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INNEHÅLL

Stefan Claar
Pastor och föreståndare
Tel: 011-470  15 01 
stefan@norrkopingpingst.se

Sid 2 - Kontakt

Sid 3 - Claarspråk

    Sid 4-7 - Verksamhet:  På gång i vår 
           församling

         Sid 8 - Barn: På gång för barnen
                               
   Sid 10 - Senior: Våren 2018

           Sid 10 - Alpha: Alpha start

     Sid 11 - Internationellt: Hälsning till
                      församlingen

                 Sid 12 - Ungdom: Drömmer om ett 
                    öppet ungdomsarbete    
       
          Sid 14 - Ungdom: Youth &  konfa
                             
         Sid 15 - Nya studentpastorn

             Sid 16 - Vision

KONTAKT

Susanne Borén
Omsorgspastor
Tel: 011-470  15 03 
susanne@norrkopingpingst.se

Maria Agirman
Ungdomspastor
Tel: 073-802 19 90 
maria@norrkopingpingst.se

Charlotte Ajdert
Barnledare
Tel: 0708-27 75 22
charlotte@norrkopingpingst.se

Silvia Segerlund
Barnledare
Tel: 0737-27 67 91
susanne@norrkopingpingst.se

Sören Ajdert
Restaurang- & konferenschef
Tel: 011-470  15 12
soren.ajdert@renstrommen.se

Niclas Clarén
Fastighetsansvarig
Tel: 011-470  15 13 
niclas.claren@renstrommen.se

Thina Forsberg
Konferensansvarig
Tel: 011-470  15 11 
susanne@norrkopingpingst.se

Vi vill ha ett ständigt aktuellt adressregister så glöm inte meddela när du byter adress, telefonnummer, efternamn etc. 
Tag kontakt med Ingela Clarén på telefon: 0730-201154 eller  e-post: ingelaclaren@hotmail.com

Allt fler av oss har @-adress, meddela din till Ingela.
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CLAARSPRÅK

Pingstkyrkan I Norr-
köping om 10-15 År

em du är idag är resultatet av de val du gjorde igår, kan 
man säga. I morgon kommer du att vara det du valt i dag. 
	 Någon	har	sagt	att	i	norra	Kanada	finns	bara	två	års-

tider:	vintern	och	juli.	När	tjälen	går	ur	marken	blir	grusvägar-
na leriga. De fordon som åker på dessa skogsvägar skär djupa 
spår	i	vägbanan	som	sedan	fryser	när	kylan	återvänder.	För	
dem	som	kör	i	dessa	avlägsna	områden	under	vintermånaderna	
finns	det	skyltar	som	säger:	”Välj	noggrant	vilket	spår	du	kör	i	
för	du	kommer	att	köra	i	det	de	nästkommande	tre	milen.”
	 Ingen	vill	egentligen	köra	i	samma	hjulspår	hela	tiden.	
Bibeln	uppmanar	oss	att	inte	göra	det.	Romarbrevet	12	ber	oss	
att	inte	anpassa	oss	efter	denna	världen	utan	låta	oss	”förvand-
las	genom	förnyelsen	av	våra	tankar”	etc.	Förnyelse	handlar	
om	utveckling	och	förnyelse	för	förändring	med	sig.	Det	hand-
lar	om	”Guds	vilja,	det	som	är	gott”
	 Därför	behöver	vi	på	allvar	ställa	oss	frågan	–	hur	ser	
vår	församling	ut	om	10-15	år?	Det	är	en	i	allra	högsta	grad	vikt-
ig	och	nödvändig	fråga	att	ställa	sig	och	framför	allt	förhålla	sig	
till.	Det	bestämmer	vi	nämligen	inte	då	utan	det	gör	vi	nu!	

församlingsledarkåren	har	vi	ställt	oss	den	frågan	och	tagit	
den	på	största	allvar.	Helt	klart	ser	vi	behovet	av	en	föryng-
ring	i	vår	församling	när	det	gäller	känslan	av	ägarskap,	

delaktighet	och	ansvar!	Men	det	är	inget	som	sker	av	sig	själv.	
Det	räcker	inte	att	bara	tänka	tanken	–	ja	visst	det	behövs	–	ja	
visst	det	vill	vi,	så	sker	det	per	automatik.	Det	är	något	vi	be-
höver	arbeta	för	idag,	med	konkreta	målsättningar	och	åtgärder	
som	behöver	göras	och	framför	allt	finnas	i	vår	inställning.	Det	
handlar	om	inriktningsbeslut	idag,	med	tanke	på	framtidens	
kyrka	som	vi	vill	ska	vara	vital	och	växande.	Jag	är	övertygad	
att	alla	församlingsmedlemmar	vill	och	önskar	det.	Då	kan	
man	konstatera,	vilket	vi	församlingsledare	också	gjort,	
att	en	föryngring	inte	är	ett	val	ens,	det	är	något	som	är	
nödvändigt	om	församlingen	ska	vara	det	den	behöver	
vara-	och	som	vi	önskar,	om	10-15	år.

i	processar	detta	i	församlingsledarkåren	och	
ser	att	vi	behöver	sätta	den	inriktningen	i	vårt	
medvetande	och	på	en	rad	områden	i	vår	försam-

ling.	Detta	är	inget	kvickfix,	men	välgörande	om	vi	
intar	en	medveten	hållning	och	verkar	för	
det på alla de sätt vi kan. 
	 Ett	viktigt	budskap	i	sam-
band	med	detta	är	att	det	inte	handlar	
om	vad	som	ska	bort,	vi	behöver	alla	
varandra, men det handlar om vad 
som	ska	till!	Äldre	ska	absolut	inte	
bort,	då	vore	det	slut	med	oss!	
Men	yngre	behöver	komma	till.	
Det känns så angeläget att ut-
trycka	det	och	att	vi	alla	kan	bära	
en	förståelse	av	det.	För	det	har	
konsekvenser	på	våra	attityder,	
inställningar	och	det	har	bäring	
på	vår	miljö	och	atmosfär,	till	

fördel	för	det	behov	jag	skriver	om.

tt	område	som	är	tydligt	och	synbart	det	är	våra,	jag	kallar	
det	för	ett	nav	i	församlingen,	gudstjänster.	De	ger	sig-
naler	till	de	som	kommer,	det	är	som	ett	skyltfönster	eller	

öppen	dörr.	Vi	önskar	se	en	föryngring	där	och	vi	ska	verka	
för	det	på	ett	medvetet	sätt	framöver,	bit	för	bit.	Självfallet	så	
gäller det också sång och musik. Då är det så viktigt vilken 
inställning	du	har	som	medlem	i	församlingen	om	detta	ska	ha	
framgång	och	inriktningen	en	fräsch	och	vital	kyrka	i	framtiden	
ska vara en verklighet. 
	 Finns	församlingen	för	mig	eller	finns	jag	för	för-
samlingen?	Det	är	en	ganska	viktig	fråga.	Jag-	”En	lem	i	Hans	
kropp”	”En	levande	sten	i	ett	andligt	husbygge”.	
	 Det	är	av	största	betydelse	att	man	får	göra	fel	och	
misslyckas	även	i	våra	gudstjänster.	Att	unga	människor	möter	
en	generös	hållning,	för	nuets	och	tillväxtens	skull.	Att	du	
och	jag	inte	bara	pratar	om	att	det	behövs	fäder	och	mödrar	i	
församlingen.	Du	kan	idag	vara	en	fader	eller	moder	med	ditt	
hjärta,	din	inställning	som	avger	spår,	dina	förböner	och	genom	
ett	förhållningssätt	som	bekräftar	och	välsignar	den	yngre	kom-
mande	generationen	med	en	kärlekens	attityd.

ag	glömmer	aldrig	när	jag	som	mycket	ung	blev	anmodad	
av	vår	pastor	i	Filadelfia	Hudiksvall	att	leda	ett	möte	för	
första	gången.	Jag	var	så	nervös	så	jag	visste	inte	vad	jag	
gjorde.	På	grund	av	nervositet	så	stod	jag	och	drog	i	gylfen	

när	jag	pratade,	utan	att	vara	medveten	om	det.	Men	det	var	
ingen	som	dömde	mig.	Ingen	som	gnällde.	Däremot	fick	jag	

uppmuntran!	Men	mina	kompisar	skojade	förstås	med	
mig	om	vad	jag	hade	gjort.	Men	de	gjorde	det	med	
glimten	i	ögat	och	kärlek.	Kan	du	tänka	dig…
jag	fick	leda	möte	fler	gånger!	Då	drog	jag	inte	i	
gylfen.	Jag	tackar	Gud	för	församlingen	jag	växte	
upp	i.	För	den	kärlekens	atmosfär	som	gjorde	att	
unga	människor	fick	växa,	ta	ansvar	och	blomma	
i	församlingen.

