
Vägen in i Pingst

”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 Pingst 
antog på rådslaget 2017. Vill er församling bli en del av den visionen? 
För de församlingar som vill bli en del av gemenskapen i Pingst – fria 
församlingar i samverkan finns en rad frågor som behöver hanteras i 
processen. I den här foldern ger vi information om dessa.



Vägen in i Pingst
Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och män-
niskor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en 

rörelse som aldrig slutar att växa.

Så sammanfattas kärnan i det långsiktiga framtidsmål som 
Pingst antog på rådslaget 2017. 

Vill er församling bli en del av den visionen? För de 
församlingar som vill bli en del av gemenskapen i Pingst 
– fria församlingar i samverkan - finns en rad frågor som 
behöver hanteras i processen.

Det fodras minst ett, oftast flera samtal med församlingen 
för att klargöra vilket sammanhang Pingst är, samt för att 
få reda på den ansökande församlingens identitet och 
teologi.

Vägen till att bli en Pingstförsamling går via relationer 
lokalt eller regionalt. Det gäller förstås mötet med försam-
lingar i den nuvarande pingstgemenskapen, men också 
pastorskollegor, ex. inom nätverket Pingst Pastor (se info 
på sista sidan). 

 

Kallad, Bekräftad, Över-
låten
Rubrikens ord används som ledstjärna för pas-
torsnätverket i Pingst – Kallad till ordets tjänst, 
Bekräftad av en lokal församling och Överlåten till 
gemenskapen. Fria församlingar i samverkan hand-
lar om samma sak.  Pingst är inte främst en institu-
tion där församlingar skrivs in utan en gemenskap 
för församlingar som utifrån en gemensam kärna i 
visionen vill samverka. Ömsesidig kontakt, respekt 
och samverkan är centralt.

Formella förutsättningar 
för att bli en församling 
som samarbetar inom 
Pingst 
För att bli en församling som samarbetar inom 
Pingst finns vissa formella krav: 

Grundförutsättningar 
• Att församlingen delar Pingsts vision och teolo-

giska profil som detta är uttryckt i stadgar samt 
värdegrundsdokument. 

• Att församlingen som helhet och dess ledning 
har ett förtroende hos andra pingstförsamlingar. 
Konkret kommer det till uttryck genom att varje 
ny församling som blir en del av gemenskapen i 
Pingst måste rekommenderas av en nuvarande 
medlemsförsamling.

• Att församlingen, som ordet ”Samverkan” sam-
fundets namn syftar på, är villig att utifrån sina 
förutsättningar på olika sätt bidra in i Pingst-
gemenskapen både lokalt eller regionalt och 
nationellt. 

Konkret innebär detta:
För att kunna gå vidare och bli en församling som 
samarbetar inom Pingst behövs: 

• En första kontakt tas med Pingst Församling på 
kontoret i Alvik: 08-608 96 00, info@pingst.se

• Relationer etableras till personer och sam-
manhang i Pingströrelsen. Det kan ske genom 
kontakt med en pingstförsamling i närheten och 
genom relationer till pingstpastorer i regionen.

• En anmälan görs. På anmälan intygar försam-
lingen att den tagit del av och delar Pingsts 
värdegrund.

• Till ansökan bifogas församlingens stadgar.

• Rekommendation görs av en nuvarande pingst-
församling.

Val av organisationsform 
För att församlingen ska kunna hantera gemensam 
ekonomi och/eller ingå avtal behöver församlingen 
ett organisationsnummer. En förutsättning för att ex. 
kunna få utbetalningar av kyrkoavgift eller andra 
bidrag från Pingst fodras ett organisationsnummer 
samt att man följer lagstiftningen omkring hur eko-
nomi ska skötas. 

Den vanliga organisationsformen för detta är ide-
ell förening. På Skatteverkets webb finns utförliga 
instruktioner kring hur man startar och sköter en 
ideell förening. 

Se Skatteverket: http://www.skatteverket.se/foreta-
gochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar.4.6
a6688231259309ff1f800028215.html

Att bidra till helheten 
Att bli en del av församlingsrörelsen Pingst innebär 
också en uttryckt vilja att vara med att bidra in i 
helheten. Detta gestaltas på olika sätt genom: 

• Att bära Pingsts gemensamma arbete i bön och 
givande för mission i Sverige och internationellt. 

• Att vara delaktig i gemensamma samtal och 
överläggningar på Rådslag, konferenser, regio-
nala nätverk och pastorskonferens. 

• Att delta i arbetsgrupper, styrelser, mötesplatser 
och andra liknande sammanhang som ett annat 
sätt att bidra in i vårt gemensamma arbete. 

