
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANDRAG AV TROSGNISTANS ÅRSRAPPORT FÖR 2020 

2020 har varit ett unikt år för hela vår värld på grund av pandemin. Det har försvårat vårt vanliga sätt 

att arbeta i Trosgnistans mission. I Sverige har konferenser och missionsmöten ställts in, eller ställts 

om. Aldrig tidigare har vi varit så beroende av tekniken. Då vår kyrka sedan några år tillbaka redan 

var utrustad med robot styrda HD kameror kom vi snabbt igång och kunde producera TV program 

och gudstjänster som har nått tio-tusentals av människor i Skandinavien, ja aldrig tidigare har vi nått 

ut till så många som under 2020. Även insamlingar via TV programmen har varit mycket lyckade. Vi 

känner stor tacksamhet till Kanal 10 som vi samarbeta med då det gäller våra live sända TV-program. 

Ett teknikteam med Henrik Herza i spetsen gör dessa program möjliga. 

Under 2020 har Trosgnistans omsättning stigit till 22.090.083. Gåvointäkterna ökade med mer än 1 

miljon kronor, även om omsättningen var något högre 2019, på grund av bl.a. Smålandskonferensen 

med mat och husvagns intäkter. 

Antalet faddrar till fadderbarn har sjunkit något men istället ökar det med ”projektfaddrar” till 

hjärtefadder, bibelskolor och hjälpinsatser. Många kyrkor har också fått hjälp med takplåtar. 

Över 19746 personer har döpts. Detta är något av ett mirakel då nästan hela världen under vissa 

perioder varit nedstängd. Bara i Kenya har 9509 personer döpts under 2020. I Tanzania har 6121 

personer döpts. Indien har proklamerat sin vision att under 2020 skulle de ha över 2020 församlingar. 

Dels har många mindre församlingar grundats och en del fristående församlingar har bett att få 

ansluta sig till IPA och visionen har nått sitt mål då de nu rapporterat att de har 2282 församlingar.  

Med bönen ”Fader vår” som utgångs punkt, med orden ”Giv oss idag vårt dagliga bröd”, så startades 

insamlingar till matpaket för att hjälpa tusentals av fattiga som drabbats extra hårt av effekterna av 

Corona pandemin i vårt omfattande arbete. Ca. 1,5 miljon kronor har samlats in till detta.  

En annan vision som uppfylldes under 2020 var inköpet av en kampanjlastbil. Birger Skoglund invigde 

den inför en kampanj i Kenya i februari månad. Den är utrustad med musikinstrument, 

ljudanläggning och generator och kommer att underlätta kampanjer i hela Östafrika 

Smålandskonferensen fick ställas in på grund av pandemin. Detta är första gången sedan starten 

1970. 2020 skulle konferensen firat 50 års jubileum. Istället arrangerades konferensen digitalt, med 

två möten direktsända på TV över Kanal 10 och mottagandet var enormt, troligen med över 10.000 

tittare. 

I allt utbrister vi, GUD ÄR TROFAST. För övrigt hänvisas till resten av förvaltningsberättelsen. 

Ordförande Göran Duveskog Bollnäs d. 3 juni 2021 