Vid	vår	höstupptakt	söndag	den	andra	september	
kommer	jag	att	predika	om	detta	och	vi	ska	för-

hoppningsvis	då,	tillsammans,	sjösätta	en	
medveten	framtidsinriktning	till	fördel	
för	både	nuets	och	framtidens	kyrka!
	 Vi	ska	då	också	föreslå	en	
ny	Församlingstjänare!

Din bror och medtjänare

Stefan Claar
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Ekumenisk nattvardsgudstjänst 
i Sankt Gabriels kyrka 21/10 kl 11:00
Under många år har vi firat en gemensam nattvardsgudstjänst tillsammans med nästan 
alla kyrkor i Norrköping. Faktum är att den gudstjänsten har varit en välsignelse, alltid 
mycket folk och verkligen en äkta glädjens atmosfär när vi samlats kring det allra mest 
centrala genom nattvarden - Jesu försoning och vår delaktighet och gemenskap! 
Som alltid medverkar lokala präster och pastorer tillsammans och lokala förmågor med 
sång och musik.

Nu ser vi fram mot årets ekumeniska nattvardsgudstjänst som denna gång firas i den 
nybyggda Sankt Gabriels kyrka vid Mamregatan 40. 

Varmt välkomna!   Stefan Claar

Storstädning
De senaste tre åren har vi sam-
lats för att storstäda våra lokaler.
Vi har varit många som städat 
och stämningen har varit på 
topp. 

Det har varit en glädje att få vara 
med och städa Guds hus. 
Detta har fallit så väl ut att vi 
även i höst vill ha en dag då vi 
tillsammans städar våra lokaler. 

Det är mycket vi inte hinner städa under våra veckostädningar. 
Vi ser fram emot att få mötas den 27 Oktober , vi börjar dagen 
09.00 med en enkel frukost sedan städar vi så mycket vi hinn-
er fram till 13.00 då äter vi lunch tillsammans.

Tack att ni finns och kom ihåg att även minsta sak vi gör är 
värdefull. Kom och var med så mycket du orkar och har möj-
lighet till.  “ Gör det lilla du kan , gör det villigt och glatt”

Har du frågor kontakta:
Susanne Borén: 011-470 15 03
Stig-Göran Sandvik: 076-145 51 05
Maud Brus: 070-583 72 48

Susanne Borén

Radio Pingst 
Norrköping

89,0 Mhz
Söndagar:

 9.00-10.00: Program på finska
18.00-20.00: Söndagskväll och Hallå 

               Medmänniska från Pingstkyrkan

Tisdagar: 
18.00-19.00: “Concord” - Ett program med 

              musik. Olika programledare.
19.00-20.00: “ Toner och tankar” 

med Ingvar Holmberg

Under vårterminen har vi predikat utifrån kyrkoårets texter. 
Det har varit givande! Utmanande för oss som förkunnare 
och därför också utmanande både nu och då för deltagarna 
i gudstjänsterna. 

Personligen är det första gången jag gjort det som 
förkunnare. Men vi har inte känt oss låsta och bundna. Under 
förra terminen gjordes det t.ex. några undantag och det kan 
bli så kommande termin också. 

Jag kommer att predika om framtidens kyrka/för-
samling den andra september  till exempel. Höstens övriga 
teman ser du här intill.

Vi ber om helige Andes uppenbarelse och eld i 
förkunnelse och gudstjänster!

Stefan Claar

9 sept    Ett är nödvändigt Matt 6:31-34
16 sept  Döden och livet Joh 11:28-44
23 sept  Rik inför Gud Matt 6:19-24
30 sept  Änglarna Luk 10:17-20
7 okt     Trons kraft Mark 12:41-44
14 okt Lovsång Luk 17:11-19
21 okt Samhällsansvar Matt 22:15-22
28 okt Frälsningen Matt 23:37-24:2
4 nov Vårt evighetshopp Luk 12:4-7
11 nov Den yttersta tiden 1 Joh 2:28-3:3
18 nov Vaksamhet och väntan Matt 25:1-13
25 nov Jesu återkomst Matt 25:31-46

Förkunnelsen i höst på våra gudstjänster 
söndagar kl 11:00
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Varför Ska Man Vara 
Med I En Smågrupp?
För att du är en människa och vi är skapade att 
hjälpa varandra. Ingen klarar sig ensam någon 
längre tid. Och i den här tiden så behöver vi krist-
na stötta varandra. Vi behöver be tillsammans, vi 
behöver vädra våra åsikter om olika företeelser i 
vår samtid och vi behöver se varandra. Ingen ska 
behöva känna sig ensam i vår församling. 

Vi har olika bakgrunder och intressen men har 
vår tro gemensamt. Vi kan berika varandra på så 
många olika sätt. En smågrupp kan se ut precis 
hur som helst. Det finns inget krav på antal per-
soner eller antal samlingar. Det enda jag tycker vi 
ska ha gemensamt är att vi ber tillsammans och 
stöttar varandra. Ibland är det tillräckligt med en 
bön, eller kanske flera, ibland kräver omsorgen 
att vi hjälps åt praktiskt.

Vill du vara med i en smågrupp eller har du en 
gemenskap som vill utvecklas? Då är du välkom-
men med. Skriv en lapp och lägg den i brevlådan 
vid info-bordet vid en gudstjänst.
      Annika Gårdestig

Renströmmen Restaurang Och Konferens 
– Det Rätta Valet I Höst!

Höst betyder nystart efter sommar och sol eller också den andra 
halvleken om man gillar fotboll. Värmeljus, orangea färger, bär och 
svampplockning samt långkok av grytor är sånt som hör hösten till
men i år blir den lite speciell med tanke på valet, ett viktigt val för 
vår framtid. Men det är många andra val vi måste och behöver göra 
i vår vardag för att få den att fungera. Den här hösten önskar jag
att vi alla prioriterar och väljer de fantastiska möjligheterna vi har 
på och genom Renströmmen.

Förutom fantastiska lokaler som är funktionella och mångsidiga så 
har vi ett stort utbud på olika förtäringar där inte mycket begränsar 
vad vi kan göra. Vi har mycket att vara stolta över, så sträck på
ryggen och nyttja de möjligheter som finns rakt framför näsan på 
oss. Du som har möjlighet och sitter på en position att bestämma 
om var en konferens, möte, kickoff eller vilken annan tillställning 
som helst ska gå av stapeln, välj/föreslå Renströmmen. Här finns
möjligheterna och här kan idéer bli till verklighet.

Under hösten finns det många tillfällen för fest och andra sam-
mankomster. Du glömmer väl inte bort att vi har catering, personal, 
lokaler för kickoffen, födelsedagen, tjej- eller killträffen, företags-
eventet, jubileumet eller vilken annan tillställning som helst. Vi har 
färdiga menyer men är också öppna för förslag och idéer som an-
passas efter dina önskemål. Varför gå till andra när vi har allt här på 
Renströmmen?

