
 

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 per-
fektion som påverkar utan kärle-
kens värme som berör. 
 

Skall vara vuxen;  - en kultur där 
vi möter varandra som vuxna och 
hittar verktyg att vara sådana. 
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Tillsammans möter vi ett nytt år 
med nya utmaningar och nya  

möjligheter! 

Stefan Claar   Fredrik Nyman 
Susanne Borén     



Vän och medarbetare! 
En författare som heter Max Lucado berättar i en 
bok om ett lopp, han deltog i, som    består av en 
lång simning i havet bland annat. Det var 600 
personer anmälda. Oranga bojar var utlagda 
som stakade ut vägen.  Kollegor hade sagt att 
nyckeln är att inte komma ur kurs. Det kostar 
extra simtag. Nyckeln var att lyfta huvudet vart 
fjärde eller femte simtag och på så sätt orientera 
sig. Han gjorde lyftövningen i bassäng men det 
blev  knepigare i havet som var stormigt.  
 

Det blev kraftig vind som blåste söderut och sim-
ning var i nordlig riktning. Han såg inga bojar 
bara nästa våg. Så kom räddningen. Sex simma-
re korsar honom, de vet tänkte han, och hängde 
på.  Efter ett tag slår han i handen i en båt, med 
en tävlingsfunktionär.  

En efter en simmade in i varandra. Seriekrock 
på havet beskriver han det som. 
 

Vart är ni på väg? De var omkring 500 meter 
från den utmärkta banan på väg mot Kina! Alla 
tänkte förstås likadant.  Trodde ni visste… Så 
många kunde väl inte ha fel. Bra med en rädd-
ningsbåt som ser från lite högre perspektiv. Vis-
het är att simma i den riktning som funktionä-
ren pekar. Han ser bättre. 
 

Så är det också för oss inför 2019. Med våra 
Verksamhetsplaner lägger vi ut en bana men 
det är så viktigt att hela tiden förlita oss på Ho-
nom som ser ur ett högre perspektiv och även 
längre än oss. Vi behöver ha lyhörda hjärtan 
och vara beredda att göra ändringar när vi upp-
lever att Herren leder. 
 

Ibland kan det vara så för oss också, att sikten 
försämras på grund av motvind mm då är det så 
värdefullt att påminna sig att Han ser bättre 
och vi får förtrösta på honom med hjärtan som 
är påverkbara i relationen till Jesus. 
 

Så vi säger framåt i Jesu namn!  Sida vid sida! 

 

                     

                    Stefan  

                    Claar 
 

 

Verksamhetsplaner 2019 
Underlag till detta dokument har lämnats av 
ansvariga för de olika verksamhetsgrenarna. 
Texterna har redigerats och sammanställts av 
Sven Brus.  
 

Se detta som ”levande dokument” för en verk-
samhet i ständig utveckling. Detta för att ännu 
bättre kunna leva upp till Pingstkyrkans ”Vision 
och värdegrund” och vara den varma miljö dit 
människor i vår stad söker sig och finner det   
man söker.  
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”Bygga församling” 
Lördagen den 23 mars  
Seminarium kl. 15.00 
Gudstjänst kl. 18.00  
(ingen söndagsgudstjänst) 

 
 
Urban och Carina 
Ringbäck 



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

Församlingsledarna möts var tredje vecka till över-
läggningar, samtal, bön och rådgivning. Vi arbetar 
helt utifrån församlingens vision med önskan att den 
får genomsyra och prägla allt. 
 

2019 fortsätter vi att processa och verka för det be-
slut vi tagit för att fördjupa, bredda och föryngra en-
gagemang, känsla av ägarskap och delaktighet i för-
samlingen. Vi tänker också fortsätta bönen och sam-
talen med syfte att kunna avskilja ytterligare försam-
lingsledare. 
 

