
FÖRSAMLINGSKONSULT
Pingst erbjuder hjälp när 
din församling behöver!

VISION OCH UPPDRAG
Pingst Församlings vision är att hjälpa församlingar 
att lyckas. Som en del i detta har vi gett uppdraget 
till några pastorer, med stort förtroende och förde-
lade över landet, att vara församlingskonsulter. 
Genom dessa erbjuds särskild hjälp till församlingar 
som behöver stöd.



OM
Pingst erbjuder församlingskonsulter till församlingar som på något 
sätt behöver extern rådgivning, ledning eller styrning. Det kan t.ex. 
handla om sammanslagningar av församlingar, råd inom ett speci-
fikt område eller någon konflikt i församlingen t.ex. mellan pastor 
och församlingsledning. 

Församlingskonsulterna har lång erfarenhet av församlingsarbete 
och har valts ut med omsorg av Pingsts ledning för denna typ av 
uppdrag. Församlingskonsulterna är andligt utrustade personer som 
arbetar med Bibeln som grund och har nytestamentliga försam-
lingsprinciper som utgångspunkt. De har träning och erfarenhet av 
konflikthantering, förändringsarbete och ledarskap.

ÖVERENSKOMMELSE OCH EKONOMI
Innan uppdraget startar kommer församling och Pingst centralt över-
ens om uppdragets mål/innehåll, typ av uppdrag, trolig omfattning.

Församlingen står för konsultens resekostnader (bil, tåg etc samt 
eventuell övernattning). Församlingar som inte har ekonomisk möjlig-
het att bära dessa kostnader kan ansöka om sk. Punktbidrag och få 
stöd genom Pingsts SST-medel.

TYPER AV UPPDRAG
Pingst erbjuder tre typer av uppdrag. Beroende på uppdragets karaktär vill 
Pingst föra ett samtal initialt med församlingen vilken typ av uppdrag som passar 
bäst:
• Rådgivning. Ge råd till församlingen inom ett överenskommet område.
• Ledning och rådgivning. Rådgivning men där uppdraget har en karaktär 

som innebär att församlingen bör involvera församlingskonsulten i den 
operativa ledningen.

• Styrning. Det kan uppstå situationer där det kan vara både lämpligt och 
befriande att överlåta styrningen av församlingen till församlingskonsulten.

1. Rådgivning
Rådgivning omfattar ett stort antal uppdrag, som allt ifrån rådgivningssamtal 
med en föreståndare till stöd vid uppstart eller nedläggning av en församling. 
Det som kännetecknar rådgivningsuppdrag är att församlingskonsulten ger råd 
och att församlingen står för genomförandet av dessa råd.

2. Ledning och rådgivning
Denna uppdragstyp kan i utgångspunkten likna ett rådgivningsuppdrag. Men 
församlingen vill ha operativ ledningshjälp för att implementera de förändringar 
som behövs. Detta innebär att församlingskonsulten under tidsperioden för 
uppdraget ingår i den operativa ledningen (styrelse/församlingsledning/äldste-
kår).

3. Styrning
Det kan uppstå situationer där det kan vara både lämpligt och befriande att 
överlåta styrningen av församlingen till församlingskonsulten. Församlingskon-
sulten med stöd av Pingst centralt ”tar över” ledningen av församlingen under en 
viss period. Det innebär att församlingskonsulten under uppdraget agerar som 
styrelseordförande/ledare av församlingsledningen.



VÅRA FÖRSAMLINGSKONSULTER
Andreas Ardenfors, Södertälje                                                                                                             
Erfaren pastor och församlingsföreståndare. Har tidigare varit ledare för 
Pingst Församling med stor erfarenhet av konsultprocesser.

Nils-Erik Claesson, Värnamo                                                                                                                                 
Erfaren pastor och församlingsföreståndare som har arbetat mycket med 
församlingsförnyelse och utvecklingsprocesser.

Thomas Henning, Falköping                                                                                                                    
Erfaren pastor och församlingsföreståndare som har arbetat mycket med 
församlingsförnyelse och utvecklingsprocesser. 

Malte Holmquist, Boden                                                                                                                    
Erfaren pastor och församlingsföreståndare som har arbetat mycket med 
församlingsförnyelse och utvecklingsprocesser.

Sören Perder, Örebro                                                                                                                    
Erfaren pastor och församlingsföreståndare som arbetar med inriktning på 
stöd i processer av ekumenisk samverkan.

BOKNING
En Församlingskonsult kan bokas genom att ta kontakt med Pingst Församling:  
richard.svensson@pingst.se, 08-619 25 70.