Ett enkelt val som alla kan göra är att komma och äta lunch på vard-
agarna. Använd då vårt populärt kundkort som ger dej 10 % rabatt 
och vill du vara ännu mer ekonomisk så ät lunch efter klockan ett
då priset är ännu lägre.

Låt den här hösten bli då du börjar prioritera det vi tillsammans har 
genom Renströmmen. Vi har antagit en vision om att beröra alla 
Norrköpingsbor och den arbetar vi alla efter, så låt oss därför bli
bättre på använda de resurser vi har på ett bättre sätt. Vi är alla en 
del av Renströmmen, vi har alla ett ansvar för verksamheterna, vi 
kan alla bidra på något sätt hur litet den än tycks vara, vi gör detta
för att vi tror på att Renströmmen har något att bidra med till vår 
stad. Vi är en verksamhet som vill beröra som vill vara en del i stad-
en och samhället, betyda något för någon på ett personligt plan.
Vi har gjort mycket men vi vill göra mer. Tillsammans för en attrak-
tiv och betydande mötesplats i Norrköping och Sverige.

Välj rätt, välj Renströmmen, för vårt gemensamma mål och vision.

Följ oss på Facebook!
                        Sören Ajdert

Bok & Musik
Vi är stolta över vår välsorterade bok och 
musikhandel. Den håller öppet under restau-
rangens öppettider och i anslutning till söndag-
ens gudstjänst.

Är det så att du vill hitta en meningsfull uppgift så 
kanske att hjälpa till i vår  bok och musikshop är 
något för dig. 

Vill du veta mer om vad som är att göra i denna 
uppgift kontakta Susanne Borén på 011-4701503 
eller via mail: susanne@norrkopingpingst.se
                Susanne Borén
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I år firar Erikshjälpen och Pingstkyrkan att butiken har funnits tre 
år i Ingelsta och det är vi otroligt tacksamma över. Vi får tillsam-
mans vara med om att skapa och bygga en bättre framtid för 
barn och ungdomar i Sverige och på många ställen i vår värld. Vi 
är en del av det globala samhället och det är viktigt att vi tar vårt 
ansvar på allvar att göra vår värld en bättre plats att bo på för alla. 
 Pingstkyrkan har projekt på många platser i världen dit 
vår del av överskottet går. Det används till stöd på ett HIV-hem 
i Indien, i ett projekt för handikappade Romer i Rumänien, på 
ett barnhem för HIV-drabbade barn i Thailand m.m. Viktiga och 
livsavgörande projekt för barnen och ungdomarna som tar del av 
vårt stöd. På alla platser samarbetar vi med lokala aktörer och för-
samlingar som garanterar att hjälpen går till de som mest behöver 
den. Behoven är stora och vi vill gärna göra mer. Erikshjälpen an-
vänder sin del av överskottet i liknande projekt, så tillsammans går 
100  procent  av överskottet i butiken till bra och värdefulla insatser. 

TUFFA ÅR
De sista tre åren har varit tre tuffa år men vi tror på att 2018 är 

det året då allt vänder. Vad kan vi göra för att detta ska hända? 
Vad du än gör så gör du en positiv gärning.  

! Du är välkommen att göra en volontärinsats efter dina villkor 
och din förmåga.

! Du kan lämna in saker som du vill ska få ett nytt hem eller om 
du vill förnya ditt med unika ting till bra priser. Allt för en bra miljö.

BEHÖVER BLI FLER
Vi behöver bli fler som hjälper till för 
trycket är stort i butiken. 
Hanna Hägg: Vad får man hjälpa till 
med?   
 –	Alla behövs utifrån vars 
persons möjlighet.  Arbetet kan handla 
om upplock, jobba i caféet, putsa upp 
möbler, testa elprylar, städa, bära sa-
ker, vara med på hämtning med bilen, 

Erikshjälpen – varje Timme Skapar En Bättre Framtid 

Bönesatsningen – Vecka 37

6

VERKSAMHET

6

Sveriges folk går till ett viktigt val den nionde september 2018. 
Vi upplever en situation i vårt land som inte direkt inger trygghet 
och stabilitet. Ett samhälle som i många sammanhang saknar 
humanitet och stabil värdegrund. Vår önskelista om föränd-
ringar gäller inom många områden av den politiska sfären men 
naturligtvis också inom den kristna verksamheten. Vi är för-
valtare av de goda nyheterna om Jesus Kristus och vi behöver 
verkligen komma samman för att be om en väckelse- och 
skördetid. Vi är Jesu händer och fötter. Jesus sa att han kom för 
att hela det som var trasigt. Inte för att tillgodose våra prefer-
enser vad avser synpunkter hur den kristna verksamheten ska 
bedrivas. Alla goda krafter behöver samverka för att skapa en 
grogrund för en förändring. Vi har en längtan att vår församling 
ska vara en oemotståndlig gemenskap i vår kommun där vi kan 
få vara med och påverka inom många områden.

Församlingen kommer även denna höst att satsa på en bönein-
tensiv vecka 37, alltså 11-14 september. Tisdag klockan 10.00 
och 18.00 samt onsdag, torsdag och fredag klockan 18.00 
samlas vi för att tillsammans uppmuntras och prioritera bönens 
roll i vår verksamhet. Det blir en glädje att få se vår böneplats i 
Renströmmen fyllas av människor som tror på bönens förvand-
lande kraft!

Våra regelbundna bönesamlingar i övrigt fortsätter som vanligt 
enligt kommande planering.

Att tillsammans dela vår längtan, våra personliga böneämnen, 
få be för församlingen, få mötas i en böneatmosfär, blir en kraft-
källa för oss att inspireras till att fortsätta arbeta för vår visions 
uppfyllande.

Varmt välkommen att delta vid våra bönetillfällen!

Efesierbrevet 3:14-21:
”Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad 
Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att 
han i sin härlighets rikedom skall ge er kraft och styrka åt er inre 
människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo 
i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni 
skall då tillsammans med all de heliga kunna förstå bredden 
och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, 
som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt 
uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår att göra långt 
mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt 
verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Je-
sus, genom alla släktled i evigheters evighet, amen”.
                                       Paul Nilsson
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Vi Kan Om Vi Bara Vill 
Att varje tisdagkväll få möta mellan 50-60 personer från olika 
delar av  vår värld är något som verkligen berikar mitt liv. Des-
sa kvällar berör oss  volontärer och deltagare ända in i själens 
djupaste rum. Vi får dela livet, verkligheten men också fram-
tiden tillsammans. Att få hjälpa till att utrusta våra nya vänner 
i Sverige med språket, sociala koder och hjälpa till med att 
söka arbete, vara referenser, skolarbeten eller bara ett all-
mänt stöd är så roligt och värdefullt. Vi har fått lära känna nya 
kulturer och tagit del av deras historier och bakgrunder.

För oss volontärer har den stora gruppen flyktingar blivit      
individer, personer med olika berättelser, livsöden och 
förutsättningar. Det är så lätt att bunta ihop alla till en stor 
grupp och tycka till utifrån det. Men vi måste se varje person 
individuellt, precis som Jesus gör. Många pratar om krisen 
2015 men jag ser det som Sveriges möjlighet att bygga ett 
starkare och mer fantastiskt samhälle. Nu är det upp till bevis 
på alla fina och vackra dokument som vi som land har skrivit 
på som t.ex. barnkonventionen, mänskliga rättigheter etc. Ser 
jag till alla våra deltagare så kan inte Sverige bli sämre utan 
bara bättre. De har en sådan framtidstro och energi som 
ibland saknas i vårt samhälle. En del har inte asyl än men de 
har en sån drivkraft att de går på allt som finns i Norrköping 
där man kan lära sig svenska och träffa svenskar. Många vill 
jobba inom vården och i andra bristyrken och de som har fått 
möjlighet att studera gör det inom dessa områden.

