
                                                        

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.  

     Stefan Claar     Susanne Borén    Fredrik Nyman 

  Sidorna 7-8 



Inför år 2013 gjorde vi verksamhetsplaner för första 
gången för all vår verksamhet. Det hjälper oss i flera 
avseenden. Det som varit ledstjärna i utformandet av 
våra verksamheter är vår gemensamma vision.  
 

”Vi vill beröra alla Norrköpingsbor med det goda bud-
skapet om Jesus”.  
 

Finns det något bättre att förmedla än Jesus till våra 
medmänniskor!? Nej, svaret är enkelt! Vad vi har att 
kämpa mot det är risken att man flyttar horisonten och 
perspektivet närmare sig själv. Konsekvenser av dessa 
tendenser är tydliga att se i samhälle och omgivning. Vi 
behöver hålla det klart för oss, så inget får hindra det 
allra viktigaste, nämligen att Guds rike får utbreda sig 
med alla dess enastående konsekvenser. 
 

Helt nyligen tog jag del av, några av, Steve Jobs sista 
ord. Han dog som miljardär med en förmögenhet på 7 
miljarder dollar. Han dog av cancer 56 år gammal. 
 

”I andras ögon är mitt liv essensen av framgång, men 
bortsett från jobbet hade jag lite glädje. Och till slut är 
rikedom bara det som jag är van vid. I det här ögon-
blicket, när jag ligger på sängen, sjuk och minns hela 
mitt liv, inser jag att all min framgång och rikedom jag 
har är meningslös inför den överhängande döden.”   
 

Du kan hyra någon för att köra bil åt dig, tjäna pengar 
åt dig - men du kan inte hyra någon för att bära sjukdo-
men åt dig.  Man kan hitta det materiella, men det 
finns en sak som inte kan hittas förlorat - ”LIVET”.  

Vi kan ta del av sådana ord men ändå bli lurade att flyt-
ta synranden närmare oss själva. Jag tror det är av stor 
vikt att tänka till inför ett nytt år och hur vi riktar och 
utformar det vi gör i församlingen.  
 

På 90 talet mötte jag en pastor från Kanada som var 
brutalt ärlig, när han sa, att i vår kyrka kommer man för 
att det är bra för en själv. Men det är inte många som 
bryr sig, om det kommer nya, om människor blir fräls-
ta. Jag minns min kraftiga reaktion vid de orden. Men 
risken finns där för oss också, att församlingen blir en 
förening bland andra föreningar som finns för min 
skull, istället för en levande organism med Jesus som 
huvud och riktgivare. 
 

Därför är det av så stor vikt att tänka till inför det nya 
året. Att bekämpa tendenser till egoistiskt och individu-
alistiskt tänkande. Om du vill gå snabbt - gå en-
sam!  Men om du vill gå långt - gå tillsammans. 
 

Nu går vi tillsammans in i 2020 och det bästa av 
allt: Herren själv är med oss och bistår oss och 
bekräftar sitt eget ord! 
 

Stefan Claar 
 

Verksamhetsplaner 2020 
Underlag till detta dokument har lämnats av ansvari-
ga för de olika verksamhetsgrenarna. Texterna har 
redigerats in slumpvis vilket markerar att varje del är 
viktig i helheten.  Sammanställning och redigering har 
gjorts av Sven Brus. Se detta som ett ”levande doku-
ment” för en verksamhet i ständig utveckling. Placera 
gärna dessa planer på din ”böneplats” !! 
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011-4701501 
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011-4701503 
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Fredrik Nyman  
Ungdomspastor 
011-4701502 
fredrik@norrkopingpingst.se 

Pingstkyrkan 
Drottninggatan 1 
602 39 Norrköping 
Telefon 011-4701500 
 

info@norrkopingpingst.se 
Bankgiro 125-3939 
Swish  1234653143 



Alpha 
Det är en stor förmån och en stor glädje att kunna er-
bjuda alla i Norrköping en grundkurs i kristen tro och 
dessutom på ett fräscht sätt. Vi vet att våra kurser har 
varit mycket uppskattade av dom som gått kursen hit-
tills.  Kursen består av olika delar; 
- mat vid dukade bord 
- intressanta fördrag i givna ämnen 
- samtal om dagens tema 
 

Britt-Marie Lager och Göran Karlsson ser till att vi får 
god mat vid varje tillfälle.  
 

