Några argument för att er församling
ska vara med i trossamfundet Pingst
– fria församlingar i samverkan!

Framtidstro

Nästan 200 församlingar med över 50 000 med
lemmar har sett möjligheterna med samverkan
och visat framtidstro genom att bli medlem
mar i Trossamfundet Pingst – fria församlingar
i samverkan (Pingst). Som en del i Pingst kan de
lokala församlingarna gemensamt bidra till en
positiv utveckling. Pingst kan på många plan
stötta i visioner och i det arbete som bedrivs
lokalt. Genom projekt som Tillsammans, Träning
för tillväxt och Pastorsakademin ges förutsätt
ningar för att ta ett steg till.

Församlingen är kyrka och inte
ideell förening

Lagen om trossamfund från år 2000 innebär
att församlingar som vill samverka nationellt
kan få juridisk status som kyrka till skillnad från
föreningar i allmänhet. I lagen står det: “Med
trossamfund avses i denna lag en gemenskap för
religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna
gudstjänst.” Denna organisationsform är alltså
särskilt anpassad för oss som församlingsrö
relse. Förutom att den innebär samma frihet
för församlingen som i en Ideell förening finns
ett antal viktiga kompletteringar.

Förstärkt skydd för trosfrihet

Den nya lagen ger förstärkt skydd för grund
läggande trosfrihet genom en tydlig koppling
till den europeiska konventionen. Detta skydd
gäller inte en ideell förening.

Tystnadsrätt för pastorer

Om samfundets stadgar innehåller bestäm
melser om tystnadsplikt kan en pastor enligt
rättegångsbalken inte höras som vittne i en
rättegång om något han/hon har erfarit under
bikt eller enskild själavård. En sådan skrivelse
finns redan för Trossamfundet Pingst, så att alla
delaktiga församlingar automatiskt omfattas
av detta skydd.
Ett liknande skydd finns inte för en ideell för
ening.

Möjlighet att ta emot
kyrkoavgift

En enskild medlem kan via skattemyndigheten
ge kyrkoavgift till sin församling om den är an
sluten till ett Trossamfund. Denna möjlighet
saknas för ideella föreningar.
Ert medlemskap innebär förutom en stärkt juri
disk status som församling att era medlemmar
genom Pingst kan ge kyrkoavgift via sin skatt
sedel, 70 procent till den lokala församlingen
samt 30 procent till det gemensamma arbetet
i Pingst.
Anmälningsblankett, information om Pingst,
kyrkoavgiften och många fler områden där
Pingst kan hjälpa er församling att lyckas finns
på www.pingst.se.
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