
Kära medlemmar i Pingstkyrkan i Norrköping! 
Här kommer lite information och en till önskan om en  

G O D   J U L  och  ett    G O T T   N Y T T   Å R! 
 
För mig personligen är det lite speciellt att skriva denna Jul- och Gott Nytt År hälsning. Det är 
nämligen sista gången jag skriver det som församlingens pastor. Den 9/6 fyller jag 65 år och 
går i pension, men innan dess har jag semester som behöver tas ut, vilket innebär att jag 
avslutar min tjänst som föreståndare den 27/4. 
 
Ny föreståndare 
Som det tidigare meddelats har det under en tid pågått ett arbete med att finna en ny 
föreståndare och församlingsledningen har funnit en kandidat som de enhälligt kan ställa sig 
bakom. 

- Denne pastor kommer att predika i gudstjänsten den 16 januari och vid Årshögtiden den 
23 januari kommer han av församlingsledningen föreslås som ny föreståndare.  

Därefter får församlingen ett antal veckor på sig att be över detta och ha möjlighet att till 
församlingsledningen komma med frågor och synpunkter. Avsikten är att vi ska kalla till extra 
administrationsmöte under februari för att fatta beslut i frågan. 
Låt oss fortsätta att tillsammans be över detta! 
 
Läget med pandemin 
Vi har alla levt under märkliga förhållanden de senaste åren på grund av Corona.  
Helt naturligt har det påverkat oss som församling på olika sätt. Är det någon gång det är 
viktigt att vi som församling håller ihop, står tillsammans i Ande, i bön och i inställning, så är 
det nu!  
För att vi ska kunna sitta med rätt avstånd vid våra samlingar så är kyrksalen avdelad så att 
man bara kan sitta på varannan bänkrad. Tack vare vår rymliga kyrksal kan vi breda ut oss 
och det ärmöjligt att mötas på ett smittskyddsäkert sätt och helt enligt de, just nu, rådande 
restriktionerna.  
Det känns mycket värdefullt att vi inte behöver begränsa antalet gudstjänstdeltagare! Tyvärr 
kan vi dock inte under rådande omständigheter servera kyrkkaffe.Samtidigt som detta skrivs 
vet vi inget om restriktionerna ändrats, men vi får följa och anpassa oss till den fortsatta 
utvecklingen. 
 
Ekonomin  
När vi drabbades av Coronapandemin fanns det en oro hur det skulle gå med vår 
gemensamma ekonomi. Det var dock med stor tacksamhet vi kunde konstatera att det 
kontinuerliga givandet förra året endast avtog marginellt trots problemet att vi inte kunde 
samlas och mötas till fysiska gudstjänster. 
Tyvärr är läget i år inte detsamma. Sedan i våras har vårt gemensamma givande minskat och 
just nu motsvarar skillnaden mellan vad vi har samlat in i år med vad vi samlade in i fjol en hel 
månads kostnader!  
Vi behöver med andra ord uppmuntra varandra till att ge av det vi har. Var och en efter sin 
förmåga, så att vi kan fortsätta den goda kampen i att vinna människor i Norrköping, i Sverige 
och i världen för Gud. 
Vi har alla mycket att vara tacksamma för. Inte minst vårt 100-års jubileum visade att Herren 
har varit med Pingstkyrkan i Norrköping och välsignat oss rikligen. 
 
 
 
 



Vår Second Hand butik Erikshjälpen. Avslut av tjänst och nyanställning. 
Vår högt värderade och uppskattade butikschef Hanna Hägg har slutat för att istället gå in i 
tjänsten som regionchef. Hon har utfört en ovärderlig insats som butikschef och ledning av 
arbetet när vi startade i vår nya butik på Järngatan 23. Vi är mycket tacksamma för Hanna! 
När hon nu är regionchef för vår region, har vi ändå känslan av att vi inte förlorar henne. Det 
känns fint att hon fortsätter på det sättet och vi önskar henne och hennes familj stor 
välsignelse. 
 
Den nya butikschefen heter Anna Hansdotter och bor i Norrköping. Hon har studerat 
Ledarskap och utveckling och arbetade nu senast som verksamhetsutvecklare på Norrköpings 
kommun. Vi säger ett varmt välkommen till Anna och önskar henne stor välsignelse i dessa 
nya uppgifter tillsammans med oss.  
Ett tack och ett välkommen återkommer vi till i någon gudstjänst framöver! 
 
Renströmmen 
Församlingens två bolag har naturligtvis också blivit starkt påverkade av pandemin. 
Förvaltningsbolaget som har sina intäkter i form av hyror från Scandic hotels, lägenheter och 
Renströmmen har haft en nedgång av hyror men en normal kostnadssida. Detta gör att det 
ekonomiska resultatet visserligen blir plus men med väsentligt lägre belopp än tidigare år 
innan Corona. Ett minskat kassaflöde gör att planerat underhåll får flyttas fram i tiden. 
 

Restaurang och konferens har drabbats mycket hårdare eftersom våra intäkter från mat och 
konferens i år bara var en bråkdel av tidigare år. Vi har mött lägre omsättning med att ha 
personalen delvis permitterad under första delen av året. Under hösten har konferens och 
matservering återhämtat sig på ett positivt sätt när restriktionerna i samband med 
smittspridning försvann. Vi såg fram mot mera normala förhållanden men är naturligtvis 
mycket oroade av vad som kan komma vid en ny smittvåg. 
 

Dialogen kring försäljning av hotelldelen fortsätter men kan fördröjas av ytterligare 
pandemirestriktioner.Osäkerhet påverkar bankens syn på finansiering. 
 

Ha hela vår verksamhet som ju inkluderar bolagen i era förböner. 
 
Årshögtid, bönevecka och ekumenisk bönekväll 

- Söndag den 23 jan 11:00 firar vi årshögtid. En högtid vi ser fram mot! 
 
Vecka 3 har vi en bönevecka inför det nya året och det som är på gång. 
Med start tisdagen 18 jan kl 18:00 och sedan bön varje kväll fram till och med fredag.    
På torsdagen har vi även bön kl 10:00.  
(De vanliga bönetillfällena varje tisdag 10:00 flyttas därmed till torsdagar 10:00 
fortsättningsvis) 
 

- Onsdagskvällen den veckan, 19/1, möts vi till ekumenisk bön i vår kyrka. En 
arbetsgrupp av pastorer har planerat tillfället och vi har även besök av Kerstin 
Oderhem som talar. Kerstin är präst och missionsföreståndare för EFS. 

 
 

HERREN GER STYRKA ÅT SITT FOLK,  
HERREN VÄLSIGNAR SITT FOLK MED FRID  

Ps 29:11 
 
 

//Stefan Claar tillsammans med församlingsledningen 


