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KANSLI

Pingst ungs kansli i Alvik, Stockholm, är navet för verksamheten och de 
anställda inom organisationen. Kansliets huvuduppgift är att stötta och 
erbjuda resurser åt lokalavdelningarna runt om i landet på ett direkt 
sätt men även genom organisationens anställda. Vid ingången av 2018 
arbetade Johanna Bode som verksamhetsledare och i slutet av mars över-
tog Carolina Nilsson tillsammans med styrelsens ordförande Gustaf Nyström, 
Johannas uppgifter då hon gick på föräldraledighet. I september kom 
Alexandra Jennersjö tillbaka till sin tjänst som administrativ koordinator 
efter föräldraledighet sedan oktober 2017. Sedan november har 20 % av 
Pingst ungs administrativa tjänst skrivits över till Sport for Life. 

Inför 2018 begärde Pingst ungs handläggare Marcus Bernström tjänst-
ledigt och Carolina Nilsson övertog arbetet med att administrera och 
handlägga redovisningsansökan. Under året togs ett nytt rapporterings-
verktyg fram som fick namnet People. Visionen för People är att det ska 
fungera som ett enkelt och användarvänligt verktyg för Pingst ungs lokal-
avdelningar och som bidrar till en smidig och kvalitetssäkrad verksamhet-
sredovisning till MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor.

För 2016 års redovisning erhöll Pingst ung 2 803 358 kr från MUCF som 
användes under 2018. Bidraget från verksamhetsredovisningen baseras 
på hur många medlemmar och lokalavdelningar som redovisas men även 
hur mycket pengar staten har att fördela och hur många föreningar som 
ansöker om bidrag. För verksamhetsåret 2017 ansökte Pingst ung till 
MUCF för 274 lokalföreningar (+11 sedan föregående år) och 12602 
medlemmar (+995 sedan föregående år).

Pingst ung sammanställer varje år även lokalavdelningarnas redovisning 
länsvis. Uppgifterna används av Pingst ung distrikten som söker bidrag i 
sina respektive län. Under 2018 fanns 14 aktiva och 9 inaktiva distrikt.

Pingst ung har under 2018 haft fortsatt representation i SKUR - Sveriges 
Kristna Ungdomsråd.

Ekonomisk resurs
Varje lokalavdelning som har redovisat sin verk-
samhet korrekt till Pingst ung för verksamhetsåret 
2016 har under 2018 fått 1 000 kronor samt 10 
kronor per bidragsberättigad medlem mellan 6 
och 25 år. 

Information
Under 2018 har Pingst ung gjort flera församlings-
utskick för att samordna informationen kring nati-
onella event för barn och ungdomar samt utskick 
inför verksamhetsredovisning. Information går även 
ut via nyhetsbrev per mejl och via sociala medier.

Konferenspasset
Pingst ung har bistått UNITE och Hampeveckan. 
LT Jarl, Pingst ungs IT-konsult, har bidragit till 
administrativ hjälp av anmälningar via det web-
baserade anmälningssystemet Konferenspasset. 
Detta anmälningssystem är tänkt att även vara en 
administrativ hjälp för andra lokala eller regionala 
konferenser.

Webb
Även under 2018 har Pingst ungs webbplats varit 
ett nav för information från Pingst ung och en 
plattform för materialet Leva Livet.



STYRELSE OCH VALBEREDNING

ORDFÖRANDE     
Gustaf Nyström   Helsingborg

VICE ORDFÖRANDE
Carolina Nilsson   Stockholm

LEDAMÖTER   
Victoria Öhrvall    Sollentuna
Sofie Degeryd   Karlstad
Victoria Runegrund  Göteborg 
Elvira Hemström  Boden
Oscar Wadskog   Kaxholmen
Frida Igefjord   Stockholm
Helena Jakobsson  Örnsköldsvik

NYVAL LEDAMÖTER
Daniel Wendefors  Skellefteå
Pontus Sennerstam  Hässleholm

AVGÅENDE STYRELSELEDAMÖTER
Tommy Log   Västerås
Malin Manfredsson  Mjölby
Andre Lundqvist  Lund

Verkställande utskott
Pingst ungs verkställande utskott (VU) hanterar löpande 
frågor och förbereder styrelsemöten. VU har under 2018 
bestått av Johanna Bode, Alexandra Jennersjö, Carolina 
Nilsson och Gustaf Nyström.

Valberedning 
Valberedningen har under 2018 bestått av Sara Wiklöf (Ärla) 
sammankallande, Mathias Maxstad (Jönköping) och Matilda 
Pitik (Hässleholm).