Det som är bra med Alpha är att vem som helst kan gå 
kursen, har du varit kristen hela livet kan du ändå gå, är 
du ny i tron passar kursen bra. Här kan man ställa dom 
frågor man har och det finns inga dumma frågor. 
 

Kontakt: Stefan Claar, Susanne Borén, Rolf o Eva Thor-
valdsson. 
 

Barn 
Barnrådets uppgift är att planera församlingens barn-
verksamhet och se till så att alla delar fungerar. Vi be-
slutar 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 varannan söndag 
är förlagd parallellt med förmiddagsgudstjänsten. Vi 
samlas 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 mycket 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). Målet med 
kids+ är att barnen ska fogas samman som grupp och 
känna tillhörighet i församlingen.  
 

Under våren vill vi satsa på fler kids+ träffar och även 
ses en del söndagar i samband med gudstjänsten. Un-
der året arrangeras ett par regionträffar för barnledare 
inom Pingst FFS. Vi har för avsikt att skicka flera våra 
barnledare på en sådan träff för inspiration och under-
visning. Vi som sitter i barnrådet är: Anna-Sara Sand-
vik, Elisabeth Andersson, Per Berglund och Tobias Lind. 
 

Ungdom 
Pingstkyrkans ungdomsverksamhet bär namnet Youth 
och vårt mål är att skapa en mötesplats för ungdomar 
mellan 13-19 år i Norrköping. Vi träffas med vissa un-
dantag på fredagar och då brukar vi ha ett ungdomsmö-
te tillsammans. Ibland har vi dessa ungdomsmöten till-
sammans med CLUB som är Youths systerverksamhet i 
Pingstkyrkan i Linköping. 

Kommande år inleds med UNITE20 som är en ungdoms-
inriktad nyårskonferens i Jönköpings pingstkyrka. Under 
hösten 2019 tillfrågade vi några nya ledare till ung-
domsverksamheten och under 2020 är tanken att kon-
solidera ledargruppen. Vi kommer även  genomföra en 
omstrukturering vad gäller upplägget på fredagarna så 
vi börjar med undervisning följt av lek, gemenskap och 
samvaro och därefter lovsång och förbön tillsammans. 
Tanken är att förenkla för nya att komma in i gemen-
skapen samt få samman gruppen mer. 
 

Ett läger tillsammans med övriga pingstförsamlingar i 
Östergötland kommer äga rum vid Nya Slottet Bjärka-
Säby utanför Linköping vecka 30 och temat för lägret 
kommer vara ”witness - våra ögon har sett Herren”. 
 

Samarbetet mellan Norrköping och Linköping planeras 
fortsätta som tidigare då vi sett det bära frukt på läger 
och ungdomarna har skapat kontakter mellan städerna. 
En tanke finns även att utöka detta till övriga försam-
lingar i Östergötland och därmed få samman regionen. 
 

Kontakt; Fredrik Nyman. 
 

Seniorer 
Seniorrådet har en önskan och det är att fler i Norrkö-
ping ska upptäcka vem Jesus är. Men också att främja 
gemenskapen i seniorgenerationen och dom som är 
daglediga. Vi ser att gemenskap är något en hel del sak-
nar. För att öka gemenskapen mellan oss satsar vi på 
olika samlingar som vi önskar ska passa människors be-
hov. Både vad gäller undervisning och gemenskap. 
 

De områden vi ansvarar för är följande: Bibelstudium, 
sopplunch med önskesånger eller olika teman, gemen-
skapsdagar, stickcafé, alla dessa samlingar är uppskat-
tade av många människor och vi når olika personer med 
våra samlingar. En annan viktig verksamhet som ligger 
inom senior är besöksverksamheten. 
 

Kontakt: Seniorrådet: Susanne Borén ordförande, Beula 
Widenborg, Maria Rodriques, Brunilda Orelana, Eva 
Lammi, Sven-Ove Lernberg. 
 

Smågrupper 
Smågruppsarbetet är en viktig del av församlingens ar-
bete som sällan eller aldrig syns utåt. Det ligger i dess 
natur. Här ska man känna att man kan få vara sig själv 
och skyddad. I ett samhälle där individen är viktig är det 
också viktigt att få känna samhörighet med andra. Vi 
har ett antal grupper men fler skulle behövas. Många 
fler behöver känna gemenskap med andra kristna. Att 
starta en smågrupp är inte svårt. Den kan se ut på olika 
sätt och ha olika innehåll. Det som ska genomsyra alla 
grupper är att vi talar väl om och ber för församlingen 
och varandra.    

