
Vår vision 
        ”Vi vill beröra alla norrköpingsbor med 
          det goda budskapet om Jesus Kristus.” 

 

 Vår värdegrund 
”Vi vill följa Jesus, leva i Guds kärlek, vara Andens  

redskap, verka för denna världens bästa.” 

 Vår miljö  
Skall vara vänlig;  - att mötas av vänlighet har  

betydelse och är smittsamt. 
 

 Skall vara vanlig; - i vår kyrka möts man av  vanliga  
människor och får vara som man är. 

 

 Skall vara varm;  - det är inte perfektion som påverkar 
utan kärlekens värme som berör. 

 

 Skall vara vuxen;  - en kultur där vi möter varandra  
som vuxna och hittar verktyg att vara sådana. 

 

Aktuell information finner du alltid på …. 
 

           www.norrkopingpingst.se 



Församlingsledare 
Församlingsledarna är av församlingen utsedda och inför 
Gud avskilda till att leda och ha det yttersta ansvaret för 
församlingens verksamhet, målsättningar, strategier, 
inriktningar, metoder, omsorg, etc. 
 

Församlingsledarna möts var tredje vecka till överlägg-
ningar, samtal, bön och rådgivning. Vi arbetar helt ut-
ifrån vår vision med önskan att den får genomsyra och 
prägla allt. 
 

Under den senare delen av det gångna året har försam-
lingsledarna som grupp haft möten med pastorerna en-
skilt vilket varit värdefullt. Dessutom har församlingsle-
darna mött våra nya barnledare för att dela vision, fun-
deringar och arbetssätt. 
 

Församlingsledarna har också haft ansvaret för det vi 
kallar för Fråga-mig-bordet i anslutning till våra guds-
tjänster, som vi lanserade höstterminen 2017.  Det har 
varit en mycket lyckad satsning som vi ska fortsätta med. 
Vi tänker också fortsätta bönen och samtalen med syfte 
att kunna avskilja nya församlingsledare. 
 

Församlingsledarna är: 
Stefan Claar, Susanne Borén, Maria Agirman, Rolf Thor-
valdsson, Pertti Juntura, Samuel Lagerqvist, Mikael Fors-
berg, Elisabeth Andersson, Jona Borén. 
 

 

Styrelse 
 

Styrelsen utgör, tillsammans med församlingsledarna, 
den samlade ledningen för Pingstkyrkan i Norrköping.  
Val av ledamöter i styrelsen bereds av en valberedning 
inför det administrativa årsmötet. 
 

Styrelsen har det juridiska och ekonomiska ansvar som 
lagstiftning och egna stadgar anger. Styrelsens och för-
samlingsledarnas arbete skall ske i nära samverkan. Be-
slut om den årliga verksamhetsplanen fattas exempelvis i 
ett gemensamt sammanträde. Nära samverkan skall ock-
så ske mellan Pingstkyrkans styrelse och styrelsen i dess 
fastighets- och restaurangbolag. 
 

Styrelsens arbete skall präglas av öppenhet genom infor-
mation i det terminsvisa Medlemsbrevet och i särskilda 
församlingsmöten.  Under det kommande verksamhets-
året kommer visst fokus att läggas på frågor som rör pla-
nerad om- och tillbyggnad i fastigheten Renströmmen.   
 

 

Vi vill beröra  
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I skrivande stund har Pingst 
Ung en konferens i vår kyr-
ka. I en samling berättades 
det om en man, en chef på 
ett stort företag, som på en 
kurs i en gemensam lek 

sprang ivrigt när det blev hans tur. Men han sprang 
in i en whiteboardtavla. Han sa; ”Jag visste att jag 
skulle springa men visste inte vart.” Det är väldigt 
bra att veta vart man ska. 
 

Vi som församling har en vision: ”Vi vill beröra alla 
Norrköpingsbor med det goda budskapet om  
Jesus”. Här finns församlingens samlade verksam-
hetsplaner där de olika grupperna och avdelningar-
na utifrån den visionen vill göra en massa saker. I 
denna publikation är det tillgängligt för alla.  
 

Det gör det möjligt att ha ett medvetande om vad vi 
vill göra tillsammans och här finns också namn på 
ansvariga för de olika grupperna och verksamheter-
na. Det går också att använda detta för att be för 
verksamheter och de olika ansvariga. 
 

Ett gott och välsignat 2018 räknar vi med! 
 

     Stefan Claar 

 

Om detta dokument …. 
På följande sidor finner du, under ett antal huvudrubri-
ker, en beskrivning av alla de verksamheter som utgår 
från Pingstkyrkan i Renströmmen i Norrköping. Sådant 
som sker i vår kyrka mitt i Norrköping, vidare i vår stad 
och på flera platser i världen.   
 

Det är nu det 6:e verksamhetsåret som beskrivs på detta 
sätt. Den ordning vi infört och prövat ger en både bred 
och detaljerad bild av VAD vi vill uträtta och HUR det ska 
ske. Den tidigare detaljerade ”Årsberättelsen” har där-
med fått formen av en kortare sammanfattning av året 
som gått. 
 

Innehållet har behandlats och fastställts av församlings-
ledare och styrelse. Texterna har levererats av verksam-
hetsansvariga och  därefter bearbetats och samman-
ställts av  Susanne Borén och Sven Brus.   För utformning-
en av dokumentet svarar Sven Brus. 

 

                        Ansvar &  kontakt  
                  stefan@norrkopingpingst.se 
                          Mobil 0760-103128 



 

 

 

 

Styrelsens ledamöter är: 
Kjell Petersohn, ordförande, Stefan Claar, vice ordföran-
de, Sven Brus, sekreterare, Sören Ajdert, Ingemar Bagler, 
Catharina Derneborg,  Mikael Forsberg, ekonomiansva-
rig, Vanja Hamzic, Maria Kilström, Ermias Teweldebrahn, 
Kenneth Wåhlberg. 
 

Gudstjänster 
För våra gudstjänster, som utgör ett nav i församlingen 
med tanke på att det är ett tillfälle då människor med 
olika åldrar, bakgrund, etnicitet och erfarenhet av frikyr-
ka möts, har vår vision den allra största betydelse. Det är 
av största vikt att nya gudstjänstbesökare känner sig väl-
komna och inkluderade i vad som sker. 

Vi har fått se faktiska konsekvenser av vår inriktning att 
vara noga med att skapa en inkluderande atmosfär i våra 
gudstjänster. Detta därigenom att vi är allt annat än ova-
na att se nya gudstjänstbesökare, som dessutom, inte så 
sällan, ger uttryck för att de upplever sig välkomnade 
och att de möter värme i våra gudstjänster.  

