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Verksamhet
En tradition i Pingstkyrkan Skara är att starta året med en bönesatsning. Detta år var det lite 
annorlunda då vi anslöt oss till den nationella bönesatsningen Bön365 och upprättade ett bönerum 
med ständigt bön under en vecka. Människor anslöt från de andra kyrkorna och uppskattningen 
var stor.

Central i verksamheten är söndagens gudstjänst, men detta skulle inte bli ett år som alla andra. 
Rykten om ett okänt virus från Kina blev snart mycket konkret i restriktioner för allmänna 
sammankomster. Styrelsen landade snabbt i att försöka hålla gudstjänst öppen och aktiv så länge 
det bara var möjligt. Steg för steg togs åtgärder för att erbjuda smittsäker miljö i kyrkan, och Johan 
Dahlgren startade ett arbete med att sända gudstjänsterna via webben. Just när vi trodde att 
restriktioner skulle lätta, vände det och blev allvarligare igen under hösten. Vi fick ställa in både 
kyrkkaffe och söndagsskola, och till slut stängdes kyrkan helt för besökare och gudstjänst firades 
enbart digitalt.

Trots alla dessa begränsningar upplevde vi ändå under året hur nya människor kom till oss, och vi 
fick även hålla dopförrättning under våren. Gudstjänsterna som sänts över webben har nått nya 
människor och då vi gick över till helt digitala gudstjänster kunde vi ändå uppleva stor delaktighet i 
gudstjänsten via digitala kanaler. Gud har välsignat oss mitt i utmaningar och oreda

Och pandemin ställde verkligen till med oreda på flera sätt. Vår planerade konsert med Tre 
Barytoners fick ställas in. De nystartade bönesamlingarna för daglediga, fick ställas in. Och den 
satsning med Sebastian Stakset i Sparbenken Arena Lidköping som var planerad till påskhelgen 
måste även den ställas in. Ett stort bakslag, då tusentals människor planerades få höra 
evangelium om Jesus under den helgen.

Enkla samlingar under namnet ”vardagsandakter” startades av pastor Ola Gustafsson för att via 
webbsändningar erbjuda bibelundervisning, bön och nattvardsfirande i hemmet.

På årsmötet presenterade styrelsen ett förslag om att välja in Mercy Fai in församlingsledning och 
styrelse. Ett extra årsmöte planerades under våren men fick flyttas på grund av pandemin. Den 30 
augusti kunde vi till slut välja Mercy till ny församlingsledare.

Då påsken inte blev som planerat med storsatsning med Sebastian Stakset i Lidköping, hölls en 
avskalad påskgudstjänst med fokus på påskens bibeltexter och sånger om påsken.

En friluftsgudstjänst enbart för församlingens äldre anordnades i Fornbyn, då pandemirestriktioner 
hindrade många äldre att besöka våra ordinarie gudstjänster.

Vi är så tacksamma för alla barn i kyrkan, och så tacksamma för vår söndagsskola Söndax. Våra 
härliga ledare har gett barnen kärlek, skoj och bibelundervisning för att lägga en grund för tron i 
deras liv. Under höstterminen blev restriktionerna hårdare och Söndax tvingades stänga. Vi ber för 
barnen och om förutsättning att öppna Söndax igen på ett säkert sätt.

Under några sommarkvällar anordnades grillkvällar i kyrkan för enkel gemenskap

En kickoff med 50 deltagare anordnades i Broddetorp den 5 september. Barnen stod i fokus och vi 
fick en härlig dag tillsammans.

Under året fick vi besök av Egon & Hanna Falk, Julia Nordheim, Julia och Morgan Petersson med 
familj, Bengt Richter, Mikael Järlestrand samt Goda Nyheter (fd Gideoniterna)

Övrig verksamhet som förtjänar att nämnas är hemgrupper och Alphakursen. Andakter på 
kommunens sjukhem och vår stora julfest tvingades ställas in i år. 



Mission
I Japan arbetar Jörgen och Atsuko Kawanishi med familj i församlingen Grace Church i Fuji City. 
Jörgens arbete präglas av uthållighet och stark kallelsevisshet i väntan på det genombrott som 
Gud utlovat. Då coronapandemin slog till blev det omöjligt att ha offentliga gudstjänster, men man 
gick snabbt över till att sända via YouTube. Jörgen miste under året sin mamma, men 
reserestriktioner gjorde att han inte kunde komma hem till Sverige för begravningen. Japan är inte 
de stora rubrikernas missionsfält, men genom uthålligt arbete når församlingen nya personer.