Kontakt;  Annika Gårdestig, Susanne Borén 
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Bok och musik 
Vi är stolta över vår butik, det finns ett brett utbud av 
böcker och inte bara kristen litteratur. Vår önskan och 
vårt mål är att även icke kyrkvana ska hitta till Ren-
strömmens bok och musik. Butiken är öppen måndag – 
fredag mellan 11-16. Den sköts då av restaurangperso-
nalen. Under söndagen är butiken öppen före och efter 
gudstjänsten. 
 

Kontakt: Jan Borén. 
 

Solrosorna 
Vi vill ta vårt uppdrag på allvar att genom sången och 
musiken och ett gott ord från Bibeln sjunga och berätta 
om Jesus för den äldre generationen i vår stad. Vi 
sjunger två, ibland tre gånger i veckan, på olika äldre-
boenden i vår stad. Under detta år har vi sjungit vid 60 
tillfällen. Vi har också en sångövning i månaden. 
 
De sista åren ser vi ett ökat intresse av att vi kommer 
till de olika boendena. Vi måste tyvärr säga nej till en 
del förfrågningar för att vi inte kan ta mer än vi redan 
har. Ingvar Holmberg hjälper oss en del och han har 
tagit ansvar för ett av boendena i stan. Vi är idag 25 
inskrivna i kören, men det finns plats för fler. Tag kon-
takt med någon av ledarna om du vill vara med. 
Kontakt: Maj-Britt Sandberg, Susanne Borén. 
 

Styrelsen  
Styrelsen har enligt svensk lag och församlingens stad-
gar det juridiska och ekonomiska ansvaret för försam-
lingen. Styrelsen vill också med ett tydligt och öppet 
ledarskap beröra människor om det glada budskapet 
om Jesus Kristus. 
 

För att lyckas med vårt uppdrag krävs ett nära samar-
bete med såväl församlingsledare, pastorsteam, bolag 
och framförallt församlingen. Information till försam-
lingen från styrelsen sker främst genom församlings-
möten och medlemsbrev. 
 

Styrelsens ledamöter har en mandatperiod på ett år 
och välj på det administrativa årsmötet utifrån bered-
ning och förslag från valberedningen. Styrelsen har 
också en ordförande som väljs på beredning och för-
slag från församlingsledarna. Ordförande är en av de 
invalda ledamötena. 
 

Som styrelse vill vi under 2020 förvalta församlingens 
medel på bästa sätt för att fler människor ska möta 
Jesus och att vår församling utvecklas. Det innebär ock-
så att församlingen fortsatt ser behovet av att hålla i 
den goda utvecklingen under 2019 gällande insamlade 
medel. 
I församlingen finns en inriktning gällande föryngring 
och utveckling av våra verksamheter. Styrelse och för-

samlingsledare kommer under 2020 att samverka ännu 
tydligare och på så sätt skapa engagemang och utveck-
ling. Vi tror att det är nödvändigt att vi vågar se på det 
som fungerar, men också det vi behöver förändra.  
 

Styrelsen;  
Hanna Geronson – ordförande, Stefan Claar- vice ordfö-
rande, Kenneth Wåhlberg, Kjell Petersohn, Lars Glän-
neskog, Mikael Forsberg, Maria Kilström, Ingemar Bag-
ler, Sven Brus. 
 

Församlingsledarna 
Församlingsledarna är av församlingen utsedda och 
inför Gud avskilda att leda och ha det yttersta ansvaret 
för församlingens verksamhet, förkunnelse, lära, mål-
sättningar, strategier, inriktningar, omsorg etc. 
Församlingsledarna möts på tisdagkvällar var tredje 
vecka till överläggningar, bön och rådgivning. Försam-
lingsledarna verkar utifrån församlingens vision och 
med en vilja att vår vision får genomsyra och prägla allt. 
 

Under 2020 fortsätter vi processen med önskan att för-
djupa, bredda och föryngra engagemanget i vår försam-
ling vilket känns viktigt och angeläget. Vi siktar också på 
att få föreslå nya förslag på församlingsledare till för-
samlingen och att få avskilja dem under detta år. Det 
känns angeläget och viktigt. 
 

Församlingsledare är: 
Mikael Forsberg, Rolf Thorvaldsson, Samuel Lagerqvist, 
Elisabeth Andersson, Ermias Teweldebrahn, Jona Dera, 
Fredrik Nyman, Susanne Borén och Stefan Claar. 
 