Vi som är volontärer får hjälpa dessa människor att få en 
nystart i livet. Har många gånger tänkt: “Hur skulle jag ha 
reagerat om jag var i deras situation och varit med om det 
de har varit med om? Hur  länge skulle det dröjt innan jag 
tvingades fly från mitt hem, min familj, mitt land och sociala 
nätverk och trygghet?”. Glömmer aldrig de samtal jag  haft på 
tisdagarna där krigets fasor kommer så nära. När en kvinna 
berättade om hur hennes son och make sprängdes till döds 
av en självmordsbombare i Irak såg jag framför mej de där  
snabba inslagen på nyheterna som sedan övergår i ekonomi 
eller reklam. Här kom det så nära. Eller när en man berättade 
om hur han blev beskjuten av IS så att alla hans kamrater i 
stridsvagnen dog. Han överlevde med svåra huvudskador. 

Vi på språkcaféet får vara medmänniskor, stötta, hjälpa, lyss-
na och på något sätt göra livet lite lättare. Det är roligt att få 
betyda något för dessa vänner. Vi får hjälpa dem in i Sverige, 
berätta vad mänskliga rättigheter och människovärde är.

Vi behöver bli fler volontärer för att på ett bra sätt klara av 
att möta alla frågor och utmaningar. Vill du vara en del av vo-
lontärsteamet är du välkommen att kontakta Sara och Jona 
Dera eller Sören Ajdert. Du behövs, du är värdefull och viktig.
                              Sören Ajdert

Ett Tempel I Funktion
I början av 2018 talade vi om ”Ett tempel i funktion” 
med syftning till hur det guldbeströdda templet 
i Jerusalem inspirerade Israelerna att fortsätta 
uttrycka sin tacksamhet till Gud genom att offra 
sitt tionde så att präster och tempeltjänare kunde 
fokusera sin tid på att lovprisa Herren.
 Nu när vi summerar offrandet under det 
första halvåret kan vi konstatera att insamling-
arna totalt sett uppgår i stort sett till samma 
belopp som föregående år.  Det är något som vi 
ska vara tacksamma över men behovet är större 
än så! Församlingen behöver öka offrandet för att 
ekonomiskt orka med allt det vi är engagerade i för 
Herrens verk och framgång!
 Kostnaderna är dock lägre än i fjol på 
grund av Stefans sjukskrivning. Ett fantastiskt stort 
tack till alla som på olika sätt ersatt Stefan utan 
krav på betalning och på sätt varit med och sparat 
offrade medel som annars hade behövts använ-
das till att täcka upp Stefans frånvaro.
 Summeringen av detta inför hösten vi 
står inför är att vi har lyckats spara pengar under 
våren men ska vi lyckas balansera våra intäkter 
med våra kostnader så måste vi öka vårt månatliga 
givande så att vi kan låta extraordinära intäkter 
användas till extraordinära satsningar.
 Kom ihåg att Gud älskar en glad givare och 
ser till hjärtat och förmågan och inte till beloppet! 
                      Mikael Forsberg,
           Sven-Erik SimonsSon

dekorera, handleda andra, facebook och internet, har 
man ett stort bokintresse kan man jobba med böcker, 
kassatjänst och mycket mer. Ett tips: är du arbetslös/
ungdom/student så är det ett stort plus i ditt CV om du 
har jobbat som volontär. Jag skriver gärna intyg etc.

KVÄLLSGRUPPER
Det som planeras i höst är att komma i gång med 
kvällsgrupper två kvällar i veckan. Tanken är att de som 
inte kan engagera sig på dagtid eller lördagar ska kunna 
göra en insats under ett par timmar en kväll istället. 
En sådan kväll kan innebära att städa, fylla på hyllor 
med varor etc.  Tillsammans visar vi medmänsklighet, 
värme och hopp för en bättre framtid och värld. Du 
är värdefull och viktig i det vi gör gemensamt med 
Erikshjälpen. Du har en unik chans att visa vad vi som 
församling står för. Genom ditt sociala nätverk kan 
du vara med och påverka, engagera, entusiasmera 
dina vänner, släktingar, arbetskamrater, gympolare att 
stödja vårt arbete på Erikshjälpen. Du når fram och 
möter personer som kanske ingen annan möter. Bjud 
med en vän nästa gång du hjälper till eller gör ett nytt 
val i höst: att du och en eller flera, ska hoppa in i en 
kvällsgrupp två gånger den här hösten.  Du är värdefull 
och du behövs. 

Mer information kan du få av Hanna Hägg och per-
sonalen på Erikshjälpen samt av Sören Ajdert och  
Sven-Erik Simonsson.
          Sören Ajdert

7

VERKSAMHET

7



8

BARN

8

Barnverksamheten
Söndax och Kidz+ är några av de programpunkter vi får möta inom barnverksamheten i 
höst.

888

Söndax, Barnens söndagsskola
Söndagen den andra september är det höstupptakt för Söndax.
Till Söndax är alla barn mellan 3-12 år välkomna! Barn yngre än 5 år 
behöver ha en vuxen med sig. 

Varje söndag kl. 11.00 träffas vi tillsammans med övriga gudstjänst-
besökare och är med i inledningen av gudstjänsten. Därefter går vi 
tillsammans till kapellet. Vi träffas först för en storsamling i kapellet då 
vi sjunger sånger och presenterar dagens ämne. Vi samlar även in en 
kollekt som är frivillig, pengarna går till ett barnhem i Davangere i Indien 
som församlingen stöttat under många år. Därefter delar vi in barnen i 
mindre grupper då vi samtalar utifrån en bibeltext. Sen har vi hålligång, 
då träffas barnen i olika aktivitetgrupper och pysslar, sportar, spelar 
spel eller bygger lego tillsammans.

 För de yngre barnen har vi ett lekrum bakom läktaren dit barnen är 
välkomna att gå med sina föräldrar under gudstjänsten. 
Terminen håller på till nionde december då Söndax har sin julavslut-
ning, avslutningen hålls av barnledarna i stora kyrksalen, då är alla 
gammal som ung välkomna.

Vi annonserar vår Söndax på facebook, där skriver vi varje vecka ut 
vilken bibeltext vi kommer samtala kring följande söndag. 
Varmt välkommen till höstens Söndax! 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Charlotte Ajdert på tel: 0708-
27 75 22 alt: charlotte@norrkopingpingst.se
       Charlotte Ajdert
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BARN

Många Nya På Söndax
Under våren kom det många nya barn till Söndax vilket vi tycker är 
mycket roligt. Det är många yngre barn på samlingarna vilket gör att vi 
behöver vara många ledare och föräldrar närvarande.   

Undervisningen i våras hade sitt fokus på nya testamentet.  I under-
visningen låg fokus på att berätta för barnen om viktiga karaktärsdrag 
hos Gud som är synliga i de olika bibelberättelserna. Vi pratade också 
om andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 
trofasthet, mildhet och självbehärskning och hur dessa karaktärsdrag 
kan växa fram i oss när vi väljer att umgås nära Gud. Vi avlutade 
terminen med en vårfest/gudstjänst då barn och barnledare till-
sammans hjälptes åt att presentera Gud som är kärlek och hur hans 
väldiga kärlek övergår allt annat. 
 
Vi ser framemot en ny spännande termin tillsammans då under-
visningen under hösten kommer ha sitt fokus utifrån bibeltexter ur 
gamla testamentet. Vi barnledare är så tacksamma för att vi får vara 
med och tjäna för Guds rike.
                                                     Charlotte Ajdert

Vill Du Bli Ledare?
Vill du vara med som ledare i vår barnverksamhet är du väl-
kommen att ta kontakt med barnledare Charlotte Ajdert på tel: 
0708-27 75 22 eller via e-post: charlotte@norrkopingpingst.se.