Församlingsledare är: 
Stefan Claar ordf. Susanne Borén, Rolf Thorvaldsson,  
Samuel Lagerqvist, Mikael Forsberg, Elisabeth An-
dersson, Silvia Segerlund, Ermias Teweldebrahn, Jona 
Dera. Fredrik Nyman deltar också i våra möten. 
 

 

Vi vill nå ut till människor genom att sprida det goda 
budskapet om Jesus genom sång och musik och för-
medla ett gott ord från Herren. Vi besöker äldreboen-
den, dagledigträffar, kyrkor mm vid 35 tillfällen under 
hösten, varav 3 sångövningar. 
 

Dessutom har vi en julfest och vi gör också en resa 
under våren. Vi har också  blivit kallade till  RPG i Ny-
köping i vår. Vi är drygt 20 sångare och 3 musiker 
men önskar gärna bli flera, då några har slutat på 
grund av ålder eller sjukdom. Vi har sett en större 
tillslutning av lyssnare och vi vill fortsätta dela med 
oss av det goda, då det för många lyssnare är deras 
slutstation. 
 
 

 

Gudstjänsten på söndagar har en central roll i försam-
lingens liv. Det är det tillfälle då människor med olika- 
åldrar, bakgrund, etnicitet och erfarenhet av frikyrka, 
möts. Kärnan i gudstjänstlivet är dels Ordets under-
visning i förkunnelsen, sången och musiken. Dels vår 
lovsång och tillbedjan. Ett tillfälle att tillsammans 
möta Herren och få verktyg för livet.  Också ett tillfäl-
le till efterföljande gemenskap i kyrkkaffet. 
 

Vår vision: Vi vill beröra alla norrköpingsbor med det 
goda budskapet om Jesus Kristus, gör att vi är mån 
om att skapa en inkluderande atmosfär för de som är 
ovana kyrkobesökare. Det är av stor vikt att alla som 
på olika sätt är engagerade i gudstjänsten (värdar, 
cafégrupper, funktionsgrupper, kollektörer, söndax-
ledare, tekniker, sångare och musiker, tolkar, mötes-
ledare och predikanter) bär detta som en ledande 
och styrande inställning.  
 

Detta bär vi med oss in i 2019 och vi har som målsätt-
ning att verka för en föryngring när det gäller känsla 
av delaktighet och engagemang. Det handlar inte om 
vad som ska bort utan vad som behöver komma till 
och utvecklas.  Det är en process som inte går fort 
men vi vill verka för en målmedveten sådan för att 
befrämja en utveckling och ett skeende av detta. 
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Gudstjänst 
 

Kontakt;  Stefan Claar, Susanne Borén 

Församlingsledare 
 

Kontakt;  Stefan Claar 

Kontakt; Maj-Britt Sandberg, Susanne Borén 

 

Sånggruppen  

Solrosorna 

Styrelsen utgör till sammans med församlingsledarna 
den samlade ledningen för Pingstkyrkan i Norrköping. 
Det juridiska och ekonomiska ansvar som  svensk lag-
stiftning och egna stadgar anger åvilar styrelsen.  
 

Styrelsens  arbete skall präglas av öppenhet genom 
information i församlingsmöten och genom Med-
lemsbrev. Nära samverkan skall ske mellan försam-
lingens styrelse, församlingsledarna och styrelsen i 
Renströmmens fastighets- restaurangbolag.  
 

Val av styrelse sker i det administrativa årsmötet ef-
ter beredning och förslag från valberedningen. Leda-
mots mandatperiod är ett år.  

Styrelsen 
 
 

Styrelsen består av;  Kjell Petersohn, ordförande, 
Stefan Claar, vice ordförande, Sören Ajdert, Inge-
mar Bagler, Sven Brus, Mikael Forsberg, Hanna Ge-
ronson, Lars Glänneskog, Maria Kilström, Kenneth 
Wåhlberg. 



