Verksamhetsberättelse 2020

INLEDNING
Vi vill med denna verksamhetsberättelse summera år 2020 i Pingst Härnösand.
Detta märkliga år har i stort sett helt präglats av den globala coronapandemin. Regeringen fattade i
mars beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster till max 50 deltagare. I
november höjdes antalet deltagare till max 300 deltagare för att bara några veckor senare sänkas till
max 8 deltagare.
På grund av detta fick vi som församling ställa om och ändra i stort sett all vår verksamhet. Det mesta
av verksamheten i kyrkan har satts på paus eller övergått till digitala plattformar.
Tack vare erfarenheterna från inspelningen av SVT-gudstjänsterna i början av året, så hade vi
möjlighet att snabbt ställa om till att sända våra gudstjänster digitalt via Facebook och TBN Nordic. LT
Jarl tog ansvar för att samordna gudstjänsterna online och Petrus Jarl drev och utvecklade gruppen
som filmat och bildproducerat. Det går inte att nog betona den tacksamhet församlingen känner
inför att ungdomarna i denna svåra stund klev fram och bar församlingens gudstjänster på sina axlar.
En gudstjänstgrupp skapades för att planera och organisera de nya digitala gudstjänsterna.
Att på grund av coronapandemin tvingas producera digitala gudstjänster har i många bemärkelser
varit positivt för församlingen. Vi har bokstavligt talat nått ut med evangeliet långt utanför kyrkans
väggar. Vi har tvingats tänka till i hur vi gör gudstjänster och predikningar. Vi har tagit ett stort kliv in i
den digitala världen. Vi kan konstatera att samtidigt som församlingen inte har kunnat träffas som
vanligt och stor del av verksamheten pausat, så har vi fått döpa mer människor än på många år.
Men trots de positiva konsekvenserna så går det inte att förneka att coronapandemin på det stora
hela har påverkat församlingen negativt. Församlingsmedlemmar har blivit sjuka och många äldre har
levt isolerade under en längre tid. Telefonkontakt och digitala gudstjänster i all ära, men det går inte
att helt byta ut mot att mötas fysiskt och fira gudstjänst tillsammans. Var och en har varit tvungen att
kompensera detta med att ta ett större personligt ansvar för sitt lärjungaskap.

TEMA
Tema för år 2020 var ”Låt barnen komma till mig”, med tillhörande bibelord: “Man bar fram små
barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det
blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike
tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit
in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.” (Mark 10:13–16)
På grund av coronapandemin har det varit i stort sett omöjligt att låta detta vara ett ”barnens år”. Vi
har under perioder gjort en digital söndagsskola samt en gudstjänst helt ägnad åt barnen. Men på
grund av att pandemin hindrat oss att satsa på barnen på det sätt vi önskat, så kommer vi därför att
fortsätta med samma tema även år 2021, och då förhoppningsvis ha större möjligheter att satsa mer
på barnen.

GUDSTJÄNSTER
Varje söndag under årets alla veckor har församlingen samlats till gudstjänst, antingen på plats i
kyrkan eller digitalt. Gudstjänsterna har präglats av lovsång, förkunnelse och förbön. Många är aktiva
med att forma våra gudstjänster. Ansvarsgruppen ordnar fika, musikteamet leder oss i lovsång,
söndagsskolledarna undervisar barnen, förebedjarna ber för gudstjänsten och alla som vill ha förbön,
teknikerna ordnar med ljud och media, tolkarna tolkar till engelska och teckenspråk. Människor i
olika åldrar och med olika ursprung förenas i tron på Jesus!

Den 15–19 januari var SVT på besök och spelade in fyra gudstjänster som sändes på SVT i januari och
februari. Gudstjänsten 26 januari hade temat ”Integration” och Christian Mölk predikade om ”Vad
säger Bibeln om flyktingar?”. Gudstjänsten 2 februari hade temat ”LP” och Roine Åkerblom predikade
med rubriken ”Frihet har ett namn”. Gudstjänsten 9 februari hade temat ”Barn” och Brita Öhman
predikade med rubriken ” Vi behöver hämta ork och styrka från Jesus”. Gudstjänsten 16 februari
hade temat ”Dövkyrkan” och Jonas Söderberg predikade med rubriken ”I frid och lugn kan man höra
Guds ord”.
Förutom församlingens anställda har följande personer predikat i gudstjänsterna: Magnus Enström,
Louise Sedin, Vilma Enqvist, Agnes Klinth, Christian Kanda, Dan Westin, Celebre Binua, Chantal Binua,
Stefan Englund, Hans Wikström, Mikael Öhman, Elisabet Åström och Per Hammarström.
Söndagsskolan och Klubben är en viktig del av gudstjänsterna och många barn har varit med på
samlingarna.
På våra söndagsgudstjänster har vi även fått vara med om barnvälsignelser, nattvard, dop,
välkomnande av nya medlemmar och parentation.