Internationellt 
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 berör 
människor i alla situationer oavsett vem man är och att 
alla människors lika värde är centralt.  
 

Församlingens 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. 
 

2020 fortsätter församlingen att stödja familjen Logh i 
Australien och deras arbete tillsammans med organisa-
tionen MAF. Utöver detta kvarstår vårt arbete i 
Indien och Thailand med både bibelskola, pionjärarbete 
och hem för utsatta barn och kvinnor. 
 

Under året har vi också fortsatt utbytet med försam-
lingen Ebenezer Church i Port Elizabeth vars arbete 
fortsätter att växa. I år invigdes till exempel ett gym i 
anslutning till kyrkan. Under hösten 2019 genomfördes 
ett missionsmöte under parollen ’Samma 
värld’.  
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Detta möte får ses som ett startskott för tänkta sats-
ningar under kommande året för att öka medvetenhe-
ten samt uppmuntra för engagemang i internationella 
frågor. Allt internationellt arbete är genomförbart ge-
nom det arbete som bedrivs på Erikshjälpen Second 
Hand i Norrköping, där vi som församlingen bidrar med 
volontärarbetare.  
 

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

Essens 
Det är namnet på en ny satsning detta nya år. En varm 
innehållsrik kväll där människors berättelser står i fokus 
i samtalsintervjuns form. Vi kommer att genomföra det 
på onsdagskvällar och det blir ett alldeles utmärkt tillfäl-
le att ta med goda vänner och släktingar. Premiären 
den 26 februari kommer att handla om dramatiken när 
bibelskoleklassen på 19 elever och två lärare från 
Pingstkyrkan i Jönköping hade varit i Tallinn under hel-
gen och var på väg tillbaka till Stockholm med färjan 
Estonia. Om den dramatik och tragedi som utspelades 
då. Flera tillfällen återkommer från Essens. 
 
 

Cafe YA;VA 
Tiden efter gymnasiet är en period då många rör på sig 
för arbete och studier. Norrköping är genom universite-
tet en stad dit många unga vuxna flyttar, något som 
utmanar oss som församling. Vi har en tradition av att 
leda barn och unga in i den kristna tron.  Men vad hän-
der efter gymnasiet när den som ett år tidigare gick på 
ungdomssamlingar i sin hemförsamling nu studerar på 
högskola i en ny stad långt därifrån? Hur välkomnar vi 
dem in i vår församling och hur ger vi dem verktyg att 
möta de frågor som uppstår? 
 

Under våren kommer vi att öppna upp en ny mötesplats 
för unga vuxna i Norrköping och vi kallar den för Café 
YA:VA. Tanken med Café YA:VA är att skapa en plats där 
unga vuxna kan mötas och närma sig bibelordet tillsam-
mans med andra i samma livssituation. Det är inte en 
komplett lösning på frågorna ovan, det är en utmaning 
vi gemensamt bär, men förhoppningsvis är detta ett 
steg på vägen. 
 

Café YA:VA kommer att äga rum en söndag i månaden. 
Varje kväll inleds med fika och gemenskap. Därefter 
följer ett intressant bibelstudium, samtal om det vi hört 
och möjlighet till frågor. Vi hoppas att på detta sätt ge 
möjlighet att på ett avslappnat sätt komma in i försam-
lingsgemenskapen, lära känna nya människor och sam-
tidigt få möjlighet att fördjupa sin bibelkunskap. Vårens 
datum för Café YA:VA är följande: 2/2, 1/3, 26/4, 17/5. 
 

Ansvarig; Fredrik Nyman. 

Närradion 
Sedan mer än trettio år sänder församlingen över Norr-
köpings Närradio. Vår del heter ”Radio Pingst”. Vi sän-
der på tisdagar och söndagar. På tisdagar sänds Con-
cord, ett magasinsprogram med musik och vittnesbörd, 
och ”Toner och tankar” med Ingvar Holmberg. Sönda-
gens sändningar startar med finska på morgonen. Det 
programmet har lyssnare långt utanför Norrköping.  
 

På kvällen sänds förmiddagens predikan och går sedan 
över till förbönsprogrammet ”Hallå medmänniska”. Vi 
har planer på ytterligare ett par program, varav ett blir 
på engelska. Det finns inga siffror på antalet lyssnare, 
men vi märker att vi behövs, då vi av någon anledning 
inte kunnat sända. Till vår glädje får vi då och då upp-
muntran av lyssnare, som uppskattat våra sändningar. 
 