Vi som sitter i barnrådet är: Anna-Sara Sandvik, Charlotte Aj-
dert, Elisabeth Andersson, Per Berglund, Tobias Lind och Silvia 
Segerlund.                                          

  Charlotte Ajdert

Kidz+ VT-18
Vi på Kids+ har haft samlingar på fre-
dagar ojämna veckor mellan klockan 
17.00–18.30. Kids +är för barn 
som går på mellanstadiet 
årskurs 4-6 (10-12 år). Vi 
har varit mellan 6-8 barn 
per tillfälle på samlingarna. 

Under läsåret har vi lärt oss vad 
de fyra första böckerna kallas i nya testamen-
tet och vad böckerna heter. Vi har även försökt 
lära oss olika kända bibelställen bland evangelierna 
exempelvis  lilla bibeln och gyllene regeln. På samlingar-
na har vi haft lite tävlingar/utmaningar om att slå i biblar och 
hitta olika bibelställen. Vid några samlingar har vi använt oss av 
ett spel som ställer frågor om texten man läst vilket varit mycket 
givande. Barnen har då med egna ord fått beskriva vad vi nyss har 
läst. Dessutom så har vi använt källaren till lekar, såsom tv-spel och 
bollspel/lek och inte att förglömma, vi har också fikat en del.

Under våren hade vi en övernattning i kyrkan som var omtyckt av 
barnen. Avslutningen hade vi hemma hos Per Berglund där vi grillade 
hamburgare och åt glass och chips till efterrätt. Som lek så ställde 
familjen Nordlöfs upp med en femkamp som utökades med en gren 
samt en tipspromenad med frågor om vad vi lärt oss under läsåret. 
Den som vågade fick även doppa sig i den lilla poolen.

Kidz+ kommer att fortsätta i höst, starten blir i början av september, 
då är alla barn som går på mellanstadiet välkomna.
                              Per Berglund
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SENIOR

Den 19 september 18.30 startar vi en ny Alpha-kurs. Alpha är en grundkurs i kristen tro. Våra Alpha-kurser har varit riktigt bra och my-
cket givande. Det är ett bra koncept som vi kan erbjuda alla som önskar gå kursen. Vem som helst kan gå, oavsett man säger sig tro 
eller inte. Att få sitta ner i en avslappnad och skön miljö och äta en god kvällsmat tillsammans är en stor del i kursen och det  har stor 
betydelse. Kursen pågår i totalt tio veckor, ungefär efter halva kursen möts vi till en Alpha-helg. Första gången är en introduktions-
kväll, du är varmt välkommen då för att se hur en Alpha-kväll går till.

Kursen innehåller tre delar:
! Kvällen startar 18.30 med mat 
! Efter maten blir det ett föredrag i givna ämnen
!  Efter fikat så samlas vi i mindre grupper och samtalar om dagens ämne. Där finns möjlighet att ställa de frågor man har. Inga frågor 
är fel frågor. Kvällen avslutas 21.00

Kursen har visat sig vara väldigt uppskattad av de medlemmar i Pingstkyrkan som har gått den. Så varför inte ta tillfället och gå kursen 
själv eller ta med en vän , en granne eller arbetskamrat och gå nu i höst. Kostnaden för maten under hela kursen är 300 kronor. För 
dig som gått Alpha finns en fortsättningskurs som heter Beta.  För Beta gäller samma upplägg som för Alpha. Vill du veta mer ta kont-
akt med Susanne Borén på tel: 011-470 15 03 eller mail: susanne@norrkopingpingst.se Varmt välkommen att anmäla dig till kursen.

Bibelstudium
Curt Ajdert kommer fortsätta ha bibelstudium under hösten 
2018. Det har varit fantastiska samlingar, där Gud har varit mäkt-
igt närvarande. Herren har talat till oss på olika sätt. Vi förstår att 
Gud har nåt särskilt i beredskap för församlingen och vår stad. 

Vi möts följande måndagar 11.00 i Kapellet (ingång från Slotts-
gatan)  27/8, 24/9, 15/10, 12/11 och 3/12.

Samlingarna avslutas med bön och förbön. Efter äter vi lunch 
tillsammans i restaurangen.

Önskesångernas eftermiddag
Två gånger under hösten möts vi i loungen för att äta en god 
soppa och sedan sjunga tillsammans.
 22/10 14.00-15.30 och den 26/11 14.00-15.30 är alla 
varmt välkomna att dela  gemenskapen vid bordet .

Soppa, bröd, smör, ost, dricka, kaffe och kaka och fin gemenskap 
allt detta får du för bara 60 kr.

Har du frågor kontakta Susanne Borén på tel: 011-470 15 03 eller 
på mail: susanne@norrkopingpingst.se

Stickcafét
Varannan tisdag jämna veckor med start den 21 augusti 14.00 
möts vi  i Kapellet, med ingång från Slottsgatan, för att handar-
beta , sjunga ,fika och umgås. 
 Vi stickar/virkar tröjor, mössor, vantar, sockor, filtar 
m.m. och vi rullar bandage.  Allt det vi gör packar vi och skickar 
till Polen. Även skor och kläder som  skänkes packas och skickas 
till Polen. Vi packar också  babypaket som skickas vidare genom 
Erikshjälpen där behoven finns.
 Låter det här roligt? Kom då och var med när vi möts 
den  21/8 Det finns en plats för alla även om du inte handarbetar.
Väl mött!

Senior Hösten 2018
Seniorrådet hälsar alla daglediga välkomna till höstens samlingar. Även om det är senior-
rådet som ansvarar för samlingarna så behöver du inte vara senior för att besöka våra 
samlingar. Alla är hjärtligt välkomna.

Alpha-Start 19/9

Susanne Borén

Susanne Borén
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ANMÄLNINGSBLANKETT
 Om du vill delta, fyll i detta formulär och skicka det till adressen på nästa sida. 

Namn   Efternamn  

Adress    

Postnr   Telf. dagtid   Email  

Special kost   Ålder (valfritt)  

Hur hörde du talas om Alpha?      

 
Vi ser fram emot att träffa dig.

VAd Är ALphA?
Alpha Kursen är öppen för alla intresserade i att 
upptäcka vad kristendomen handlar om. Det är en 
plats där människor kan komma och koppla av, äta, 
dela tankar och utforska meningen med livet.

hUr ALphA FUNGErAr
Alpha kurser är baserade runt små grupper om cirka 
tolv personer, ledda av en eller två värdar vars roll är att 
underlätta och uppmuntra till diskussion. Kurser varierar i 
storlek och kan hållas under morgonkaffet eller under en 
lunchrast. Men vanligast är kvällskurser som varar cirka två 
timmar.

LiVet är Värt att utforska

VEM Är ALphA För?
Alpha Kursen är främst avsedd för personer som inte är 
kyrkobesökare och är öppen för alla som vill delta.

VArFör dELTA I ALphA KUrSEN?
Gästerna kommer på Alpha kursen av många olika skäl, 
en del vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de 
vill diskutera. Många gäster har aldrig varit i kyrkan och 
andra kan ha gått i kyrkan, men känner att de aldrig haft 
en personlig förståelse av den kristna tron  .

ALphA KUrS VEcKoForMATET
Alpha kursen varar under tio veckor, med en dag eller 
helg i mitten. Varje session inleds med en måltid eller 
förfriskningar, sedan ett kort föredrag man tittar på en ny 
aspekt av den kristna tron   varje vecka. Detta följs av en 
tid för diskussion, där gästerna kan ställa frågor och bidra 
med sina åsikter.

Det kostar inget att delta i Alpha kursen, även om 
kurserna kan begära ett bidrag till mat.

