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• LEDARE •

DET KAN LÅTA fånigt men det jag kommit att uppskatta allra mest med 
gudstjänster via nätet är de som sätter dit tummen innan sändningen 
knappt ens börjat. De digitala tummarna ser jag som pandemitidens sätt 
att gå in i hans portar med tacksamhet. 

Under den fas av digitaliserat gudstjänstliv vi nu haft i över ett år, kan 
man ändå konstatera positiva effekter trots all stumhet det också inne-
burit. I en studie vi gjort inför årets rådslag för Pingst konstaterades att i 
de 25 undersökta pingstförsamlingarna fanns det många som tyckte att 
gudstjänstlivet förbättrats under pandemitiden. Det ska bli spännande att 
ta del av den fördjupade analysen av de svaren. Gudstjänsten är säkerli-
gen mer tillgänglig för fler och kanske man kan ta del av den på ett lite 
mer individualiserat sätt, man har ju en egen volymknapp. 

Nog tror jag ändå att vi förlorat en hel del av gemenskapens goda om än 
själva gudstjänsten kanske förpackats bättre. Nu längtar vi till Guds hus 
igen och som det nu ser ut lättar restriktionerna och vi kan äntligen börja 
samlas lite rejält. Men kommer då allt vara som tidigare?

DET ÄR NOG en hel del som omvandlats och kanske också omförhandlats 
detta år. Jag tänker att en sund församling vet att för att tron på sikt ska 
bära och hålla måste den också få processas. Tron är en gåva men dess 
innehåll i form av övertygelser och åsikter måste få bearbetas skriver 
pingstteologen A.J. Swoboda. På samma sätt är det med gemenskapen, vi 
kan inte försöka att bygga en bur för att hålla kvar människor, vi får mer 
tänka oss församlingen som ett bo. En del är på väg ut ur gemenskapen 
och andra söker sig inåt. 

Evangelisationen är ett tredje område jag tror förändrats genom digitala 
mediers ingång. Vi behöver lära oss att ingå djupare relationer och i dess 
dialoger kunna proklamera Kristus. Dialog är det som kommer möjlig-
göra nödvändig proklamation.

NÅ, HUR KAN då en församling orka att härbärgera tro och tvivel, när-
mande och lämnande, dialog och proklamation? Vi litar till en trofast 
Gud som vakar över sin församling och ett av de sätt han gör det på, är 
genom sina trogna. I varje församling behövs bärare, det behövs de där 
som ber och ger i med- och motgång. De är sådana, som gör det Frälsaren 
gjorde, de inleder med ett amen. Att konstatera Guds nåd och betydelsen 
av församlingens liv och gemenskap kräver inte att allt är som vi själva 
vill ha det just den söndagen. Jag tackar Gud för alla bärare i våra försam-
lingar som sätter dit tummen innan mötet har börjat.

”Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar 
med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt 
varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.” 

Psaltaren 100:4-5.

Tack för alla era
digitala tummar

Jag tackar Gud 
för alla bärare i 
våra församlingar 
som sätter dit 
tummen innan 
mötet har börjat. 

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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SAMUEL JONSSON har 
börjat en ny tjänst som 
pastor i Pingstkyrkan 
Hovslätt. Han var tidi-
gare pastor och förestån-
dare i Tyresö pingstför-
samling.

HANS WIKSTRÖM slutar 
som verksamhetsledare 
för LP den 1:a september 
och blir rektor för Härnö-
sands folkhögskola. Han 
efterträds av SEMIAS 
SCHENBERG på LP.

ERIKA HANSON slutar 
som pastor med inrikt-
ning ungdom i Pingst 
Hässleholm för att 
jobba inom second hand 
i Pingstkyrkan Karlskro-
nas nya sociala center 
Stämjärnet.

ELISABET ÅSTRÖM har 
gått in som pastor i 
Pingst Härnösand. Hon 
arbetar med barnverk-
samhet, mission, hem-
grupper och musik.

GERTOVE LIW är ny 
pastor i Vallhovskyrkan, 
Sandviken. Han var tidi-
gare pastor och förestån-
dare i Höglidenkyrkan, 
Hudiksvall.

LENNART HOLMNER 
har avslutat sin tjänst 
som vice föreståndare 
och pastor i Pingst Umeå 
för att gå i pension.

JOSEFIN LENNARTSSON 
avslutar tjänsten som 
pionjärpastor i Gnesta-
bygden till sommaren 
efter fyra år.

MARCUS JONSSON 
avslutar sin tjänst som 
kommunikationschef på 
Pingst för att börja jobba 
som kommunikations-
strateg på Kooperativa 
Förbundet till hösten.

ERIC ANDERSSON går 
efter 11 års tjänst som 
pastor i Filadelfiaförsam-
lingen Stockholm, vidare 
till att bli pastor i Kirken 
i Kulturcentret i Köpen-
hamn.

JAKOB FREIMAN avslutar 
sin tjänst som pastor i 
Pingstkyrkan Södertälje 
för att gå in som pastor i 
Skärgårdskyrkan Värm-
dö till hösten.

DANIEL HOLMGREN 
slutar som föreståndare 
i Pingstförsamlingen 
Norrahammar-Taberg i 
juni efter 9 år. Till hösten 
börjar han som förestån-
dare i Pingstkyrkan i 
Borgholm samt sjukhus-
pastor på Kalmar Läns-
sjukhus.

LOUICE TEGENFELDT 
och SANNA HILLFORS  
ska jobba med barn- och 
familjeverksamhet i 
Huskvarna Pingst under 
kommande läsår.

kronor, cirka, kom in 
under Pingst Mission 
Sänds insamling i mars. 
Genom pengarna har en 
liten församling i Bapatla, 
Indien kunnat köpa mark 
och bygga en kyrka samt 
en skola som ger barn till 
lepera- och aidssjuka en 
chans i livet.

nya församlingar bildades 
runtom i världen 2020 
genom IBRA:s arbete. 
Totalt når evangeliet om 
frälsning ut på 100 olika 
språk i 60 länder.

Så många LP-kontakter 
drivs nu av lokala försam-
lingar. Allt fler församlingar 
öppnar också stöd-
boenden.

70 000

323

80

Christine Viklund verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg, i podden Pingst Relationer

”
Kärleken själv 
valde att skapa oss. 
Det är grunden för 
vår existens. 
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Guds storhet i vår vardag blir temat när Tomas Sjödin predi-
kar på söndagen i Nyhemsveckan. Avslutningsgudstjänsten 
sänds även i Sveriges Television.

EFTER EN VECKAS fullmatat program för 
alla åldrar avslutas Nyhemsveckan sön-
dag den 27 juni med en gudstjänst som 
även sänds i SVT. För predikan står Tomas 
Sjödin, pastor i Smyrnaförsamlingen Gö-
teborg, författare och krönikör.

– Det känns väldigt roligt! Det var ett 
tag sedan jag predikade på Nyhem och 
även sedan jag samarbetade med SVT så 
jag ser det som ett lyckligt sammanträf-
fande, säger han.

KONFERENSENS TEMA är Stor är vår Gud. 
Tomas Sjödins kommer i sin predikan 
att inrikta sig på hur man övar sig i att 
uppfatta och leva med Guds storhet i sitt 
liv, där han även knyter an till de stora 
tallarna i Nyhemsbacken. 

– Jag vill koppla ihop Guds storhet med 
det lilla perspektivet på livet. Det är lätt 
att man går vilse i allt som är stort men 
även om det alltid finns något extraor-
dinärt när Gud är inblandad så visar sig 
Guds storhet också i våra vanliga liv.

SJÖDIN NÅR UT betydligt bredare än un-
der en vanlig Nyhemsvecka, men behåller 
sitt fokus på den enskilda människan. 

– Jag vill att tanken på Guds godhet och 
storhet ska få bli en trösterik tanke för 
individen och en påminnelse om att Gud 
inte har varit borta.

– Det har varit en svår tid men Gud har 
varit här och kommer vara här. Hans stor-
het begränsas inte av några pandemier.  

Sjödins Nyhemspredikan i SVT

Tomas Sjödins 
predikan når ut 
brett, men riktar 
sig till den en-
skilda människan. 

• Nyhemsveckan sänds 
digitalt 18-27 juni. Efter 
ungdomshelgen följer 
måndag-torsdag Barnens 
Nyhem, Kidz +, bibelstudier 
och kvällsgudstjänster.
• Under kvällarna pågår 
gemensam bön via zoom, 
tillsammans med Pingst 
Bön.
• Onsdagen är en särskild 
församlingskväll.
• Efter en paus fredag-lör-
dag avslutas konferensen 
på midsommardagen med 
en gudstjänst som sänds 
i SVT.

FAKTA

TACKA GUD!

Nr 2 • 2021
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Det finns ett digitalt bönerum där pingstförsamlingar turas 
om att be för ett förvandlat Sverige. Som enskild medlem 
kan du när som helst vara med via en länk.

ALLT FLER PINGSTFÖRSAMLINGAR  
ansluter sig till den nationella 24/7-bönen 
som växt fram ur en nöd för Sverige.

– Jag tror att många bär på en längtan att 
be, men ofta är vi inriktade på det som lig-
ger närmast. Vi behöver höja perspektivet 
och se de utmaningar som finns för vårt 
land och inse att vi inte kan möta dem 
med mänskliga vapen. Det måste göras i 
anden.

Det säger Fredric Crona, pastor i Lorens-
bergskyrkan Kalmar och med i lednings-
gruppen för Pingst Bön. Som nationell 
organisation med flera hundra försam-
lingar finns det en enorm potential att stå 
tillsammans i bön, framhåller han.

– Genom vår identitet som Kristi kropp 
har vi en auktoritet som församlingar när 
vi kommer överens om att be. Därför är 
det så vi behöver arbeta för att se ett verk-
ligt andligt genombrott.

Ett upprop har gått ut till pingstförsam-
lingarna som kan anmäla sig för två pass 
per vecka som är två timmar långa och 
utifrån detta täcks dygnet upp från tisdag 
morgon till fredag kväll. I dagsläget är 
drygt 20 församlingar anslutna och bön 
pågår i tre veckors intervaller. När man 
är uppe i 84 församlingar kan bönen pågå 
dygnet runt alla dagar året om.

BEHOVET AV ATT komma samman på 
detta sätt är större än någonsin nu under 
pandemin, ser Fredric Crona.

– Detta är en tid då vi lätt blir isolerade 
och känner oss ensamma. Men bönen 
knyter oss samman både som rörelse, som 
församlingar, som pastorer och som vän-

ner. Det är en högtid att få ta över facklan 
och bli välsignad av den församling som 
lämnar den.

Han framhåller att även enskilda indivi-
der kan delta, genom ett webinar.

– När du vaknar på morgonen kan du gå 
in via en länk och höra hur ropet pågår för 
Sverige. Det är väldigt trosstärkande och 
hjälper dig att komma igång själv. Även 
fast du själv inte syns och hörs så kan du 
vara med i bön, enskilt eller tillsammans 
med några andra.
  
DEN RESPONS han får vittnar om hur man 
inom församlingarna återupptäckt böne-
platsen, hur gemenskapen stärkts mellan 
pastorer och medarbetare, hur Gud börjar 
tala på ett nytt sätt och hur tron för Sverige 
växt. Människor har hört av sig och sagt 
att det hänt något med dem vid en viss 
tidpunkt. De har inte vetat om att den 
lokala församlingens bönepass pågått just 
då.

– Jag känner själv att det händer något 
med mig genom denna bön. Jag får en ny 
uppenbarelse och orden kommer lättare 
i min söndagspredikan, säger Fredric 
Crona. 

Han framhåller att Pingströrelsen bröt 
fram ur ett starkt böneliv. Om ingen blivit 
frälst på ett tag så var inte den första åt-
gärden att ge sig ut och evangelisera, utan 
att gå ner på knä i bön.
– Det fanns en djup insikt om att det är 
Gud som ger frukten, den måste vinnas i 
andevärlden och det brinner i mitt hjärta 
att vi ska återupptäcka detta för det är så 
vi får väckelse.   