På grund av brist på programledare och tekniker kan vi 
ibland inte uppfylla våra löften 
önskningar och visioner. Vi längtar efter fler medarbe-
tare. Om du har idéer om program så är du välkommen 
att presentera dem, och du kanske blir vår 
nya medarbetare. 
Sändningar: 
Söndagar 9–10 Finskt program 
Söndagar 18–20 Hallå medmänniska + predikan 
Tisdagar 18–19 Concord 
Tisdagar 19–20 Toner och tankar med Ingvar Holmberg 
 

Gudstjänster 
Det centrala i våra gudstjänster är att det får vara som 
namnet anger. En Guds tjänst. Där alla är gudstjänst-
deltagare, inte bara mottagare för att få utan även för 
att ge. Skänka Herren sin tacksamhet och lovsång. 
Goda vanor är av största betydelse. Säg en godare och 
mer berättigad vana än att på söndagen sätta Guds 
Ords förkunnelse i centrum och ge Herren sin tacksam-
het, lovprisning och delta i förböner tillsammans med 
andra.  
 

Gudstjänsten har en unik plats i församlingen för där 
möts människor med olika åldrar, bakgrund, etnicitet, 
smak och erfarenhet av gudstjänst och frikyrka. Vid 
varje gudstjänst finns representanter ur vårt förebed-
jarråd som betjänar med förbön och handpåläggning 
 

Under 2020 vill vi fortsätta verka för en föryngring i 
medverkan både vad gäller mötesledning sång, musik 
och olika typer av agerande. Vi har under året som gått 
få se några nya unga mötesledare.  
 

Det avser vi fortsätta med. Vi önskar också att vi under 
detta nya år kan höja medvetandet av ett i Jesu namn 
firande av gudstjänst. Att inte se den som något bra för 
mig själv bara, eller något jag konsumerar och kanske 
nöjer mig med att recensera.  
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Butiken på Ingelsta har nu en positiv utveckling och har 
under 2019 haft sin starkaste utveckling på 15 år. Buti-
ken vill vara en social mötesplats för människor i vår 
stad. Samtidigt är målsättningen att överskottet av för-
säljningen skall komma utsatta människor med stora 
behov i andra länder till stöd och utveckling.  
 

Kontakt:  Sören Ajdert. 
 

Renströmmen 
Renströmmen är en välkänd och mycket uppskattad 
mötesplats i Norrköping. Vi vill fortsatt sträva efter att 
vara en populär plats för såväl företag och myndigheter 
som för familjära festtillfällen.  
 

Renströmmen kan också vara en plats för praktikanter 
och nyanlända att komma in på arbetslivet. Den ambi-
tionen har tagits emot positivt av arbetsförmedling och 
sociala verksamheter i Norrköping. 
 

Ett gott samarbete skall upprätthållas med församling-
ens funktionsgrupper och cafégrupper. 
 

Kontakt;  Kenneth Wåhlberg 
 

Ekonomi 
Varje del av Pingstkyrkans arbete, i Norrköping och i 
andra länder är beroende av medlemmars offervilja. En 
målsättning är att den positiva utveckligen av insamla-
de medel under 2019 skall fortsätta under 2020. Detal-
jer kring församlingens ekonomi kommer att presente-
ras vid det administrativa årsmötet. 
 

Kontakt; Mikael Forsberg. 
 

Musik 
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. Vi vill också skapa ett 
tydligt utrymme för var och en med tid för att lov-
sjunga, tillbe och lära känna Gud. Under 2020 vill vi 
fortsätta se musiklivet i församlingen växa på olika sätt. 
 

Vi har planer på att starta ett lovsångsteam som regel-
bundet ses för att spela och sjunga tillsammans, och 
som sedan tar det vidare in i gudstjänsterna. Detta för 
att dels öppna för fler att vara med, ge tid att öva och 
spela tillsammans, och dels för att vi ska kunna öppna 
fokuset uppåt, och kunna lovsjunga mer med hjärtat. 
 
Vi ser också gärna att musiklivet i församlingen växer  
utanför söndagarnas gudstjänster. Vi är öppna för, och 
vill gärna underlätta för, olika projekt och idéer där 
musiken används.  

