Sjöö och Gunilla, två fantastiska körledare och inspiratörer. De ledde
även en underbar ledarsamling där vi förutom tips och idéer fick mötas i
vår gemensamma bön och önskan att föra barnen närmre Jesus.
Lägerverksamhet är en viktig del av barnarbetet då man kommer
närmre varandra och många får göra speciella upplevelser med Jesus.
Under året har det varit sportlovsövernattning, skidläger för stora och
små, Knatteläger och Sommarläger.
Carina Holmesson samlar varje vecka många mammor och pappor
och deras barn till Spädbarnsmusik och Musiklekis. Under höstterminen har tillfällena utökats med förhoppningen att kunna nå ännu fler.
I november arbetade många barn och vuxna med att öva och förbereda inför musikalen Änglanatten som även i år spelades upp för ca 700
skolelever och deras lärare. Responsen var stor och det är fantastiskt
att uppleva när kyrksal och läktare är full av barn som under föreställningen är knäpptysta och helt absorberade av musikalen för att sedan
gemensamt stämma upp i ”Nu tändas tusen juleljus”.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsträffarna på fredagar har fortsatt. Bland de äldre ungdomarna har varvningen av inåtriktad och utåtriktad verksamhet blivit
allt mer frekvent - detta tack vare ett initiativ av Amanda Lundström,
16, som hörde talas om pannkakskyrkan, ett koncept som har slagit
igenom i många delar av Sverige. I praktiken har pannkakskyrkan
inneburit att vi med jämna mellanrum gräddat pannkakor på grillar
ute på stan sena fredagar. Vid dessa tillfällen har nya kontakter knutits
med ungdomar som vi vanligtvis inte skulle ha fått kontakt med.
Denna satsning har vi kombinerat med ungdomscaféet Street, som har
fortsatt att rulla på bra under året.
Årets vinterläger gick till välkända Trysil med många nya ansikten på
deltagarna. Vädret bar också på många ansikten, från varm solig dag
till kall dimmig dag med storm. Veckan innebar många gemensamma
aktiviteter så som en tur till fjälltoppen, korvgrillning i backen, lekar
och samlingar med andakt.
En satsning som vår kyrka varit med och bidragit till är den traditionella Blekingeträffen som numera kallas Event E22. Ett ungdomsevenemang som i år ägde rum i slutet på mars i Karlskrona Pingstkyrka
och innebar nya bekantskaper, fartfylld lovsång och tid med Gud.
Kvällen avslutades med Street café.
Sommarens soliga (och molniga och regniga) onsdagskvällar höll vi
för det mesta till på Långö med olika sportaktiviteter, grillning och
något tänkvärt i form av vittnesbörd eller bibelläsning.
Sommaren innebar också den traditionella resan till Nyhem och på
midsommarafton bar det av till Ragnars kulle med dans kring den
egengjorda midsommarstången.
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Robin Wohlin och Patrik Gullbing har tillsammans startat upp en
improvisationsteatergrupp. De har bjudit in ungdomar från gymnasieskolorna att delta och prova på teater i kyrkan. Det hela var ett
experiment för att se hur stort intresse som fanns och efter ett mycket
positivt gensvar kommer detta att fortsätta även till våren.
Nedslag
5/4: Dagsresa till Jönköping som innebar shopping och besök på
”Lörda’ Live”, ett stort ungdomsevenemang i Jönköping Pingst.
30/4: Valborgsfirandet blev åter igen på Klapeidaplatsning med
korvgrillning under bar himmel. Kvällen innebar samtal med
hungriga människor.
31/7 – 3/8: Under Sailet bosatte sig dansgruppen Agape i kyrkan
för att förbereda sig både dansmässigt och andligt för de många
framföranden som festivaldeltagarna sedan fick ta del av.
24/10: Bandet For Aye från Göteborg gjorde en mycket lyckad konsert på Street.

Församlingen har haft ett rikt musikliv med många musiker, sång- och
musikgrupper och körer och dessa representerar många olika musikstilar.
Musikrådet har haft en önskan att bredda och föryngra musikutbudet
och att få in nya sångare och musiker i tjänst. Detta har under året gått
framåt och har gett resultat. Vi har sett nya musiker och sångare i olika
konstellationer till gudstjänstmusiken, till barnkören Joyful, grupper i
ungdomssamlingarna, på Sailet, lovsångsgrupper mm.
Vi har haft gospelkonserter, Live på riktigt (musikkvällar med mat i
caféet), allsångskvällar, höstmässa i jazzton, julkonserter mm.
Om barnen som var med på barnkördagen med Mia Sjöö fortsätter att sjunga så som de gjorde då så har vi tryggat framtiden vad det
gäller sången. En ny satsning i samband med höstens lyckade gospelkörhelg, med Monica Frick, var att förlägga avslutningskonserten till
Karlskrona konsthall, där många nya människor nåddes.