Därför är det så värdefullt och av största vikt att alla som 
är engagerade i gudstjänsten, på ett eller annat sätt, vär-
dar, cafégrupper, funktionsgrupper, kollektörer, söndax-
ledare, tekniker, sångare och musiker, mötesledare och 
predikanter har detta levande i tanke och sinne.  

Även att de som betraktar detta som sitt andliga hem 
tänker på det vid kyrkkaffet. Bjud in nya besökare till kaf-
febordet.  

Nytt för 2018 är att vi startar en predikoserie utifrån kyr-
koårets texter. Se mer om detta i Medlemsbrevet för 
vårterminen 2018. 

 

Förebedjare 
Ansvarsgruppen arbetar med att finna personer som kan 
ingå i någon av de fem förbönsgrupperna. När gruppen 
bett och funderat på namn så tas namnen till försam-
lingsledningen och där beredds sedan ärendet. 

Förebedjarna tjänstgör i söndagens gudstjänst. De finns 
också behjälpliga vid behov i nattvardsfirandet. Vi har 
nått målet som sattes upp att bli fem grupper med fem 
personer i varje.  

Vi tycker vår förbönsplats fungerar väldigt bra. Nästan 

varje gudstjänst "öppnar vi golvet", då använder vi ljus-

bäraren, korgarna med tack och böneämnen och det 

finns möjlighet att få personlig förbön. Det vi nu vill job-

ba på som råd är att få med någon/några kvinnor från 

våra eritreanska vänner i våra förbönsgrupper. 

Två gånger om året samlas alla förebedjare. Vi delar tan-

kar, ber för församlingen och varandra. Samtalar om det 

som fungerar bra men också det som eventuellt fungerar 

mindre bra. Detta är  värdefulla samlingar.  Oljeflaskor 

har köpts in till alla förebedjare. Resursbehov: Vi ser ett 

behov av att få till ett själavårdsteam . 

 

Bönesamlingar 
Vi har även under det gångna året upplevt varma, äkta, 
positiva och engagerande bönesamlingar både på tisda-
gar kl. 10,00 och onsdagar kl. 18,00. En längtan finns att 
vi alla ska beröras ännu mycket mera av levande och at-
traktiva bönemöten. I så gott som samtliga gemensam-
ma bönesamlingar rapporteras om gudsingripanden och 
stor tacksamhet över vad Gud gör ibland oss.   

Vi ber för Norrköping, vi ber för församlingens olika verk-
samhetsgrenar, för våra anställda,  för vårt internationel-
la arbete och våra missionärer, för grannar, släktingar, 
vänner. Vi ber för varandra, vi delar Ordet med varandra! 

Vi önskar att bönesamlingarna, även under år 2018, var 
vi än möts, också i fortsättningen får bli kraftkällor för 
oss i vårt lärjungaskap. Ett sammanhang där du bli sedd, 
hörd och bekräftad och vågar dela bördor och glädjeäm-
nen med andra. 

Varje vecka pågår bön i församlingen, dels i våra gemen-
samma samlingar men också i hemgrupper och där vi 
möts i olika verksamhetssammanhang. Bönegemenska-
pen, lovsången och tillbedjan inför vår Herre skapar en 
viktig grogrund för ett andligt genombrott i vår stad. 

Vi vill också betona det personliga andaktslivet med bi-
belläsning och bön. Vår målsättning för år 2018 är att fler 
och fler ska förstå vikten av bönetjänsten. 

Förutsättningen för att vår vision ska få genomslagskraft 
är  att vi är med i den bönerörelse som växer fram ibland 
oss och i  övriga kristna församlingar i Norrköping.  
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                        Ansvar &  kontakt  
                             kjell@petersohn.se 
                            Mobil 0734-252906 

 

                        Ansvar &  kontakt  
                    Sammankallande: Susanne Borén. 

Övriga: Elisabeth Lindholm, Ulla Johansson,                 
Sven Jonsson, Maj-Britt Sandberg. 

 

                        Ansvar &  kontakt  
Stefan Claar och Susanne Borén tillsammans  

med församlingsledarna. 



Bibelstudium 
Hösten 2016 började vi med bibelstudium en gång i må-
naden. Vi ser att detta har haft och har stor betydelse för 
såväl våra  medlemmar som icke medlemmar. Antalet 
besökare bara ökar och vi ser att en del yngre människor 
även börjar komma. Precis som personer från andra för-
samlingar. Vi kommer att fortsätta med bibelstudierna 
på måndagar 11.00-12.30  även under våren. 

En önskan finns hos fler att ha en kväll då och då för de 
som  arbetar och inte har möjlighet att komma dagtid. 

Samlingarna avslutas med lunch i restaurangen för den 
som vill  fortsätta med en fin gemenskap vid matbordet. 

Susanne Borén finns med som ansvarig för samlingarna 
och Curt Ajdert håller i undervisningen   

 

Önskesångernas eftermiddag 
Detta är en mycket uppskattad samling som lockar 
många människor och då inte bara församlingsmedlem-
mar. Vi hade så gott som vid varje samling under 2016 
nya   människor som kom för att få vara med och sjunga 
sånger som väcker minnen och som berör på olika sätt. 
Under våren 2017 minskade antalet besökare något, 
men fortfarande är det ett uppskattat sätt att få gemen-
skap med andra. 

Vi startar med att äta en god soppa och efter det en ef-
terlängtad kopp kaffe. Sedan sjunger vi våra önskesånger 
tillsammans. 

Vi vill att kyrkan ska vara en öppen plats för alla männi-
skor. En plats dit människor kan komma och under enkla 
förhållanden få gemenskap med andra. Under våren 
2017 så hade vi olika teman  så som Calle Öst och  Lina 
Sandell. Dessa samlingar var mycket uppskattade. 

Vi märker att konceptet att äta och sjunga tillsammans 
har stor betydelse. Samlingarna kommer  även under 
2018 att börja 14.00 

Vi som ansvarar för dessa samlingar är Susanne Borén 
och Ingvar Holmberg. Ingvar Holmberg leder sången, 
Harriet Eriksson, Paul Clarén, Elis Persson och Håkan Jon-
säll är med som musiker. Vid några tillfällen har vi haft 
en solist med som stöttar upp sången. 

Alpha & Beta 
Vi vill erbjuda alla som går kursen ett fräscht koncept. 
Äta god mat tillsammans , lyssna till intressanta före-
drag , dela funderingar och  frågor i  mindre grupper.   

Senior 
Seniorrådet 
Susanne Borén, ordförande och huvudansvarig, Rodhe 
Wiklander, vice ordförande. Pirjo Sipponen, Beula Wi-
denborg, Brunhilda Orellana, Eva Lammi, Sven-Ove Lern-
berg, Maria Rodriques. 
 

