
Samfundshandboken
om medlemskap och samverkan i Pingst

Vi är glada för det förtroende och den framtidstro som församlingar 
visar genom att som medlemmar i Pingst – fria församlingar i samver-
kan (Pingst) bli en del av ett nationellt samarbete - tillsammans med 
omkring 440 församlingar med drygt 87 000 medlemmar. 

Arbetet och samverkan i Pingst inkluderar en rad verksamhetsområden 
och gemensamma funktioner inom allt från utbildning till pastorsge-
menskap. Som en del av detta kan ni vara med och bidra till en positiv 
utveckling och genom samverkan kan Pingst stötta er i era visioner och 
i det arbete ni bedriver lokalt.



Teologi/Värdegrund
Pingst är en gemenskap av lokala församlingar som delar 
grundläggande värderingar och trosuppfattningar.  Vi 
relaterar enligt stadgarna till såväl de klassiska trosbe-
kännelserna som till Pentecostal European Fellowship, 
World Pentecostal Fellowship, Lausannedeklarationen 
och Manilamanifestet. 
I samband med Pingst rådslag 2012 antogs en värde-
grund, se bilaga. Punkterna i denna ska inte uppfattas 
som en fastslagen trosbekännelse utan ett försök att sam-
manfatta de dokument Pingst anknyter till som en grund 
för dem som söker gemenskap. Delar man värdegrunden 
och blir rekommenderad av en nuvarande medlemsför-
samling är man välkommen som medlem i Pingst.

Verksamhetsidé
Pingst har som långsiktigt framtidsmål att: ”Bli kända för 
vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tyd-
lig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig 
slutar att växa.”

Strategin för att nå detta är att inspirera för, stimulera till, 
utbilda inom och stödja:

• Vision för församlingsplantering i Sverige och inter-
nationellt

• Regionala, nationella, internationella och ekumeniska 
nätverk av pastorer, församlingsledningar och för-
samlingar för gemenskap, plantering och utveckling

• Fokus på att resa upp nya ledare och en ständig prio-
ritering av barn- och ungdomsriktade insatser

• Lärjungaskapande insatser inom undervisning och 
projekt

• En lärande aktiv organisation med ständigt utföran-
de och uppföljning.

Organisation 
Pingst är organiserat i både ett trossamfund som ger 
stärkt juridisk status som kyrka, möjlighet till att för-
medla kyrkoavgift och en tydlighet kring pastorernas 
ställning ex. när det gäller tystnadsrätt och en riksorga-
nisation där större delen av vårt gemensamma arbete 
utförs. Tillsammans med samverkande organisationer, 

som LP-verksamheten, Pingst Ung, Pingstskolorna (PSK) 
och Pingst Förvaltning AB, arbetar vi inom sju verksam-
hetsområden, ofta kallat ”Fullt ubyggt Pingst”, se organi-
sationsskiss för riksföreningen på nästa sida.

Pingst Församling 
Vi vill hjälpa församlingar att lyckas i sitt uppdrag. Vi 
erbjuder stöd till ledarträning, utvecklingsfrågor, kon-
flikhantering mm. Vi är också med och hjälper till med 
nätverkande mellan församlingar och medlemmar för att 
vi skall kunna inspirera varandra i uppdraget som för-
samling. Vi vill också vara en plattform för nya idéer från 
våra församlingar att kunna förverkligas nationellt.

Socialt/LP-verksamheten 
De sociala utmaningarna är stora i vårt land och vi vill 
arbeta nära församlingar för att stödja initiativ som når 
de som behöver stöd och hjälp i vårt samhälle. Vi tror att 
församlingarna är det hem som människor behöver för 
att få full upprättelse i sina liv. Behöver ni som försam-
ling stöd och råd med att öppna en social mötesplats eller 
något annat inom det sociala området står vi som förfo-
gande som resurs.

Pingst Utbildning/PSK 
Pingst utbildning samordnar och leder Pingsts arbete 
med utbildning. Det görs genom att våra fem folkhög-
skolor driver en mängd kurser som Allmän kurs, pro-
filutbildningar inom musik, media och sociala frågor 
samt pastorsutbildning och olika bibelskolor. Målet är att 
bygga Guds rike och det goda samhället genom folkhög-
skoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda.

Pingst Media/IBRA
Pingst Media har en vision: ”En värld som följer Je-
sus”. Vi vill se omvandlade människor och förändrade 
samhällen genom att erbjuda en personlig tro på Jesus 
Kristus, till alla människor över hela jorden, på ett språk 
de förstår och på ett relevant sätt genom media. I enlig-
het med Pingst Framtidsbild vill vi se ett expanderande 
arbete bland onådda folk och storstäder där lärjungar och 
församlingsplantering är vårt mål!

PMU 
Vi vill inspirera och hjälpa församlingar att lyckas i sitt 
globala uppdrag, för människors upprättelse, och för al-

las rättighet att leva ett liv i värdighet och frihet, oavsett 
vem man är och var man bor. Vi vill vara en plattform 
för gemensamt lärande och samverkan kring missions-
uppdraget. Vi vill också vara ett stöd till församlingar i 
arbetet med insamling och kommunikation, bl.a. genom 
second hand.

Pingst Ung 
Pingst ung vill se de lokala barn- och ungdomsverk-
samheterna lyckas med sitt uppdrag att nå nya barn och 
ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap. Pingst 
ung finns till för ledare, barn och unga i de lokala barn- 
och ungdomsverksamheterna runt om i landet.

Pingst Förvaltning AB 
Pingst Förvaltning AB är moderbolaget i en koncernbild-
ning med affärsidé att förvalta bolagets kapital, tillhanda-
hålla församlingsförsäkringar, samt med erhållen avkast-
ning stödja projekt inom Pingströrelsen.