Ekonomi och revision 
Ekonomitjänsterna har köpts in av Pingsts ekonomiavdelning 
mestadels genom Christina Ahlstedt fram till mars och därefter 
genom Anne Collén. Revisor har varit Camilla Andersson 
och Olle Kannö, Moretime, Stockholm. För ekonomisk redo- 
görelse hänvisar vi till bifogad årsredovisning.

STAB
Johanna Bode   Göteborg  Verksamhetsledare 50 % föräldraledig fr.o.m april 2018
Alexandra Jennersjö  Strängnäs  Administrativ koordinator 100 %  föräldraledig t.o.m aug 2018
Carolina Nilsson   Stockholm   Administrativ koordinator - vikarierande 60 % t.o.m aug 2018 
Marcus Bernström  Jönköping  Handläggare 15 % tjänstledig under 2018
Christina Ahlstedt  Bromma  Ekonomi 25 % t.o.m mars 2018
Anne Collén   Bromma  Ekonomi 25 % fr.o.m april 2018
Marina Andersson  Gränna   Barnkonsulent 10 %
Jacob Ventlinger  Kalmar   Ungdomskoordinator 25 % fr.o.m mars 2018
Madelene Boberg  Motala   Barnkoordinator 25 % fr.o.m mars 2018
Pernilla Bergström  Karlskrona  Regionledare Syd 20 % fr.o.m jan 2018
Johan Brännberg   Botkyrka   Regionledare Mitt 20 % 
Annelee Thorstensson   Göteborg   Regionledare Väst 20 %     
Kjell-Arne Alvarsson  Hemavan  Regionledare Norr 20 % 
Magnus Gnisterhed   Tenhult   Regionledare Sydmitt 40 % föräldraledig t.o.m maj 2018
Johan Ericson   Huskvarna  Regionledare Sydmitt - vikarierande 40 % jan-maj 2018
Johan Lagerbeck   Eskilstuna  Verksamhetsansvarig Sport for Life 80 %

År 2016 redovisade 263 lokalavdelningar 11 607 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2015 redovisade 258 lokalavdelningar 13 145 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2014 redovisade 256 lokalavdelningar 13 473 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2013 redovisade 228 lokalavdelningar 12 755 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2012 redovisade 190 lokalavdelningar 12 075 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2011 redovisade 166 lokalavdelningar 11 208 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2010 redovisade 159 lokalavdelningar 10 119 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2009 redovisade 166 lokalavdelningar 11 040 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2008 redovisade 165 lokalavdelningar 10 905 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2007 redovisade 158 lokalavdelningar 10 303 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2006 redovisade 177 lokalavdelningar 11 812 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2005 redovisade 235 lokalavdelningar 17 671 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2004 redovisade 281 lokalavdelningar 19 087 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år

ANTAL LOKALAVDELNINGAR 
OCH MEDLEMMAR SOM UTGJORT 
UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM 
STATLIGT BIDRAG



REGIONLEDARE OCH NÄTVERK

Under hela året har regionledarna arbetat med besök och avstämnin-
gar gentemot nya ledare och pastorer i sina regioner. Regionledarna 
har under året varit en viktig resurs för alla våra ledare i nätverken 
och regionerna. I januari 2018 började Pernilla Bergström, Karlsk-
rona, som ny regionledare för Pingst ungs södra region.

Redan i januari samlade Pingst ung barn- och ungdomspastorer till 
årets första nätverksträff på konferensen Pingst pastor. Träffen inne-
höll mingel, information om våra verksamheter, gemenskap samt 
välkomnande för de som var nya i tjänst. Det var en god uppslutning. 
Under konferensen hade Pingst ung även en lunch för barnpastorer. 

Under våren var Pingst ung medarrangörer till regionala barnledarda-
gar på tre olika platser i Sverige som nätverket Jesus till barnen stod 
bakom. Regionala nätverksträffar för barn- och ungdomspastorer och 
ledare genomfördes också av våra regionledare inom våra region-
ala nätverk. Nätverksträffarna syftade till att stärka de anställda i 
sitt ledarskap, skapa kollegial gemenskap samt att utrusta ledarna 
med relevanta verktyg. Regionledarna har även funnits med på 
styrelsemöten för Pingst ungs distrikt i bland annat Västernorrland, 
Jönköping och i Stockholm.