Gemenskapsdagar 
Under två dagar i maj månad har vi samlat alla daglediga 
till undervisning , lunch och fin gemenskap. 2018 kom-
mer vi ha  dessa samlingar den 7-8 maj och efter mångas 
önskemål så har vi bjudit in Curt Ajdert att ha bibelstudi-
um. Dessa dagar brukar vara välbesökta och det är ingen 
tvekan än att gemenskapen är viktig. Att dela tron och få 
samtala om det vi har gemensamt och att få sitta tillsam-
mans och äta lunch har stor betydelse för väldigt många. 
Dessa samlingar är öppna för alla som har möjlighet att 
var med. Vi möts båda dagarna  mellan 10.00-15.00. 

Besöksverksamhet 
Vi är ett 20 tal personer som finns med i gruppen som 
besöker gamla, sjuka och ensamma människor i försam-
lingen. En önskan är att även hinna besöka  "icke med-
lemmar" som vi får kontakt med , många gånger via be-
sök på sjukhuset. Susanne finns med som en resurs i 
Sjukhuskyrkans arbete och hon fortsätter också 
göra  besök på äldreboenden som ber om andlig och 
själslig hjälp . Vi vill fortsätta satsa på inspirationskvällar 
för besöksvärdarna. 

Behov: Vi är i behov av fler män som kan finnas med som 
besöksvärdar. 

Stickcafé 
Vi fortsätter träffas varannan tisdag jämna veckor. Under 
2016 kom det en del nya till gruppen, både medlemmar 
men också icke medlemmar, vilket vi är glada för. 

Sedan 2014 har det kommit in en hel del kläder och lek-
saker efter de klädbytardagar som varit. Kläderna och 
leksakerna har  packats och skickats  där behov finns. Vi 
är glada över att  kunna vara med och hjälpa till där hjäl-
pen verkligen behövs. Nu i höst blir det  ingen klädbytar -
dag men vi kommer  fortsätta  packa och skicka iväg vär-
defulla babypaket. Dessa som packas av Monika Anders-
son, Helen Borén och Birgitta Widholm lämnas till Eriksh-
jälpen som förmedlar dessa vidare. 

Vi önskar fortsätta på det sätt vi gör och jobba vidare på 
att få med fler gärna lite yngre till gruppen. 

Huvudansvarig: Gunilla Jonsson. Ledare: Harriet Eriks-
son, Kassör: Helené Borén. 
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                        Ansvar &  kontakt  
                @ susanne@norrkopingpingst.se 
                            Mobil 0708-593591 



Dessa tillfällen har tidigare medfört att fler vågat ta plats 
i musiklivet. 

För år 2018 ser vi också ett stort behov av att hitta en 
struktur kring församlingens instrument och en inventer-
ing av densamma. Musikrådet kommer därför under näs-
ta år lägga fram förslag på hur detta kan ske. Vi vill ha ett 
bokningssystem som någon ska vara ansvarig för, och 
denne person bör då också vara ansvarig för tillsyn, be-
hovsanalys för inköp och omvårdnad av instrument som 
finns församlingens ägo.  

I våra gudstjänster ser vi också att de som sjunger och 
spelar också behöver ha goda förutsättningar för att 
kommunicera med den som sköter bild eller ljud. Musik-
rådet vill också därför under 2018 utveckla samarbetet 
med teknikrådet för att se hur vi kan samarbeta ännu 
bättre. Samarbetet med studieförbundet BILDA kommer 
också fortsättningsvis att utvecklas för att ta del av deras 
utbud och se över om vi kan få stöttning med eventuella 
satsningar ekonomiskt. 

 
 

Solrosorna 
Sånggruppen består av  29 personer . Två till tre gånger i 
veckan är vi ute på olika äldreboenden i stan. Vi medver-
kar också på en del dagledigträffar och andra samlingar i 
kyrkor, då inte bara i Norrköping. Under en termin kom-
mer vi vara ute flera än 30 tillfällen. 

Vårt mål är att nå ut till människor med  budskapet om 
Jesus Kristus, genom sång o musik men också med ett 
gott ord . Vid varje sångstund har vi en andakt där vi be-
rättar om Jesus på olika sätt, genom ett bibelord eller 
egenupplevda händelser, vår önskan är att det ska berö-
ra någon. Vi efterfrågas mer och mer i olika samman-
hang, men måste på grund av tidsbrist ofta säga nej.  

Men behovet av att sjunga gamla läsarsånger ser vi som 
stort. Under våren 2017 fick vi förstärkning av flera duk-
tiga sångare och musiker. Så nu består gruppen av 25 
sångare och fyra musikanter. 

Något som vi också har börjat med under våren är att 
skriva ut sånghäften till alla som sitter med och lyssnar. 
Det gör att alla som vill kan sjunga med oss i sångerna. Vi 
märker tydligt att intresset för budskapet om Jesus har 
ökat.  

Vår vision: har varit att nå nya människor, få med männi-
skor från andra länder och kulturer. Vi vill få se ett 
blomstrande internationellt Alpha arbete. 

Vi vill att Alpha ska få vara en plats med högt  till tak där 
vi kan ställa dom frågor vi inte annars vågar ställa. Vi 
tycker vi har lyckats bra med vår vision. Vi har under 
2016 haft flera vänner från Eritrea som gått kursen. Nu 
under hösten 2017 har vi killar från Afghanistan som går 
kursen. 

Våra Alpha kurser har varit populära , vi har under åren 
fått möta många nya människor, fått vara med och be 
för och även döpa några  människor. 

Under 2018 fortsätter vi att ha kurser terminsvis. Vi av-
ser också att fortsättningsvis inspirera våra egna med-
lemmar att gå Alpha och gärna ta med en granne eller 
vän . Även Beta kursen som är en fortsättningskurs på 
Alpha har lockat en hel del människor. Målet är att fort-
sätta med Beta också. 

Resursbehov: 
Med tanke på att vi hela tiden vill nå nya människor i 
Norrköping, och att vi tror på att fler vill höra talas om 
Jesus . Att vi vill se ett växande Alphaarbete,  behöver vi 
hela tiden be för att vi får ledare till våra kurser. 

 

Musik 
Under 2018 vill musikrådet jobba för att musiklivet i för-
samlingen fortsätter att utvecklas. Vi vill bredda musikli-
vet genom t.ex. variera val av instrument, musikstilar, 
ålder på de som musicerar/sjunger samt etnicitet. Detta 
för att fler ska möta Gud och känna sig delaktiga i de oli-
ka samlingarna. Därför är det viktigt att vi fortsätter att 
ha tillfällen för människor där de kan hitta och våga ta 
plats i musiklivet. För att göra detta behöver vi också bli 
fler i musikrådet som kan representera församlingens 
olika åldrar. 