Rådslag och ledning
Högsta beslutande organ är det årliga rådslaget dit 
församlingarna inbjuds att representera. Det är som regel 
andra helgen i maj. Rådslaget gör formella val till styrel-
ser och styrgrupper och behandlar aktuella frågor samt 
verksamhetsplaner. 
Kallelse skickas ut senast sex veckor före rådslaget. Mo-
tioner och förslag från medlemsförsamlingar till rådslaget 
ska skickas in senast 8 veckor innan
Rådslaget är också ett tillfälle för trevlig samvaro och 
framtidsvisioner!
Verksamheten leds av föreståndare och direktor som 
samverkar med ledare för de olika verksamhetsområ-
dena.

Kommunikation 
Fyra gånger per år publiceras medlemstidningen Pingst.
se. Församlingen anmäler mottagarnas adresser till info@
pingst.se 
Pingst verksamhetsområden har flera olika webbsidor 
och webbtjänster som betjänar församlingar. Portal för 
dessa är sidan www.pingst.se med information, material 
och länkar. 
Utöver detta meddelas information genom regelbundna 
utskick på både e-post och brevpost. För att ha aktuella 
uppgifter och översikt inhämtas statistik och kontaktupp-
gifter från er församling i januari varje år.

Vad innebär samarbete i 
Pingst 
Ert medlemskap innebär, förutom en stärkt juridisk 
status som församling, att era medlemmar genom Pingst 
kan ge kyrkoavgift via sin skattsedel, till er församling 
samt till det gemensamma arbetet i Pingst. Pastorer i 
medlemsförsamlingar kan genom trossamfundet Pingst 
få vigselbehörighet. Det ges också stöd kring utvecklings-
frågor, pastorsrekrytering och vid kriser som kan uppstå 
i församlingen.

Verksamhetsbidrag kan sökas för särskilda projekt. När 
det gäller pension och försäkring för anställd personal 
finns samverkan i Pingst kring detta, med solidarisk pris-
sättning.

Tillfällen för uppbyggelse och fortbildning för aktiva och 
ledare i församlingarna erbjuds vid olika konferenser och 
samlingar under året. Exempel på sådana samlingar är: 
Pingst Pastor, Pingst Ledare, MÖT för musiker, missions-
konferensen SÄND, Unite samt möten och seminarier vid 
de nationella konferenserna Nyhem och Lappis.

En vanlig fråga från församlingar som närmar sig sam-
arbete i Pingst är vilka ”skyldigheter” som detta innebär. 
De formella förpliktelser som stadgarna anger är att dela 
Pingsts ändamål och värdegrund. Men utöver detta är 
det givetvis viktigt att som församling vara delaktig, dels 
genom att bidra in i gemenskapen med det som ni är 
starka på, dels genom engagemang i processer och beslut, 
exempelvis genom att finnas med på Rådslag samt sända 
församlingens pastor på den årliga pastorskonferensen. 

Det finns ingen medlemsavgift för att samarbeta i Pingst. 
Däremot finns gemensamma åtaganden där det förväntas 
en hög grad av lojalitet för att solidariskt bära tillsam-
mans. Det gäller: 

1. Att rapportera bidragsgrundande statistik för betjä-
nade till SST och för medlemmar i Pingst ung. Dessa 
bidrag bygger på församlingarnas rapportering och 
är en viktig bas för samverkan och stöd. 

2. Att i församlingen berätta om möjligheten att ge 
kyrkoavgift. Det ger medel för framtidssatsningar i 
församlingar och gemensamt.

”Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara 
en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar 
att växa.”

Så sammanfattas kärnan i det långsiktiga framtidsmål som församling-
arna i Pingst antog på rådslaget 2017. Det är mot det målet vi jobbar 
tillsammans.



www.pingst.se

3. Att bidra till skolgång för barn till missionärer. Sedan 
länge skickar pingstmissionen ut avier till försam-
lingarna om detta och även om gemensamma mis-
sionsuppdrag.

4. 4. Att ta chansen att informera om, samarbeta med 
och stödja gemensamma verksamheter och projekt. 
Ex kring församlingsplantering, utbildning vid våra 
folkhögskolor, gåvor till sociala projekt och medie-
mission, samt till beroendevård. 

5. 5. Merparten av pingstförsamlingarna är med i 
Arbetsgivaralliansen som bidrar med stöd till för-
samlingar som har anställda. I Pingst finns också en 
samverkan kring pensionsfrågor och försäkringslös-
ningar.

Årshjulet
Under ett kalenderår finns en rad gemensamma händel-
ser, konferenser och projekt som både utrustar för vårt 
gemensamma mål och skapar organisatoriska förutsätt-
ningar. I skissen nedan finns de som gäller nationell nivå 
samlade. Mer information finns alltid på www.pingst.se

Ekumenik
Pingst är en del av en världsvid rörelse av pingstin-
riktade (pentekostala) kyrkor med olika bakgrund och 
identitet. Många av dessa möts var tredje år till Världs-
pingstkonferens.
Nationellt är Pingst delaktiga i Sveriges kristna råd (SKR) 
och samverkar med andra frikyrkosamfund kring ex. 
pastorsutbildning.
På lokalplanet har församlingar ekumeniska kontakter 
eller samarbeten. Ungefär tio procent av medlemmarna i 
församlingar nom Pingst tillhör ekumeniska församlingar 
som samverkar med flera samfund.

Församling som upphör 
eller vill lämna Pingst
När en församling upphör eller vill lämna Pingst så 
meddelas detta till Pingst Församling. Kopia bifogas på 
församlingsbeslut och datum anges för när detta träder i 
kraft.
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Anmäl senast 31 okt.