 

Barnrådets uppgift är att planera församlingens barn-
verksamhet och se till så att alla delar fungerar. Vi 
beslutar om förändringar av verksamheterna när vi 
ser behov av det.  Vi ansvarar i nuläget för Söndax och 
Kids+. Söndax är vår söndagsskola för barn 5-12 år 
som är förlagd parallellt med förmiddagsgudstjäns-
ten, en samling för gemenskap, undervisning, lek och 
sport. Kids+ är en samling för barn i årskurs 4-6 som 
träffas varannan fredag mellan 17.00–18.30. Kids+ är 
en plats för gemenskap, fika, undervisning och myck-
et lek.   
 

Vårt mål med Söndax är att vi vill undervisa barnen 
om hur de kan få en personlig relation med Gud och 
rusta barnen att bli lärjungar (Jesu efterföljare). Må-
let med kids+ är att barnen ska fogas samman som 
grupp och känna tillhörighet i församlingen.  Under 
mars månad arrangeras en barnledarkonferens i Upp-
sala ”Jesus till barnen” som vi vill möjliggöra att 
skicka våra barnledare på för inspiration och under-
visning.  
 

 

I Renströmmen finns ett brett utbud av böcker, då 
inte bara kristen litteratur. Önskan och tanken med 
det är att få även den icke kyrkvana att  köpa böcker .   
Butiken är öppen måndag – fredag  mellan 11-16. 
Den sköts då av restaurangpersonalen. Under sönda-
gar är butiken öppen före och efter gudstjänsten.  

Seniorrådet har en önskan och det är att nå fler män-
niskor i Norrköping med det goda budskapet om Je-
sus Kristus. För att göra det satsar vi på olika samling-
ar som vi önskar ska passa människors behov. Både 
vad gäller undervisning och gemenskap.  
 

De områden vi ansvarar för är följande: Bibelstudium, 
sopplunch med önskesånger, gemenskapsdagar, 
stickcafé, alla dessa samlingar är uppskattade av 
många människor och vi når olika personer med våra 
samlingar. En annan viktig verksamhet som ligger 
inom senior är besöksverksamheten. 
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Målet med smågrupperna är flera; att förmedla ge-
menskap och trygghet. Vi vill också att skall bli en 
träning i att evangelisera. Just nu finns ett 10-tal 
grupper i varierande storlek. Detta skulle vi vilja öka 
många gånger. För att det ska ske behövs flera som 
ledare eller sammankallande. Som gruppledare träf-
fas vi en gång per termin och kollar av läget, hjälper 
varandra, om problem uppstår och ber för varandra. 

Seniorer 
 

Kontakt;  Seniorrådet: Susanne Borén 
(Ordförande), Beula Widenborg, Maria Rodri-
ques, Brunilda Orellana, Eva Lammi, Sven-Ove 
Lernberg. 

Bok & Musik 
 

Kontakt; Jan Borén är beställnings-  och 
och inköpsansvarig. 

Smågrupper 
Annika Gårdestig - Susanne Borén 

 

 

Barnverksamhet   
 

 
 
 

Kontakt; vi som finns i barnrådet är: Anna-Sara 
Sandvik, Charlotte Ajdert, Elisabeth  Andersson,  
Per Berglund, Tobias Lind , Silvia Segerlund.  

Med musiken i församlingen vill vi både genom text, 
musicerande och melodi beröra människor med det 
goda budskapet om Jesus Kristus. Musik kan komplet-
tera övriga uttryckssätt i församlingen, skapa en ”vi”-
känsla och en varm atmosfär.  
 

Under 2019 vill vi fortsätta se musiklivet i församling-
en växa på olika sätt. Förutom att göra mycket av det 
vi redan gör så vill vi inspirera fler ungdomar att bidra 
till musiklivet. Vi kommer att utveckla möjligheten till 
ett "Mentorskap" för de yngre musikerna att ha stöd 
av dem som lett lovsång längre. Det är ett sätt att 
knyta kontakter mellan generationer och lära av var-
andra.  
 