FÖRSAMLINGSMÖTEN – ADMINISTRATIONSMÖTE
Förutom års - och administrationsmöte har vi haft flera församlingsmöten och församlingsforum
under året. Flera av dessa har varit digitala. Det är viktiga mötesplatser där ledningen får chans att
samråda med församlingen i viktiga frågor. Det är också en plats där församlingen får fatta
gemensamma beslut.

HEMGRUPPER
Vi tror att den lilla gemenskapen är viktig, för att vi ska växa i tron och även för att få nya människor
att bli en del av församlingsgemenskapen. Hemgrupperna samlas till bön, gemenskap och samtal där
människor har fått växa i sin tro.

BÖN
I februari samlades församlingen till bönevecka där vi bl.a. bad för församlingens mission, diakonala
arbete samt barn, familj och unga.
Under året har vi även, när det har gått, haft bön tisdag förmiddag, fredag kväll genom vårt
bönenätverk House of Prayer och en lördag i månaden bönemötet Joyous Prayer.

CELEBRATE RECOVERY
Celebrate Recovery är ett program som arbetar med återupprättelsen för människor med sår, ovanor
och beroenden. P.g.a. restriktioner har vi inte kunnat samlats. Men finns istället tillgängliga via
telefon för att dela erfarenheter kring hur Jesus kan hela och upprätta.

ALPHAKURS OCH BIBELSTUDIUM
Under våren genomförde vi en Alphakurs under torsdagskvällarna. Kursen ger grundläggande
kunskaper i kristen tro och har varit mycket uppskattad av deltagarna. Många
församlingsmedlemmar har också varit engagerade i matlagning till dessa kvällar. I april månad
genomfördes Alphadagen ute på Lotsstugan med undervisning om den helige Ande och mycket
förbön. Alphakursen är en unik möjlighet att nå ut med evangeliet i vår tid och därigenom föra ut
budskapet om Jesus på ett relevant sätt.

Under hösten samlades vi till fem Bibelstudium utifrån Jakobs brev. Varannan torsdag undervisade
församlingens Bibellärare varsitt ämne och därefter samtalade vi om texten i samband med kaffe och
fika. På grund av coronarestriktioner fick de två sista bibelstudierna genomföras digitalt.

BARNVERKSAMHET
I början av året hann församlingen lära känna några olika barn under gudstjänsterna och vi fick bl.a.
se taekwondosparkar. En av SVT-gudstjänsterna hade barnen i fokus och barnen medverkade både i
sång och experiment. I februari hade vi en pulkadag med både stora och små. När pandemin började
härja så fick barnen i söndagsskolan och klubben påsar fyllda med bibelberättelser, pyssel och knåp
att jobba med hemma samtidigt som det var ett barninslag i gudstjänsterna. Under hösten var
söndagsskolan utomhus och i källan med lek, undervisning och experiment. Året avslutades med
barnens gudstjänst via zoom som innehöll julspel sång och hemmaexperiment.

UNGDOMSVERKSAMHET
Vi har under året haft ungdomssamlingar som heter Youth (tidigare Wow), vilket är förlagda på
fredagskvällar kl. 19-24. Där har ungdomarna lyssnat till undervisning av flera olika talare. Vi har i
huvudsak haft våra samlingar nere i Källan men ibland också i Skeppet. Youth- kvällarna består även
av gemenskap och aktiviteter kring vår caféverksamhet. Under året har det generellt varit ca 20–30
ungdomar på samlingarna samt att det även kommit till ungdomar efteråt på vårt café.
På höstlovet har vi ett läger som vi kallar Good Game vilket är ett spelläger, som riktar sig till de som
tycker om att spela spel i olika former. 14–15 februari var vi till Överhörnäs för Good Game
Unplugged, ett läger fokuserat på brädspel.
Frans Kempe avslutade sin anställning på sommaren och Vilma Ingemarsson började på hösten.
Terminen startades med att ungdomarna bowlade och det gjorde de även några fler gånger under
höstterminen som en rolig aktivitet.
Eftersom året har varit knepigt pga covid-19 blev ungdomsverksamheten tvungna att ställa om sin
verksamhet så den blev helt digital och ungdomarna har haft sina samlingar på Zoom. Vi har haft en
praktikant i kyrkan som heter Ebba Lindqvist som också hjälpt till mycket med verksamheten och
tillsammans med Vilma skapat en julkalender på Youths instagram. Verksamheten avslutades 18 dec
med en live på Instagram, zoom-fika och tävling efteråt.