ALPHAKURSEN

ALPHA
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INTERNATIONELLT

Hälsning 
Till Församlingen

lskade församling och vänner. Vi vill bara börja med att 
uttrycka vår tacksamhet till alla er där hemma som är 
med oss genom blogg, hälsningar och bön. Vi känner 

verkligen av ert stöd och det är fantastiskt att få känna att man 
är uppbackad hemifrån.
 Vi har nu varit här i Cairns i cirka ett år och det har nog 
varit både det kortaste och längsta året vi varit med om. Vi känner 
nu att vi landat och kommit in bra i livet här i alltifrån vänstertrafik, 
skola, jobb och kyrka. Vi trivs och känner att vi är på rätt plats. 
 Vi har verkligen fått lita till att Gud förser och är med i 
allt. Vår tro har vuxit och att få känna tillit till att Han har kontroll 
är fantastisk. Ett bibelord som följt oss under vår resa är psalm 
46:10 ”be still and know that I am God”. (“Bli stilla och inse att jag 
är Gud”) Oavsett vilka hinder vi möter så har Gud kontroll, vi får 
vila i hans famn genom allt. Vi hoppas och ber att vår tid här ska 
få göra skillnad för många människors liv. 

et går bra för barnen i skolan och de känner sig alltmer 
bekväma allt eftersom språket lossnar och de får nya 
vänner. Frida har nu studerat ett halvår, men tog ett 

avbrott över sommaren och passade då på att bistå MAF med 
lite administrativa uppgifter som de har legat efter med. 

hobias fick i maj förmånen att åka upp till Arnhem Land 
och ta del av verksamheten där under några dagar. 
Hans tankar gick till hans barndom i Tanzania då miljön 
påminde mycket om Afrika. För många som inte känner 

till historien om aboriginerna är det svårt att sätta sig in i deras 
situation. De lever verkligen som i ett U-land placerat mitt i ett 
I-land. De är på något sätt bortglömda av sitt eget land och skulle 
inte MAF finnas där är frågan vart hjälpen skulle komma ifrån.

hobias har börjat komma in mer och mer i sitt jobb som 
CAM (Continuing Airworthiness Manager) för verk-
samheten i Arnhem Land. Han har skapat många nya 

kontakter med både piloter och tekniker då han bland annat i sin 
tjänst behöver vara anträffbar större delen av veckan (mån-sön) 
och serva flygverksamheten på bästa sätt. Det är många gånger 
ett tidskrävande jobb och kräver stor noggrannhet, men vi är så 
tacksamma för att få möjligheten att vara med. Att få vara med 
i något större som gör så mycket gott för så många människor, 
det är fantastiskt. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Tack för att ni finns och GOD BLESS YOU ALL!

Kram från oss Down Under

Thobias, Frida, Amilia, Novalie och Elton

Susanne Borén

DSusanne Borén

T
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UNGDOM

Drömmer Om Ett  

12

redrik	Nyman	föddes	i	Lidköping	i	januari	1989.	Men	det	
var	i	en	annan	köping	han	kom	att	växa	upp.	När	han	var	
runt	fyra	år	flyttade	nämligen	hans	föräldrar	till	Linköping	
för	att	plugga.	Fredrik	blev	således	östgöte	något	han	sedan	

förblivit.
	 Som	 barn	 beskriver	 Fredrik	 sig	 som	 blyg	 och	 till-
bakadragen.	Han	var	väldigt	 teknikintresserad	och	drömde	om	
att	bli	ingenjör.	En	dröm	som	stod	fast	tills	han	var	14	år.
	 –	När	 jag	var	14	år	var	 jag	på	ett	 läger.	En	kväll	var	
det en äldre herre som kom fram och sa att någon eller några av 
framtidens	 församlingsledare	 fanns	 bland	 ungdomarna	 och	 att	
han	ville	be	för	dessa.	Det	var	första	gången	jag	kände	att	Gud	
drog i mig.
	 Även	 fast	 Fredrik	 kände	 sig	 främmande	 för	 försam-	
lingsledarskap kände han att hälsningen var till honom och gick 
fram	 för	 förbön.	 Samtidigt	 brottades	 han	 med	 tanken	 på	 hur			
hälsningen skulle kunna vara till honom. Efter lägret fortsatte 
den	brottningskampen	och	Fredrik	 slog	då	och	då	bort	 tanken	
som	egna	fantasier	och	intalade	sig	att	han	kände	så	bara	för	att	

han	ville	bli	lik	sin	morfar	som	var	pingstpredikant.
	 –	Jag	tryckte	ned	det	och	försökte	hålla	det	lågt.	Jag	sa	
inte	något	till	någon	om	det	förrän	jag	gick	bibelskola.	Då	fick	
jag	 tid	att	 reflektera	och	då	kom	det	 tillbaka	 igen.	 Jag	bad	 till	
Gud	över	det	och	fick	ett	profetiskt	tilltal	om	det	av	en	kvinna	
som	var	med	på	en	av	våra	bönesamlingar.	Då	kunde	jag	inte	stå	
emot det längre och kände: “okej, om det är du som vill det här 
Gud då är det upp till dig”. 
	 För	 att	 förbereda	 sig	 läste	 Fredrik	 teologi,	 något	 han	
tänkte	att	inte	kunde	skada.	Men	hur	han	skulle	gå	vidare	med	
känslan	visste	han	inte.	Men	för	två	år	sedan	öppnades	plötsligt	
dörren	 och	 Fredrik	 fick	möjlighet	 att	 tillsammans	med	 en	 till	
person	bli	vikarierande	ungdomsledare	i	hans	hemförsamling	i	
Linköping.	Där	har	han	jobbat	fram	tills	nu	när	han	går	in	som	
ungdomsledare	i	Norrköping.

en	 kristna	 tron	 är	 något	 som	 har	 funnits	med	 Fredrik	
hela	livet.	Hans	morfar	är	pingstpastor	och	hans	farmor	
och	farfar	har	varit	missionärer	i	Argentina.	Även	hans	

Öppet Ungdomsarbete
Med en dröm om att skapa ett öppet ungdomsarbete axlar Fredrik Nyman nu rollen som 
ungdomsledare efter att Maria Agirman flyttade till Grekland. Men vem är han och vad har 
han gjort tidigare? Här kommer några av svaren.
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Namn: Fredrik Nyman

Bor: I Linköping men flyttar till Norr-
köping så snart lägenhet är hittad.

Ålder: 29

Familj: Singel.

Aktuell som Ny ungdomsledare i Pingst-
kyrkan i Renströmmen.

Intressen: Musik (spelar i Linköpings 
bandet Vacancy Labour som jobbar 

på sitt andra album), vistas ute i na-
turen, mat och dryck.

Drömmer om: Bilda familj.

Favoritmat: Kvalitets sushi, inte något 
som finns på hörnet på stan.

Favoritvers i bibeln: Psalm 139

Kuriosa: De flesta av Fredriks predik- 
ningar och undervisningspass för-
bereds ute i naturen.
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mamma	och	pappa	är	troende,	så	Fredrik	har	alltid	sett	sig	som	
troende.	Men	det	finns	ett	 tillfälle	då	Guds	närvaro	blev	extra	
påtaglig	i	hans	liv.	Han	satt	då	på	en	ekumenisk	samling	i	dom-
kyrkan	i	Linköping	och	funderade	över	korset	och	fick	inte	allt	
att gå ihop.
	 –	Min	 tro	 har	 alltid	 varit	 mycket	 teori,	 men	 när	 jag			
började	fundera	på	vad	Gud	egentligen	är	fick	jag	inte	ihop	det.	
Halvt	gråtande	bad	jag	panikartat	då	till	Gud	att	om	det	här	är	
sant	så	får	du	hjälpa	mig	att	förstå	det.
	 Fredrik	fick	då	en	känsla	av	att	han	skulle	läsa	Psalm	
139.	Det	blev	starten	på		en	insikt	om	att	tron	är	så	mycket	mer	
än faktamässig kunskap. Det är en relation.
	 –	Det	blev	verkligen	en	läxa	där	att	Gud	är	en	person	
och	han	vill	lära	känna	mig.	Sen	dess	har	det	varit	mer	person-
ligt.	Innan	är	det	klart	att	jag	har	bett	och	så,	men	om	man	delar	
upp livet i milstolpar så är det en ganska viktig milstolpe. Det 
finns	 ett	 före	 och	 ett	 efter.	Men	 jag	 räknade	mig	 som	kristen	
även innan det. 