I början av sommaren var Pingst ung med på årets Nyhemsvecka där 
vi inledningsvis arrangerade två välbesökta ledarseminarier, med 
Christofer Öhrvall och Marina Andersson, under ungdomshelgen. 
Under veckan hade vi även ett seminarium riktat till tonårsföräldrar 
och vi bjöd även in till en uppmuntransmiddag på hotell Mullsjö för 
pastorer och ledare. Under Lapplandsveckan genomfördes en up-
pskattad nätverksträff för barn- och ungdomspastorer och ledare.

Den 27 september möttes Pingst ungs stab för en gemensam upp-
start av hösten. I samband med upptakten träffade man också PBU, 
Norska pingströrelsens stab för samtal och utbyte av erfarenheter. 

Under Pingst ledare i Umeå, Västerås och Jönköping hade Pingst ung 
huvudspåret Generationer. Pingst ungs barnkoordinator och ung-
domskoordinator talade utifrån Nästa generation är nu. De efterföl-
jande seminarierna behandlade att leda andra samt stora drömmar 
i lokala sammanhang. Även Sport for Life och YA hade seminarier 
under Pingst ungs flagg.

Den 21-22 november arrangerade Pingst ung en nationell nätverk-
sträff i Uppsala. Det var en träff för både barn- och ungdomspastorer 
och över 70 personer kom. Träffen hade en stor bredd i undervis-
ningen men Magnus Gnisterhed ledde två pass utifrån DISC-analys 
i syftet att hjälpa deltagarna förstå och kommunicera bättre med 
sin omgivning utifrån sina egna egenskaper. Stort fokus låg även på 
gemenskap och att söka Gud tillsammans.

Som avslutning av 2018 hade våra regionledare ledarseminarier på 
UNITE-festivalerna runt om i landet. Regionledarna ansvarade även 
för den ”guldkant” som Pingst ung bidrar med till UNITE, det innebar 
bland annat fyrverkerier, smoothie-bar och del i actionland. Guld-
kanten riktade sig till deltagarna och var en del i att aktualisera Pingst 
ungs delaktighet i UNITE.



BARN

Den första mars var startdatum för Pingst ungs nya barnkoordinatorstjänst och 
Madelene Boberg är numera anställd hos oss som koordinator. Tjänsten är 
menad att lyssna in de barnpastorer och barnledare som finns i vårt nätverk 
för att se vilka resurser som de behöver för att ännu bättre kunna utföra sitt 
uppdrag.

Under året identifierades behovet av att uppdatera vårt söndagsskolematerial 
Leva Livet. Barnkoordinatorn är med i ledningsteamet för Nyhem barn och har 
även ansvar för kommunikationen med Barnens Lappis.

Marina Andersson arbetade fram till sommaren som barnkonsulent på deltid. 
Marina fanns därefter kvar på en mindre tjänst för att representera Pingst ung i 
planeringen av Barnledarkonferensen 2019. 

Under sommaren anordnades JUMP - ett läger för låg- och mellanstadiet med 
Marina Andersson och Pernilla Åkesson som lägerchefer. Lägret anordnades 
tillsammans med församlingar i regionen kring Örebro men sträcker sig natio-
nellt i sin inbjudan av lägerdeltagare.

Marina Andersson och Daniel Bergfors har under hela året gjort ett antal 
kurser av I trygga händer runt om i Sverige. Kursen handlar om hur man som 
församling kan arbeta med att motverka övergrepp i sina verksamheter och att 
ge redskap för att skapa trygga miljöer i alla avseenden. De har även utbildat 
ytterligare personer som kan hålla i föreläsningen och i kursen.

UNGDOM 

Ungdomskoordinatorn, Jacob Ventlinger, var under året med i Nyhem ungs 
ledningsteam. På Nyhem var ledarskolan ett av fokusområdena för ungdoms-
koordinatorn och även detta år var uppslutningen stor kring denna. 

Under 2018 påbörjades också ett arbete med att ta fram ett material för att 
belysa psykisk ohälsa. Detta skedde i samarbete med Pingst omsorg och LP 
Grow. Arbetet med detta var en av grundsatserna till att psykisk ohälsa blev 
ett av Pingst ungs fokusområden för 2019.