För att vi som församling ska bli mer samsjungna och 
som besökare få lära sig de sånger som sjungs, så 
kommer sångare och musiker få vägledning av en 
lista kring valet av låtar. Utöver listan tänker vi att 
man fritt väljer solosånger och vi har ju också Seger-
toner där vi har en skatt att förvalta.  
 

Allt syftar till att så många som möjligt ska känna sig 
delaktiga i lovsången. Genom att ha en gemensam 
lista underlättar det också för att sätta ihop team /
grupper som spelar och sjunger, eftersom alla kan 
öva efter behov. Det tror vi kommer bidra till en star-
kare gemenskap.  

Musiken 
 

Musikrådet: Hanna Geronson - ordförande. Övriga: 
Karin Fredéricson, Maria Kilström, Åsa Åberg, Jakob 
Carnebring, Jan-Peter Lindskog.  



 

Vår närradio ”Radio Pingst” sänder på tisdagar och 
söndagar mellan 18 och 20. På tisdagar sänds först 
ett magasinsprogram med namnet Concord. Det in-
nehåller musik och vittnesbörd. Sedan kommer 
”toner och tankar” med Ingvar Holmberg. På sönda-
gar startar sändningarna med den predikan som hål-
lits på förmiddagen. Därefter startar förbönspro-
grammet. På söndagar  9 – 10 sänds ett  program på 
finska språket.  
 

Det finns tankar på utökad sändningstid med nya pro-
gram. Den viktigaste orsaken att det inte kunnat för-
verkligas är bristen på framför allt tekniker. En dröm 
är att, ”som i den första tiden” även sända ungdoms-
program. Studion finns där för att användas! 
 

Om du har programidéer eller vill vara med på annat 
sätt i radioarbetet är du mycket välkommen att höra 
av dig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renströmmen är en känd och uppskattad mötesplats 

i Norrköping.  Det är en fortsatt strävan att vara en 

populär plats för företags och myndigheters konfe-

renser, mässor med mera. Även en plats för familjära 

festtillfällen.  

Vi vill fortsätta att ta emot elever, praktikanter och 

nyanlända personer som behöver komma ut i arbets-

livet.  Hela arbetsteamets engagemang i detta har 

fått en positiv uppmärksamhet från arbetsförmed-

ling, skolor och sociala verksamheter i Norrköping. 

Vi vill också ha ett fortsatt gott samarbete med funk-

tionsgrupper och cafegrupper i församlingen. 

 

  
Funktionsgruppens uppgift är att se till att alla Ren-
strömmens lokaler är välstädade, representativa och 
ger ett gott intryck. Funktionsgruppen tillser att samt-
liga lokaler och ytterdörrar är låsta. Vid aktiviteter i 
kyrkan har funktionsgruppen ansvar som informatör, 
mötesvärd samt tar upp och räknar kollekt. Funk-
tionsgruppens viktiga uppgift är att möta besökare 
och se till att alla känner sig välkomna och hemma i 
kyrkans lokaler. 
 

Arbetsgruppen ”Trojkans” uppgifter är att ... 
 Tillse att funktionsgrupperna fungerar. 
 Uppmuntra gruppledarna och vara ett bollplank. 
 Ge praktisk information så att arbetet flyter smi-

digt. 
 Fördela nytillkomna medlemmar till en grupp. 
 Vara informationsspridare och en sammanhållan-

de länk mellan grupperna. 
 Vara en länk mellan gruppledare och styrelsen. 
 

"Trojkan" samlar gruppledarna en gång per år eller 
vid behov till informationsmöte för att gemensamt 
samtala om hur vi kan göra vårt arbete ännu bättre. 
En utmaning är att få fler församlingsmedlemmar 
unga som äldre engagerade i vårt viktiga arbete. 
 