Bön för Sverige dygnet runt

• Nätverket Pingst Bön 
står bakom 24/7-bönen.

• Som församling kan 
man anmäla sig för två 
bönepass per vecka.

• Som enskild medlem 
kan du gå in i det digitala 
bönerummet via länken:  
https://zoom.
us/j/97862219297

 • NYHETER FRÅN PINGST •
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”Vi har bett ihop oss som team” 
EN TAJTARE gemenskap, stark gudsnär-
varo och en förstärkt samhörighet – pas-
torsteamet i Pingst Jönköping är överens 
om att bönen tillsammans har gjort stor 
skillnad.

– Det är extremt lätt att man hamnar i 
läget att man bara har sammanträden med 
en massa planering och avstämning som 
personal. Personligen upplever jag att vi 
som team har bett ihop oss på ett annat 
sätt, säger Marcus Ardenfors.
Och ett faktum är att just mängden böne-
tid har gjort skillnad.

– Den har hjälpt mig att vara pastor, inte 
bara verksamhetsplanerare och corona-
restriktions-anpassare, säger Marcus.

Bönen har prioriterats i Pingst Jönkö-
ping under en längre tid. Den nationella 
24/7-bönen inom pingst har dock framför 
allt pastorsteamet deltagit i.

– Och det har tränat oss och utmanat 
oss i att be sammanhängande i lite längre 
stunder, sägre Beatrice Bergroth.

Kristoffer Svedstam beskriver det li-
tegrann som att dra på sig blåstället.

– Men ändå, ju längre man har kommit 
in i bönen desto mer avslappnad har man 
blivit och känt att det här faktiskt också 

lyfter en själv. Det är häftigt att se vad det 
gör med en själv att rikta sig utåt, bort från 
egna behov, och sträcka sig ut i bön för an-
dra människor, för vår stad och vårt land, 
säger Kristoffer.

Men hur funkar det att be online? 
– Jag har upplevt en stark och väldigt 

tydlig gudsnärvaro. Och jag känner så 
starkt att det här också för oss samman 
inom pingströrelsen. Den här bönen har 
stärkt min kärlek och samhörighet med 
pingst, säger Chatrine Carlson.

OCH DET FAKTUM att Gud inte är bero-
ende av tid och rum, att han kan verka 
och beröra också genom digital bön via en 
skärm, är tydligt.

– Det här har öppnat en annan dimen-
sion, bortom det där torra självpratet som 
det lätt kan bli när man ber. Trots att det är 
på distans så blir den här bönen tillsam-
mans det närmaste man kan komma att 
vara församling i den här tiden, säger 
Mathias Maxstad.

Caroline Eliasson instämmer:
– Det går att be på Zoom och det går att 

möta Gud tillsammans på Zoom. Det är 
en härlig upptäckt!

Anna-Kaisa Wahlin, 
Caroline Eliasson, 
Chatrine Carlson 
och Marcus  
Ardenfors. 
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Det här  
för oss  

samman inom 
pingströrelsen.
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Naturliga material och
genuint hantverk…

Vi på Lövsta Trähus vill skapa hus med genuin hemkänsla, 
med design som sträcker sig från det traditionellt eleganta till det 

djärvt moderna. Materialet till husen är valda med omsorg och känsla 
för kvalité. exempelvis använder vi råspont (massivt trä) i alla 

inner- och ytterväggar samt yttertak. Huset blir genuint och rustikt, 
en investering för flera generationer.

Välkomna till oss med dina husplaner!

Vireda, 578 92 Aneby. Tel. 0390-310 55
www.lovsta-trahus.se

• Njut av lugn och ro,
vacker natur och fina
strövområden i skog

och mark.

• Bra och trevligt
boende med möjlighet 

till helpension eller  
självhushåll.

något
händer

Juli 2021
   se mer info 
     på lappis.se

vid midnattssolens 
tältkonferens!

Vill du synas med en annons i Pingst?
Välkommen att kontakta mig!

Ola Tallbom 090-71 15 12
ola.tallbom@display-umea.se



URBAN RINGBÄCK och jag ses i enlighet 
med rådande rekommendationer, det 
vill säga över nätet, men genom åren har 
vi mötts i många olika sammanhang; i 
Filadelfiakyrkan i Stockholm på 80-talet, 
på olika konferenser och på Pingstkonto-
ret, där Urban varit en ganska ofta sedd 
besökare, som ledamot i Pingststyrelsen 
till exempel och som en av pastorerna i 
föreståndarens referensgrupp.

Det senare uppdraget är det enda 
centrala uppdrag för Pingst – fria försam-
lingar i samverkan, som han fortfarande 
har kvar. 

Nu, 66 år fyllda, står han inför att gå i 
pension. I september ska han lämna över 
arbetet som föreståndare i Smyrnaför-
samlingen i Göteborg till Mats Särnholm. 
Detta efter 29 år i församlingens tjänst, 
varav cirka halva tiden som dess förestån-
dare. 

I maj fick han vara med och se spaden 
sättas i jorden till församlingens nya kyrka 
på Hisingen.

– Det var lite frestande först att tänka sig 
vara kvar till invigningen av den nya 
kyrkan, men jag har upplevt att min roll 
har varit att bära visionen och hålla den 
levande, men att jag skulle lämna över 

till ett nytt ledarskap i god tid före invig-
ningen.

Även om planerna på en ny kyrka för 
Smyrnaförsamlingen har varit en stor och 
viktig process för Urban så är det själva 
församlingsbygget som han värderar allra 
högst. 

Han nämner bland annat att församling-
en utökat sitt sociala engagemang kraftigt, 
fått en mer internationell prägel, engagerat 
sig alltmer i samhällsfrågor och startat 
nya enheter.

Och inom missionsarbetet har DR Kon-
go haft stor plats, där han bland annat fått 
vara med och stötta dr Mukweges arbete 
på Panzisjukhuset.

– Jag har fått jobba i ett fantastiskt team 
med stark sammanhållning, summerar 
han. 

DESSUTOM HAR han njutit av och upp-
skattat att vara en del av församlingens 
stora och rika musikliv som tar sig många 
olika uttryck. Här finns en stor bredd; allt 
från brass, lovsångsteam och körer till en 
symfoniorkester.
- Det är verkligen en enorm tillgång, 
säger Urban, som under alla år som för-
samlingsanställd alltid haft som villkor 

En urban och 
musikalisk pastor

Han hör ihop med gitarren och sångerna och skapde
musikalen Lukas. Urban Ringbäcks drivkraft har 

alltid varit att berätta om evangeliet på ett sätt som
fungerar i samtiden, kallad som pastor till staden.

Det måste i varje 
tid finnas plats 
för skapande  
och en kultur  
som kan förvalta
den största
berättelsen. 

• PORTRÄTTET •Nr 2 • 2021
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att han behöver ges tid till musikaliskt 
skapande.

– Annars dör jag, säger han lite dras-
tiskt, men menar att musiken och skapan-
det runt det alltid utgjort en integrerad del 
av hans kallelse. Han har tagit lektioner i 
klassisk gitarr men är annars självlärd vad 
gäller arrangemang och komponerande.

– Det är väl en klassisk frikyrkogrej det 
där att använda det man kan, säger han 
anspråkslöst.

 
UNDER UPPVÄXTEN flyttade hans pingst-
pastorsfamilj åtskilliga gånger, till olika 
platser i Dalarna, en kort period till Ånge 
och sedan till Huddinge söder om Stock-
holm.

Vi stannar till vid hans unga år och 
talar om vägen till kallelsen. Var den alltid 
självklar? Nej, så var det inte, säger Urban, 
även om han beskriver sig själv som något 
av en lillpastor i tidiga tonår, bland annat 
för att han startade en ungdomskör och 
därmed automatiskt fick en ledaruppgift.
Kallelsen var något han kämpade med 
inom sig fram och tillbaka i övre tonåren.

Innan Urban lämnade boet flyttade 
han med familjen och tre av syskonen till 
Kanada, där hans föräldrar hade planer på 
att starta ett nytt liv. 

Men vistelsen blev inte längre än dryga 
året och hemma igen började Urban på en 
kortare höstbibelskola i Filadelfiaförsam-
lingen i Stockholm och fick samtidigt jobb 
som gitarrlärare i församlingens musik-
skola. 

Inuti honom pågick ett intensivt sam-
tal med Gud, som Urban själv liknar vid 
något av en slags pingpong-match. Urban 
ville att Gud skulle ge honom en väldigt 
tydlig uppdragsbeskrivning för tjänst, 
medan svaret blev; ”Vad vill du själv?”

 
UNDER EN BÖNEDAG bestämde han sig i 
alla fall för att bejaka kallelsen, men också 
att inte berätta om den för någon. I samma 
veva visade det sig att Filadelfiaförsam-
lingen beslutat att kalla honom till en 
tjänst i Västerort, men glömt att prata med 
honom om den.

– Visst, det var slarvigt, men för mig 
blev det ändå en bekräftelse, konstaterar 
Urban. Jag hade ju fått en kallelse utan att 
nämna för någon att det var det jag ville.

Parallellt med arbetet i Västerort kunde 
han gå på kyrkans nu längre och utökade 
bibelskola och fick ta del av undervisning 
i Gamla och Nya Testamentet och troslära.

– Det betydde väldigt mycket för mig, 
att få mer att ta itu med, att gräva djupare, 
säger Urban.

Resten är historia. Sedan dess har Urban 
på olika sätt varit i församlingstjänst. I 
Stockholm, i Hässleholm och i Göteborg. 
I Filadelfiaförsamlingen i Stockholm blev 
det mer än tio år och en väldigt intensiv, 
rolig och lärorik period, där musikalen 
Lukas utgjorde en viktig ingrediens. 
Musikalen, som Urban skrev tillsam-
mans med L-O Forsberg, uruppfördes av 
ungdomskören och skolteamet i Filadelfia 
vid ett välbesökt ekumeniskt Luciaarrang-
emang 1981. 

Tidningar, radio och TV rapporterade, 
det gjordes speciella föreställningar för 
skolelever, hela ensemblen åkte på turnéer 
och Sveriges television spelade in musika-
len och sände den på juldagen 1985. 

 
MEN EN MUSIKAL med inslag av teater 
och rockmusik mötte också intern kritik 
inom pingströrelsen.

– Vi fick ständigt föra en kamp för att 
försvara det vi gjorde, säger Urban, och 
med årens perspektiv på det konstaterar 
han att det klart var en sorg att det togs 
emot så, men menar att kanske sprang 
man lite fort ibland.

Samtidigt säger han att han mött så 
många som var med då och som säger att 
”det var den bästa tiden i deras liv” och att 
det också kom mycket positiv feedback. 

Den primära drivkraften har alltid varit 
att berätta om evangeliet på ett sätt som 
fungerar i samtiden, säger han.

– Det måste i varje tid finnas plats för 
skapande och en kultur som kan förvalta 
den största berättelsen, menar han.

Lukas har följts av flera andra musikaler 
och ett stort antal sånger, varav ett par 
finns i Segertoner. Tillsammans med sin 
fru Carina har han gett ut flera album och 
de har mycket mer material inspelat och 
kanske öppnar pensionen möjligheten till 
fler utgivningar.

– Det vill vi gärna prioritera, säger han, 
som annars inte gjort upp så mycket pla-
ner inför pensionen.

RÖSTER OM

Urban Ringbäck

Anne- Jorid Ahgnell
Pastor, Smyrnaförsam-
lingen Göteborg

Mats Kärnerud
Pastor och arbetskamrat 
i Filadelfia, Stockholm på 
på 1980-talet.

– Urban gör oftast entré 
med skratt, sång och 
samtal och det är nära 
till hands att tänka att 
sången är den röda 
tråden i hans liv, men jag 
skulle nog säga att det 
är kärlek. Både han och 
Carina har ett stort hjärta 
för den lilla människan.