Att vara gudstjänstens DELTAGARE är något så mycket 
mer. Det hjälper mig till att ha ett vidare perspektiv än 
det som kretsar till en själv. Bara det att finnas där för 
andra i förbön och att se andra, säga välkommen till 
nya eller nygamla mötesbesökare och finnas för Guds 
rikes skull i vår tid.  
 

Då blir man något så mycket mer än vad vi ibland sä-
ger, bänkvärmare.  Ett ord som undertecknad (SC) ogil-
lar i mycket hög grad. Tänk så värdefullt då man bjuder 
nya människor att komma att ”familjen” finns där! Då 
har varje gudstjänstdeltagare mycket stor betydelse. 
 

Hela vårterminen har vi en spännande predikoserie att 
se fram mot. Trons hjältar i gamla testamentet. En för 
varje söndag. (Se artikel i Medlemsbrevet) 
 

Gudstjänst på andra språk; 
Den eritrianska gruppen och den finsktalande har egna 
gudstjänster och andra aktiviteter och deltar därtill 
ofta i församlingens gemensamma verksamheter, som 
barnverksamhet, funktionsgrupper mm. 
 

Ljud och ljus 
Varje gudstjänst kräver fullgod teknik för ljud, ljus och 
bild. För dessa uppgifter finns behov av ytterligare 
medarbetare. 
 

Ansvariga; Pastorsteamet, församlingsledarna och mu-
sikrådet 
 

Funktionsgrupper 
De tolv grupperna har ett övergripande ansvar för 
värdskap och andra praktiska arrangemang kring våra 
gudstjänster. Därtill har grupperna ansvar för viss del 
av lokalvården i Renströmmen. En översyn pågår hos 
församlingsledare och styrelse av gruppernas ansvars-
områden och arbetsformer.  
 

Kontakt:  Susanne Borén. 
 

Information 
På Pingstkyrkans i Norrköping hemsida finns informa-
tion om församlingens målsättningar och olika verk-
samheter. I Norrköpings Tidningar annonseras varje 
vecka om de offentliga gudstjänsterna. Månadsvisa 
program finns att hämta vid gudstjänsterna.  
 

Medlemsbrevet och det årliga dokumentet Verksam-
hetsplaner är tillgängliga för alla medlemmar. 
 

Erikshjälpen  

Secondhandbutiken på Ingelsta är en verksamhet inom 
Pingstkyrkans intresseområde. Ett antal medlemmar 
arbetar i butiken som volontärer och butikens över-
skott möjliggör insatser i andra länder.  
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Den samlade berättelsen över 2019 ger en kortfattad be-
skrivning av det verksamhetsår som nu har avslutats. Den-
na återblick är utformad i en ordning som innebär översikt-
lighet och där en fördjupad beskrivning under varje rubrik 
kan återfinnas i de fastställda verksamhetsplanerna. 
 
De årliga verksamhetsplaner utformas av de aktiva på re-
spektive område, förankras hos pastorsteam, församlingsle-
dare och styrelse, och fastställs därefter genom beslut i års-
högtiden. Verksamhetsplanerna är vägledande för arbetet 
under det år som ligger framför. 
 
Ambitionen bakom varje verksamhetsområde är den vision 
och värdegrund som strävar efter att ”beröra alla norrkö-
pingsbor med det goda budskapet om Jesus Kristus”. Och 
därtill med ambitionen att erbjuda en miljö som är ”vänlig, 
vanlig, varm och vuxen”. En sådan grundsyn leder till att be-
trakta varje verksamhetsdel som betydelsefull. I konsekvens 
därmed har de olika verksamhetsgrenarna här ordnats i bok-
stavsordning. 
 

Alpha 
Alphakursen har erbjudits under både vår- och höstterminer-
na som ett koncept i trivsam miljö för att utforska kristen tro 
tillsammans med andra. Detta är en nära gemenskapsform 
som också ger förutsättningar till fördjupning av tron. Vid 
samlingarna erbjuds såväl samtalsgemenskap som måltids-
gemenskap. 
 

Andra språk  
Varje gudstjänst har ett tydligt inslag av nytillkomna från 
andra länder. Söndagens gudstjänst tolkas till engelsk. Guds-
tjänster och andra gemensamma aktiviteter hålls regelbun-
det och för finsktalande och andra språkgrupper. 
 

Barnrådet  
I anslutning till varannan söndagsgudstjänst erbjuds sön-
dagsskola för barn mellan 5 och 12 år. Målsättningen är att 
leda barnen fram till en personlig gudsrelation och en känsla 
av tillhörighet i den kristna församlingen. 
 