Varje höst samlas ett stort antal personer för att stor-
städa angivna områden i vår kyrka och anslutande 
utrymmen. Vid samma tillfälle sker en genomgång av 
städmaterial och städutrustning. Överblivet skräp 
som hittas under storstädningen rensas och körs 
bort. Samlingen avslutas med en uppskattad lunch. 
 

Funktionsgruppernas ledare; 
Grupp1    Britt-Marie Simonsson, Maie Lindskog 
Grupp 2   Irene Ekman, 
Grupp 3   Susanne Borén, 
Grupp 4   Vakant 
Grupp 5   Stig-Göran Sandvik, Britt-Marie Lager 
Grupp 6   Leif Larsson 
Grupp 7   Ingemar o Kerstin Bagler 
Grupp 8   Maj-Britt Andersson, Siv Glänneskog 
Grupp 9   Inga-Lena Petersohn 
Grupp 10  Sven o Barbro Jonsson 
Grupp 11  Eva o Rolf Thorvaldsson 
Grupp 12  Maud o Sven Brus. 
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Sändningar: 
söndag  9 – 10 Finskt program 
söndag  18 – 20 Hallå medmänniska  
                                  med dagens predikan 
tisdag  18 - 19 Concord 
tisdag  19 - 20          Toner och tankar med 
    Ingvar Holmberg 

Funktionsgrupper 
 

Kontakt;  Ansvariga ”Trojkan”; Stig-Göran Sandvik, 
Susanne Borén. Maud Brus. 

Närradion 
 

Kontakt;  Ingemar Bagler. 

Renströmmen 
 

Kontakt;  Sören Ajdert, Kenneth Wåhlberg 



 

Pingstkyrkans ungdomsverksamhet bär namnet  
Youth Norrköping och vår målsättning är att skapa en 
mötesplats för ungdomar där de får möta och lära 
känna Jesus.  
 

Youth har sina samlingar på fredagkvällar i 
Pingstkyrkan och då brukar vi ha ett ungdomsmöte 
som vi kalla Praise och därefter umgås vi och har 
olika aktiviteter i caféet. Ibland gör vi utflykter till 
Linköping där vi sedan några år tillbaka har ett 
samarbete med Pingstkyrkans ungdomsarbete CLUB. 
 

Kommande år inleds med att vi besöker ungdoms-
konferensen Unite19 i Jönköping. Vi har även fört 
samtal med ungdomsarbetet OC i Västerås pingstför-
samling om att besöka oss under våren. År 2019 räk-
nar vi även med att starta konfa till hösten och mark-
nadsföra den både till församlingens ungdomar och 
utåt mot Norrköping i övrigt.  
 

Vi har även en tanke att skapa en plats för att träna 
nya musiker och lovsångare och tekniker. Dels för att 
det behövs i ungdomsarbetet och dels för att det kan 
leda till större engagemang bland ungdomarna på 
våra söndagsgudstjänster. 

 

 

 

 

Pingstkyrkans internationella arbete innebär en stor 
förmån genom att kunna sprida det goda budskapet 
om Jesus i både ord och handling. Vi vet att Jesus be-
rör människor i alla situationer oavsett vem man är 
och att alla människors lika värde är centralt. Försam-
lingens vision får på detta sätt sträcka sig ut till våra 
medmänniskor i andra länder men även påverka oss 
och vara en möjlig väg att beröra Norrköping med det 
goda budskapet, att Jesus är för alla. 
 

Under 2019 fortsätter vi vårt engagemang i Australi-
en, där vi understödjer familjen Loghs arbete med 
MAF. Utöver detta kvarstår vårt arbete i Indien med 
både bibelskola och pionjärarbete samt hem för ut-
satta barn och kvinnor och vårt arbete i Thailand med 
liknande arbete. I och med 2019 har vi av ekonomiska 
skäl fått avsluta engagemang i Etiopien, Tanzania, 
Rumänien samt Bangladesh. 
 