14/11: Carolina Nilson och Anna-Karin Åkesson besökte oss tillsammans med sin Bibelskola, Alterna, Pingstkyrkan. De hade hand
om ungdomssamlingen på fredagen och de deltog också på söndagen med ett kort inslag på gudstjänsten och söndagsskolan.

Strängmusiken har gjort en storartad insats på olika äldreboende och
sjukhus och medverkat i flera gudstjänster.

12/12: Ungdomarna i Pingstkyrkan tillsammans med Möllebackskyrkan ordnade en ekumenisk samling för kyrkorna i Karlskrona. Efteråt var det dags för pannkakskyrkan. Då gick den
blandade ungdomsskaran ut för att finnas till, träffas, samtala
och bjuda på pannkakor, kaffe och glögg till dem som var ute på
stan och firade Lucia.

Alphaverksamhet

19/12 och 31/12: Ungdomarna bjöds på jul & nyårsfest.
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Musikverksamhet

Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av musiklivet under 2009.

Alphaåret har dels innehållit två kurser med ett 15-tal deltagare och
dels offentlig undervisning med Alphatema i församlingens ordinarie
gudstjänster. Det har visat sig att Alphakonceptet fungerar bäst när
undervisningen omges av måltiden och samtalet, men de teman som
finns i Alphaundervisningen är också relevant för hela församlingen.

Undervisningen som inte utgår från att människor har en förkunskap i
kristen tro och möjligheten att ställa sina frågor i en varm och respektfull gemenskap är nödvändig både i den lilla gruppen och i den stora.
Det är just det som är Alphas bidrag i församlingens verksamhet.

Diakoni, omsorg och själavård
Diakoni är omsorgen om medmänniskan – att bry sig om sin nästa i livets olika situationer. Det är den kristna församlingens uppdrag att möta
människor med respekt och omsorg. Grunden för detta är Kristi kärlek.
En stor del av omsorgsarbetet består i samtal och stöd till anhöriga i
samband med sjukdom och dödsfall samt många andra individuella
kontakter samt själavård.
En besökgrupp bestående av 18 personer håller kontakten med och
besöker regelbundet våra äldre medlemmar som är i behov av det.
Flera allträffar har anordnats under 2008 och en bussresa till
Helsingborg under våren. En båttur över sundet med en god lunch och
ett besök i Sofieros slottsträdgård tillsammans med ett underbart väder
är några av minnena från den dagen.

De har även deltagit vid pensionärssamlingar och olika mötesserier.
Ett arbete med att bilda en själavårdsgrupp som kan tjäna i individuella samtal och vid gudstjänster med samtal och förbön, och ett arbete
med att kontakta medlemmar som inte delat församlingens gemenskap under en längre tid har påbörjats.

Lp-verksamhet
Arbetet på LP i Vedeby har fortsatt att utvecklas och arbetssättet med
rehabilitering och sysselsättning parallellt med kristen undervisning
framhålls nu från många håll som mönsterbildande för LP riks för ett
hållbart resultat.
Flera av deltagarna i rehabiliteringsprogrammet har fått ett personligt
möte med Herren, flera har döpts och blivit medlemmar av församlingen.
Under ett läger på Viebäck anordnades bröllop och barnvälsignelse för
familjen Edengren samt dop.

Minns du Julsången, en gudstjänst med julens budskap i ord och ton
hölls i slutet av året. Elisabeth Lindquist och J-A Josefson bjöd på uppskattad sång. Efteråt serverades jullunch för alla seniorer på Café Ankaret.

Ett 60-tal personer har under året genomgått LP:s rehabiliteringsprogram i Vedeby som förutom dagligt arbete innebär bibelstudier och
samtal varje morgon och deltagande i mötesverksamhet. Det praktiska
arbetet består fr.a. av flyttning och städarbete samt möbelrenovering där
skänkta möbler ställs i ordning och renoveras. Utställning och försäljning av renoverade möbler och loppis ordnades i april och september.

Under december anordnades även julfester på flera servicehus där
Strängmusiken medverkade och de boende bjöds på kaffe med dopp.
Strängmusiken under ledning av Vivi-Ann Fredriksson har under året
medverkat vid olika andaktstunder på servicehus i Karlskrona kommun.