är	det	gäller	ungdomsarbetet	i	Norrköping	är	Fredriks	
vision att ungdomarna ska få den här personliga rela-
tionen	med	Jesus.	Att	de	får	möta	Jesus	på	riktigt	och	

inte	bara	bekänner	en	tro	på	hans	existens	utan	kan	säga	att	de	
känner honom.
	 –	Jag	vill	också	att	ungdomsverksamheten	ska	vara	en	
öppen	plats.	En	plats	där	ungdomarna	blir	påverkade	så	till	en	
grad att de känner att de vill att deras kompisar ska få lära känna 
Jesus	och	att	det	ska	spridas	på	det	sättet.	Ett	öppet	ungdomsar-
bete	där	alla	är	välkomna.	Det	är	det	jag	drömmer	om.	
	 Fredrik	drömmer	också	om	att	hans	kärlek	till	bibeln	
ska få smitta av sig på ungdomarna, då ungdomar idag inte läser 
bibeln	i	så	hög	utsträckning	som	han	anser	att	de	behöver	läsa	
den.

tt	 nå	 icke	 kristna	människor	 idag	 tror	 Fredrik	myck-
et	 handlar	 om	 att	 bygga	 relationer.	 I	 ungdomsarbetet	
handlar	 det	 därför	mycket	 om	 att	 bygga	 en	 plats	 där	

ungdomarna	 känner	 sig	 hemma	 och	 inte	 skäms	 för.	Det	 i	 sin	
tur	gör	att	de	vill	ta	med	sig	sina	vänner	och	låta	dem	få	känna	
hur	mycket	platsen	har	betytt	för	dem	och	på	så	sätt	själva	bli	
intresserade av tron.
	 –	Relationer	är	A	och	O.	Det	 tror	 jag	gäller	kyrkan	 i	
övrigt	också.	Levi	Petrus	hade	en	predikan	om	att	vinna	en	och	
en. Det tror jag är lika sant nu som då. Det är de personliga rela-
tionerna det handlar om.
                                             Rickard Bransell
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I oktober 2015 startade vi ett nytt ungdomsarbete, 
Youth. Nu är det mer än 2 år och vi kan se goda 
resultat och det tackar vi Gud för. Han lade en vision 
i våra hjärtan om att bygga nytt och vi kan nu se till-
baka att Gud har varit med och banat väg för många 
ungdomars frälsning. Inget slår den glädjen, varken 
här på jorden eller i himlen! Därför vill vi fortsätta att 
vara lyhörda och villiga för att skapa ännu mer plats 
för Gud och för fler ungdomar i vår stad. Det är vår 
största längtan, att få representera Jesus Kristus! 
Hösten har varit fantastisk med många återkom-
mande men också nya ungdomar varje vecka. Vi 
gläds mycket åt när ungdomarna själva säger att 
det är lärorikt och att de tycker att det är intressant 
att lyssna till undervisningen. Så vi vill fortsätta och 
sträcka oss mot det som ligger framför!

Konfa 17/18
Som många redan vet, blev det ingen Konfa i höst. 
Det har med att göra att många ungdomar vill vänta 
in sina kompisar för att kunna gå konfa ihop. Vi ser 
fram emot att få köra Konfa i höst istället. Mer infor-
mation om det kommer i slutet på vårterminen. 

Nya Satsningar
Vi vill göra kyrkan till en attraktiv plats. Vi vill skapa en 
WOW känsla för ungdomarna när dom kliver innanför 
dörrarna. ”Här har någon varit före för att göra det 
trevligt för att JAG ska komma”. Den känslan vill vi 
skapa. Därför vill vi satsa på att köpa in ny dekor som 
lyser upp och ger en fräsch ungdomlig karaktär. Vi 
kan läsa i gamla testamentet hur man pyntade Her-
rens hus med en massa av olika prylar, ljus, ädelste-
nar och allt vad det var. Man kan läsa hur mycket som 
helst om vad som skulle ordnas. Man ville göra Guds 
hus till en attraktiv plats!  

Förändringar
Vi har i många år varit kluvna och diskuterat fram och 
tillbaka om vi ska arrangera skidläger för ungdomarna 
eller inte. Vi tog upp ärendet i församlingsledningen 
den 10/10-2017 och landade i ett beslut om att inte 
göra det. Beslutet grundar sig i olika anledningar. 
En orsak som rör den större gruppen som vi möter 
regelbundet i vår ungdomsverksamhet, är att det 
saknas ett intresse för att åka skidor. Man är helt 
enkelt inte intresserad av att ge en hel vecka åt detta. 
Vi upplever att många hellre vill satsa sin lediga tid 

på Unite konferensen (4 dagars läger) som ligger tätt 
ihop med sportlovsveckan och att man uppskat-
tar kortare utflykter, som tillexempel Hillsong Y&F 
kvällarna vi åkt på. Ett ytterligare skäl är att det finns 
många bland oss som inte råd med den sortens 
läger. Vilket är helt förståeligt eftersom skidläger är 
3 gånger så dyrt som ett vanligt läger. Vi känner att vi 
behöver hitta en väg där fler kan få bli inkluderade. 
Våra medarbetare i Sionförsamlingen i Linköping 
känner till vårt resonemang och de visar oss stor gen-
erositet i att bjuda med oss att få åka med på deras 
läger i Vemdalen utan att vi behöver belastas med att 
ordna med ledare och planering. 
Korskyrkan som vi tidigare ordnat läger ihop med, 
kommer att köra ett eget läger och dom är öppna 
för att ta emot de ungdomar som vill åka. Det är vi 
tacksamma för!

Unga Vuxna [YA] 2018
I början på höstterminen 2017, insåg vi redan på 
upptakts gudstjänsten att det fanns ett behov för 
en grupp nyinflyttade unga vuxna som besökte vår 
kyrka. Utan större reflektion och planering startade vi 
gemenskaps träffar som hållits igång varannan vecka 
på olika caféer på stan, där har unga vuxna fått mö-
jligheten att få connecta med varandra. Vi ser goda 
resultat i nyfunnen vänskap och fortsatt deltagande i 
gudstjänstfirandet. 
Maria Agirman som är vår ungdomspastor, kommer 
fortsätta att hålla igång träffarna och kommer vara 
ansvarig för [YA].
Verksamheten riktar sig till unga vuxna mellan 19-30 
år ish och hålls på onsdagar varannan vecka 18.00-
19.30. 
                       Maria Agirman
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Youth Nkpg
Hösten 2015 inledde Maria Agirman en förändring av 
ungdomsverksamheten och Youth föddes. Sedan 
dess har mycket hänt och vi har fått se många ung-
domar ta emot Jesus och nya ungdomar kommer 
regelbundet till Youth vilket vi är mycket glada för. Vår 
längtan är att Youth skall vara en plats dit man känner 
sig välkommen, dit man vill ta sina kompisar och där 
Jesus får vara i centrum för gemenskapen.
Under några års tid har vi haft ett samarbete med  
ungdomarna i Linköpings Pingstkyrka och det har 
varit roligt att se hur relationer byggts mellan ung-
domarna i Linköping och Norrköping. När vi läser i 
Nya testamentet ser vi hur de första kristna stötta-
de och uppmuntrade varandra och vi tror att vi är 
kallade att göra det samma. Utöver samarbetet med 
Linköping har vi under våren även haft besök av OC 
som är namnet på ungdomsverksamheten i Västerås 
Pingstkyrka. Vi är tacksamma för allt det goda Gud 
har gjort för och genom oss den gångna våren och 
ser fram emot vad han har förberett framöver.
Youth hade sin uppstart den 31 augusti och kommer 
att träffas fredagar med start från kl. 19.00. Utöver 
de vanliga ungdomssamlingarna kommer vi dels ha 
en ungdomssamling tillsammans med CLUB från 
Pingstkyrkan i Linköping och dels kommer vi testa ett 
nytt koncept med talkshow. Information inför varje 
samling läggs upp på sociala medier och finns även 
tillgängligt via hemsidan.

