
Seminarier
PSK
Utbildning som ger människor en ny framtid
Pingst utbildning arbetar med Bibel- och pastorsutbildningar, kreativa utbildningar, 
yrkesutbildningar och att få behörighet för högre studier eller lättare komma in
på arbetsmarknaden. Detta är något som ger hopp om en bättre framtida för många.

Välkommen på ett samtal med Pingstskolornas fem rektorer om möjligheter och 
utmaningar framöver!

Medverkande:
Clas Newman, rektor Kaggeholm
Johannes Magnusson, verksamhetsledare Pingst Utbildning (moderator)
Marcus Örebäck, rektor June
Miriam Ås, rektor Vinga
Samuel Klintefelt, rektor Mariannelund
Stig Åsbringer, rektor Umeå.

PMU
Så står vi tillsammans stadigt på de utsattas sida
Pingsts framtidsbild är tydlig med att vi ska stå stadigt på de utsattas sida, 
gemensamt med dem höja vår röst mot orättvisor, och skapa hopp och framtidstro. 
I en tid av kraftigt fördjupad global fattigdom, allt �er som är på �ykt från sina hem, 
och ökade humanitära behov är det viktigare än någonsin att vi för samtal om vad 
vår framtidsbild praktiskt betyder, och hur PMU och svenska församlingar 
tillsammans kan göra skillnad i den tid som är vår.

Medverkande: Ruth och Carl-Wilhelm Hasselgren (Eskilstuna pingstförsamling)
och Niclas Lindgren.

Pingst ung
Gud som haver barnen kär
 – Ja, det gör han! Vi är övertygade om att Gud älskar varje barn och ser till den 
som liten är. Därför är det viktigt att våra verksamheter och sammanhang är 
trygga miljöer för varje barn att växa upp i. Så att Gud kan presenteras och förbli 
en god fader genom livet.

Medverkande: Pingst ungs stab.  
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IBRA
Folk utan Jesus
Hur kan vi med media som verktyg skapa rörelser av lärjungar och församlingar 
bland de folk som idag lever utan kunskap om Jesus. 
Vi berättar om IBRAs planer och delar berättelser från arbetet.

Medverkande: Niclas Collén och Tatta Lennartsson.

Sport for Life
Kyrkor som förvandlar idrottsvärlden
Varmt välkommen till Sport for Lifes seminarium under Rådlaget.
Här kommer vi prata om hur varje församling tillsammans med Sport for Life kan 
vara en positiv kraft i idrottsvärlden på sin ort.

Vi vill lyfta frågor som: Hur kan kyrkan nå ut i samhället och idrottsrörelsen?
Vad har kyrkan att erbjuda idrottare, idrottsföreningar och klubbar?

Medverkande: Johan Lagerbeck och Sakarias Bryskhe som är verksamhetsledare 
respektive ordförande i Sport for Life.

LP
LP slår på stort för "dessa mina minsta".
LP-verksamheten har alltid och kommer alltid
jobba längst ut i fronten och följa med i tiden
– LP startar på behandlingshem för kvinnor
– LP satsar på en ny evangelisk rörelse Gåutnu!
– LP möter tusentals människor i utanförskap
– Vi utvecklar familjehemsnätverket.

Medverkande:
Semias Schenberg, Johanna Berger,
Nina Eriksson, Lilli-Ann Karppinen & Börje Dahlqvist.

Pingst församling
Vem ska verksamhetsledaren satsa lite extra på? Du avgör!
Var och en av medarbetarna i Pingst Församling presenterar en pitch på 2 min.
De ger en övergripande bild av sitt arbetsområde och lyfter en extra satsning som 
de skulle vilja göra under året. Men bara en kan ”vinna” de 5000 kr som behövs i 
budgeten för att det ska bli av. Det är du som deltagare som avgör vilken genom 
att rösta på den satsning du tycker är viktig!

Medverkande: Pingst Församling.