Det goda samarbetet med Karlskrona kommun, socialförvaltningen
och dess fältgrupp, arbetsförmedlingen och försäkringskassan har fortsatt med ömsesidiga besök och kontakter. Ett flertal besök har gjorts på
fängelset i Karlskrona och häktet i Kalmar. Flera större företag har visat
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intresse för utökat samarbete.
En omfattande mötesverksamhet har genomförts med besök på
Frälsningsarmen i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona, Torsås,
Tollarp, Oskarshamn, Hasslö, Korskyrkan i Lyckeby, Aspö, Kättilsmåla
tältkonferens samt deltagande i Nyhemsveckan. Varannan söndag kväll
har det varit kafékvällar i kyrkan med besök av bl.a. Ove Glennemo,
Bertil Ohlingdahl, Lars-Olof Egbäck och Håkan Axell. Under våren
ledde Rolf Pettersson bibelstudier varannan torsdag kväll i kyrkan.
En höjdpunkt under året var en utflykt med evangelisationsbåten
Shalom under ”sailet” förutom lägret på Viebäck under juni månad.
Från oktober och 17 veckor framåt gästades Vedeby av praktikanten
Hanna Melin från Växiö Universitet. Som led i sin utbildning till socialpedagog har hon studerat verksamheten och deltagit i information
om Lp verksamheten på Viebäcks Folkhögskola och på universitetet.
Ledarutbildning i samarbete med Bilda ordnades under hösten med
Mats Polsten som ledare.
Året avslutades med julfest på Vedeby och kafékväll i kyrkan med
besök av Lucia och Farfars Kapell.

Café Ankaret
Café Ankaret har varit öppet under 2008 och arbetet har utvecklats mycket positivt och även gett ett positivt ekonomiskt resultat.
Föreståndare är Christina Pettersson som är anställd på 75 % fr.o.m.
augusti månad.
Flera nysvenskar har fått möjlighet att få arbetspraktik för att utveckla
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sina språkkunskaper och arbetspröva på kaféet. En gymnasieskola
i närheten har slutit avtal om skolluncher för sina elever och lärare.
Allsångskvällar ordnades under hösten vid ett par tillfällen.

Missionsrådet
Missionsåret 2008 har mött oss med flera glada överraskningar och vi
har fått sända ut flera personer på missionsuppdrag. Vi har också mött
en del problemställningar som vi inte i förväg kunnat planera in.
Målet för 2008 var att fortsätta vårt pågående arbete men också att gå
ut och börja i nya områden. En kort presentation av arbetet i respektive område följer här:
I Bangladesh har vi haft ett långvarigt åtagande i form av stöd till
Pintu Hossein som fr.a. är engagerad i mediaarbete. Där finns också
stora behov av stöd i församlingsutveckling och utbildning av ledare. För att kunna se vidare på behovet och våra framtida insatser i
Bangladesh genomfördes en resa till Bangladesh under hösten för att
få en bild över landet, utvärdera pågående insatser samt se var vi under
kommande år skall göra insatser. I samarbete med ICBI planeras nu en
distansbibelskola som beräknas starta under 2009.
Ukraina. Vår vänförsamling i Izmail som vi under nära tjugo år haft
ett samarbete med både praktiskt och ekonomisk har under 2008 inte
erhållit något ekonomiskt stöd. Men via ett stort arbete med klädinsamling har vi under året skickat en hjälpsändning med först och
främst kläder – ett arbete som kommer att fortsätta även under 2009.
Bolivia: Församlingen i San Antonio och alla dess grenar med bl.a. ett
internat har haft flera problem. Bolivia har haft ett oroligt 2008. Stora