Förändringar
I början av maj avslutade Maria Agirman sin tjänst 
som ungdomspastor i Norrköping och i hennes ställe 
började Fredrik Nyman från Linköping som ung-
domsledare på deltid. Från och med tonårslägret på 
Bjärka-Säby har han gått in i en heltidstjänst. Några 
större förändringar av ungdomsarbetet utöver detta 
kommer inte ske i höst utan eventuella förändringar 
sker först till våren 2019.  

Together NKPG
Vi har sedan tidigare haft ett samarbete med övriga 
kyrkor i och omkring Norrköping som vi kallar Tog-
ether NKPG och där vi möts tillsammans vid ett par 
tillfällen per termin för att ha en gemensam ungoms-
samling. Kontakt har tagits med Korskyrkan som i sin 
tur har skickat frågan vidare till Vidablickkyrkan om 
att köra Together NKPG vid två tillfällen även i höst. 
Vi hoppas att lära av och inspirera varandra i vårt ge-
mensamma uppdrag att vinna Norrköping för Kristus 
och vi är glada över detta samarbete.

Konfa 18/19
Förra läsåret hade vi som bekant ingen konfa då 
många ungdomar ville gå konfa tillsammans med 
sina kompisar. Inför kommande läsår kommer vi köra 
konfa onsdagar från klockan 16.00 med start 12/9. 
För anmälan och mer information kontakta Fredrik 
på: fredrik@norrkopingpingst.se.

Utmaningar Framåt
Att fler ungdomar har hittat ett hem i vår kyrka är 
vi givetvis tacksamma för, men med det kommer 
nya utmaningar. Vi vill skapa en plats där ungdomar 
känner sig trygga, personligt sedda och där de får 
möta Gud. Just nu är vi i ett läge där vi behöver fler 
ledare som vill vara med och skapa morgondagens 
ungdomsverksamhet.  
                       Fredrik Nyman
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Nya Studentpastorn 
Vill Bygga Relationer
38-årige Mattias Sennehed tillträder i höst som ny studentpastor i Linköping och Norrköping. 
Tjänsten beskriver han som en drömtjänst och har en vision om att inte bara kopiera det 
företrädaren Staffan Johansson Hejdegard gjorde utan även lyssna in vad Gud har för tank-
ar om framtiden. 

E fter	 30	 år	 i	 tjänst	 klev	 studentpastorn	Staffan	 Johansson	
Hejdegard	 åt	 sidan.	 Huruvida	 tjänsten	 var	 attraktiv	 att	
söka	 eller	 inte	 visste	 inte	 Linköpings	 Frikyrkoråd	 som	

utannonserade	tjänsten	 i	 februari	 i	år.	Men	intresset	visade	sig	
vara	stort	med	runt	30	sökande.
	 Direkt	Mattias	Sennehed	såg	att	tjänsten	var	ute	bestäm-
de	han	sig	för	att	söka	den	och	beskriver	den	som	en	drömtjänst.
	 –	I	mina	 tidigare	 tjänster	har	 jag	haft	 förmånen	att	 få	
jobba	med	unga	vuxna.	Det	kommer	jag	även	få	göra	i	den	här	
tjänsten, så den passar mig perfekt, säger han.
	 Sedan	 2014	 har	 Mattias	 Sennehed	 varit	 en	 av	 past-
orerna	i	Europaporten	i	Malmö.	Dessförinnan	var	han	ungdoms-
pastor	i	sin	hemstad	Linköping.	Beslutet	att	det	var	dags	att	läm-
na	Malmö	hade	familjen	Sennehed	redan	fattat	när	Mattias	fann	
annonsen,	men	de	hade	ännu	inte	fått	något	tydligt	tilltal	om	vart	
Gud	ville	leda	dem.
	 –	Min	fru	Linnea	var	klar	med	sin	pastorsutbildning	på	
ALT	(Akademi	för	ledarskap	och	teologi)	och	hade	en	dröm	om	
att	få	jobba	som	föreståndare	i	någon	församling.	När	Pingstkyr-
kan	i	Motala	gick	ut	med	att	de	sökte	ny	föreståndare	såg	vi	en	
möjlig	lösning	som	skulle	funka	för	oss	båda	då	min	sökta	tjänst	
enbart	innebar	jobb	på	vardagar.	
 

åde	Mattias	och	Linnea	fick	de	tjänster	de	hade	sökt	och	
i	slutet	av	juli	gick	därför	flyttlasset	till	Motala.	Därifrån	
kommer	Mattias	att	pendla	till	Linköping	och	Norrköping.	

Tjänsten	 som	 är	 75	 procentig	 är	 uppdelad	 på	 50	 procent	 i	
Linköping	och	25	procent	i	Norrköping,	vilket	kommer	innebära	
att	Mattias	kommer	arbeta	 i	Norrköping	en	dag	i	veckan.	Den	

deltidstjänst	han	vid	årsskiftet	tillträdde	som	Pingst	Unga	Vuxna	
konsulent kommer han parallellt ha kvar.
	 –	Drömmen	är	att	jag	på	sikt	inte	ska	behövas	utan	få	
stå	på	sidan	och	heja	på.	I	dagsläget	finns	det	inte	möjlighet	att	
gå upp på heltid som studentpastor, men skulle mer pengar kom-
ma	in	vore	det	en	dröm.	
	 Studentpastorslönen	 är	 det	 de	 lokala	 frikyrkorna	 som	
står	 för.	Pingstkyrkan	 i	Renströmmen	är	en	av	 församlingarna	
som	är	med	och	supportar.	Mattias	kommer	bygga	relation	med	
de	 stöttande	 församlingarna	 men	 kommer	 inte	 kunna	 komma	
och predika hos alla.
	 Till	skillnad	från	Mattias	tidigare	pastorstjänster	ingår	
mindre predikan i denna tjänst.
	 –	 Jag	 kommer	 sakna	 att	 predika	 i	 den	 utsträckning	
jag	gjort	 tidigare.	Jag	kommer	predika	på	den	kristna	student-
föreningens	gudstjänster.	Jag	kommer	också	vara	kaplan	för	den.	
I	övrigt	handlar	min	tjänst	mycket	om	att	bygga	relationer	både	
med elever och personal.
	 Visionen	han	har	är	tvåvingad.	Dels	vill	han	vara	med	
och hjälpa de kristna studenterna att mogna i sin tro och dels nå 
helt	nya	som	ännu	inte	tror.
	 –	Jag	vill	inte	bara	kopiera	det	Staffan	gjort	utan	lyssna	
in	Gud	vad	han	vill,	säger	Mattias.

är	Mattias	inte	jobbar	är	hans	stora	intresse	att	kasta	fris-
bee.	Han	 tävlar	 då	och	då	 i	 discgolf	 (frisbeegolf)	 och	
har	 varit	med	 i	 SM.	Men	 allra	mest	 betyder	 familjen	

för	Mattias.	Det	är	frun	Linnea,	sonen	Josua	(10	år)	och	dottern	
Alice	(8	år).

B N
       Rickard Bransell
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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.