Vår vänrelation med församlingen Ebenezer North i 
Sydafrika fortsätter, under det gångna året fick vi 
glädjen i att ha volontärinsats där från oss under tre 
månader. Vi agerar även moderförsamling för Maria 
Agirman, tidigare ungdomspastor i församlingen, som 
nu tjänar i Thessaloniki, Grekland. Vi står bakom med 
andligt stöd, förbön, omtanke och rådgivning. 
 

2019 och framtiden i stort innebär stora utmaningar 
för vår verksamhet, inte minst ekonomiska. Men mis-
sion handlar först och främst inte om pengar, utan 
om engagemang i att nå människor med det goda 
budskapet och att fylla behov. Hur gör vi det, vad ska 
vi satsa på. Vi står inför många frågor och vi går in i 
det nya året med tro och förhoppning om att Gud 
leder oss rätt. Allt internationellt arbete är genomför-
bart genom det arbete som bedrivs på Erikshjälpen 
Second Hand i Norrköping, där vi som församlingen 
bidrar med volontärinsatser. 
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YOUTH 
 

Kontakt;  Fredrik Nyman 

Internationellt 
 

Kontakt;  Internationella rådet;  Ingemar Bagler 
(ordf.), Sören Ajdert, Jafet Andersson, Stefan Claar, 
Jona Dera, Hanna Hägg, Kenneth Wåhlberg. 

”Språkcafé Renströmmen” erbjuder en social mötes-
plats för alla som vill träna det svenska språket. Vi är 
en plats för att mötas tillsammans, förstå varandra 
mer och hjälpa människor in i det svenska samhället. 
Vi jobbar ibland utefter färdiga teman, ibland gör vi 
praktiska saker tillsammans och då och då utflykter 
eller kulturella besök såsom teater. Är du intresserad 
av att hjälpa till, kontakta oss gärna. 

Alpha & Beta 
 

Kontakt för Alpa;  Stefan Claar, Susanne Borén, 
Rolf & Eva Thorvaldsson. För Beta; Curt Ajdert. 

Det är en förmån och en glädje att kunna erbjuda alla 
i Norrköping en grundkurs i kristen tro och dessutom 
på ett fräscht sätt.  Alpha kursen består av 10 kvällar 
med fin gemenskap vid matbordet, intressanta före-
drag i givna ämnen, värdefulla frågor och funderingar 
i mindre grupp. Vi har en önskan att nå även lite yng-
re människor under kommande termin. 

Språkcafé    
 

 
 
 

Kontakt;  Jona Dera  - Sören Ajdert. 
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Årsberättelse 2018 
 
Denna berättelse över verksamhetsåret 2018 är 
kortfattad och ger en översiktlig sammanfattning 
av ett innehållsrikt år. Den ordning, som tillämpats 
under ett antal år, innebär att  detaljerade beskriv-
ningar ges i verksamhetsplanerna som upprättas 
årligen av ansvariga för respektive områden. 
 
Efter förankring hos pastorsteam, församlingsleda-
re och styrelse presenteras de för alla medlemmar 
fastställs genom beslut i årshögtiden i januari. Des-
sa planer är därefter vägledande för prioriteringar 
och arbete under det kommande verksamhetsåret. 
 
En av Pingstkyrkan beslutad vision och värdegrund 
ligger fast innefattande en ambition att ”beröra alla 
norrköpingsbor med det goda budskapet om Jesus 
Kristus”. Och att detta skall ske i en miljö som är 
”vänlig, vanlig, varm och vuxen”. 
 
Denna grundsyn innebär att är varje insats är bety-
delsefull och i konsekvens härmed är rubrikerna i 
denna sammanfattning ordnade i bokstavsordning. 
 

Alpha 
Här erbjuds en öppen och kravfri miljö till den som 
oavsett förutsättningar kan erbjudas gemenskap 
och djupare insikter i kristen tro. Måltids och sam-
talsgemenskap erbjuds här. 
 