I Tanzania arbetar Julia och Morgan Petersson med familj i organisationen New Life Outreach 
(NLO) i Arusha, med ett starkt fokus på barn, inte minst i samband med evangelisationskampanjer. 
Även detta år blandades motgångar och segrar. Det strul med arbetstillstånd som startade 2019 
fortsatte även 2020, men till slut löste sig problemen och familjen fick sina tillstånd. När 
coronapandemin svepte över världen gjordes bedömningen att det var bäst för familjen Petersson 
att komma hem till Sverige. Efter karantän besökte de Skara och Julia predikade hos oss. Då 
familjen kunde återvända till Tanzania besökte pastor Ola Gustafsson arbetet och deltog bland 
annat på en kampanj i byn Dawar. Med glädje kunde Ola bevittna den välsignelse som Peterssons 
arbete innebär för många barn i Tanzania.

Ekumenik
Året inleddes som vanligt med den ekumeniska böneveckan i januari arrangerad av Skara 
Samkristna, där pastor Ola Gustafsson predikade i den ekumeniska högmässan i Domkyrkan. 

Även de ekumeniska gudstjänsterna påverkades såklart av pandemin. Gemensamma 
festgudstjänster ställdes in, såväl som gemensamma gudstjänster kring storhelgerna. Dock kunde 
gudstjänster på sommargården Planteringen hållas, med en begränsning på 50 deltagare.

Under ett tiotal år har ett gemensamt ungdomsarbete drivits under namnet Powerstation. På grund 
av ledarbrist beslutades att avveckla Powerstation. Församlingen står nu utan ett konkret 
ungdomsarbete och det är ett böneämne.

Secondhandverksamheten ”Kyrkornas hjälpande hand i Skara” drivs ekumeniskt. 2020 blev ett 
mycket speciellt år. Året startade starkt, men från och med mars kom restriktioner med anledning 
av pandemin. Detta påverkade verksamheten då flera volontärer kom att höra till riskgrupperna. 
Detta innebar kortade öppettider. Även många av kunderna tillhör riskgrupper, och försäljningen 
minskade och stannade på 86% av försäljningen året innan. Trots allt har 106.958 kronor kunnat 
betalas ut i bistånd till olika projekt, vilket vi är tacksamma för. Den nuvarande hyresperioden gåt ut 
2021-12-31. För att ha ett handlingsutrymme gällande framtiden har styrelsen sagt upp avtalet. 
Viktiga utmaningar är hur antalet volontärer kan bli fler och hur ledningen för arbetet ska vara 
ordnad.

Tullen Kristet Center har under många år varit en tillflykt för människor på samhällets skuggsida, 
en plats för gemenskap i en trygg, uppbygglig och Jesus-centrerad atmosfär. Under hösten kom 
beskedet att man var uppsagda från hyreskontraktet på sin lokal. Tullens framtid i Skara är nu 
osäker.

Ekonomi
Då många företag och församlingar kämpade med sviktande ekonomi under året på grund av 
pandemin, är vi väldigt glada över att vi under året har överträffat budget i våra kollekter och 
därmed har ett minus vänts till ett tydligt plus i församlingskassan. Detta trots investeringar i 
belysningen i kyrksalen, ett nytt bön- och samtalsrum och fiberanslutning för Internet.



Tjänster i församlingen
Alla underbara människor som är med och bär församlingen kan tyvärr inte räknas upp här. 
Anställda i församlingen har varit Ola Gustafsson, föreståndare, samt Maria Vega Guillén i en 
lönebidragsanställning via Arbetsförmedlingen. Församlingsledning och styrelse har bestått av Ola 
Gustafsson, föreståndare och vice ordförande, Solveig Oscarsson, ordförande, Leif Brohede, 
Helena Davidsson, Göran Oscarsson, Tomas Forsberg, Bengt Bergmanson, Elleni Girma samt 
från och med september Mercy Fai.

Statistik
Vid förra årsskiftet bestod församlingen av 121 medlemmar. Under året har följande hänt: Avlidna 
4, döpta 1, inflyttade 4, utflyttade 3, intagna på bekännelse/dopintyg 2. Medlemsantalet var vid 
årsskiftet 122 st.

Slutligen
När vi ser tillbaka på 2020 så inser vi att Guds styrka fullkomnas när vi är svaga. Under ett år som 
på många sätt varit under belägring av coronapandemin, har vi upplevt Guds godhet, styrka och 
vägledning. Gud har sänt människor i vår väg som hjälpt oss med nya utmaningar, vi har fått döpa 
och vi har sett våra gudstjänster och andakter nå längre än någonsin genom live-sändningar. 
Samtidigt längtar vi efter att få mötas fysiskt och tillbe i samma rum. I bön om fortsatt kraft och 
vägledning från Gud tackar vi som styrelse för förtroendet att få leda denna församling i en helt 
unik och utmanande tid

Skara den 6 mars 2021

För Styrelsen

Ola Gustafsson, föreståndare.
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