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Vart  

är vi/du 

på väg? 



Nystart 

Vi i församlingsledningen ser, precis som du, att vi behö-

ver utveckla och förändra vår församling för att inte dö 

ut, utan vara en levande församling. Vi tror på en nystart 

i vår församling. 

Vi har nu lämnat en pandemi bakom oss, för-

hoppningsvis, och går mot det ”nya” normala. De 

dryga två åren har gett oss tid att tänka på vad 

som är viktigt för dej och mej. Det har också in-

neburit att den tendens vi såg i församlingen 

med minskat engagemang innan pandemin har 

förstärkts.  

Nu tror vi på en nystart, där barn och unga får ta 

plats och hitta vägen, sanningen och livet. Att vi 

som församling återigen är en gemenskap som 

bryter ny mark och vågar.  

Med detta brev vill vi i församlingsledningen där-

för berätta för dej vilka processer och förändring-

ar som är på gång och hur du kan bli delaktig. 

Förändring 

En förändring medför att vi måste våga se på oss 

själva, reflektera över tidigare beslut, och våga 

ta nya kliv. Som församlingsledning har vi ge-

mensamt beslutat att lägga fokus på barn och 

ungdom för att ha en levande församling nu och 

i framtiden. Vi tror att ett sådant fokus måste få 

konsekvenser i hela församlingskroppen. Det 

betyder att vi tillsammans behöver se över in-

vanda mönster och sätt att göra saker på, hitta 

nya vägar och sedan löpa linan ut allihopa i för-

samlingen. Först då kan en verklig förändring 

ske. 



Styrelse och församlingsledare—tillsammans 

I den här förändringsprocessen så jobbar vi nära varandra och tillsam-

mans i hela församlingsledningen, alltså styrelse och församlingsle-

dare. Vi vill ta ett gemensamt ansvar i denna resa och vi vill också bli 

mer synliga i församlingen. Vi har använt oss av ledarskapsutvecklaren 

Magnus Gnisterhed för att bli bättre utrustade ledare och hitta ett 

ännu närmare samarbete.  Han har tidigare arbetat som ansvarig för 

Pingst-Ung och är utbildad ledarskapstränare, ledarskapskonsult mm. 

Församlingsforum och administrationsmöte 

Söndag den 10 april kl. 11.00 är du välkommen till något vi 

har valt kalla församlingsforum.  Detta med anledning av 

den inriktning vi beslutat om i församlingsledningen.  

Vi startar med gudstjänst tillsammans och på församlingsfo-

rumet kommer vi sedan att jobba med fokusområdet barn 

och unga genom samtal, diskussion och bön. Vi tror och 

hoppas på att vi alla tillsammans kan hitta vägen framåt för 

en fortsatt levande församling.  

När vi är samlade den 10 april kommer vi även att genom-

föra vårt årliga administrationsmöte. 

Fira Påsk i Pingstkyrkan i Renströmmen 2022 

Påsken är vår viktigaste helg. Vi firar den för att på-

minna oss om att Jesus uppstod några dagar efter att 

han hade dött på korset, dog för våra synders skull.  

14 april, Skärtorsdagen kl. 18.00  

Getsemanestund. Vi läser i Bibeln om vad som hände 

den dagen då Jesus blev förrådd, ber, lovsjunger och 

firar nattvard tillsammans. 

15 april, Långfredagen kl.11.00. 

Gudstjänst med fokus på Jesu korsfästelse och vad det 

betyder för oss idag. Sång och musik av Anders och 

Carolin Eksmo. 

17 april, Påskdagen kl. 16.00 

En riktig glädjegudstjänst med besök av Mercy Gospel 

Choir från Linköping där vi tillsammans tackar Jesus 

för hans seger över döden. 





 
 
Det är lite svårt att specificera alla olika områ-

den i församlingens olika grenar och vad det 

fått betyda. Det finns det inte utrymme till hel-

ler. 

Men något som är enkelt att konstatera, det 

är att väldigt mycket av hjärtat finns planterat 

här, efter dessa år och Norrköping kommer 

för alltid att ha en stor plats i både Lillemors 

och mitt hjärta. 

 

Kära vänner! Tusen tack för allt och vi öns-

kar dig min vän och hela församlingen Guds 

stora välsignelse! Det önskar vi verkligen fa-

miljen Rönnbrink och Samuel som tjänar vi-

dare som ny föreståndare också.  

Glädje, styrka och kraft från Honom som är 

huvudet för församlingen!  

 

Ett Claart tack! 

 

Min fru och jag kom från Stockholm till Norr-

köping i början av hösten 2010. Det blir 12 år 

som föreståndare i församlingen. Att samman-

fatta de åren är inte helt enkelt. Det finns så 

oerhört mycket att vara tacksam för! Framför 

allt alla goda människor vi fått dela gemen-

skapen och tjäna Herren tillsammans med. 

Det lyser på ett särskilt sätt. 

Det är nära till hands att tänka på alla guds-

tjänster och möten med så mycket olika män-

niskor med skilda bakgrunder. Gudstjänster, 

stora och små, då vi tillsammans fått uppleva 

Herrens närvaro och bibelordets starka bety-

delse och värde. Värdefullt samarbete med 

olika medarbetare som funnits här under 

dessa år. En arbetsgemenskap som varit så 

rik och betydelsefull! Likaså samverkan med 

församlingsledningen som är av mycket stor 

betydelse.  