– Urbans förmåga att 
skapa, utveckla och 
samarbeta skapade 
förutsättningar för många 
unga att med stolthet 
identifiera sig med Filadel-
fias ungdomsverksamhet.  
Tusentals kom för att 
uppleva glädje, musik och 
gemenskap och lyssna på 
konkret undervisning.

En sak är han i alla fall säker på. Famil-
jen måste få tillbaka lite. 

– Det har inneburit en enorm arbets-
börda att vara församlingspastor, kanske 
särskilt när man inte är världens bästa på 
att kunna sätta gränser.

NU SER HAN fram emot att umgås mer 
med barnbarnen, och gärna ta med dem 
ut på fiske i sin sex meter långa snipa. Det 
är möjligt att han och Carina också kom-
mer att hålla i musikevent i samarbete 
med PMU.

När han kom till Smyrnaförsamlingen i 
Göteborg var han 37 år.

– Inte tänkte jag då att jag skulle bli 
kvar till pensionen, vi var mitt uppe i ett 
aktivt utvecklingsarbete, men det är fan-

tastiskt att ha fått förtroendet att vara med 
och bära under så lång period.

Han och Carina kommer fortsätta bo i 
Göteborg och vara medlemmar i Smyrna-
församlingen.

Urban kommer också att ha kvar ett eku-
meniskt uppdrag, som innebär att han ska 
vara med och planera stadens 400-årsjubi-
leum, som på grund av pandemin skjutits 
fram från i år till 2023.

– Det är ett ekumeniskt förtroende och 
så roligt att få vara med och ge tillbaka till 
staden, säger han och fortsätter:

– Min kallelse har i hög grad handlat om 
staden. Jag heter inte Urban för inte. 

• Bakgrund: Uppvuxen 
i en familj med rötter i 
Västerbotten.
• Familj: Hustru Carina, 
fyra barn och sex barn-
barn.
• Pastorstjänster: Filadel-
fiaförsamlingen i Stock-
holm, Pingstförsamlingen 
i Hässleholm och Smyrna-
församlingen i Göteborg.

FAKTA

• PORTRÄTTET •

MED GITARREN I HAND. Sången och musiken har varit en viktig del i Urban Ringbäcks kallelse i alla 
år. På den stora bilden som ung och på den lilla bilden senare i livet tillsammans med hustrun Carina.
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 • KRÖNIKA •

SISTA HÄLFTEN av 40-talet blev jag tonår-
ing. Har inte tänkt på de åren förrän helt 
nyligen. Hörde en programledare i TV,  när 
man diskuterade islam och ”hederskultur”, 
mena, att den finns också här i Sverige, 
bland vissa frikyrkor. Jag blev upprörd, 
till och med lite arg. Skulle jag, som med 
stormsteg närmar mig nittio år, ha vuxit 
upp och levt i en hederskultur. Tankarna 
började mala. Andra kan ha en annan 
berättelse, men den här är min.

Mina föräldrar tillhörde en liten pingst-
kyrka i ett landsortssamhälle. Där var 
söndagsskolan, ungdomsgruppen och där 
fick vi vår bibelundervisning.

Inte minns jag att där var sträng disci-
plin. Vi hade roligt. Vi gjorde ”sångarresor” 
på lastbilsflak. Jag var inte sångbegåvad, 
men alla var med. På ett flak monterades 
bänkar och en presenning. Det var tillåtet 
då. Det blev som nutidens studentflak, men 
vi sjöng ”Han har öppnat Pärleporten” och 
andra läsarsånger. Roligt, tyckte vi.

 
MINNS EN pastor som bott några år i 
Amerika. Han ville utrusta oss ungdomar 
för framtiden och då inte bara andligt. Han 
beslöt lära oss engelska. Han köpte in läro-
böcker och ungdomsgruppen tragglade: ”I 
have a black cat, You have…” och så vidare.  
Naturligtvis hade vi bönemöten också, då 
vi såg fram emot att Gud skulle möta oss. 
Och flera blev andedöpta.

Det var först när jag blev döpt, 14 år gam-
mal, i den lilla sjön strax nedanför kyrkan, 
som ”krav” började ställas. Vi var fem som 

döptes, fyra pojkar och jag. Vid dopsamta-
let fick jag avge löftet att inte klippa håret. 
Det var inte svårt, alla flickor hade långt 
hår, och knut i nacken hade de flesta tanter. 
Nu måste jag också bära hatt, i mitt fall bas-
ker, när sångarna sjöng i kyrkan. Inte heller 
svårt. Alla satt ju med hatt i kyrkan.

Samma höst började jag realskolan. Flera 
i min klass hade suttit på slänten ner mot 
sjön och sett när jag döptes. Några kom-
menterade, men jag minns inte att jag fick 
några glåpord. 

I BÖRJAN AV 50-talet befann jag mig i en 
stor stad och var medlem i en stor pingst-
församling. Jag klippte håret, kände mig 
befriad från löftet jag givit min tidigare 
församling. Jag deltog inte i strängmusi-
ken, men hatt var modernt då, så det hände 
att jag då och då bar hatt.

Våra föräldrar, min bror och jag, var en 
helt vanlig familj, men med kristna värde-
ringar.  Kanske hade det varit annorlunda 
om min pappa varit pastor eller äldstebro-
der. Tanken att mina föräldrar skulle ha 
haft en åsikt om vem jag skulle gifta med 
hade varit skrattretande.

Medlemskap i en stor församling, i en 
stor stad, gav annan frihet, men önskan att 
leva nära Gud var densamma. Känslighet 
inför det som var främmande, för den som 
är kristen, var också densamma. Det inre 
livet blev viktigare än den yttre kostymen,
Nej, programledarens påstående i TV är 
inte sant. Jag har inte levt i en hederskultur 
och de val jag gjort har varit mina egna.

De val jag gjort har 
varit mina egna

BIRGIT ERIKSON
Under många år  
redaktionssekreterare på 
Evangelii Härold och se-
nare på tidningen Petrus. 

Jag har 
inte levt 
i en heders-
kultur. 
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Alltid inspirerande kristna böcker

Haveriet i Knutby har förstärkt uppfattningen att det 
bästa är att få bort karismatiken i församlingarna. Kan 
verkligen en sund karismatik och ledarskapsmodeller 
utan maktanspråk och andliga övergrepp bli verklighet?

Magnus Jonegård har lång erfarenhet av ledarskap, både 
från näringslivet och som pastor och församlingskonsult 
inom Pingst och EFK. På ett personligt sätt belyser han 
likheter och olikheter mellan näringsliv och försam
lingsliv, och han beskriver ledarskapets möjligheter och 
svårigheter med hjälp av många exempel. 

Flera kapitel berör Filadelfiaförsamlingen i Knutby, 
där författaren verkat som församlingskonsult under ett 
år, och vi får unika inblickar i församlingens teologi och 
ledarskap som inte tidigare varit kända.

Boken tar också upp högaktuella frågor kring hur man 
identifierar och hanterar maktmänniskor samt förhind
rar sektliknande och osunda drag i församlingen.

Hur utvecklas och  
utövas ett sunt

andligt ledarskap?

Att leda i 
karismatiska miljöer
 – strategi, organisation,
kultur och andlig tillväxt
Magnus Jonegård
310 sidor • inbunden 
med skyddsomslag

269:-

Hur bibelsyn, värderingar, demokrati kan för-
hålla sig till ett modernt församlingsbygge. 

Pelle Hörnmark, pastor och Chairman 
Pentecostal European Fellowship

Annons pingst sommar 2021.indd   1 2021-06-01   08:42:45

silentium 
Ny bok av PETER HALLDORF

Den svåra kärleken
Så sammanvävda är vi människor med varandra – 

liksom med hela den övriga skapelsen – att vi upphör 
att existera om vi inte omfamnar varandra i kärlek.

Trådhäftat hårdband, 112 sidor.

Därför sörjer jorden finns nu i uppdaterad pocketutgåva!

Beställning silentiumskrifter.se

Bokrelease

29 juni kl 17 
Nya Slottet Bjärka-Säby

30 juni kl 17 
Antoniosgården, Kållandsö

1 juli kl 17 
Garveriet, Floda

Mässa firas kl 18 samtliga kvällar



Nu satsar Pingst på att ge mer Jesus till Sverige med media 
som verktyg. Ett fördjupat samarbete ingås med den kristna 
tv-kanalen TBN Nordic.

GENOM HISTORIEN har pingströrelsen an-
vänt alla de effektiva redskap som funnits 
för att nå ut med evangeliet - från Förlaget 
Filadelfia till IBRA. Nu det hög tid att åter 
ställa sig i framkant, menar Marcus Jons-
son, kommunikationschef på Pingst.

Framtidsbilden är att som rörelse bli 
känd för en genuin kärlek till Jesus och 
människor, att vara en tydlig respekterad 
röst i samhället och att aldrig sluta att 
växa. 

– Tyvärr finns det idag andra bildsätt-
ningar i samhället av oss än de som vi 
själva försöker skapa och för att ändra på 
detta behöver vi inse att all extern kom-
munikation börjar internt, säger han.

Ett fördjupat samarbete med TBN Nord-
ic planeras nu som kan förkortas FFS – För 

egen uppbyggelse, För andras frälsning 
och för att Skapa förståelse.

– Vi behöver få mer Jesus i våra liv och 
stärkas i vår identitet som pingstvänner 
och sedan även ge Jesus till andra männ-
iskor, säger Marcus Jonsson.

 
ATT BERÄTTA utåt vad pingströrelsen och 
dess församlingar står för och om det om-
fattande arbete som görs i samhället och 
världen är också viktigt, framhåller han.

– Först när människor förstår oss, kan de 
förklara vad pingst är och finns även för-
utsättningarna att andra kan försvara oss.

Under Rådslaget uppmanade Jonsson 
församlingar och företag att ställa sig 
bakom satsningen även ekonomiskt, så att 
Pingströrelsen kan återta förlorad mark.

Marken ska återtas genom media

• Ett treårigt samarbets-
avtal ingås med TBN 
Nordic, som redan står 
bakom många av Pingsts 
produktioner.

• Om 100 församlingar 
ger  5000 kronor i måna-
den till mediesatsningen 
blir det 500 000 kronor i 
månaden eller sex miljo-
ner kronor på ett år.

• I planen ingår även 
samarbete inom förlags-
verksamhet.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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På Nyhemsgården  
växer vi tillsammans

Hos oss är gemenskap i fokus. Här finns utrymme 
för såväl kontemplation och stillhet som för 
aktiviteter och puls.

Sedan tidigt 1900-tal har 
människor kommit till  
Nyhem för att mötas och för 
att växa. Under Nyhems- 
veckan, pingströrelsens 
årliga konferens, samlas 
årligen tusentals besökare.

Hos oss på Nyhemsgården, 
utanför Mullsjö i Västergötland, 
får både den lilla och stora 
gruppen plats. Församlingen 
och idrottsföreningen. Vi gör 
allt för att erbjuda de bästa 
förutsättningar för att människor 
ska växa. Tillsammans.

Gemenskap är nyckeln för vår 
verksamhet. Här får alla en 

möjlighet att bli sedda – en bra 
grund för att ta nästa steg och 
utvecklas.

Vi har stor kapacitet. Med 
totalt 292 bäddar i våra 
olika fastigheter och till det 
stora campingområden med 
tillhörande servicehus och 
toaletter/duschar, gör att vi kan 
ta emot många människor. Men 
även flexibiliteten att kunna ta 
emot ett mindre sällskap för 
enstaka lokaler. Allt är möjligt!

Vi erbjuder en komplett 
konferens-anläggning med 
samlingssalar för upp till 
3000 personer, men också 
camping och sjönära, ny-
byggda boenden för själv-
hushåll. Maten kan lagas på 
plats eller beställas hit för 
servering.

Här finns även ställplatser för 
husbil/husvagn, vackert beläget 
på kullarna runt sjön Stråken.  
Servicehuset inrymmer färskvatten, 
toalett, dusch, disk och latrin. 

