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Det här är Pingst Sverige
Pingst är riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige. Sedan 1900-talets början har Pingstförsamlingarna
samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt, genom informella nätverk. För
att strukturera och stärka det gemensamma arbetet bildades Pingst år 2001. Organisationen benämns på
engelska The Pentecostal Alliance of Independent churches.
Pingst samarbetar med församlingarna för vårat gemensamma uppdrag – att fler ska komma till tro och
finna gemenskap i den kristna församlingen. Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för
församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis
missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera. Bland annat drivs 60
second hand-butiker och 5 folkhögskolor i Pingsts regi. Vi har biståndsprojekt i 31 länder och sprider Guds
ord på 100 språk i 60 länder.
Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också
val av föreståndare och styrelse sker. Pingstförsamlingarna är medlemmar i Pingst på två nivåer: i
riksföreningen där pingstförsamlingarnas gemensamma arbete bedrivs och i trossamfundet som ger den
lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Trossamfundet Pingst aktiverades efter
beslut vid rådslag för riksföreningen 2004. Två av trossamfundets huvuduppgifter är att göra det möjligt för
enskilda personer att betala sin kyrkoavgift till Pingst, samt att utfärda vigselbehörighet för Pingsts pastorer.
Pingst fria församlingar i samverkan (Pingst ffs) inbjuder sina internationella kontakter till sin årliga
Pastorskonferens 10–13 januari 2023, Stockholm. I anslutning till konferensen kommer Pingst ffs
samverkande svenska församlingar som står som inbjudare att anordna ytterligare mötesplatser i form av
Gudstjänster, seminarier och andra möten för att fortsätta utveckla goda internationella relationer. Besöket
från de utländska gästerna beräknas alltså bli längre än ovan angivna datum, men dock tidsbestämda i
inbjudningsbrevet från varje lokal församling.
Pingst ffs kommer att stå för konferensavgift, mat och logi för internationella gäster under dagarna i
Stockholm. Inbjudande svensk församling står för resterande kostnader.
Pingst Pastor
Pingst Pastor är ett nätverk för pastorer verksamma inom Pingst. Utgångspunkten för nätverket är att man
är kallad till ordets tjänst, bekräftad av en lokal församling och överlåten till gemenskap med andra pastorer
i Pingst. De pastorer som går med i nätverket placeras i en mindre processgrupp, som fungerar som något
av en mentors- och gemenskapsgrupp. Varje år i januari arrangeras en konferens för medlemmarna i
nätverket och medlemmarna erbjuds också olika fortbildningsmöjligheter.
Mer information om konferensen kan ni ta del av här: https://www.pingst.se/pingst-pastor-konferens/
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