Vi vill fortsätta att samla sångare och musiker en gång i 
början av varje termin för en uppstart, och till 
”Jamsessions”. På Jamsessions träffas vi ett par gånger 
per termin och spelar förutsättningslöst tillsammans, vi 
jammar. Under dessa stunder fokuserar vi på att lära 
känna varandra, träna på att spela i olika konstellationer 
och att spela olika slags musik. Dessa tillfällen är öppna 
för alla som spelar något instrument och/ eller sjunger.  
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                        Ansvar &  kontakt  
Stefan Claar och Susanne Borén 

Övriga ledare;  Eva och Rolf Thorvaldsson. 
Ansvarig för Beta;  Curt Ajdert. 

Ansvarig i köket:  Britt-Marie  Lager.  

 

                        Ansvar &  kontakt 
                                Musikrådet: 

Hanna Geronson - ordförande, Karin Fredéricson,  
Maria Kilström, Åsa Åberg, Ingvar Holmberg,  

Börje Gustafsson, Ing-Britt Gustafsson. 



Sångerna vi sjunger har ett klart och tydligt budskap om 
Jesus. Alla i gruppen har en vision att få vara med och ge 
ut av det vi själva har fått uppleva. 

Det betyder mycket att efter sångstunderna gå runt och 
hälsa på vännerna som lyssnat och på de ställen vi bjuds 
på kaffe får vi ofta väldigt fina samtal med både boende 
och personal. 

Ansvariga ledare:  Maj-Britt Sandberg , Susanne Borén 

Renströmmenkören 
Renströmmenkören är en kör med kompgrupp. Reperto-
aren och sångstilen är enkla trestämmiga och i några fall 
fyrstämmiga arrangemang. Ett 15-20 sångare och musi-
kanter är för närvarande med i kören. 
 

Två funktioner i gudstjänsten 
Renströmmenkören har genom sin karaktär av försam-
lingskör två funktioner i gudstjänsten: 
1  Att hylla Gud och berätta om Honom och det kristna 
livet genom sång  och musik och skapa fest och glädje 
och delaktighet. 
2  Att leda tillbedjan och lovsång i gudstjänsten, särskilt 
under förbönsstunden i slutet. Sångernas texter projice-
ras på väggen för att inbjuda till  delaktighet. 
 

Resursbehov  
Resursbehoven för kören är mycket små, eftersom det 
mesta i notväg produceras och kopieras lokalt. 
 

Tankar om framtiden 
Målsättning har varit att växa till en större kör med stabil 
besättning i de fyra sångstämmorna. Det har hittills inte 
blivit så, och många av församlingens duktiga körsångare  
är aktiva i andra körer eller är inte särskilt intresserade 
av Renströmmenkören. Kanske kommer detta att ändra 
sig, men redan nu fyller kören en viktig funktion med sin 
repertoar och med funktionen som försångare i lovsång-
en under förbönsstunden. Därför fortsätter vi med glädje 
att tjäna så länge vi behövs. 
 
Ansvariga ledare;  Ingvar Holmberg och Susanne Borén. 

 
 

Ungdom 
 

Förra året skrev vi i verksamhetsplanen att vi behövde 
köpa lite nya saker som kunde höja trivsel nivån i våra 
lokaler på ungdomssamlingarna. Vi köpte ett bordtennis-
bord som gjorde dunder succé. Det har varit en stor hjälp 
för nya ungdomar som kommer för första gången. Att 
haka på en omgång rundtennis är lätt och kul! Dessutom 
leder det till samtal mellan ungdomarna!  

Nya satsningar för 2018 är dekor. Vi vill att ungdomarna 
ska få känna att de kommer till en plats som någon har 
förberett, där någon lagt ner tid och engagemang för 
deras skull! Vi har pratat om att köpa in tyger och led-
lampor. Vi vill också fråga fastighetsbolaget om vi får lov 
att sätta upp 2 krokar alternativ 2 spikar för att kunna 
hänga upp dekor i entrén. Vi vill också förnya vår role up 
med vår uppdaterade slogan.  
 
Eftersom vi beslutat att inte arrangera ett skidläger i år, 
läs mer i medlemsbrev, vill vi satsa på att öppna upp för 
fler aktiviteter, som inte behöver kosta ungdomarna 
mycket pengar.  
 
Vi vill också göra ytterligare en trevlig resa för komman-
de terminsavslut. Vi vet ännu inte vart vi vill åka. 2016 
åkte vi till Boda Borg, 2017 åkte vi till Liseberg. Dessa 
resor har öppnat upp för ungdomarna att ta med klass-
kompisar och andra vänner.  
 

 

Funktionsgrupper 
Funktionsgruppens uppgift är att se till att alla Renström-
mens lokaler är välstädade, representativa och ger ett 
gott intryck. Funktionsgruppen tillser att samtliga lokaler 
och ytterdörrar är låsta. Vid aktiviteter i kyrkan har funk-
tionsgruppen ansvar som informatör, mötesvärd samt 
tar upp och räknar kollekt. Funktionsgruppens viktiga 
uppgift är att med ett leende möta besökare och se till 
att alla känner sig hemma i kyrkans lokaler. 
 

- Uppmuntra gruppledarna och vara ett bollplank för att 
informera och gemensamt samtala om hur vi kan göra 
vårt arbete ännu bättre. En stående utmaning är att få 
fler församlingsmedlemmar unga som äldre engagerade i 
vårt viktiga arbete. 
 

En gång per år samlas ett stort antal personer för att 
storstäda angivna områden i vår kyrka. Vid samma tillfäl-
le sker en genomgång av städmaterial och städutrust-
ning. Överblivet skräp som hittas under storstädningen 
rensas och körs bort. Samlingen avslutas med uppskat-
tad gemensam lunch. Ansvariga: Maud Brus, Stig-Göran 
Sandvik, Susanne Borén. 
 

Funktionsgruppsledare 
Grupp 1   Britt-Marie Simonsson, Maie Lindskog 
Grupp 2   Irene Ekman 
Grupp 3   Susanne Borén 
Grupp 4   Pertti Juntura 
Grupp 5   Stig-Göran Sandvik 
Grupp 6   Leif Larsson 
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                               Ansvar &  kontakt  
                           maria@norrkopingpingst.se 
                            Mobil 0738-021990 



Grupp 7   Ingemar och Kerstin Bagler 
Grupp 8   Maj-Britt Andersson, Siv Glänneskog 
Grupp 9   Inga-Lena Petersohn 
Grupp 10  Sven och Barbro Jonsson 
Grupp 11  Eva och Rolf Thorvaldsson 
Grupp 12  Maud och Sven Brus 
 
”Trojkan” ger praktisk information så att arbetet flyter 
på smidigt i grupperna 
- Fördelar nytillkomna medlemmar till respektive grupp 
- Tillser att grupperna är någorlunda jämna till antalet 
- Är en sammanhållande länk mellan grupperna och in-
formationsspridare. 
" Trojkan " samlar alla gruppledare 1-2 gånger under 
året.  
 