Telefon gårdsföreståndare: 0392-61 50 01  

Kontakta oss för 
pris och bokning

nyhemsgarden.se



Det finns hopp är temat för årets Lappis, som blir digitalt 
men där inslagen görs på plats i Husbondliden. I fokus står 
församling, individ och relationer.

LAPPLANDSVECKAN pågår i år mellan 
den 8-11 juli med sju huvudprogram samt 
barnprogram och Ung på Lappis.

– Jag är väldigt laddad. I fjol innebar 
pandemin att vi fick göra en snabb om-
ställning. I år är vi bättre förberedda och 
det känns väldigt roligt att vi kommer att 
vara på området och spela in både guds-
tjänsterna och de övriga programmen. 
Det säger Albin Olsson, producent för 
Lappis och medlem i Pingstförsamlingen i 
Västerbottens Mellanbygd.

DEN RÖDA TRÅDEN genom de fyra dagar-
na blir temat Det finns hopp, med fokus 
på församling, individ och relationer.

– Detta med relationer och ensamhet 
känns aktuellt i en tid när många varit 
isolerade. Vi tar med oss det som hänt 

och fokuserar på att inge det hopp vi har i 
Jesus, säger Olsson.

Fredagens nattmöte riktas särskilt till 
ungdomar med predikan av Albin Karls-
son, pastor och ungdomskoordinator på 
Pingst ung, vars bok Lev livet större än en 
selfie nyligen getts ut på Sjöbergs förlag.

DE UNGA ÄR en viktig målgrupp, som sak-
nar att ses, och Albin Olsson berättar att 
hoppet länge fanns om att kunna bjuda in 
dem att vara på plats under konferensen.

– Nu peppar vi dem istället att mötas i 
mindre grupper i sina egna kyrkor och ta 
del av nattmötet. Vi kommer att ha live-
samtal och de kan chatta med varandra 
mellan olika församlingar.

Konferensen produceras i samarbete 
med TBN Nordic som även sänder den.

Hoppet i fokus under Lappis

• Konferensen Lapplands-
veckan sänds i år digitalt 
från Husbondliden.
• Talare i år är Richard 
Svensson, verksamhets-
ledare för Pingst Försam-
ling, Frida Nyberg, pastor 
i Pingstförsamlingen 
Boden, Christine Viklund, 
verksamhetsansvarig 
för Pingst Omsorg, Albin 
Karlsson, pastor i Pingst 
Västerås och ungdoms-
koordinator i Pingst ung, 
Martin Reen, norrlandse-
vangelist och Daniel Alm, 
föreståndare för Pingst.

Barnen är viktiga un-
der Lappis. 2019 såg 
det ut så här under 
en samling, men i år 
sänds program för de 
unga digitalt.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Det har varit en 
fantastisk tid.

MADELEINE HANSSON avslutar sin tjänst 
som direktor för Pingst FFS. Hon har  
under sina sju år som högsta tjänste-
man inom rörelsen ansvarat för åtta 
olika verksamhetsområden.

Hur skulle du summera din
tid på Pingst?
– Det har varit en fantastisk tid med 

ett uppdrag som inte liknar något annat 
jag haft och som jag verkligen brinner 
för. Arbetet har utvecklat mig väldigt 
mycket. Det är ju en verksamhet som 
spänner över så många områden vilket 
gör det oerhört intressant. Ingen dag är 
den andra lik. Samtidigt är svårigheten 
att hålla ihop det hela. 

Vad ser du som ditt främsta 
bidrag utifrån den du är?

– Att jag har ett coachande ledarskap. 
Vi har ju så kompetenta ledare i organi-
sationen som är experter på sitt område. 
För mig har det handlat om att se hur 
verksamheterna kan samverka så att vi 
lyfter och skapar mervärde för varandra 
och ger de allra bästa förutsättningarna 
för församlingarna.

Vad har legat särskilt på ditt 
hjärta?

– Jag känner mycket för HR-frågor. 
Det finns stora behov ute i våra försam-

lingar inom perso-
nal- och arbetsmil-
jöområdet.

– Jag tycker att det 
är viktigt att vi som 
pingströrelse också är 
attraktiva arbetsgivare och 
hittar verktyg för församling-
arna i det arbetet.

Av allt som uppnåtts, vad känner 
du dig mest glad över?

– Att PMU blivit en allt tydligare 
förändringsaktör och även drar nytta av 
den globala pingströrelsen och har en 
viktig roll där. Att second hand-verk-
samheten växer. 

– Att IBRA nu jobbar ännu tydligare 
mot de onådda folken och att försam-
lingarna söker nya sätt att jobba socialt. 
Av LP:s kontakter drivs nu 80  av lokala 
församlingar och allt fler öppnar stöd-
boenden.

– Under min tid har också cirka 25 
nya församlingar startats. Vi växer och 
döper fler och det är fantastiskt. Att vi 
byggt upp en kommunikationsavdel-

ning inom Pingst känns också bra.
Andra viktiga händelser är att Dr Denis 
Mukwege fick Nobelpriset 2018, att 
Kaggeholms folkhögskola flyttat till 
Rörstrand, samt att Vinga folkhögskola 
tillkommit i Göteborg.

Ibland har det varit turbulent, 
exempelvis när PMU förlorade 
ramavtalet med Sida. Vilka utma-
ningar har varit störst?

– Detta med ramavtalet hör till de 
svårare sakerna som hände precis när 
jag kom in, men PMU fann en bra väg i 
samarbetet med SMR.

– Ibland får man stånga sig lite blodig 
mot myndigheter. Det är en sorg att 
även det humanitära biståndet begrän-
sas, att man inte  värdesätter kraften i 
en folkrörelseförankrad organisation 

som vår.
– En annan utmaning 
är att vi centralt har så 

många bra resurser för 
församlingarna, men 
att det är svårt att på 
ett enkelt sätt nå ut. 
Där ser vi att det nya 
digitala verktyget 
WikiPingst blir till 

nytta.

Hur har det varit 
att leda arbetet under 

pandemin?
– Det har varit en utmanande tid 

för oss alla, men jag tycker att persona-
len har tagit det bra. Vi har värnat om 
ett nära samarbete, att varje ledare haft 
nära kontakt med sin verksamhet och 
sina medarbetare.

Varför väljer du nu att gå vidare?
– Det var ett svårt beslut, men jag tror 

inte att man ska vara kvar för länge i en 
sådan här roll. Det behöver komma in 
nya fräscha flöden.

– Sedan är det också en krävande roll 
med ett stort ansvar. Jag vill nu känna 
att jag har lite mer frihet, mer tid för 
min familj, mina barn och barnbarn.

– Vad nästa steg blir  är ännu inte helt 
klart, men jag är övertygad om att det 
kommer att bli bra. 

• SJU FRÅGOR •
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Med WikiPingst har församlingarna ett webbaserat verktyg 
för att dela resurser och hjälpa varandra.

MED WIKIPINGST får Pingströrelsen ett 
verktyg som utvecklar folkrörelsen. 

– Nu behöver vi inte uppfinna hjulet var 
för sig, utan nu kan vi i stället med enkel-
het välsigna varandra med det vi har, 
säger Marcus Jonsson, kommunikations-
chef på Pingst. 

Grundtanken med WikiPingst är att alla 
kan bidra. En församling kan dela med sig 
av det den har tagit fram inom olika verk-
samhetsområden som även skulle kunna 
användas av andra församlingar. Om 
det finns särskilda kompentenser inom 
församlingen i personer kan de genom 
WikiPingst hittas av andra som är i behov 
av någon med specialkunskaper.

– Oavsett om du är volontär eller 
anställd i församlingen kommer du ha 
stor nytta av detta verktyg som består av  

resursbank, matrikelfunktion och forum, 
säger Marcus Jonsson.

FÖRSAMLINGAR HAR sedan början av 
juni kunnat skapa ett konto på WikiPingst 
och till hösten kommer en applikation 
till smarttelefoner att lanseras för att göra 
tjänsten mer tillgänglig och lättanvänd.

Patrik Andersson på Balonka Universe 
har utvecklat WikiPingst för Pingst.

– Vi har byggt den här tjänsten med 
WordPress vilket är ett av världens största 
innehållshanteringssystem med en öppen 
källkod. WikiPingst utgår från lösningar 
som även andra jobbar med, men vi har 
satt ihop dem för att passa oss. En stor 
fördel med detta är att Pingst inte bär 
kostnaden för utvecklingen av de tekniska 
lösningarna, säger Patrik Andersson.

Digitalt redskap till församlingar

• Visionen om WikiPingst 
kommer från Daniel 
Alm, tanken är att ge 
församlingarna och dess 
medarbetare ett verktyg 
till att dela reurser och 
kontakter med varandra. 

• Församlingar kan öppna 
ett konto på wikipingst.se

• Om ett konto öppnas 
senast den 30 juni 
erhåller församlingen ett 
grundbidrag på 2500 och 
därutöver 18 kronor per 
betjänande.

Patrik Andersson och 
Marcus Jonsson pre-
senterade WikiPingst 
på årets Rådslag. Ett 
digitalt verktyg som 
ska hjälpa försam-
lingsrörelsen.

FAKTA
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Ett manifest för sund karismatik gavs ut under Pingst Råd-
slag. Syftet är att värna om det gemensamma sökandet efter 
Guds beröring men också om respekt och balans i tjänandet.

DET FINNS I vår tid ett behov av att tänka 
till och växa i tjänande men också i insikt 
och respekt för varandra. Utifrån att detta 
blivit tydligt har ett manifest för sund ka-
rismatik tagits fram inom pingströrelsen.

Under Rådslaget lyfte föreståndare 
Daniel Alm fram det vackra och livsför-
vandlande som kan ske när människor 
möts i ett gemensamt sökande efter Guds 
närvaro och beröring. Genom nåd får vi 
del av karismatiken, men ordet inrym-
mer också tillämpningen av den andliga 
gemenskapen, framhöll han.

– Som vän och förespråkare av karisma-
tisk kristendom där bön, förbön, tungotal, 
lovsång och profetiska ord är en naturlig 
och självklar del av församlingslivet, ser 
jag samtidigt behovet av en balansering 

för att det livgivande inte ska förstöras 
genom felaktigt ledarskap och utövande, 
sade Alm. 

Manifestet riktar sig främst till kristna 
ledare och ansvarspersoner i miljöer där 
människor möts, men också till alla som 
deltar i karismatiskt öppna sammanhang. 
Det innehåller punkter inom områdena att 
leda människor fram till Gud, förbön och 
själavård samt praktiskt ledarskap.

 
I SLUTET KNYTS an till Korintierbrevet 
12-14, där Paulus skriver om de andliga gå-
vorna och binder ihop resonemanget med 
den väg som vida överträffar alla andra 
– kärleken. 

Manifestet finns att läsa i sin helhet på 
pingst.se under Alms noteringar. 

Sund karismatik värnas 

Några punkter ur 
manifestet:
• Älska Guds budskap i 
Bibeln mer än din tolkning 
av den.
• Inse att med varje gåva 
du fått följer inte bara 
löften, utan också utma-
ningar och ansvar.
 • Stärk tron genom att 
respektera tvivel och 
uppmana till dialog om 
svåra frågor.
• För människor till vat-
ten men låt dem dricka 
själva.

FAKTA
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Det är inte
hängivenheten 
som är farlig.

ULRIK JOSEFSSON prorektor för ALT, har 
tillsammans med medarbetare inom 
Institutet för Pentekostala Studier skrivit 
en forskningsrapport om Knutby, som 
kommer ut i slutet av juni.

Varför ville ni skriva ni Knutby
rapporten?

– Vi tyckte att det behövdes en 
teologisk analys. Det finns ett behov av 
att reflektera över och dra lärdomar av 
denna församlings utveckling.

 Hur har ni gått till väga?
– Initierade personer , både forskare 

och personer med inblick i Knutby 
samlades och identifierade frågeställ-
ningar som vi jobbat två och två utifrån. 
I en artikel analyseras ett stort antal 
predikningar fram till 2006. I en annan 
bearbetas frågan om hur man såg på och 
använde Bibeln. Vi har skildrat försam-
lingens historia från 1921 till 2018 och 
svenskt 1990-tal har också analyserats 
eftersom det var då den nya inriktning-
en i Knutby formades.