Andra språk 
Såväl gudstjänster som andra aktiviteter samlar ett 
påtagligt starkt inslag deltagare från skilda nationali-
teter. Särskilda samlingar förekommer på skilda 
språk. Söndagens gudstjänst tolkas till engelska. 
Finsktalande i Norrköping nås även genom närradi-
on.  
 

Barnrådet 
Samtidigt med söndagens gudstjänst samlas sön-
dagsskolan för barn mellan  5 och 12 år. Kids+ kallas 
aktiviteten för barn i årskurs 4-6 år. Målsättningen 
är att leda barn fram till en personlig gudsrelation 
och en känsla av tillhörighet i den kristna försam-
lingen. 
 

Bönesamlingar 
De fasta tiderna för bönesamlingar är tisdagens för-
middag och onsdagens kväll. är de fasta tiderna för 
bön. Särskilda böneveckor har avsatt både vår och 
höst. Att skapa en gemenskap präglad av närhet och 
personlig omsorg är målsättningen. 
 

Funktionsgrupper 
Ansvar för vård och tillsyn av Renströmmens lokaler, 
under alla veckans dagar, vilar på 12 funktionsgrup-
per. Grupperna har också ett ansvar för allt det 
praktiska i gudstjänsterna.  

Församlingsledare 
Tillsammans med pastorsteamet har församlingsle-
darna  ett ledningsansvar utifrån församlingens an-
tagna vision. Detta gäller såväl gudstjänstlivet och 
själavården.  Församlingsledare är; Stefan Claar 
(ordförande),  Susanne Borén, Elisabeth Andersson, 
Jona Dera , Mikael Forsberg, Samuel Lagerqvist, Ere-
mias Teweldebrahn, Rolf Thorvaldsson.  Pertti Jun-
tura har under året avslutat  sin uppgift som försam-
lingsledare.  
 

Gudstjänster 
Söndagens gudstjänst har en central roll i försam-
lingens inre liv men vill också vara en öppen och mö-
tesplats. Varje gudstjänst ska beröra och väcka läng-
tan efter fördjupning av det andliga livet. Gudstjäns-
ten ger utrymme för att uttrycka böne- och tacksä-
gelseämnen och erbjuder personlig förbön. Guds-
tjänster avslutas ofta med tillfälle till gemenskap vid 
kyrkkaffet. Sommarsöndagarnas gudstjänster har 
hållits i caféet. 
 

Internationellt 
Pingstkyrkans engagemang i andra länder sträcker 
sig till Australien där familjen Tobias Log arbetar 
inom MAF. Vidare till bibelskola och pionjärarbete i 
Indien. Med en församling i Sydafrika finns en pågå-
ende relation. I förbön och omtanke står församling-
en bakom Maria Agirmans arbete i Thessaloniki i 
Grekland.  
 

Media och information 
På Pingstkyrkans hemsida återfinns information om 
gudstjänster, olika arrangemang samt kontaktupp-
gifter till anställda. För varje månad finns en pro-
gramöversikt att hämta i kyrkan. Medlemsbrevet 
har tillställts alla medlemmar inför varje termins-
start. Delar av söndagens gudstjänst återutsänds i 
Norrköping närradio.  
 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet är vid årets slut  748. Under 2018 
har 5 medlemmar välkomnats varav 4 genom dop, 
14 har flyttat till andra orter eller avslutat medlem-
skap på egen begäran. Följande 12 medlemmar har 
fått hembud.  
 
17 xx xx    Veikko Ylitalo 
17 xx xx    Nils-Göran Nilsson, 74 år 
18 02 28   Margit Blomqvist, 90 år 
18 03 12   Marianne Lindskog, 89 år 
18 03 20   Birgit Hermansson, 96år 
18 05 02   Åke Jonsson, 82 år 
18 08 24   Hjalmar Pöldma, 92 år 
18 09 07   Karolina Persson, 54 år 
18 11 24   Ester Zettersten, 92 år 
 
Vi tackar Gud för var och en av dessa och minns 
dem med saknad och tacksamhet. 
 