 

 

Barnverksamhet 
 

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…..” (Matt 
28:19) Utifrån vår församlingsvision och Jesu missionsbe-
fallning är vår längtan med Söndax att vi ska få presente-
ra en Gud som väcker en längtan hos barnen att vilja ha 
en personlig relation med och stärka barnen i sin tro 
men även som grupp. På Söndax vill vi skapa lärjungar.  
 

Vi vill att våra barnsamlingar ska vara en öppen gemen-
skap där alla ska känna sig välkomna. Vi välkomnar att 
barnen tar med sig sina vänner och kompisar på Söndax  
och försöker göra våra jul- och våravslutningar lättsam-
ma och presentera vår söndagsskola för att det ska vara 
en möjlighet att kunna bjuda med den som inte tidigare 
varit i söndagsskolan. 
 

Vi ser att alla generationer i vår församling är viktiga för 
att kunna uppfylla vår vision. Där vi barnledare går i tä-
ten för själva barnverksamheten men där ni äldre finns 
med och delar era personliga vittnesbörd o vishet vidare 
till yngre generationer och på så sätt sprider budskapet 
om Jesus vidare från generation till generation. Vi kom-
mer därför inför kommande år bjuda in er äldre att kom-
ma och berätta något ur era egna liv på vår storsamling 
på Söndax. 
 

Vi är så väldigt tacksamma över de medarbetare som ger 
av sitt stora hjärta och engagemang till barnen. Inom 
barnverksamheten kan vi aldrig vara för många ledare, 
därför välkomnar vi ständigt nya ledare.  I dagsläget är vi 
tyvärr ett begränsat antal ledare och ledarstyrkan varie-
rar från termin till termin och då är det nödvändigt att vi 
anpassar vår barnverksamhet efter de resurser i form av 
ledare som finns tillgängliga. Detta innebär att vi därmed 

skyndar långsamt i vår process och vill att de vi drar 
igång ska hålla över tid.  
 

Inför 2018 vill vi fortsätta att satsa på Söndax som är bar-
nens söndagsskola (3-12 år) och Kids+ som är en träff-
punkt för barn i mellanstadiet.  
 

Vi vill även fortsätta med gemenskapsträffar för barnfa-
miljer och om möjligt även integrera det som en del av 
församlingsgemenskapen. Vi tror att det är en väg att på 
ett naturligt sätt kunna bjuda med en vän in i försam-
lingsgemenskapen.  Vår ambition är även att bjuda in 
någon föreläsare som riktar sig till barnens föräldrar och 
har ett familjefokus. För att synas mer kommer vi att 
starta ett facebook konto där vi annonserar Söndax. Vi 
planerar att fortsätta med läger på Gultebogården med 
nya spännande teman. I år var temat ”Att följa Jesus” 
och vad det innebär att vara en lärjunge som följer i hans 
fotspår. 

 

Bok och Musik 
Bok o musik shopen är sedan ett antal år tillbaka  öppen 
under vardagar då restaurangen har öppet. 

Måndag - Fredag är butiken öppen 11-16. Då tar restau-
rangens personal hand om försäljningen.  Detta har bara 
varit positivt. Det säljs en hel del framför allt böcker un-
der vardagarna. Även under våra Alpha kurser säljs en 
del böcker främst Biblar. 

Söndagar är butiken öppen före och efter gudstjänster-
na. Då sköter frivilliga butiken. Bokföringen sköts av 
vår  kassör. Målet för 2016 att öka försäljningen har 
skett. Hittills i år har försäljningen ökat med ca 20% 
Men  målet att få fler frivilliga till butiken på söndagar 
har vi inte uppnått. Som försvar till det måste sägas att 
det inte har jobbats så effektivt med den frågan . 

Vore väldigt bra med två personer i butiken på söndagar-
na, då en person kan bli upptagen med kassabetalning 
eller samtal med kunder . 
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                        Ansvar &  kontakt  
                             silvia@norrkopingpingst.se 

charlotte@norrkopingpingst.se 
 

Vi  i barnrådet är: Anna-Sara Sandvik, Charlotte Ajdert,  
Elisabeth Andersson, Per Berglund och Silvia Segerlund.  

 

 

                        Ansvar &  kontakt  
Den s.k. ”Trojkan” bestående av  

Stig-Göran Sandvik, Susanne Borén och Maud Brus. 
 

 

                        Ansvar &  kontakt  
        Jan Borén är beställnings- och inköpsansvarig. 



 

Internationellt 
Pingstkyrkans internationella arbete innebär en stor för-
mån genom att kunna sprida det goda budskapet om 
Jesus i både ord och handling. Vi vet att Jesus berör 
människor i alla situationer oavsett vem man är och att 
alla människors lika värde är centralt. Församlingens vi-
sion får på detta sätt sträcka sig ut till våra medmänni-
skor i andra länder men även påverka oss och vara en 
möjlig väg att beröra Norrköping med det goda budska-
pet, att Jesus är för alla. 
 

Under år 2017 har församlingen haft den stora glädjen 
att kunna sända ut familjen Log till Australien och deras 
arbete tillsammans med organisationen MAF. Det är 
med stor glädje vi fick första rapporten från familjen un-
der hösten. Låt oss ha familjen i våra böner för det kom-
mande året. 
 

Det internationella arbetet står inför utmaningar 2018, 
inte minst ekonomiska, men även i att få nya människor 
engagerade. Låt oss arbeta tillsammans, använda våra 
olika gåvor, vara starka i vår tro och vissa i att Gud leder 
vårt arbete. 
 

Internationella rådets arbete är uppdelat utifrån fyra 
huvudinriktningar, Utbildning, Pionjärverksamhet, De 
mest utsatta i samhället samt Volontärinsatser. 
 

Under år 2018 har vi satsningar i Australien, Indien, Thai-
land, Bangladesh, Rumänien, Etiopien, Tanzania och Syd-
afrika. I Mellanöstern och Sudan genom Barbro och Jan-
Erik Henriksson,    
 

I Australien understödjer vi familjen Log som arbetar 
med organisation MAF och  hjälparbete i Sydostasien. 
 