ekonomiska problem i landet har drivit upp prisbilden i landet och
detta har gett svårigheter på internatet. Tack vare en kraftig ökning av
våra faddrar har vi kunnat öka den summa som vi stöttar internatet
med och de har under 2008 ändå kunnat driva verksamheten vidare.
En ledarskapsutbildning har också genomförts under 2008 och församlingssituationen upplevs stabil. Vi har under året fortsatt med vårt
stöd till församlingen vilket möjliggjort att pastorer kan fortsätta sitt
arbete på de tiotal utposter som församlingen har och där man når
fram i byar långt utanför vad vi kallar ”civilisation” med evangeliet.
Peru. Det unga missionärsparet Pierre och Veronica Schelander, som
vi haft förmånen att få stödja, var på plats när året började - Veronica
i alfabetiseringsprojektet och Pierre som rektor för bibelinstitutet i
Chulucanas/Piura. Vid årsskiftet 2008/2009 avslutade de sina uppdrag
och vi ser med tacksamhet tillbaka på de insatser de gjort Vi hoppas
att få möta dem under början av 2009 för att få höra om deras arbete
under de senaste 3 åren.
Församlingen i Chulucanas, som vi under många år har haft ett nära
samarbete med upplevde under året en ledarskapskris då flera pastorer
pga. av utbildningar och andra uppdrag flyttat från Chulucanas.
För att hjälpa församlingen beslutades att sända ut Göran och Anita
Olsson för en tremånadersperiod. Görans huvuduppdrag var att
försöka organisera en ny ledning för församlingen och Anitas var
uppföljning av det projekt som hon arbetat med tidigare samt arbeta
med ledarutbildning riktad mot att motverka sexuella övergrepp på
barn – ett verkligt problem i Peru.
DR Kongo Flera engångsinsatser avsedda för hjälp till självhjälp vad

gäller jordbruk och rehabiliteringsarbete har gjorts under året, medel
som förmedlats av Märtha-Greta och Daniel Halldorf. Dessutom har
verksamhetsbidrag getts under den tid de varit ut på fältet. MärthaGreta har främst arbetat bland de utsatta kvinnorna som blivit
våldtagna och fråntagna alla rättigheter, samtidigt som hon arbetat
med kurser i human rights och demokrati. Daniel har nu överlämnat
rektorsskapet för det kristna universitetet i Bukavu och gått i pension.
Under sommaren besökte Märtha-Greta och Daniel oss.
Ungern: Under hösten hade vi möjlighet att sända Ulf Sundkvist och
Rupert Lindén för att besöka Pingströrelsen i Ungern och vidareutveckla vårt samarbete med dem och med församlingen Karmel i Pecel.
I dag ser vi inte Ungern som ett direkt missionsland utan mer att vi har
en vänförsamling i Ungern som vi vill fortsätta att stödja i sin församlingsutveckling.
Sedan hösten 2008 har också Ingmar Bergström, utsänd av PMU jobbat med projektledning i Liberia. Ingmar har funnits i Liberia under
vissa perioder, i övrigt har han drivit arbetet hemifrån Sverige. Under
våren hade han hjälp av sonen Samuel under ett par månader.
Robin Wohlin har gjort en PMU-praktik och haft Rhode-Maria Karlsson
som handledare under sin praktikperiod. Elsa Erlandsson har också gjort
PMU-praktik på ett barnhem i Honduras. Ytterligare några ungdomar
har fått stipendium för att kunna göra studieresor i missionsländer.
Genom insamlingen ”Tillsammans kan vi förändra” stöder vi ett handikappcenter i Burundi.
När vi gick in i 2008 hade vi en förhoppning om att få vara med att
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sända ut Caroline Jansson på ett längre missionsuppdrag. Genom
Pingstförsamlingen i Jönköping har vi fått möjlighet att vara med att
stötta Caroline som nu går en språkutbildning för att förbereda sig för
sitt uppdrag. I vår kyrkas entré har lagts ut små bönekort som påminner om att komma ihåg Caroline i bön.

Fyndhörnet
Inom ramen för mission finns också församlingens second-hand butik,
Fyndhörnet, som är öppet för försäljning på måndagar och lördagar
och drivs helt med ideella arbetsinsatser. Vi har genom detta haft möjlighet att göra insatser bl.a. för sociala projekt, katastrofer, utåtriktade
ungdomssatsningar. Under 2008 omsatte affären drygt 750 000: - och
vi har använt drygt 400 000: till olika insatser. Nedan följer en sammanställning av insatser gjorda under 2008:
Action Latina-America -2008
Ungdomssatsningar
Katastrofhjälp i Bolivia
Kyrkbygge i Kina
Hjälp till Bangladesh
Snökatastrof i Kina
EFI Rumänien
Katastrofhjälp Etiopien
Katastrofhjälp Burma
Sjukhuskyrkan
Projektkostnad Anita O, Peru
Hjälpsändning, Ukraina
Hjälp till Georgien
HOP, Bangladesh
Hjälp till Kongo
Barnhem Gakwende,Burundi
10

20 000
18 000
20 000
20 000
20 000
35 000
10 000
25 000
50 000
60 000
60 000
30 000
10 000
10 000
17 000
5 000

Missionsgruppen Myrorna har fortsatt sitt arbete med att tillverka
barnkläder som kunnat förmedlas till behövande. Under terminerna
har gruppen samlats varannan måndag.
Det är med stor tacksamhet till alla personer som på ett eller annat sätt
har bidragit till vår församlings missionsarbete som vi kan blicka tillbaka
på året 2008. Missionen i vår församling lever och vi ser fram emot
2009.  Redan nu vet vi att flera av församlingens ungdomar, som bär på
en längtan att tjäna Gud i olika missionsprojekt, planerar att resa ut för
olika missionsinsatser under kortare perioder under kommande år.