Under årets sista skälvande dagar genomfördes sex stycken UNITE, nyårsfes-
tivaler. Festivalerna arrangeras av lokala församlingar men under gemensam 
flagg med Pingst ung. I år genomfördes festivalen för första gången utanför 
Sveriges gränser, i Kapstaden, Sydafrika. De svenska UNITE gick av stapeln i 
Umeå, Västerås, Jönköping, Göteborg och Malmö.  Årets UNITE fick en guldkant 
av Pingst ung och den tog sig uttryck i bland annat i fyrverkeri, smoothiebar 
och del i actionland. Guldkanten riktade sig till deltagarna och var en del i att 
aktualisera Pingst ungs delaktighet i UNITE. Pingst ungs ungdomskoordinator 
sitter med i UNITE nationella ledningsteam för att företräda Pingst ung.

JACOB VENTLINGER
Ungdomskoordinator

MADELENE BOBERG
Barnkoordinator

KOORDINATORTJÄNSTERNA

Barn- och ungdomskoordinatorn fungerar som projektledare och samordnare av barn- och ungdomsfrågor 
på ett nationellt plan. De bär dessa frågor på ett övergripande plan och lyssnar in behov och hjärtslaget i 
rörelsen, för att kunna påverka och leda dessa frågor genom Pingst ung.



SPORT FOR LIFE

2018 har organisatoriskt och administrativt präglats av avknoppningen från 
Pingst ung, vilket även har inneburit en omstart av Sport for Life. Verksam-
heten har under året letts av kansliet som bestått av verksamhetsledaren 
Johan Lagerbeck på 80 % och administratören Alexandra Jennersjö på 20 %.

De 13 lokalavdelningar som är kopplade till Sport for Life har stått för den 
kontinuerliga verksamheten under året då de regelbundet träffats och idrottat 
tillsammans. En stor del av Sport for Lifes nationella arbete handlar om att 
planera och genomföra event. Under 2018 har man bland annat varit med 
på Nyhemsveckan, Lapplandsveckan, Hampeveckan och haft en golftävling 
på Åsundsholm G&CC för sjätte året i rad. 

Under Nyhemsveckan var det ett fullt program nästan varje dag, där man 
bjöd in till fotbollsskola, turneringar på Rutan, aktiviteter på Barnens 
Nyhem, SFL-loppet och en fotbollsmatch mellan föreståndare och med-
arbetare. På Lapplandsveckan arrangerades ett uppskattat missionslopp och 
på Hampeveckan höll man i seminarier och turneringar. Under två veckor i 
juli var Sport for Life på Gullbrannagården och Löttorps camping för att hålla 
i sportveckor för campingens besökare, vilket är ett mycket populärt inslag 
hos många barnfamiljer.

2018 arrangerades totalt sex läger i Sport for Lifes regi: två vinterläger, ett 
golfläger, ett innebandyläger och två hockeyläger. Alla läger var välbesökta 
och det var många deltagare som vanligtvis inte finns med i ett kyrkligt sam-
manhang som var med. 

Under hösten var Sport for Life med på Pingst Ledare och höll i ett semi-
narium om sport och kyrka, man har även besökt fyra församlingar för att 
berätta mer om sitt arbete med att förena kyrka och idrott samt varit med 
på Pingst ungs regionala och nationella nätverksträffar.

ROYAL RANGERS

Royal Rangers hade sitt nationella läger för 2018 i Rackeby utanför Lidköping. 
Lägret hade Star Wars som tema där man hämtade frågor kring ondska och 
godhet, rädsla och förlåtelse och fann svaren på frågorna i Bibeln. 

Tillsammans med fem andra kristna scoutorganisationener hade Royal 
Rangers för första gången en nationell scoutledarkonferens Redo att leda. 
Medverkande var bland andra Elisabeth Sandlund som höll ett seminarium 
om scouting för barn med särskilda behov, Miriam Jedenfalk Axelsson med 
Processen i patrullen och Daniel Bergfors med Dynamiskt ledarskap.

En ledarkurshelg anordnades på församlingsgården Sjöbol utanför Mullsjö 
där man bland annat fick lära sig mer om att tälja i trähäst, järnsmide, växt-
färgning, makramé, förvaltarskap och lärjungaskap om Guds rike.

Eber Axelsson, Daniel Bergfors och Karin Svensson var med på Europaledar-
konferensen i Warszawa, Polen. Konferensen samordnades delvis med 
PEF (Pentecostal European Fellowship) och från Sverige var bland andra 
Marcus Sönnerbrandt och Pelle Hörnmark med. Mycket av årets arbete har 
genomförts med nationella rådet, instruktörsteam, lägerteam, det kristna 
scoutnätverket samt vårt kontor i Linköping. Daniel som ingår europateamet 
deltog i en kurs i USA och Eber har besökt Pingst ungs nätverksdagar.