I Indien stöder vi bibelskolan i Davangere, som också 
bidrar till pionjärverksamhet i delstaten Karnataka.  
Vi underhåller också ett HIV-hem för kvinnor och barn, 
samt ett flickhem i Bagalkot. Utöver detta kan punktin-
satser ske för att stödja församlingarnas verksamhet. 
 

I Thailand har vi huvudansvaret för bibelskolan i Prachu-
ab. I staden Chantaburi stödjer vi ett HIV-hem för kvin-
nor och barn. I Bangladesh stödjer vi ett handikappspro-
jekt. I Rumänien stödjer vi ett hem för handikappade 
barn, Casa Silva. I Etiopien  ett projekt för utsatta kvin-
nor med arbetsträning, i huvudstaden Addis Abeba. I 
Tanzania  ett mjölkprojekt i Mchuwki.  
 

Vi fortsätter också med vårt relationsbyggande samarbe-
te med församlingen Ebenezer Church i Port Elizabeth, 
Sydafrika. Under våren kommer Jona och Sara Dera att 
göra en volontärinsats där under tre månader . 
 

Utöver specifika insatser i våra olika länder fortsätter vi 

arbetet med att uppmuntra andras engagemang i inter-
nationella frågor, att lyfta dessa även på hemmaplan och 
hitta vägar och möjligheter genom aktiviteter i Sverige. 
 

I rådet sitter Ingemar Bagler (ordf.), Sören Ajdert, Jafet 
Andersson, Stefan Claar, Jona Dera, Hanna Hägg samt 
Kenneth Wåhlberg. 

 

Renströmmen 
Caféserveringen/kyrkkaffet 2018 

Det goda är inte bara det som finns på assietten utan att 
under de flesta söndagarna och vid andra tillfällen har 
funnits glada, positiva och engagerade personer som 
angelägna av att skapa en härlig atmosfär. 

Kyrkkaffet är kontaktskapande och generationsöverskri-
dande, både i själva grupperna som ställer upp och för 
de som sitter och fikar runt borden. När samhället går 
mot mer segregation så blir församlingen och kyrkkaffet 
en motpol till det. Här kan alla få möjlighet att lära kän-
na nya personer. Nya i församlingen kan lätt hoppa in i 
grupp och på sätt få nya vänner etc. 

Om man vill drömma och önska något så skulle det vara 
intressant om vi kunde servera frukost innan gudstjäns-
ten och någon gång då och då ha kyrklunch. Men detta 
kräver lite extra personer och engagemang. När det gäll-
er framtiden så måste vi inse att det är samtalen, möten 
mellan människor som är det viktigaste på kyrkkaffet/
serveringarna och inte det som serveras. Variation ska-
par intresse. 
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                        Ansvar &  kontakt  
                     Internationella rådet;   

Ingemar Bagler (ordf.), Sören Ajdert, Jafet Andersson, 
Stefan Claar, Jona Dera, Hanna Hägg  

samt Kenneth Wåhlberg. 

       

       
 

 

Ansvarig för caféserveringen är Sören Ajdert  
tillsammans med cafégrupperna. 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kvmcdn.se%2Ffiles%2Fimg%2F14%2F156779-image5_big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kvartersmenynplus.com%2Findex.php%2Frest%2F11082%2F4&docid=3HkAsPqVphuBRM&tbnid=-OUE3-E4RcRZxM%3A&vet=10ahUKEwi2tLi27c3


       

Ansvariga för verksamheten är Kenneth Wåhlberg  
och Sören Ajdert tillsammans 

med ett arbetsteam. 

       

Renströmmen  
Restaurang och Konferens 2018 

Att Renströmmen som namn och samlingsplats är känt 
av många i Norrköping är ett bevis på att vi har lyckats 
göra ett avtryck på kartan och förhoppningsvis berört 
människor i vår omgivning. Genom allt från konferenser, 
luncher, skolavslutningar till minnesstunder och bröllop 
så är Renströmmen med i alla livets händelser.  

Under åren tar vi alltid emot många elever, praktikanter, 
nyanlända och personer som behöver komma ut i eller 
tillbaka till arbetslivet och handleder, hjälper dem till en 
ny framtid. Jag är glad och tacksam över hur hela arbets-
teamet är djup engagerade i detta och att vi får mycket 
positiv feedback från arbetsförmedlingen, skolan och 
sociala verksamheter i staden. 

Under 2017 har vi fått ett härligt tillskott i arbetslaget 
genom Anton Erlandsson som började som kock under 
våren. I maj stod vi åter igen som värd för Pingströrel-
sens Rådslag och satte Norrköping och Renströmmen 
ordentligt på kartan igen. Ett gott samarbete mellan vo-
lontärer från församlingen ihop med personalen i Ren-
strömmen. 

Norrköping som stad och region är inne i en expansiv 
period med ostlänk, nya bostadsområden etc. och vi själ-
va står inför expandering av hotellet. Allt detta kommer 
att påverka oss och ge oss nya möjligheter och utma-
ningar.  

Under tiden som vi bygger ut hotellet kommer vår flexi-
bilitet att utmanas men resultatet kommer att bli ena-
stående bra. Vi kommer att kunna utmana de större ak-
törerna i Norrköping och i region med att kunna erbjuda 
stora konferenser med boende och förtäring på ett helt 
nytt sätt.  

När det gäller all förtäring på Renströmmen så fortsätter 
vi vår strävan i att försöka få allt mer närproducerande 
och klimatsmart framtagna produkter bl.a. började vi 
med att servera närproducerade produkter på vår för-
middagsbuffé som vi har valt att kalla ”östgötamorgon”. 

 

 

 

 

 

 
Att berör människor på alla plan och då inte bara i Norr-
köping, Sverige utan även uti i vår värld är något som 
Erikshjälpen arbetar för ända sedan starten. De allra fat-
tigaste, svagaste och mest utsatta i samhället är de som 
får del av överskottet. Erikshjälpen är en barnrättsorga-
nisation som också skapar en ideell plattform i Norrkö-
ping med fokus på barn- och ungdomars utsatthet. Ge-
nom sina kontakter så får de företag, organisationer, 
myndigheter etc. att beröras av budskapet om männi-
skovärde, värderingar mm. 

Flera positiva saker hände under förra året. Man fick en 
ny medarbetare som började under sommaren. Två per-
soner fick tillsammans med Hanna Hägg göra en upp-
skattad och lärorik resa till Thailand med besök på olika 
barnprojekt mm. Butiken kunde skänka ett av sitt största 
bidrag till världens barn någonsin under 2017. Postkod-
miljonären damp ner i Norrköping och Erikshjälpen var 
en av organisationerna som fick delta i evenemanget 
med information. Men framför allt är man mäkta impo-
nerad över all tid som människor ställer upp ideellt för 
att verksamheten ska gå runt samt att så mycket som 
möjligt ska gå till behövande människor runt om i vår 
värld. 

