
Inledning 

Pingst Ung är enligt stadgarna ett samarbets- och serviceorgan för pingstförsamlingarnas 

regionala verksamhet bland barn och ungdomar. Våra styrmedel är måldokument, 

verksamhetsplan samt de riktlinjer som är fastställda av Västra Götalands region. Ett 

samarbete sker med övriga distrikt i regionen och även med riksorganet Pingst Ung. 

 

Pingst Ung i Göteborg och Bohuslän ställer sig bakom Pingst ungs riksorgans grundsyn att: 

  

 främja barns och ungdomars demokratiska fostran 

 främja jämställdhet mellan könen 

 främja jämlikhet mellan olika barn- och ungdomsgrupper 

 engagera flera barn och ungdomar 

 medverka till en meningsfull fritid för barn och ungdomar. 

 

 

Administration 

I styrelsen har Ann-Christin Lundgren varit kassör och Jakob Lundgren ordförande till dec-

månad 2018, då Sara Mattsson tog över 

 

Styrelsen 

Styrelsen har haft tre sammanträden under året. Den har arbetat för att fortsätta utveckla 

samarbetet med våra lokalavdelningar, detta har till stor del skett genom mailkorrespondens. 

Vi har också arbetat med att på olika sätt stötta våra lokalavdelningar genom att främst stå för 

utbildningar. 

  

Årsmötet hölls den 20 mars 2018 i Smyrnakyrkan Göteborg. 

  

 

Lokalavdelningar 

Följande lokalavdelningar ingick 2018 i distriktet: 

 Fotö Ung 

 Smyrna Ung 

 Smyrna Barn 

 Betelförsamlingen Hönö 

 Pingstförsamlingen Kungälv 

 Pingstkyrkan Rönnäng 

 Pingstförsamlingen Uddevalla 

 Pingstförsamlingen Västra Frölunda 

 Pingst Ung Filadelfia Öckerö 

 Pingst Mölndal 

 

Verksamhet 

2018 har varit ännu ett år fyllt av många aktiviteter för våra barn och ungdomar i distriktet. 

Vi har anordnat skidläger, sommarläger, hockeyläger, hajker och aktivitetsdagar med olika 

teman, såsom friluftsliv, dans, sång och musik. 

 

Två läger som jag särskilt vill nämna är Camp West utanför Alingsås, Sommarfeast i 

Dalarna. Deltagarantalen till dessa läger var stort och de kom från hela Västsverige och 

innebar ett brett samarbete mellan många lokalavdelningar. 



 

Vi följde upp fjolårets succé, en minnesvärd, drogfri och rolig nyårskonferens vid namn 

Unite 19 som vi erbjöd regionens alla ungdomar. Konferensen varade fyra dagar och bjöd 

bland annat på sång, musik, undervisning och gemenskap. 

 

Under året har vi också satsat mycket på att stötta och utbilda våra ledare. Många ledare har 

åkt iväg på olika utbildningar för att utvecklas i sitt ledarskap. Barnledare från hela regionen 

erbjuds en konferens i Göteborg ” Jesus för Barnen” och andra mindre kurser har hållts. 

 

Tidningen Kompis har ökat förståelsen för barn i andra länder och många skolor är 

tacksamma för den. Kontakten med de olika skolorna är viktig. Här har även arbetet med alla 

människors lika värde och den gyllene regeln varit centralt. Vi har även delat ut “det är coolt 

att vara snäll” - kort och affischer.  

 

Vi har återigen haft julmusikal i Smyrna med medverkande barn från hela distriktet. Fjolårets 

julmusikal i Västra Frölunda var en succé så även där fortsatte vi traditionen med en ny 

uppsättning. 

 

Det finns mycket verksamhet som vi skulle kunna nämna men Pingst Ungs huvuduppgift är 

att stötta våra ledare och ge dem verktyg för att utföra sitt viktiga arbete. 

 

I denna verksamhetsberättelse har jag kortfattat försökt beskriva vårt regionala barn- och 

ungdomsarbete.  

 

Slutligen återstår det bara att säga ett stort tack till alla inblandade för det gångna året.  

Året som gått har på många sätt varit ett rikt år och vi hoppas på ett ännu mer välsignat 2019! 

 

För styrelsen i Pingst Ungs distrikt Göteborg och Bohuslän 

 

Göteborg den 2019-03-19 

 

 

 

 

 

Sara Mattsson 

Ordförande 

 