– Intervjuer har också gjorts både 
med vanliga medlemmar, med några 
som stod ledningen nära och med några 
i den yttersta ledningen för att få ett så 
brett perspektiv som möjligt. 

Vilka tankar och 
känslor väcktes?  

 – Det finns mycket i 
berättelserna som skapat 
igenkänning. Det var ju 
människors hängivenhet som 
förde dem till Knutby. De hade inga 
som helst onda aningar eller intentioner.

Från början fanns mycket av vanlig 
grundläggande frikyrkoundervisning, 
som man sedan steg för steg  avvek 
ifrån. De som kom dit blev själva delar 
av ett system som gjorde dem till fångar 
och det var så subtilt så man märkte inte 
riktigt när det skedde.

– Jag tror att vi alla också känner en 
oro för att händelser som Knutby skapar 
en rädsla för karismatik, för att uppfat-
tas som eller bli fanatiker, så att man vill 
tona ner detta. Det är inte hängivenhe-
ten som är farlig.

Vad är den viktigaste lärdomen? 
– Att det är de små stegen bort som 

man behöver vara observant på och 

att vi alltid behöver ha former för 
ansvarighet. Den klassiska formen 
för pingströrelsen är ju att ta aktiv 
del i varandras liv både inom för-
samlingen och mellan församlingar. 
När man som i Knutby sluter sig 
både som ledarskap och i förhål-
lande till andra grupper, då ökar 
risken för att man blir hemmablind 
och börjar skapa en kultur som till 
slut blir irreversibel. 

 
Hur tror du att studien kommer 

att tas emot?
– Jag hoppas att den tas emot med en 

ödmjukt reflekterande önskan att lära. 
Jag tror inte att vi skulle tjäna på att slå 
den ifrån oss. Från början kom försam-
lingen ur pingströrelsens mylla och var 

formad av de ideal som vi alla står 
bakom. Flera av predikan-

terna i Knutby var väldigt 
bibelsprängda, men de 

tog texterna ur sitt 
sammanhang och 
ändrade betydelsen. 
Jag tror att Bibeln 
är en levande text 
men den kan inte 
betyda vad som helst. 

Här finns definitivt 
lärdomar att dra kring 

förkunnelse och bibelan-
vändning.

Vad hoppas du att Knutby
rapporten ska få betyda? 

 – Att den ska ge oss en förståelse för 
vad som gick fel och hur, en ödmjuk-
het inför att Guds verk också byggs av 
människor. Och en förvissning om att 
det inte är den hängivna karismatiken 
som är problemet, det är istället när ett 
antal sunda system och kontrollfunk-
tioner kopplas bort. Det riskerar att bli 
farligt när insynen och den gemensam-
ma reflektionen minskar.

Hur kan man ta del av den?
– Den publiceras inom serien Forsk-

ningsrapporter från IPS och kommer 
att finnas fritt nedladdningsbar samt 
kunna köpas i pappersformat.
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NÄR EN MÄNNISKA föds så ligger livet 
framför som ett oskrivet blad, men hen-
nes väg kommer att påverkas av många 
omständigheter.

Att växa upp med kristna föräldrar i 
en levande församling borde ge goda 
förutsättningar för en egen varm och 
stabil gudstro. Trots det lämnar över 
50 procent av alla unga inom kyrkan 
sin tro i övergången till vuxenlivet. Det 
visar Bibeln idags rapport Här för att 
stanna, utifrån frågor till ungdomsle-
dare inom Pingst och andra samfund.

Vad är det som händer i unga män-
niskors liv, som gör att de viker av från 
vägen? Och hur kan vi hjälpa dem till 
en tro som växer sig stark och bestå-
ende?

När Daniel Alm, föreståndare för 
Pingst, talade tunder Pingst ungs 
ledardagar i april, så lyfte han fram 
styrkan i en varm och nära gemenskap.

– Jag fick växa upp i en miljö där det 
fanns vuxna omkring mig som satsade 
på mig. Jag har det  inom mig som de 
gav till mig. Ju mindre vi tänker tjänst-
göringsschema och ju mer vi tänker att 
det är vårt liv att ge kärlek och tro till 
den uppväxande generationen, desto 
mer kommer de att bära med sig något 
att alltid stå på och bygga sitt liv på, sa 
han.

Hur får vi se fler unga bevaras i sin tro?
Kyrkans ungdomsarbete får inte vara en 
egen ö. Samarbete mellan generationer 
och med föräldrar är avgörande liksom 

den lilla, nära gemenskapen i 
vardagen visar erfarenheter.

Text: Noomi Lind  •  Illustrationer: Marcus Rynningsjö



tillsammans med de unga, säger Frida 
Igefjord. Vi behöver bli personliga på ett 
annat sätt, upptäcka tillsammans, jobba 
tillsammans, be tillsammans. Då blir det 
också tydligt att ingen är perfekt, utan alla 
brottas vi med olika saker.

Här framhåller hon vikten av den lilla 
gemenskapen. Att bryta upp de stora sam-
lingarna i mindre grupper där man som 
unga kommer närmre varandra och sin 
ledare och där det är lättare att våga ställa 
frågor och samtala.

DET GÄLLER ATT som församling ha en 
tydlig riktning, väg och bekännelse och 
samtidigt leva ut en kärlek som gör att 

människor dras till det man gör 
och känner sig älskade genom allt, 

menar Pernilla Öman.
Att träna lärjungar innebär att bjuda in 

dem i sin vardag, inte att bjuda in dem till 
kyrkan för att få en uppgift, enligt henne.

–  Jesus sa: ”Kom och vandra med mig.” 
När vi delar livet med varandra så skapas 
relationer som det finns bärighet i.  Vi be-
höver bygga en kultur i kyrkan där man 
känner sig trygg. Även när man brottas 
med något så vet man att man är omtyckt 
och har en plats.

I en karismatisk rörelse som Pingst, har 
unga ibland upplevt press på sig att göra 
andliga upplevelser. De har känt att det 
annars är något fel på deras gudsrelation.

–  Jag tror att vi behöver betona mer 
att alla sätt vi praktiserar vår tro på är 
formande. Gud verkar i starka andliga 

Lärjungaskap har två sidor – barnaskap 
och förvaltarskap. Det handlar om att 
både forma en positiv bild av Gud som 
kärleksfull far och att se och lyfta fram de 
gåvor som barnen har, framhöll Alm.

I RAPPORTEN Här för att stanna lyfts två 
grundstenar fram som speciellt viktiga för 
att tron ska bevaras; relationer över gene-
rationsgränserna och familjen som hjärtat.

Tron behöver förankras socialt, emo-
tionellt och kognitivt för att hålla menar 
forskaren, sociologen och teologen Erling 
Birkedal. De unga behöver gemenskap, 
bekräftelse och trygghet. De behöver 
erfarenheter av Gud och att känna att tron 
ger mening. De behöver också få fundera, 
samtala och ställa frågor som ger argu-
ment för tron.

Även Frida Igefjord, ordförande för 
Pingst ung och pastor i Mälarökyrkan på 
Ekerö, har tagit fasta på dessa tre aspekter 
i sin uppsats ”…det är okej att va kristen 
varannan dag…” vid Örebro teologiska 
Högskola.

Hon har undersökt varför unga vuxna 
lämnat kyrkan och tron och vad pingstför-
samlingar i dag kan lära av detta.

– Enkelt sett så handlar det om att hela 
livet ska få rymmas i min tro och i kyr-
kan - känsla, huvud och gemenskap, säger 
hon.

Tydligast visade hennes studie att de 
unga saknat en stabil emotionell och kog-
nitiv förankring. De hade upplevt förvänt-
ningar på sig som gjort att de levt under 
press under barn- och ungdomstiden. De 
hade också saknat ett sammanhang att 
dela sina tvivel och funderingar i.

UNGA LEDARE ÄR ofta för ensamma i sitt 
ansvar för en verksamhet som rör de for-
merande åren i en människas liv, menar 
Pernilla Öman, pastor med inriktning på 
ungdom i Pingst Trollhättan.

– Många av dem har ännu inte hunnit 
rustas för att bemöta svåra frågor om tro 
och tvivel, säger hon. Från församlingsled-
ningens sida vill man visa sitt förtroende 
genom att de får arbeta självständigt, när 
de egentligen skulle behöva mer stöd och 
vägledning av erfarna ledare.

Det är viktigt att de unga har förebilder i 
olika åldrar som kan dela med sig av sina 

livserfarenheter och hur gudsrelationen 
formats, framhåller Frida Igefjord:

–  Ungdomsverksamheten får inte bli en 
egen ö, utan vi behöver hitta mötespunk-
ter mellan åldrarna. 

Detta gemensamma tänk måste också 
inkludera föräldrarna, betonade Ash-
ley Bohic, ledare inom organisationen 
Orange, under Pingst ungs ledardagar. 
Medan ledare inom kyrkan tillbringar i 
snitt 80 timmar per år med de unga, så 
umgås föräldrarna med dem 3000 timmar 
per år, enligt henne. 

Denna insikt genomsyrar 
också Pingst ungs arbete. I 
en debattartikel i tidning-
en Dagen skriver Frida 
Igefjord och Johanna 
Bode, verksamhetsle-
dare:

”Vi som församlingar 
behöver bli bättre på att 
stötta och rusta för-
äldrar att vara de 
andliga ledare 
barnen behöver. 
Den kristna tron 
är en personlig 
tro men den är inte 
privat. Tron växer i ge-
menskap och familjen är den 
viktigaste gemenskapen som 
barn och ungdomar finns i.”

Synen på samarbetet med för-
äldrar behöver ofta förändras, menar 
Igefjord.

–  Kanske vi som ledare tänker att 
föräldrar är bra att ha på sin sida för att 
hjälpa till med disken eller att köra till 
ett läger. Här får vi påminna oss om att 
vi är där för dem också, att vi gör det här 
tillsammans.

KONKRET KAN DET innebära att regelbun-
det ta kontakt och berätta om de teman 
man jobbar med i kyrkan så att samtalet 
kan fortsätta i hemmet, att fråga hur var-
dagen i familjen ser ut och att dela erfa-
renheter och råd.

Intervjuer som gjorts visar att många 
unga känt att det finns normer i kyrkan 
som de inte passat in i. 

–  Ibland tror jag att vi mer har presen-
terat ett färdigt paket än att vi faktiskt levt 
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upplevelser på konferenser, men också i 
vardagen. Min tro bygger inte på upple-
velsetopparna utan på alla mina erfaren-
heter, säger Frida Igefjord. Gud möter oss 
också på skilda sätt utifrån att vi är olika 
som människor.

Vi lever i ett sekulärt samhälle med ett 
enormt informationsflöde som påverkar 
unga och där sanningshalten i den kristna 
tron ständigt ifrågasätts. Gymnasisten 
Titus Öberg menar i ett debattinlägg i 
Dagen att det läggs för lite vikt vid att 
bygga ungas tro kognitivt. ”Förmågan att 
försvara sin tro bidrar till en trygghet i 
tron som unga ibland saknar,” skriver han 
och framhåller att unga behöver logiska 
gudsbevis för att bygga en stabil tro.

Ett viktigt tillfälle för unga att stärkas i 
sin tro är konfirmationsåret. Inom Svenska 
kyrkan handlar det om att som tonåring 
bekräfta sitt barndop och inom pingströ-
relsen, där vi döps som vuxna, kallas det 
ibland istället för kristendomsskola. 
 
PERNILLA ÖMAN har tagit fram konfirma-
tionsmaterialet Grundad, som hösten 2020 
gavs ut av Sjöbergs förlag. Hon berättar att 
hon själv fick många enkla svar på svåra 
frågor som tonåring, vilket gjorde henne 
besviken.

I hennes material tas olika teman upp 
genom rubriker, korta texter, frågor och 
mycket utrymme för egna anteckningar. 
Gemensam bibelläsning kan varvas med 
värderingsövningar. Tiden för egen reflek-
tion är viktig för att flera perspektiv ska 
komma fram i diskussionen efteråt.