Bönesamlingar 
Fasta tider för bönesamlingar har varit tisdagar klockan 10 
onsdagar klockan 18 och torsdagar klockan 11.00. En miljö 
av värme och närhet ger utrymme till personlig förbön. 
 

Funktionsgrupper 
Många praktiska arbetsuppgifter i Renströmmen under veck-
an utförs genom frivilligt arbete. Dessa insatser innebär be-
tydande inbesparingar av personalkostnader. De tolv funk-
tionsgrupperna har också ansvar för de praktiska formerna 
vid gudstjänster och möten. En översyn pågår kring grupper-
nas ansvarområden.  

Allt för att fler ska ha möjlighet att få höra om det goda 
budskapet på ett sätt som känns bekant och tilltalande 
för dem. Vi vill också slå ett slag för egenkomponerad 
musik, vi vill vara en stöttande kraft för de som har 
egna sånger eller texter de vill bidra med till försam-
lingen. Det kan vara något som knyter oss samman, att 
vi sjunger “våra” sånger. 
 

Vi hoppas också på närmare samarbete med de som 
sköter tekniken, ljud och bild, då de ansvarar för en 
viktig del i gudstjänsten, och arbetar nära tillsammans 
med den som står på scenen. Vi vill uppmuntra och 
inspirera de som arbetar med den delen av verksamhe-
ten, och förhoppningsvis locka fler till det uppdraget. 
 

För att vi som församling ska bli mer samsjungna och 
som besökare få en chans att lära sig de sånger som 
sjungs, så kommer sångare och musiker få mer vägled-
ning kring valet av låtar. Vägledningen består av en 
pärm med noter, till vilken en Spotifylista finns kopp-
lad. Tanken är att den som är ansvarig för musiken i 
första hand vad gäller lovsång/gemensamma sånger 
under gudstjänsten väljer från den listan.  
 

Spotifylistan ska också finnas tillgänglig på församling-
ens hemsida så att alla kan lyssna hemma, alltså även 
för de som inte musicerar. Utöver listan tänker vi själv-
klart att man fritt väljer solosånger, och vi har ju också 
psalmboken Segertoner där vi har en musikalisk skatt 
att förvalta vidare. Listan som vi satt samman är blan-
dad med lite olika typer av lovsång, men med fokus på 
aktuella och nyare sånger. Den kommer att uppdate-
ras/revideras med tiden.  
 

Allt syftar till att så många som möjligt ska kunna kän-
na sig ännu mer 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 och lättare kunna hoppa in 
och vara med och spela då man kan låtarna. Det tror vi 
kommer bidra till en starkare gemenskap och en ännu 
mer lovsjungande församling som kommer närmare 
Gud. 
 

Musikrådet: Jakob Carnebring - ordförande, Karin Fre-
déricson, Maria Kilström, Åsa Åberg, Jan-Peter Lind-
skog, Håkan Jonsäll, David Geronson. 
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Pastorer  
Föreståndaren Stefan Claar är församlingsledarnas ordföran-
de och styrelsens vice ordförande. Susanne Borén är andre-
pastor med särkskilt omsorgsansvar och Fredrik Nyman är 
ungdomspastor.  
 

Seniorer 
Medlemmar som på grund av ålder och ohälsa inte kan delta 
i gudstjänster erbjuds hembesök av omsorgspastorn och och 
ett antal värdar. Dessa besök sträcker sig också till personer 
som inte har sitt medlemskap i Pingstkyrkan. Sopplunch och 
bibelstudium är uppskattade aktiviteter. Under årets gemen-
skapsdagar var temat ”Israel” med besök av Ulla och Philip 
Holmberg.   
 
Smågrupper 
Bön, samtal, och omsorg i den mindre gruppen har erbjudits 
också under detta år.  Den lilla gruppens gemenskap är av 
stor betydelse för att stärka gemenskapen i den större för-
samlingen.  
 

Styrelse 
Församlingens styrelse bär det ekonomiska och juridiska 
ansvaret för Pingstkyrkan i Norrköping. I nära samverkan 
med pastorsteam och församlingsledare läggs förslag till 
verksamhetsplaner och budget. Under året har Kjell Peter-
sohn avslutat uppgiften som styrelsens ordförande. Ny ord-
förande är Hanna Geronson. Vice ordförande är Stefan Claar 
och sekreterare är Sven Brus. 
 