Utan Erikshjälpens insats så är det någon som får lida, gå 
utan mat, får sluta skolan någonstans på vår glob. Vi vet 
att vi gör skillnad och det vill vi fortsätta med. Tillsam-
mans vill vi arbeta för en rättvis, jämlik och bättre fram-
tid för alla. Målet för framtiden är kort och gott: vi vill 
kunna göra mer för andra. 

Behovet av volontärer är alltid akut och stort. Konkret 
handlar det om många extra händer och fötter på kväl-
lar, dagar och helger. Utan alla fantastiska volontärer så 
blir det inget överskott som kan användas. 

Vi vill utveckla butiken som vi fortfarande säger är ny 
trots över två år i Ingelsta. Butiken har stor potential 
med café, scen och andra utrymmen som gör att det 
nästan är bara fantasin som sätter gränser för vad man 
kan göra. 
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Ansvariga för Erikshjälpen är  

Hanna Hägg (butikschef,  

Sören Ajdert och Kenneth Wåhlberg (medlemmar i bu-
tiksrådet) samt alla volontärer. 



 10 

 

                            Ansvar &  kontakt  
                               ingemar@bagler.se 
                               Tel. 0708-142226 
 

 

 

Vår närradio, ”Radio Pingst”, sänder på tisdagar och sön-
dagar mellan 18 och 20. På tisdagar sänds först ett ma-
gasinsprogram med namnet Concord. Det innehåller 
musik och vittnesbörd. Det har blivit mycket uppskattat 
och har sänts i ett antal år nu. 
 

Efter Concord kommer Ingvar Holmbergs ”Toner och 
tankar”. Även det innehåller mycket musik, kåserier och 
intervjuer. 
 

Finska sändningar har vi på söndag förmiddag. Då sänd-
ningarna även kan avlyssnas på Internet, så finns det 
lyssnare långt utanför Norrköping och Sveriges gränser. 
 

På söndagskvällen har vi ”Hallå Medmänniska” som fun-
nits med i någon form sedan vi startade sändningar i 
början av 80-talet. Klockan 18 sänds den predikan som 
hållits på förmiddagsgudstjänsten. Därefter startar för-
bönsprogrammet. 
 

Det är svårt att avgöra hur många lyssnare vi har, men 
en indikation vi får är de kommentarer vi får då vi av 
någon orsak inte sänder. Lite då och då möter vi männi-
skor som inte har någon knytning till vår eller annan kyr-
ka som regelbundet lyssnar till vår närradio. 
 

Den relativt nya utrustningen i studion fungerar tämli-
gen bra, även om vissa förbättringar behöver 
göras. 
 

Vi som arbetar med radion har idéer på hur vi skulle 
kunna förbättra och/eller utöka radion. Det som hindrar 
detta är brist på arbetare. Till vår glädje har vi nu även 
fått hjälp av våra Eritreanska vänner. 
 

Sändningar: 
söndag 09 – 10    Finska sändningar 
söndag 18 – 20    Hallå medmänniska med predikan 

tisdag   18 – 19    Concord 

tisdag   19 – 20    Toner och rankar med Ingvar Holmberg 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Berättelsen över verksamhetsåret 2017 är kortfat-
tad och översiktligt hållen. I den ordning som till-
lämpats sedan några år tillbaka upprättar varje 
verksamhetsgren i församlingen sina planer och 
visioner för det kommande året. Dessa planer för-
ankras hos pastorsteam, församlingsledare och 
styrelse. Därefter presenteras de för alla medlem-
mar i ett medlemsbrev och fastställs genom beslut 
i årshögtiden i januari. Planerna är därefter vägle-
dande för hela verksamhetsåret vad gäller priori-
tering av ekonomi och arbetsinsatser.  
 

I verksamhetsplanerna återfinns fördjupad infor-
mation om varje del i Pingstkyrkans arbete i Norr-
köping och i världen. Där finns också uppgifter om 
ansvariga ledare och kontaktpersoner. 
 

Även detta år har Pingstkyrkans vision och värdegrund 
legat fast; nämligen ambitionen att ”beröra alla norrkö-
pingsbor med det goda budskapet om Jesus Kristus”. 
Detta i en miljö som är ”vänlig, vanlig, varm och vuxen”. 
 

Utifrån denna grundsyn är varje insats betydelsefull och 
i konsekvens härmed är rubrikerna i denna sammanfatt-
ning ordnade i bokstavsordning. 
 

Alpha 
Denna kurs- och gemenskapsform erbjuder en miljö som 
är öppen och kravfri både för den som är ny i tron och 
den som hunnit längre. Allt detta i ett fräscht koncept 
med måltid, intressant föredrag och en öppen samtals-
gemenskap.  
 

Andra språk 
Många nysvenska deltagare är ett påtagligt inslag i guds-
tjänstfirande och andra aktiviteter. Söndagens guds-
tjänst tolkas till engelska. Gudstjänster hålls varje vecka 
på andra språk. Finsktalande i Norrköping nås även ge-
nom närradion.  
 

Barnrådet 
”Söndax” är en del av den större  gudstjänsten och riktar 
sig till barn 3-12 år. Här ryms undervisning och olika akti-
viteter. Även detta år har ett sommarläger ordnats på 
Gultebogården, denna gång på temat ”Att följa Jesus”. 
 

Bönesamlingar 
Tisdagens förmiddag och onsdagens kväll är de fasta 
tiderna för bön. Här erbjuds en gemenskap präglad av 
närhet och personlig omsorg. 



 
26 april  Lennart Lindholm, 80 år 
7 maj   Torborg Wåhlberg, 92 år 
6 juni   Veikko Pelttari, 77 år 
6 augusti  Siri Roberthsson, 97 år 
10 augusti  Britt Fredriksson, 78 år 
10 oktober  Gertrud Stahlberg, 88 år 
10 december  Gunvor Stafström, 92 år 
 
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet, den som 
tror på mig skall leva om han än dör, och var och en 
som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö”. 
 

Musik 
I samverkan med undervisning och tillbedjan fyller sång-
en och musiken fyller en viktig funktion i varje guds-
tjänstfirandet. Solister, lovsångsteam, Renströmmenkö-
ren med flera har fyllt denna uppgift. Gruppen Solrosor-
na har främst haft sin uppgift på olika institutioner i 
kommunen men även i vissa gudstjänster. 
 

Pastorer 
Som församlingsföreståndare leder Stefan Claar pastors-
teamet, är församlingsledarnas ordförande och styrel-
sens vice ordförande. Susanne Borén är omsorgspastor 
och Maria Agirman är ungdomspastor.  Silvia Segerlund 
av Charlotte Ajdert har deltidstjänster som barnledare. 
 