- Min önskan är att det som 
formas under konfirmationsti-
den av tillåtelse att ställa frågor 
och bearbeta funderingar, ska 
vara något som de unga se-
dan bär med sig genom hela 
tonårstiden, säger hon. Då 
tror jag att det finns större 
chans att de fortsätter sin 
vandring med Gud. 

GUD BLIR INTE orolig över 
vårt tvivel. Han känner 
oss och vet vad vi behö-
ver för att tro, framhåller 

Frida Igefjord och knyter an till berättelsen 
om Tomas tvivlaren i Bibeln. De andra 
lärjungarna berättar för honom att de sett 
Jesus, att han är uppstånden. 

- Det hade varit så mycket enklare om 
han hade kunnat lita på deras berättelse, 
men han behövde se med egna ögon. Ur 
sin ärlighet fick han sedan ett möte med 
Jesus som leder till en av de starkaste 
bekännelserna i evangelierna.

Det är också viktigt att inse att livet som 
kristen är en ständig process, framhåller 
Igefjord.

–  Jag hör ibland unga uttrycka att det är 
dags för dem att döpas så att de blir klara 
med sin tro. Men även om jag läser teologi 
i fyra år så kommer jag inte att känna mig 
klar. Det finns särskilda tillfällen som for-
mar oss, men livet är ett fortsatt lärande.

UNGA BEHÖVER också utmaningar i sin 
tro. Ofta brinner de för rättvisefrågor och 
att lindra nöden både i det egna sam-
hället och i andra länder. 

Men trots att vårt stora upp-
drag är att gå ut och vinna 
världen, så har många tyckt att 
kyrkan är alltför introvert.

– Ibland har vi nog dragit 
ungdomarna till kyrkan i 
samband med högtider 
och lov eftersom 
vi varit oroliga 
för vad 
de an-

nars ska hitta på. Men det är viktigt att 
vi injicerar dem med Guds kärlek, så att 
de också kan ge den vidare i sin skola, 
på klassfester och skolresor, säger Frida 
Igefjord.

Det är i brytpunkterna i livet som 
många unga viker av från vägen. Att ta 
tid för samtal med den unga person som 
ska flytta till en annan ort kan underlätta 
övergången, liksom att ta kontakt med och 
förbereda pastorn där. 

– Men i grunden handlar det om att som 
ung få växa in och ta ansvar, att hitta sin 
plats och fördjupa sin tro. Då borde det 
vara självklart att söka upp en ny försam-

ling efter flytten där man kan bidra med 
sina gåvor, menar Igefjord.

Det är viktigt att se de unga som indivi-
der och att upptäcka vad de har inom sig, 
menar Pernilla Öman. 

Vissa behöver särskilt mycket tid för 
att gräva djupt och få argument, andra 
har stora behov av att bygga tillit genom 
gemenskap och lek.

 – Om vi ser ungdomsverksamheten 
som ett system och ungdomar som grupp, 
då kommer vi aldrig att lyckas. Det finns 
inget recept för en verksamhet som når 
och berör alla, konstaterar hon.

 
FRIDA IGEFJORD framhåller att det behövs 
en genomtänkt strategi för att unga ska 
bevaras i sin tro.

– Detta är ett arbete som vi måste 
göra tillsammans för nästa genera-
tion. Ansvaret vilar inte på våra 
barn- och ungdomsledare ensamma 

utan det är hela församlingens 
angelägenhet.
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MED EN PAPPA som var pingstpastor och 
en mamma som var kantor och körledare 
tillbringade Simon Kjellman, 28 år, mycket 
tid i kyrkan när han växte upp i Osby. 
Samtalet rörde sig också runt församlings-
livet hemma vid matbordet och Simon 
kände sig delaktig i det som hände.

– Att Jag hade vänner i min egen ålder 
gav även det en drivkraft att vara i kyrkan. 
Vi utforskade Bibeln och tron tillsam-
mans. Församlingen var en plats där vi 
delade livet.

Han berättar också hur särskilda andliga 
upplevelser stärkte och bekräftade tron i 
tonåren. 

– När jag var 14-15 år kom en ledare 
fram och sa: ”Jag ser att du står inför 
ett val,” vilket stämde men var omöjligt 
för honom att veta. En annan gång kom 
pappa hem från en församlingsresa med 
en bok som en äldre kvinna sagt att han 
skulle ge till sin pojke. Innehållet var helt 
klockrent för mig just då. 

Simon döptes när han var tio år gammal 
och han beskriver dopet som en viktig 
markering och en mäktig känsla. Försam-
lingen hade Kristendomsskola, med en 
förberedande klass och en 
för de lite äldre och han 
kände att han fick en bra 
grund att stå på. När 
svårare bitar togs upp 
brukade mer erfarna 
ledare finnas med.

Han framhåller 
att man aldrig blir 
fullärd, det kommer 
ständigt nya frågor.

– Men även om jag haft mina fundering-
ar så har jag aldrig känt att jag riktigt tviv-
lat. Det har också varit en stor trygghet för 
mig att kunna diskutera olika frågor där 
hemma. Jag har ju haft den fördelen.

Simon har hunnit flytta två gånger se-
dan han blev vuxen. I dag är han medlem 
i Pingst Trollhättan.

– Det är fantastiskt att vi har ett så stort 
nätverk inom Pingst att det alltid finns en 
ny gemenskap att gå in i, säger han

SAMTIDIGT INSER han att alla inte är lika 
utåtriktade som han själv är. Det är viktigt 
att underlätta för unga att hitta till de mö-
tesplatser som finns. Vid sidan av sitt jobb 
som civilekonom arbetar han idag ideellt 
inom YA (Young Adults) som är Pingsts 
arbete för unga vuxna.

I en tuff tid med mycket som konkur-
rerar om ungas uppmärksamhet behövs 
starka relationer, konstaterar Simon, som 
ser detta som avgörande för att hans egen 
tro bevarats.

– Jag har haft människor omkring mig 
som lyft mig. Jag har också varit noga med 
min gudsrelation där bibelläsningen 

och bönen är en del av min 
vardag. Detta har gett mig 

en stabil grund att stå på 
som växer sig starkare för 
varje steg jag tar.

Simon Kjellman

Jag har haft 
människor 
omkring mig 
som lyft mig. 

Simons barnatro håller än



En ny resurs från Pingst ung gör det lättare för församlingar 
och föräldrar att sida vid sida stötta barn och tonåringar till 
en fördjupad tro och lärjungaskap.

SIDA VID SIDA är ett nytt material som 
tagits fram av Pingst ung.

Syftet är att församlingar ska kunna 
stötta föräldrar i deras viktiga uppdrag 
och att man tillsammans får leda unga till 
en tro som bär.

Den första resurs som finns tillgänglig 
via Pingst ungs hemsida är ett material 
som passar för olika typer av föräldra-
träffar. Man kan exempelvis bjuda in till 
föräldramöte, använda det på ett försam-
lingsläger eller som seminarium efter en 
gudstjänst. 
 
DET FINNS inspelade föreläsningar och 
samtal med olika teman. 

Varje undervisningsfilm avslutas med 
några frågor så att samtalet också kan 

fortsätta i de lokala samlingarna. 
– Vår önskan är att genom det här mate-

rialet få vara med och utrusta och utmana 
föräldrar i deras roll men också att möjlig-
göra mötet och samtalet föräldrar emellan, 
säger Frida Igefjord, ordförande för Pingst 
ung.

HON FRAMHÅLLER att föräldrar har 
mycket att lära av varandra.

– Genom att bjuda in dem till en plats 
där vi öppnar på locket och delar erfaren-
heter så blir det så mycket lättare att stötta 
och uppmuntra varandra.

De resurser som finns kommer ef-
ter hand att kompletteras med allt mer 
material för både kyrkor och föräldrar att 
använda.  

Sida vid sida för en tro som bär

• Du får tillgång till mate-
rialet genom att registrera 
dig på pingstung.se, under 
fliken Sida vid sida.

• Till de tema som tas 
upp hör: Hem och kyrka 
– sida vid sida, Ditt barns 
olika faser, Mitt liv som 
småbarnsförälder och 
mitt liv som tonårsföräl-
der.

• Till varje inspelat avsnitt 
finns samtalsfrågorna 
som bild för projektor el-
ler som PDF.

Samarbete mellan 
kyrka och föräldrar 
är viktigt för att unga 
ska få en tro som 
håller.

FAKTA
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”Gud såg till att
jag kom hit”

DET KALLA REGNIGA vädret övergår i en varm och väl-
komnande atmosfär innanför dörrarna till PMU Second 
hand i Hässleholm där personalen går igenom varor.

Ett bord är fullt av gosedjur som prismärks för att bli 
till glädje för nya barn. Det var just önskan att göra en 
insats för barnen som fick Pingstförsamlingen att starta 
butiken 1998.

– Det fanns stora behov i Rumänien och församlingen 
ville hitta ett sätt att samla in pengar, berättar pastor 
Lasse Bjervås. Vi har alltid arbetat väldigt hands on.

Second hand-butiken beskrivs som församlingens 
sociala nav och kallas ofta för Pingstkyrkan av hässle-
holmsborna. För många har det blivit en lördagstradition 
att åka hit och ta en fika.

På Mors dag stod medlemmarna utanför butiken och 
på torget och delade ut 1 000 röda rosor till alla mammor 
som kom förbi. Uppdraget att ge Jesus till folket, såväl 
andligt som socialt, står i centrum.

– Församlingsplantering genom second hand är vår 
vision säger Bjervås.

Den sociala betydelsen har blivit ännu tydligare under 
coronapandemin.

– När vi inte kan ha några gudstjänster i kyrkan är 
detta den plats där vi ändå dagligen har kontakt med 
människor. Det är oerhört värdefullt för oss, berättar 
Erika Hanson, biträdande butikschef och pastor med in-
riktning på ungdom. Här möter vi individer i olika livs-
situationer och får möjlighet att betjäna dem diakonalt.

Varje förmiddag klockan 10.00 hålls en andakt i buti-
ken, där alla som är på plats är måna om att vara med.

– Det är få gånger jag är så noga med vad jag ska säga 
som under dessa möten, säger Håkan Nilsson, vikarie-
rande butiksföreståndare. Det känns ännu viktigare än 
under söndagens gudstjänst.

Ett 40-tal församlingsmedlemmar är aktiva i second 
hand-arbetet. Dessutom hjälper många från andra för-
samlingar till och får del av intäkterna till egna projekt.

Lasse Bjervås beskriver medlemmarna som jobbar 
ideellt i butiken som allkonstnärer, vars uppdrag täcker 
in både människor och prylar.

– De är församlingens ansikte utåt lika mycket som jag 
är som pastor, konstaterar han.

Många av volontärerna är äldre och nu när allt fler fått 
sitt vaccin mot covid-19, kan de jobba igen. Efterfrågan på 
varorna är stor.

 
SEDAN 2010 är detta en PMU-butik och dess omsättning 
är 4,5 miljoner kronor. Bland annat stöttar församlingen, 
med sin del av överskottet, barn och ungdomar i Serbien 
med läxhjälp. Även vid katastrofer bidrar butiken.

– Det är fantastiskt med det nätverk av kontakter som 
PMU har. Tack vare det kunde vi förmedla pengar redan 
två veckor efter explosionerna i Beirut, berättar Bjervås.

Men det finns också många behov på hemmaplan där 
Pingstförsamlingen genom butiken gör skillnad. Här 
samarbetar man bland annat med Svenska kyrkan, Ar-
betsförmedlingen och socialtjänsten.

– Alla vet att vi finns och hör av sig när det finns behov 
att fylla, säger Erika Hanson. Exempelvis Kvinnojouren 
när ett hem ska fyllas med möbler.

 • REPORTAGE •

För hässleholmsborna är PMU Second hand lika med Pingstkyrkan. 
Församlingens sociala nav ger många en ny chans i livet. Och efter 

pandemin räknar man med att stärka sina insatser i samhället. 
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Text och foto Noomi Lind

Här blir jag påmind 
om att Gud  finns 
och att han bryr 
sig om mig.