 



Musik 
I samverkan med undervisning och tillbedjan har 
sången och musiken en central plats i varje guds-
tjänstfirandet. Solister, lovsångsteam, Renströmmen-
kören, med flera har fyllt denna uppgift. Musikrådet 
och pastorsteamet samverkar kring gudstjänsternas 
innehåll. Gruppen Solrosorna har främst haft sin upp-
gift på olika institutioner i kommunen men även i vis-
sa gudstjänster.   
 

Pastorer 
Församlingsföreståndaren Stefan Claar är försam-
lingsledarnas ordförande och styrelsens vice ordfö-
rande. Susanne Borén är andrepastor och omsorgs-
pastor. Fredrik Nyman har under året tillträtt som 
ungdomsledare efter att Maria Agirman avslutat sin 
tjänst. Silvia Segerlund och Charlotte Ajdert har både 
avslutat sina tjänster som barnledare.  
 

Renströmmen Bok  
Bokhandeln i anslutning till Renströmmens restau-
rang är öppen såväl på vardagar som i anslutning till 
söndagens gudstjänst.  
 

Seniorer 
Omsorgspastorn Susanne Borén tillsammans med 
frivilliga erbjuder kontakt med medlemmar och andra 
som på grund av ohälsa och ålder inte kan dela guds-
tjänstgemenskapen. Vardagssamlingar, särskilda ge-
menskapsdagar, fester och utflykter har anordnats 
även under detta år. 
 

Smågrupper 
I den nära vardagsgemenskapen ges möjlighet att 
dela svårigheter och glädjeämnen. Ett antal grupper 
träffas regelbundet till bön och samtal. 
 

Styrelse 
Styrelsen bär det ekonomiska och juridiska ansvaret 
för Pingstkyrkan i Norrköping. I nära samverkan med 
församlingsledarna läggs förslag till budget och verk-
samhetsplaner. Styrelsens ordförande är Kjell Peter-
sohn och vice ordförande Stefan Claar. 
 

Ungdom 
Under beteckningen ”YOUTH” ordnas samlingar på 
fredagskvällar och andra tillfällen. Under året har 
Fredrik Nyman tillträtt tjänsten som ungdomsledare. 
 

Ekonomi 
Årets Insamlingsresultat och Pingstkyrkans ekonomi i 
sammandrag kommer att presenteras i årshögtiden 
den 20 januari. Den samlade förvaltningsberättelsen 
föreläggs det administrativa årsmötet i april. 

 
Slutord 
Ett intensivt verksamhetsår har avslutat och samman-
fattats i denna berättelse. Bakom varje personlig och 
gemensam arbetsinsats ryms ett mått av offervilja 
och en ambition att utbreda Guds rike i vår stad Norr-
köping och i världen.  

Årsberättelsens innehåll, i ord och siffror, ger orsak 
till tacksamhet. Men också till personlig och gemen-
skap eftertanke. Mycket har uträttats för Guds rike i 
vår stad men mycket återstår att göra i det uppdrag 
vi har som församling och enskilda. 
 
Pingstkyrkan vision och värdegrund ligger fast och 
utifrån denna sträcker vi oss framåt inför ett nytt 
verksamhetsår. 
 
Norrköping i januari 2019. 
Sven Brus, enligt uppdrag 

 

Pingstkyrkan i Norrköping 
Drottninggatan 1   602 39 Norrköping 
 

info@norrkopingpingst.se 

 

Stefan Claar 
Pastor och föreståndare 
011-4701501 
stefan@norrkopingpingst.se 

Susanne Borén 
Andrepastor  och omsorgspastor 
011-4701503 
susanne@norrkopingpingst.se 

Fredrik Nyman 
Ungdomsledare 
011-4701502 
fredrik@norrkopingpingst.se 