Ungdom 
En träffpunkt under namnet Youth samlar ungdomar på fre-
dagskvällar. Målgruppen är unga 13-19 år. Undervisning, 
fika, film kan ingå i programmet. Vissa tillfällen har det varit 
gemensamma arrangemang med Pingstkyrkan i Linköping. 
Fredrik Nyman är ungdomspastor.  
 

Ekonomi  
Insamlingsresultaten under 2019 visar på en positiv utveck-
ling och är ett uttryck för ansvarskänsla och uppslutning 
kring målsättningar och arbetsformer. Förvaltningsberättel-
sen redovisas och föreläggs till beslut i det administrativa 
årsmötet i april.  Ekonomiansvarig i styrelsen är Mikael Fors-
berg. 
 

Slutord  
Pingstkyrkan i Norrköping har avslutat och härmed summe-
rat sitt 98:e verksamhetsår. Denna berättelse har, så långt 
möjligt, i koncentrerat sammandrag beskrivit året i ord och 
siffror. Bakom allt detta, och utom ramen för denna berät-
telse, finns de stora personliga insatser som varit en förut-
sättning för allt som beskrivits. Allt ger orsak till stor tack-
samhet till Gud och människor. Pingstkyrkans vision och vär-
degrund ligger fast och på denna grund vågar vi sträcka oss 
fram mot ett nytt år. 
 

Norrköping i januari 2020 
Sven Brus, enligt uppdrag   

 

 

Församlingsledare 
Uppgiften innebär ett ledningsansvar utifrån församlingens 
antagna vision. Målsättningen är skapa förtroende unåt och 
utåt och att vara framåtsträvande i sin tjänst. Församlingsle-
dare är; Stefan Claar (ordförande), Susanne Borén, Elisabeth 
Andersson, Jona Dera, Mikael Forsberg, Samuel Lagerqvist, 
Eremias Teweldebrahn, Fredrik Nyman, Rolf Thorvaldsson.  
 
Gudstjänster 
Söndagens huvudgudstjänst vill ha form och innehåll som 
rymmer undervisning, förbön och tillfälle till gemenskap. 
Målsättningen har varit att forma andligt starka gudstjänster 
i en välkomnande och trygg miljö. Tolkningen till engelska 
har uppskattats och inneburit ett ökat inslag av nysvenskar. 
Under sommarmånaderna har söndagens gudstjänst haft 
formen av cafémöte på kvällstid. 
 

Internationellt 
Engagemanget i andra länder har bland annat sträckt sig till 
Australien där familjen Tobias Log arbetar inom MAF. En 
relation upprätthålls med en församling i Sydafrika. I Indien 
och i Thailand stöds bibelskola, pionjärarbete och sociala 
insatser. 
 

Media och information 
På Pingstkyrkans hemsida lämnas information om gudstjäns-
ter och andra aktiviteter. Vidare finns där kontaktuppgifter 
till pastorsteamet. Månadsvisa programblad finns att hämta i 
kyrkan. Medlemsbrevet och Verksamhetsplanerna är publi-
kationer som lämnar information och förmedlar budskap. I 
Norrköpings närradio återutsänds söndagens  gudstjänst och 
andra program. 
 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet är vid årets slut 740. Under året har 13 nya 
medlemmar välkomnats, varav 9 genom dop. Medlemsanta-
let är vid året slut 740. Följande medlemmar har fått hem-
bud under år 2019. 
15 januari  Ulla-Britt Edström 
19 januari  Marie Hansson 
5 februari  Valborg Berggren 
Under våren  Perry Olsson 
13 april  Solveig Olsson 
29 april  Gudrun Carlström 
25 juni   Ragnar Trolin 
4 september  Gunnar Vidén 
14 oktober  Bengt Westerfjärd 
28 oktober  Gertrud Holmberg 
 

Vi tackar Gud för var och en av dessa och minns dem alla 
med saknad och stor tacksamhet. 
 

Musik 
Sång och musik utgör en central del av varje gudstjänstfiran-
de. Som förmedlare av ett budskap och som uttrycksform för 
tillbedjan. Lovsångsteam och solister har tillsammans fyllt 
denna uppgift. Gruppen Solrosorna har sin främsta uppgift i 
frekventa besök på vårdboenden i kommunen.  
  

Renströmmen Bok 
Bokhandeln är öppen vid söndagens gudstjänst samt på var-
dagar under restaurangens öppettider. 
 