I pandemins kölvatten kommer fler sociala insatser 
behövas framhåller Lasse Bjervås och det finns tankar på 
att expandera och bland annat öppna soppkök.

– De människor som hade det tufft redan tidigare kom-
mer att få det ännu svårare och genom butiken kan vi 
möta behoven spot on.

När pandemin kom förlängdes öppettiden med en dag i 
veckan. Nu jobbar 15 personer i butiken i samarbete med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

– Denna personal har varit hjältar under coronatiden. 
Det hade aldrig gått utan dem, säger Bjervås.

KALLE ISAKSSON började jobba för 2,5 år sedan och har 
ansvar för möbelavdelningen. Då hade han varit sjukskri-
ven för utmattning sedan 2010.

– Jag var helt inställd på att mina arbetsdagar var över, 
men här fungerar det igen, säger han och det glimmar 
till i hans ögon. Jag har haft så svårt att hitta rätt i mitt liv 
men nu har jag äntligen gjort det.

Det är tydligt att han har en passion både för möbler 
och att lindra nöden i världen.

– Det känns riktigt bra att putsa upp en pall och 
samtidigt räkna ut hur många matpaket den kommer 
att generera. Jag har aldrig känt en sådan helhet i det jag 
gjort som här.

Den enda gång Kalle Isaksson stannat hemma var då han 
blev sjuk i covid-19. Ett ryggskott höll honom däremot 
inte borta från jobbet. Han tyckte att han lika väl som att 
hålla sig stilla hemma kunde sitta här och sortera spel.

– Gemenskapen här är unik, den är inkluderande. Jag 
känner att de ser mig som vän, inte bara kollega. Jag är 
trött efter min arbetsdagdag, men också väldigt nöjd.

Även Anette Malmborg drabbades av utmattning för 
sju år sedan, som undersköterska. Hon var en person 
som alltid ställde upp, men till sist så brast det.

– Detta är en fantastiks arbetsplats. Jag känner mig 
trygg i att inte vara ensam om mina erfarenheter och att 
möta förståelse även under mina dåliga dagar.

Kollegan Erika Wallin hänger upp några plagg i buti-
ken och ser till att en skyltdockas scarf sitter bra.

– Jag älskar att jobba med second hand och köper helst 
begagnat till mig själv också.

Hon har haft ett tufft liv och värdesätter den gemen-
skap och omtanke som finns här.

– Här blir jag påmind om att Gud finns och att han bryr 
sig om mig och det är lätt att prata med dem från försam-
lingen. De lyssnar. Jag tror att det var Gud som såg till att 
jag kom hit, säger Erika Wallin.

 • REPORTAGE •

UNIK GEMENSKAP. På föregående sida syns Erika Wallin. På den lilla bilden; Lasse Bjervås, Håkan 
Nilsson och Erika Hanson. På stora bilden, Kalle Isaksson som har ansvar för möbelavdelningen.
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Jag ser bitarnas 
plats i helheten.

LENNART EDSTRÖM är ny ordförande för 
Pingst FFS, efter Thomas Wilhelmsson. 
Han har en bakgrund inom flera före-
tagsstyrelser och är sedan 2015  
ordförande i Filadelfia, Stockholm.

Vem är du Lennart?
– Jag kommer från Sundsvall ur

sprungligen men har sedan flyttat runt 
en del och jag och min fru Anna bor nu 
i Stockholm. 

– Jag jobbade till sjöss i 12 år när jag 
var yngre, som styrman i handelsflot
tan men gick iland när vi fick barn och 
började arbeta på försäkringsbolag. Se
dan gick jag över till riskhantering och 
säkerhetsfrågor på större företag som 
Stora Enso och Electrolux. 

– Jag gick i pension vid 61 år och sitter 
nu som styrelseordförande i Filadel
fiakyrkan Stockholm samt i ett mindre 
försäkringsbolag och nu alltså även hos 
Pingst. 

Hur känns det att bli ny ordfö-
rande för Pingst FFS?

– Det känns väldigt roligt och spän
nande. Här handlar det om helt andra 
värden än pengar, vilket är oerhört 
inspirerande. Samtidigt känner jag en 
viss bävan eftersom det är en ny sorts 

verksamhet för mig 
jämfört med närings
livet. 

– Under det första 
halvåret kommer mitt 
arbete att bli lite mer opera
tivt i väntan på att en ny direktor 
är tillsatt. Jag kommer att se till att lära 
känna och komma nära verksamheten 
och finnas till hands för personalen så 
mycket som möjligt. 

– Jag är väldigt glad över att få med 
mig en fantastisk kraft i form av Chris
tina Hellström som vice ordförande. 
Hennes kompetens, inte minst inom 
organisationsfrågor, kommer att bli en 
stor tillgång.

Vilka är dina viktigaste lärdomar 
från många tidigare ordförande-
uppdrag?

– En sak är att inte överskatta sig själv. 
Ordförandens och styrelsens uppgift är 
att hålla en fast hand på rodret för att 
se till att vi går i rätt riktning. Sedan 

kommer drivkraften från verksamheten 
och församlingarna. Om inte denna 
drivkraft finns så saknas styrfart och 
då spelar det ingen roll vad jag gör med 
rodret.

Vad blir ditt främsta bidrag?
– Jag har en bra utsiktspunkt i ord

förandeskapet, där jag kan använda 
min förmåga att se bitarnas plats i 
helheten och var resurserna behöver 
läggas. 

– Min uppgift är att skapa förutsätt
ningar för verksamheten att kunna 
utvecklas. Sedan är mina gåvor varken 
mer eller mindre värda än någon an
nans gåvor. Detta perspektiv tror jag att 
det är viktigt att ha med sig i bagaget.

Hur ser du på Pingsts 
betydelse i vår tid?

– Vi har en viktig 
uppgift att vara saltet i 

samhället. Egentligen 
inte bara Pingst utan 
hela kristenheten. Vi 
pekar ju på någon
ting som är av evigt 
värde och det finns 

inte så mycket av det i 
samhället idag.

Hur ser du på rikt-
ningen framåt för Pingst? 

– Jag tror mycket på det som 
ligger på agendan just nu  mediesats
ningen Mer Jesus till Sverige, som pre
senterades under Rådslaget. Det gäller 
att hitta sätt att nå ut till människorna 
i samhället och inte stänga in oss i våra 
kyrkor.

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelser?

– Jag och min fru är mycket i Portu
gal.  Vi har en lägenhet i Lissabon och 
jag tycker om att spela golf. Det hjälper 
mig att hålla konditionen uppe. Sedan 
cyklar jag också mycket.

– Vi har också tre vuxna barn, Sofia, 
Simon och Lovisa och två barnbarn ge
nom Sofia. Vi hade kul med barnbarnen 
senast igår.

• SJU FRÅGOR •
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Pingst som samhällsaktör, mer Jesus till Sverige, val av leda-
möter, församlingarna under Covid-19 och resultat och fram-
tidsplaner. Det var något av innehållet på årets Rådslag.

PRECIS SOM FÖRRA året måste Rådslaget 
hållas digitalt. Bara de medverkande var 
på plats i Pingstkyrkan i Solna, men vid 
330 datorer runt om i landet fanns ombud 
och observatörer uppkopplade via Zoom. 
Röstning gjordes i år med hjälp av pro-
grammet All slides.

Temat för årets Rådslag var Gå ut!. 
Daniel Alm anknöt till detta i sin inled-
ning och lyfte att en personlig upplevelse 
av Anden ger både hopp och kärlek till de 
utsatta, en förmåga att leva evangeliet och 
leda andra till tro. Ett manifest för sund 
karismatik presenterades också.

Avgående ordförande Thomas Wil-
helmsson uttryckte en stor tacksamhet 
över att året som gått varit ekonomiskt 
stabilt i alla verksamhetsgrenar. 

När alla val var klara, vilka skedde helt 
enligt valberedningens förslag, följde 
välkomnande av tre nya församlingar och 
filmpresentationer av dem. Confetti på 
plats och glada tillrop på chatten. 

När alla verksamheterna presenterade 
sina planer framåt blev det väldigt tydligt 
att Pingsts arbete spänner över vida fält, 
stora delar av världen och når människor i 
alla åldrar.

Vid förra rådslaget efterlystes en enk-
lare statistikblankett för fleranslutna 
församlingar. En sådan kommer att kunna 
användas från om med 2022.

Ett digitalt verktyg för kommunikation 
inom rörelsen presenterades under nam-
net Wikipingst.

– Här kommer bland annat alla centrala 
resurser att finnas och ni kan dela med 
er av material, sa kommunikationschefen 
Marcus Jonsson.

Madeleine Hansson informerade om att 
Coronafonden under året har betalat ut 
medel till församlingar, skolor och institu-
tioner ibland annat Grekland, Sri Lanka, 
Tanzania, Kenya och Tchad och att det 
finns medel kvar att söka.

Under punkten Pingströrelsen som 
samhällsaktör visades lokala exempel på 
sociala insatser, till exempel från Mathjäl-
pen i Lund.

– Det är dags för oss att kliva fram i frå-
gor kring ensamhet, fattigdom och rätten 
att höra evangeliet, sa Daniel Alm när 
Lili-Ann Karpinen, som höll ihop den här 
programpunkten, intervjuade honom.

En kort genomgång av en enkätun-
dersökning om hur Covid påverkat 
församlingar och medlemmar gavs av 
Ulrik Josefsson och Henrik Åström. I höst 
kommer en fördjupad analys av resultatet 
i en IPS-rapport. Trots ett påfrestande år 
lyser både framtidstro och förväntan ige-
nom och digitala gudstjänsterna har nått 
många nya.

MEDIESATSNINGEN Mer Jesus till Sverige 
presenterades av Marcus Jonsson. Han 
anknöt till Pingströrelsens mediehistoria 
och berättade om planerna på ett fördjupat 
samarbete med TBN Norden. Han upp-
manade församlingarna att vara med och 
återta förlorad mark och be om frimodig-
het och nya kreatörer inom olika medier. 

I slutminuterna fylldes chatten med tack 
för Rådslaget av olika slag, exempelvis 
detta; ”Bra jobbat för att göra ett menings-
fullt rådslag under svåra omständigheter”.
Fotnot: Nästa års Rådslag hålls 20-21 maj 
i Gävle. 

Med fokus på att nå ut  

Styrelsen för Pingst FFS
består efter Rådslaget av  
följande personer:

• Lennart Edström,  
ordförande
• Christina Hellström, 
vice ordförande
• Daniel Alm
• Anna-Carin Rabnor
• Niclas Piensoho
• Stefan Beimark
• Monica Söderqvist
• Frida Igefjord
• Pernilla Öman
• Stefan Claar
• Pernilla Olsson
• Mikael Samuelsson
• Gunnar Crona

 • NYHETER FRÅN PINGST •
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Rådslaget sändes digitalt från Pingstkyrkan 
i Solna. Till vänster Manuel Henriquez, 
värdpastor, i bön tillsammans med Pingsts 
föreståndare Daniel Alm.

Foton: Lucas Burenfjäll

I mitten t.v. presidet - Hans-Erik 
Bylund och Camilla Brolin.
I mitten t.h. Lili-Ann Karppinen 
om Pingströrelsen som sam-
hällsaktör. 

Längst ner; Madeleine Hans-
son och Thomas Wilhelmsson 
avtackades som direktor res-
pektive ordförande. I väntan på 
att en ny direktor utses kommer 
ekonomichef Elisabeth Celaya 
att vara t f direktor.

Foto: Simeon Hagström
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 • KRÖNIKA •

DET BORDE HA VARIT en sensommari-
dyll. De stora ekarnas mörkgröna kro-
nor omfamnade den lilla badplatsen vid 
Bjärka-Säby. Jag var 11 år och skulle låta 
mig döpas. Mitt starkaste minne är att det 
var kallt som en grå novemberdag, och att 
fötterna domnade när jag väntade på stran-
den. Kanske är det tur för då kommer jag  
alls ihåg dagen. Konstigt att jag inte minns 
vad som ledde fram till beslutet eller något 
annat kring mitt dop. Idylliskt eller ej så 
var det ett av de två beslut som hittills haft 
störst påverkan på mitt liv. Jag firar mitt 
dop varje år.

