
  

 
 

   
 

Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetens vision  

Pingst ung vill se de lokala barn- och ungdomsverksamheterna lyckas med sitt uppdrag att nå nya 
barn och ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap. Pingst ung finns till för ledare, barn och 
unga i de lokala barn- och ungdomsverksamheterna runt om i landet. 

Verksamhetsområden  

Service – Vi vill se en ökning med 10 lokalavdelningar och 150 redovisade barn och ungdomar.  
 
Vi vill serva och supporta våra lokalavdelningar så att verksamhetsredovisningen håller god kvalité 
och att antalet medlemmar och lokalavdelningar ökar.  

Nätverk – Att höja statusen för barn- och ungdomsledaryrket samt att få en förändrad attityd till 
tjänst och långsiktighet. 
 
Vi vill samordna och stötta landets barn- och ungdomsledare genom våra regionledare med 
personliga träffar samt nätverksträffar i våra regioner och nationellt. Vi vill att ledare för barn och 
ungdomar ska växa i sina uppgifter och hålla långsiktigt.  

Projekt och material – Att ständigt driva ett antal projekt som gör skillnad för barn- och 
ungdomspastorer i vårt land samt att dessa resultat är med och bidrar till en större bild av vad Pingst 
ung är och vill göra.  

Vi vill genom våra barn- och ungdomskoordinatorer lyssna in övergripande behov och hjärtslaget i 
rörelsen och utifrån detta driva projekt som resulterar i resurser, material och stöd till de som är 
ledare för barn och unga. Vi vill hitta guldet i de lokala sammanhangen för att förgylla det 
gemensamma och nationella. 

Fyra fokusområden under 2019 

Psykisk ohälsa 
Vi vill lyfta och fördjupa oss i psykisk ohälsa hos ungdomar genom att skapa ett material som släpps 
under våren – som i sin tur ger en god grund för en nätverksträff och nätverksdagar. 

Material 
Vi vill utveckla och fördjupa vårt söndagsskolematerial Leva Livet för att göra det ännu mer relevant 
och levande. Vi kommer också släppa ett material om psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Ledarfortbildning 
Vi vill se över hur vi kan ge våra ledare vad de behöver för att utföra sitt arbete och uppfylla sitt syfte 
på bästa möjliga sätt. Vi vill fortsätta lägga en tyngd på de som är ledare för barn för att bli ännu mer 
relevanta för dem – samt inkludera och skapa ett gott forum för dem i våra nätverksträffar. 

Unga kvinnor i ledarskap 
Vi vill stärka unga kvinnor i ledarskap genom att vara en uppmuntrande röst in i deras liv och 
kallelse. Vi vill bana väg genom att gå före och påverka de vi arbetar med till ett mer jämställt 
ledarskap. Vi vill stötta unga kvinnor – dels att söka tjänster men också att vara uppmärksamma på 
den problematik som vi möter, och att kunna vara ett stöd för unga kvinnor som längtar efter att 
komma in i tjänst. 