Processen att bli en för-
samling som samverkar 
inom Pingst 
Antagningsprocessen leds av Pingst Församling 
som ansvarar för att förbereda och, i vissa fall, be-
sluta om vilka församlingar som får bli medlemmar 
i Pingst – fria församlingar i samverkan. Detta är en 
skiss över processen: 

1. En församling kontaktar Pingst för att sondera 
möjligheterna att få bli en i Pingst samarbetande 
församling. 

2. Församlingen ombeds att skapa relationer med 
den eller de nuvarande pingstförsamlingar som 
finns nära. För att gå vidare i processen ska 
församlingen etablera sådan kontakt med hjälp 

av de uppgifter om församlingar som Pingst 
Församling ger. Syftet med dessa kontakter är 
att församlingarna lär känna varandra lokalt 
eller regionalt. Det blir också ett naturligt sätt 
att etablera kontakt med pastorsnätverket lokalt 
och regionalt. 

3. När sådana relationer har skapats återkommer 
den sökande församlingen till Pingst Församling 
där kontakterna följs upp och man går igenom 
Pingsts vision, ändamål och värdegrund samt 
verksamhetsinriktning och organisation. 

4. Efter detta avgör församlingen om den vill 
lämna in en formell ansökan om att få bli en i 
Pingst samarbetande församling. 

5. Pingst Församling skickar ut informationen 
till närliggande Pingstförsamlingar om att en 
ansökan har tagits emot. Församlingarna ombes 
att yttra sig i frågan om den ansökande för-
samlingen bör få bli en i Pingst samarbetande 
församling. 

6. Ansökan om medlemskap bereds av Pingst 
Församling och föreståndaren. I avvaktan på 
Rådslagets beslut om medlemskap, efter beslut 
i styrelsen, erbjuds sökande församling service 
som fullvärdig medlem.

7. Pingst Församling ansvarar för att skriftligen 
meddela församlingen om beslutet. 

Nya församlingar välkomnas av Andreas Ardenfors och Daniel Alm på Pingst rådslag 2018. Foto: Sandra Lagestrå



Om Pingst Pastor
Nätverket Pingst Pastor etablerades 2012 för att vara en gemenskap till stöd för 
pastorerna och i förlängningen vara ett sammanhållande kitt i hela pingströrel-
sen. De tre kriterierna för att få vara med i nätverket är: Kallad till Ordets tjänst, 
Bekräftad av en lokal församling och Överlåten till gemenskap med pastorerna 
i Pingst.
Nätverket vill både vara en plats för goda relationer till kollegor och för utma-
ningar som får återverkan på lokal nivå. Medlemmarna inbjuds varje år i januari 
till en nationell konferens, men möts också under året i mindre så kallade pro-
cessgrupper. I dagsläget är det drygt 800 medlemmar i cirka 60 processgrup-
per. Landet är indelat i sju regioner där varje har en regionledare. Ibland ordnas 
särskilda aktiviteter som regionen ansvarar för. För seniora pastorer finns också 
en särskild gemenskap i Seniornätverket. 
Om man inte är föreståndare i en pingstförsamling ska man vid anmälan till 
nätverket vara rekommenderad av föreståndaren i en pingstförsamling. Anmä-
lan och mer info finns på nätverkets webb-sida: www.pastor.pingst.se

PINGST FÖRSAMLING
Med omkring 440 församlingar, över 87 000 medlemmar och många gemensamma pro-
jekt och verksamheter är Pingströrelsen en livaktig församlingsrörelse.

Pingst Församling är det verksamhetsområde inom samfundet som ansvarar för försam-
lingskontakter. Vi finns till för att på olika sätt stötta församlingarna i deras viktiga uppdrag 
genom olika sorters administrativt stöd, församlingsutvecklingsprojekt, omsorgssatsning-
ar, sång- och musikprojekt, utbildningar och så vidare. Kontakta oss gärna och läs mer på 
www.pingst.se/sverige

www.pingst.se

Om medlemskap i Pingst
Som en del i Trossamfundet Pingst kan församlingen vara med och bidra till en 
positiv utveckling för hela rörelsen. Pingst vill med de verktyg som finns stötta 
församlingen i dess visioner och i det arbete som bedrivs lokalt.

En församling anmäler skriftligen om medlemskap till Pingst. Om församlingen 
i anmälan markerar att de fullt ut delar Pingsts värdegrund kan de ansöka 
om fullvärdigt medlemskap. En församling kan också vara associativ med-
lem i Pingst. Förutom anmälan ska församlingen vara rekommenderad av en 
medlemsförsamling, gärna en församling i sin närhet som man har etablerade 
kontakter med. 

Mer info finns på vår webb: 

https://www.pingst.se/om-pingst/organisation/trossamfundet-pingst/