Några år senare gick jag i “Ung tro” i 
Pingstkyrkan. Det fick senare tillägget 
“konfaundervisning”, ett subtilt sätt att 
ducka för varumärkesintrång. Lite som 
“ciderkaraktär”. Men jag gillar att vi gjorde 
en grej av denna bekräftande handling av 
tron i tonåren.  

VI BEHÖVER FÅ ta beslut som är stora. 
Sådana som sätter inriktning och som vi 
gärna har finkläder på när vi fattar. Ändå 
är detta inte det tydligaste av trons vägskäl 
i mina tonår. Det var istället när vännerna 
i kyrkan bjöd in till deras bönegrupp och 
den råkade ligga på samma veckokväll 
som min rollspelsförening. När jag valde 
bönegruppen gensvarade jag på en djup 
längtan som helt plötsligt ställdes på sin 
spets. Beslutet såg till det yttre inte så stort 
ut. Men det utmanade inriktningsbeslutet 
som jag insåg att jag hade fattat i finskjor-
tan. Nu hade det med vardagens jeansjacka 
att göra.

Som ung vuxen kristen kommer många 
ytterligare sådana vägskäl i tron. De upp-
märksammas inte som stora för andra men 
utmanar eller bekräftar någons inrikt-
ningsbeslut. Vill jag överlåta mig till en 
församling igen på orten dit jag flyttade? 
Vilka livsval gör jag när ingen annan läg-
ger sig i, när jag på riktigt upplever frihet 
att verkligen bestämma själv?  
 
VAD TRÅKIGT DET vore om det var ett 
engångsbeslut att älska någon! Mitt andra 
stora inriktningsbeslut var när jag gifte 
mig med Linnea. Och det som gör vårt 
äktenskap gott är just att vi båda vill hedra 
och bekräfta det beslutet igen och igen, det 
är livet. 

”Om någon vill gå i mina spår måste 
han förneka sig själv och varje dag ta 
sitt kors och följa mig.” (Luk.9:23)  För en 
nutida läsare lyser Jesu ord MÅSTE och 
FÖRNEKA som röd varningstext. Men det 
som är verkligt hoppfullt med texten är att 
det finns ett sätt att göra allvar av min vilja 
att gå och att Jesus inbjuder mig att följa 
med honom. Initiativet var hos Jesus, han 
sträckte ut handen mot mig och erbjöd mig 
att följa. Att bli en kristen är att tacka ja till 
den inbjudan. Att fortsätta följa Jesus är 
själva essensen av det beslutet, det är livet 
som lärjunge. 

Jag har tagit stora beslut i tron och jag 
har gjort vardagsval. Men inga av dem 
hade spelat någon roll om det inte funnits 
en grundläggande inbjudan från Jesus att 
bekräfta. Wow att det gör det.  
Jag vill följa!

Jag firar mitt dop varje år

MATTIAS
SENNEHED

Studentpastor och verk-
samhetsledare för YA! 

Vi vehöver få ta 
beslut som är 
stora. Sådana 
som sätter 
inriktning. 
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Svensk pingstmission hedrades under våren med medaljer 
av Burkina Fasos regering. Det skedde i samband med att 
landets pingströrelse firade 100-årsjubileum.

I APRIL FICK svensk pingstmission ta 
emot hedersutmärkelser för sitt arbete i 
Burkina Faso, i Pingstkyrkan i Södertälje. 

Svensk pingstmission fick sin första kon-
takt med detta land 1969 och Pingstkyrkan 
i Södertälje engagerade sig tidigt där.

Bertil och Ingrid Johansson samt Paul 
och Britta Stenlund har varit missionärer 
i landet. 

Mycket arbete har gjorts under åren 
genom missionärer och lokala samarbets-
partners, med stöd från svenska försam-
lingar. Den nationella pingströrelsen har 
genom omfattande sociala insatser, utbild-
ning, hälsoprogram och miljöarbete betytt 
mycket för Burkina Faso.

Regeringen hedrade några av rörelsens 
aktörer i samband med dess 100-årsfiran-

de i mars. Eftersom svenskarna inte kunde 
delta på grund av pandemin, så fick de 
istället sina medaljer senare. På plats i 
Pingstkyrkan i Södertälje var representan-
ter för såväl församlingen och dess mis-
sionsråd som för svensk pingstmission. 

MED VAR OCKSÅ missionärsparet Johans-
son. Bertil Johansson fick redan 2012 en 
hedersmedalj från Burkina Fasos presi-
dent. Nu utnämndes han till officer och 
fick den högsta hedersutmärkelse som en 
utlänning kan få i Burkina Faso. 

PMU har idag flera projekt i Burkina 
Faso. Bland annat arbetar man för att 
minska könsstympning, för ökad jäm-
ställdhet, höjd miljömedvetenhet och ett 
mer motståndskraftigt jordbruk. 

Hedrades för missionsinsatser

• Burkina Faso ligger i 
Västafrika och har drygt 
20 miljoner invånare.

• Den första kontakten 
med landet togs 1969 av 
representanter för svensk 
pingstmission.

• Pingstsamfundets 
sociala gren bedriver ut-
vecklingsprojekt med stöd 
från PMU.

De närvarande under 
ceremonin i Pingst-
kyrkan Södertälje, 
där de hedrades 
av Burkina Fasos 
regering.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

församlingar i 
Sverige livesände 
om livet med 
den helige Ande 
under pingstens 
kampanj Löftet 
gäller dig på ins-
tagramkontot 
@pingstsverige.

Under påskhelgen fick Aftonbladets läsare en  
nyhet som förändrar allt - budskapet om Guds  
radikala kärlek. Pingsts annonskampanj nådde 
ut till minst 1,7 miljoner unika personer och 
hade över tre miljoner visningar.

De existensiella frågorna har fått många 
att närma sig tron via datorskärmen 
när krisen slagit till. Nu gäller det att vi 
öppnar kyrkan på vid gavel och bjuder in 
dem i gemenskapen, skriver Elisabeth 
Sandlund i tidningen Dagen.

DEN BÄSTA 

NYHETEN

Hur många av de unga som växer upp inom församlingen blir kvar i sin kristna tro? Statistik från Bibeln Idags rapport  
Här för att stanna, ger en fingervisning om läget, den visar att över 50 procent av de unga lämnat tron i vuxen ålder.

Det är ingen 
vågad gissning att 
pandemitiden har

skapat en rad 
nikodemosar. 
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •   • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Innerlig och avskalad lovsång

Lovsångsledaren och låtskrivaren 
som gav oss På Dig min Gud för-
tröstar jag ger oss nu tillsammans 
med sitt team ett album med 
mer än en timmes innerlig och 
avskalad lovsång. Hela skivan är 

liveinspelad som en lovsångsgudstjänst 
där Bo med sitt piano och sin behagliga stämma 
bjuder in till tillbedjan. Sångerna, som till majori-
tet är skrivna av Bo själv, vävs ihop med varandra 
och fokuserar på Guds trofasthet och godhet. 
Den nyskrivna psalmen Hymn tipsar jag om att 
lyssna in lite extra.

Personlig svensk pop

Andreas Wistrand med sitt band 
bjuder på svensk pop á la Bengt 
Johansson/Michael Jeff Johnson 
med starka melodier och person-
liga texter. Skivan innehåller mes-
tadels sånger på svenska, men vi 

hittar även en härlig version av Rend Collective’s 
låt My lighthouse. Andreas är inte heller rädd för 
att ta upp jobbiga och tunga ämnen som till ex-
empel den berörande sorgelåten Saknar dig. Jag 
fastnar mycket för den gospeldoftande sången 
Håll mig nära med sina härliga tongångar.

Glädjefylld stämsång

CAIN består av syskonen Logan, 
Madison och Taylor Cain. De 
levererar glädjefylld och hoppfull 
modern countrypop kryddat med 
southern gospel och soul. Med 
snygg stämsång och grymma solo-

insatser gör den här syskontrion ingen besviken. 
En av mina favoriter är I ’m so blessed, en skönt 
svängig låt om glädjen att vara Guds barn. I höst 
ska de ut på USA-turné med bl a Zach Williams 
och jag hoppas att de någon gång i framtiden 
även kommer att besöka Sverige.

Att värna om skapelsen

Vilka är Guds tankar om skapelsen och 
hur kunde allt gå så snett? Det är lätt 
att gripas av hopplöshet när vi tänker på 
hur hur vår planet mår, men här skriver 
Johannes Widlund på ett engagerande 
och positivt sätt om hur vi som individer, 
församlingar och kristenhet kan göra 
skillnad inom mänsklighetens största 
utmaning.
Förutom en värdefull bakgrund utifrån 
Bibeln och modern forskning skriver 
Widlund bland annat om konsten att 
leva annorlunda, med en rad konkreta 
exempel. 

Längtan efter helighet

En ny skrift har tagis fram i den digitala 
serien Trons liv. Denna sjätte del är en 
bibelteologisk bearbetning av frågor 
kring helgelse.  Den är skriven på ett 
utförligt men samtidigt lättläst sätt om 
människans sökande efter mening i 
livet. 
Vad är det för hunger vi bär på? ”Är det 
så att det som döljer sig under ytan är 
en längtan efter helighet? En existens 
där livets värde inte devalveras utan 
visionen om ett rikt liv driver oss.” 

Ett heligt liv
Teologiska nätverket i 
Pingst
Lära & Liv

God jord och
ett hållbart livl
Johannes Widlund
Libris förlag

Lev livet större 
än en selfiel
Albin Karlsson
Sjöbergs förlag

Mission som fungerar nu

”En gång i tiden fanns det fler kyrkor än 
det fanns pizzerior där jag växte upp och 
jag ser inom mig en ny tid. En tid där 
människor kommer till tro.” Så skriver 
Albin Karlsson i inledningen till sin bok. 
Det är en lättläst och berörande bok där 
han på ett personligt sätt inspirerar oss 
att våga ta ett steg ut och dela med oss 
av vår tro till andra. Det handlar om att 
höja blicken och komma över de rädslor 
som kan binda oss. Han berättar om hur 
vi kan missionera på ett sätt som fung-
erar idag och om den stora glädje som 
finns i att göra skillnad i människors liv.

Bo Järpehag 

med team

Vår Faders 

trygga famn 

(David Media)

Andreas Wist-

rand Band

Flyg iväg

(Linx Music)

CAIN

Rise Up

(Provident)



Förra numrets vinnare
Hjördis Karlsson, Katrineholm
Monica Vaber, Uppsala
Ann-Christin Näslund, Bengtsfors
Ulla-Britt Svensson, Alafors
Marita Paulsson, Falköping

Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 23 augusti behöver vi ha 
rätt korsordslöning. Fem personer  
vinner en bok.

Jag vill helst ha:

Boken: Lev livet större än en selfie

Boken: 40 steg av tro - Det stora sker 
i det lilla

NAMN: _________________________________

EFTERNAMN: ___________________________

ADRESS: _______________________________

________________________________________

ORT: ___________________________________



Ge en gåva via Swish

1230759712

Ge med bankgiro 766-8312

Ett exempel på vad denna evangelisationssatsning innebär är hur 
Pingst under påsken hade en annonskampanj i Aftonbladet med två 
helsidesannonser samt tre miljoner digitala visningar. Resultatet är 
att vi nådde 1,7 miljoner unika personer med påskens budskap och 
genom en särskilt framtagen webbplats kunde människor finna lokala 
pingstförsamlingar. Tillsammans kan vi nå så mycket längre!

Var med om att ge mer Jesus till Sverige med media som verktyg.
Läs mer om denna satsning på sidan 16 i tidningen. 
Tack för din gåva, den möjliggör denna satsning.
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