Media
Medlemstidningen Ankaret har utkommit med 5 nummer under 2009
och har bl.a. gett inblickar i församlingens arbete, innehållit intervjuer
med intressanta personligheter förutom att ge kalendarium för församlingens verksamhet. Redaktör har varit Daniel Holmesson och för
design har Morten Ravnbö ansvarat. Församlingens hemsida uppdateras regelbundet och innehåller förutom inblickar i aktuella händelser i
vår församling även länkar till andra intressanta sajter.

Ekonomi och styrelsearbete
När nu år 2008 gått till ända kan vi konstatera att församlingen även
detta år bedrivit en omfattande verksamhet 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 2008. En mer detaljerad beskrivning av
församlingens ekonomi 2008 finns i årsbokslutet som presenteras i
samband med administrationsmötet i mars 2009.

Hur får vi in pengar?
Nedanstående diagram visar
på vilka vägar pengarna
kommer in:
Som framgår av diagrammet
kommer knappt hälften av
församlingens inkomster
in genom gåvor. Vi får även
in en del bidrag, bl.a. till vår LP-verksamhet, men även den växande
verksamheten i Fyndhörnan och Kaféet bidrar till inkomsterna.

och missionskassan. Styrelsen vill möta denna negativa trend genom
• Undervisning om givandets välsignelser
• Öppna fler sätt att ge (Internet, Kollektomat m.m.) med tanke på
trenden mot det kontantlösa samhället
• Bättre löpande redovisning och presentation av läget
• Bättre information om aktuella behov inför varje insamlingstillfälle
När det gäller givandet till missionsändamål är det viktigt att se
Fyndhörnets stora bidrag till katastrofhjälp m.m. vilket framgår av nedanstående diagram. Glädjande är också att gåvor till
Fadderverksamheten vuxit kraftigt under året

Hur utvecklar sig givandet?
Nedanstående diagram visar hur utvecklingen av insamlade medel har
varit under en följd av år, mellan 2002 och 2008:

Vad använder vi
pengarna
till?

Som framgår av diagrammet har vi tappat något i insamlat belopp
under 2008 jämfört med 2007. Detta gäller både församlingskassan

Församlingens
utgifter
fördelar sig på
följande sätt:
11

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

Hur har år 2008 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.
Församlingens ekonomiska situation är fortsatt i grunden god även
om det hade skulle vara önskvärt med ett visst ekonomiskt överskott
för att ge möjlighet till att skapa reservfonder. Församlingen har
banklån på ca 3 Mkr och har tillgångar som väl överstiger skulderna.
Församlingen har en omfattande och bred verksamhet och medlemmarna visar en fortsatt vilja att ge till verksamheten.
Det bör nämnas 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
410 tkr för olika hjälpinsatser. Ett annat glädjeämne är att det nyöppnade Kaféet har haft en mycket positiv utveckling och tillväxt och
förutom Kaféets funktion som gemenskaps- och kontaktskapare har
man redan kunnat skapa ett positivt ekonomiskt bidrag till församlingens verksamhet.
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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 pengarna används på bästa sätt och kommer till största möjliga nytta.

I styrelsen har under året ingått:
Christer Hultgren, ordförande
Asta Carlsson
Ann Malmstedt
Rolf Pettersson till administrationsmötet 2008-03-29
Peter Stolpestad
Ulf Sundkvist, vice ordförande
Alf Åberg
Maria Ekroth till administrationsmötet 2008-03-29
Markus Lundström från administrationsmötet 2008-03-29
Karlskrona i januari 2009
Asta Carlsson

Adress:

Vad gör styrelsen?

Västra Köpmansgatan 5
371 34 Karlskrona
Telefon: 	Exp.: 0455-555 40
E-post: info@pingstkyrkankarlskrona.com
Hemsida: www.pingstkyrkankarlskrona.com

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.

Församlingens bankgironummer
Församlingskassan: 982-2032

Missionskassan: 5693-5471
Reparationsfonden: 5032-3690