Under åren har jag varit med och skrivit och skickat 

ut många Medlemsbrev med lite olika utseende, 

form och förstås innehåll. Detta är lite speciellt för 

min del i och med att detta är det sista som går ut 

under tiden med mig som anställd pastor och jag är 

bara författare till dessa rader. 



      svar om  

Samuel Rönnbrink 

I slutet av augusti börjar Samuel som föreståndare 

i vår församling. Vi ser fram emot att välkomna   

familjen Rönnbrink till Norrköping. 



Vem är Samuel Rönnbrink? 

- Jag är en lång och ståtlig person på 

42 år (född 1979). Har tillsammans med min 

fru Frida 4 barn, Esther 20 år, Judith 18 år, 

Joshua 16 år, Noah 7 år. Bor just nu i Ärla 

sedan 10 år men har tidigare jobbat i Sand-

viken. Brukar ha en tendens att stanna 

länge på varje plats. I Ärla har jag förutom 

att vara pastor även jobbat som deltids-

brandman. Bland det roligaste jag har gjort i 

livet och kommer att sakna det jättemycket. 

Har varit fotboll– och även bandytränare.  

Varför/hur blev du pastor? 

-Det startade med en längtan när jag gick i 

gymnasiet. Det var aldrig någon eldskrift på 

väggen eller nåt, utan bara en längtan att lära mej 

mer om Gud etc. Blev en ”teamare” i Eskilstuna 

efter studenten och det bekräftade min längtan 

att gå vidare i min kallelse. Sedan är det världens 

bästa jobb tycker jag. Gå på det den längtan Gud 

lägger ner i oss.  

Vad brinner du för? Din passion? 

- Att möta människor och att se män-

niskor få sina liv förvandlade. Att få 

vara med på människors resa i deras vand-

ring med Gud, se hur deras glöd i ögon brin-

ner. Förvandling i människor kan handla om 

så mycket men att vara där, vara en med-

människa, ge hopp och tröst mm. Läste för 

länge sedan ett citat som har fastnat hos 

mej: Kom som du är—men stanna inte där. 

Citatet handlar mycket om gå vidare, ut-

vecklas, ta tag i livet och allt detta sker när 

man kopplar ihop Gud och människan. 

Vad gör du på fritiden? 

- Jag gillar att träna och röra på mej. Men 

gillar att pyssla hemma. När man kommer 

hem och funderar på, vad har jag gjort idag? Så är 

det skönt att sätta händerna i något praktiskt. Jag 

funderar på att ta upp golfen igen. Spelade en hel 

del i Sandviken där vi även som församling anord-

nade golftävlingar mm.  

Vad ser du fram emot när du flyttar 

till Norrköping? 

- Det ska bli intressant att få lära 

känna en riktig stad. Att få träffa och lära 

känna nya människor och att få utveckla re-

lationer till kommun, organisationer och 

andra aktörer. Älskar att arbeta i ett team. 

Jag är en fulländad lagspelare. Sätt mej till-

sammans med andra och med en kopp kaffe 

i handen, då kommer idéerna.  

Hur är man relevant som kyrka/församling 

i dagens samhälle? 

- Det är nog tiotusenkronorsfrågan men jag 

tror på att vara hundra procent mänsklig. Göra 

som Jesus, bli människa. Att vara närvarande i 

nuet och inte sväva bort i svårbegripliga flosker.  

Om man vill bjuda Samuel på middag, vad 

ska man sätta fram på bordet? 

- Jag är en allätare och tack och lov så har jag 

inga allergier etc. Jag var lite petig i maten tidigare 

men efter en resa i Tanzania så har jag blivit en 

allätare. Gärna en kopp kaffe på maten. 
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Pingstkyrkan i Renströmmen, Drottninggatan 1,    

602 22 Norrköping,  011-470 15 00 (växel), 

info@norrkopingpingst.se, www.pingstnorrkoping.se,  

bankgiro 125-3939, swish 123 465 3143 

Under kvällen kommer restaurangen att vara öppen med 

möjlighet att äta tillsammans och vi startar förstås med tacos. 

Fredag den 8 april kl. 16.00 startar vi ett nytt koncept för 

barn ungdomar och familjer. Vi kallar det AfterWeek till-

sammans och tanken är att skapa en plats där familjer från 

församlingen och hela Norrköping kan samlas för en kväll 

tillsammans. Vi kommer att ha olika workshops och denna 

gång kommer man att kunna testa på golf, dans och musik. 

Kids + (Är en samling för barn i årskurs 4-6.)kommer att ha 

en egen speciell samlingsdel.  

Kvällen kommer att avslutas med ett ungdomsinriktat 

möte med vittnesbörd, lovsång, tillbedjan och förbön. 

Workshop 3 Dans 

Är du sugen på 

att lära dej 

dansa? Uttrycka 

sej med rörelse 

och sin kropp är 

underbart. 

Workshop 2 Golf 

Testa på golf, 

putt, chippa, slå 

en drive i kyrk-

salen. Vad krävs 

för att kunna 

spela? 

Workshop 1 Kids+ 

Vi leker och har skoj tillsammans.  

Workshop 4 Musik 

Man kan sjunga 

på så många 

olika sätt och 

språk. Här upp-

täcker vi vad 

man kan för-

medla m. musik. 

Stefan Claar blir pensionär 

Under nästan 12 år har Stefan Claar varit vår föreståndare. 

Han fyller 65 år i  juni och går då i pension. Stefan avslutar 

därmed sin tjänst som församlingens föreståndare och hans 

sista arbetsdag är den 27 april.  

Den 23-24 april kommer vi därför att på olika sätt tacka     

Stefan för tiden han har tjänat hos oss i Pingstförsamlingen i 

Norrköping. 

Mer information om anmälan etc. finns på vår hemsida och i 

kyrkan. 