Renströmmen Bok & Cafe 
En välsorterad  bok- och musikhandel håller öppet under 
restaurangens öppettider samt i anslutning till sönda-
gens gudstjänst. Den öppna restaurangverksamheten på 
vardagar leder ofta till nya kontakter  även med försam-
lingens olika verksamheter. 

 
Seniorer 
Besöksverksamheten riktar sig till de medlemmar, och 
andra, som är förhindrade att delta i gudstjänstgemen-
skapen på grund av ohälsa och hög ålder. Omsorgspas-
torn Susanne Borén leder detta arbete tillsammans med 
att antal frivilliga medarbetare.  
 
Stickcafé är en vardagssamling som inrymmer sopp-
lunch, sång och talarinslag från deltagare eller inbjudna 
gäster. Möten med temat ”Nyfiken på”, fester och ut-
flykter och ”Gemenskapsdagar” är andra inslag i den 
verksamhet som riktar sig främst till seniorer. 
 

Smågrupper 
Behovet av vardagsgemenskap och tillfälle att dela såväl 
glädjeämnen som svårigheter tillgodoses genom möjlig-
heten att ingå i en mindre grupp. Nya grupper  tillkom-
mer efter hand och innefattar också nysvenskar. Grup-
pernas ledare möts terminsvis för samråd. 
 

Styrelse 
Styrelsen bär det ekonomiska och juridiska ansvaret för 
Pingstkyrkan i Norrköpings hela förvaltning. Förslag till 
verksamhetsplaner och budget utarbetas i nära samar-
bete med församlingsledarna. Styrelsens ordförande är 
Kjell Petersohn och vice ordförande Stefan Claar. 
 

Funktionsgrupper 
De tolv funktionsgruppernas ansvar innefattar veckans 
alla dagar. Renströmmens populära lokaler är attraktiva 
mötesplatser av många anledningar. Grupperna svarar 
för lokalvård alla dagar och allt som berör gudstjänstfi-
randet såväl helg som vardag. 
 

Församlingsledare 
Tillsammans med pastorsteamet har församlingsledarna  
ett ledningsansvar utifrån församlingens antagna vision 
som den uttrycks i gudstjänst och undervisning. Omsorg 
och själavård är också ansvarsområden. Församlingsle-
darna är; Stefan Claar (ordförande),  Susanne Borén, 
Elisabeth Andersson, Jona Dera (Borén), Mikael Fors-
berg, Pertti Juntura, Samuel Lagerqvist, Tobias Log 
(under del av året), Rolf Thorvaldsson  och Paul Nilsson. 
Den sistnämnde avslutar i samband med årshögti-
den sin uppgift som församlingsledare. Under året 
har Eremias Teweldebrahan föreslagits till ny för-
samlingsledare och kommer att avskiljas till denna 
uppgift i årshögtiden.  
 

Gudstjänster 
Söndagens gudstjänst är central i församlingens inre liv 
men också en öppen och inkluderande mötesplats. 
Målsättningen är att beröra och väcka längtan efter för-
djupning av det andliga livet. Varje gudstjänst ger utrym-
me för att uttrycka böne- och tacksägelseämnen och 
erbjuder personlig förbön. De flesta gudstjänster avslu-
tas med tillfälle till gemenskap vid kyrkkaffet. Sommar-
söndagarnas gudstjänster har hållits i caféet. 
   

Internationellt 
Fyra huvudinriktningar är vägledande för det internatio-
nella engagemanget; utbildning, pionjärverksamhet, ut-
satta i samhället och pionjärinsatser. Utifrån denna 
grundsyn har insatser gjorts i Indien, Thailand, Bangla-
desh, Rumänien, Etiopien, Tanzania och Sydafrika, Mel-
lanöstern och Sudan. Årets nysatsning är utsändandet av 
familjen Tobias och Frida Log till  Australien för ett arbe-
te i organisationen MAF. 
 

Media och information 
Delar av söndagens gudstjänst återutsänds i Norrköping 
närradio. På Pingstkyrkans hemsida återfinns informa-
tion om gudstjänster och andra arrangemang samt kon-
taktuppgifter. För varje månad finns en programöversikt 
att hämta i kyrkan. Medlemsbrevet har tillställts alla 
medlemmar inför varje terminsstart. 
 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet är vid årets slut  766. Under 2017 har 
22 medlemmar välkomnats varav 11 genom dop, 20 har 
flyttat till andra orter eller avslutat medlemskap på egen 
begäran. Följande 12 medlemmar har fått hembud un-
der året. Vi tackar Gud för var och en av dessa och minns 
dem med saknad och tacksamhet. 
 

5 januari  Ingegerd Hellenros, 89 år 
11 januari  Armilie Düring, 89 år 
23 januari  Jan-Bertil Bergman, 65 år 
18 mars  Kurt Düring, 88 år 
22 april  Joel Åberg, 69 år 



 

Ungdom 
Ungdomsarbetet under beteckningen ”Youth” innefattat 
samlingar på fredagskvällar och olika aktiviteter vid 
andra tillfällen. Ett samarbete har inletts med Sionför-
samlingens i Linköping ungdomsarbete.  
 

Ekonomi 
Årets insamlingsresultat och församlingens ekonomi i 
sammandrag kommer att presenteras vid årshögtiden 
den 21 januari och i sin helhet vid administrationsmötet 
i april. 
 

Slutord 
Pingstkyrkan i Renströmmen i Norrköping har avslutat 
och sammanfattat ännu ett verksamhetsår. Ett år fyllt av 
engagemang och offervilja från så många.  

Bakom varje beskrivning i denna berättelse och bakom 
varje personlig insats ryms ett stort mått av offervilja och 
kärlek. 
 
Årsberättelsens innehåll, i ord och siffror, ger orsak till 
tacksamhet till Gud och människor. Men också till efter-
tanke. Mycket har gjorts för Guds rike i Norrköping men 
mycket mera återstår att önska och utföra.  
 
Pingstkyrkans vision och värdegrund ligger fast och utifrån 
denna vågar vi sträcka oss framåt mot ett nytt verksam-
hetsår med nya utmaningar och nya möjligheter. 

Norrköping i januari 2017. 

Sven Brus, enligt uppdrag 

  
 

 Underlag till detta dokument har lämnats av ansvariga för de 
olika verksamhetsgrenarna. Texterna har redigerats och sam-
manställts av Sven Brus. Se detta som ett ”levande dokument”  
i en verksamhet i ständig utveckling för att ännu bättre kunna 
leva upp till ”Vision och Värdegrund” och vara den varma miljö 
dit människor i vår stad söker sig och finner det man söker. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