SÅNG OCH MUSIK
2020 inleddes med kören Voice for Life som medverkade på årets första gudstjänst. I mitten av
januari nådde vi kulmen av det som vi förberett och övat för under andra hälften av 2019, de fyra
gudstjänster vi spelade in för att sändas av SVT. Sången och musiken var bärande inslag i dessa
gudstjänster. I gudstjänsterna speglades församlingens rika musikliv och vi kunde bjuda på en stor
variation i genrer med musikteam, kör och solister i dessa gudstjänster. Församlingen har ett aktivt
musikliv där många som kan och vill deltar i musiklivet. Fyra musikteam turas om att ansvara för sång
och musik i gudstjänsterna. Därtill har vi kören Voice for Life och ett stort antal solister som vanligtvis
medverkar med sång och musik.
Detta år har dock varit speciellt även för församlingens sångare och musiker som har fått anpassa sig
till snabba förändringar och annorlunda genomföranden. I början av året genomfördes gudstjänster
som vanligt. På grund av Coronarestriktionerna som infördes har musiklivet från april sett
annorlunda ut under detta år. Vid flera tillfällen under året har musikrådet fått förändra planeringen
och genomförandet av musiklivet i gudstjänsterna, då restriktionerna förändras. Till exempel har
gudstjänster sänts live och spelats in med och utan mötesdeltagare, och solister har i stor

utsträckning behövt vara medlemmar i musikteamen för att minimera antalet medverkande. I
församlingens ungdomssamlingar på fredagar, Youth, har det under det här året varit Vilma som
ansvarat för sång och musik. Det har dock varit svårt att sjunga tillsammans men sång och musik har
funnits med i samlingarna.
Församlingens kör, Voice for Life, kunde öva några gånger under våren efter det att inspelningarna
var klara. Den 27/1 sjöng Voice for Life på Förintelsens minnesdag (75 år) ett samarrangemang med
vår församling och flera andra arrangörer som Röda korset, Härnösands kommun, 5i12 och
Härnösands folkhögskola bland annat. Långt gångna planer fanns för ett musikkafé med
konstutställning, som tyvärr fick ställas in på grund av restriktionerna. Under planeringen visade sig
intresset vara stort för detta arrangemang så vi ser fram emot att genomföra det så snart
restriktionerna tillåter. Mellan april till november kunde kören inte öva tillsammans då körsång också
bedömts vara extra riskfyllt för smittspridning. Nya råd kom och verksamheten återupptogs och två
övningar kunde genomföras inför första advent, innan nya restriktioner åter satte stopp för körens
verksamhet. Efter den sista förändringen sändes med start den första advent våra egna inspelade
gudstjänster i repris med ett kortare inslag av sång och hälsningar från familjer från församlingen.
Under året har vi inte själva kunnat genomföra någon julkonsert eller musikal för skolelever och
personal. Sista söndagen i december delades julens budskap i berättelse sång och musik genom
Hillsongs julshow This is Christmas digitalt.

VÄXTHUS
Vi märker att vi får betyda något för de människor som bor i vår stad. Vår kyrka ska vara ett växthus
för människor där man får chans att växa och utvecklas. Genom ett samarbete med kommunen och
arbetsförmedlingen så har flera personer fått anställning med placering hos oss på Pingstkyrkan och
Parkaden. Under året har flera personer haft anställning eller praktik hos oss med olika uppgifter
t.ex. vaktmästare, konferensvärdinna, och lokalvårdare. Vi gläds över att se hur personer växer och
tillägnar sig nya kompetenser som blir till nytta framåt i livet.

SOCIALT ARBETE
Open Doors/LP-kontakten: Vi har under året som gått haft en del besökare på Open doors frukostar
på onsdags och fredagsförmiddagarna (ibland torsdagar). Det har varit en blandning av människor
som besökt oss, medlemmar i församlingen som behövt gemenskapen, människor med
beroendeproblem och andra. Vi har under perioder varit tvungna att hålla stängt på grund av
Pandemin. Men under december månad som vi haft stängt har vi haft telefonjour under onsdags och
fredagsförmiddagarna och träffat enskilda behövande.
Träffarna har bland annat innehållit samtal, fika och andakter. Vi har hjälpt till med motiverande
samtal och själavårdande samtal och behandlingsansökan.
Vi har också under det här året varit deltagare och medverkande på LP-dagar och möten i
Örnsköldsvik och Timrå. LP-konferensen i Arjeplog blev dock inställd på grund av Covid 19.
Torgmöten: Under några lördagar i sommar har Jennifer och Ilpo Ahlholm tillsammans med bland
annat folk ifrån LP-Örnsköldsvik sjungit, spelat och berättat om Jesus på torget. En lördag var Roine
och Christian med för att Polisen ville att vi skulle vara där, för att om möjligt förhindra eller
åtminstone försöka bidra med lugn på torget när det skulle hållas en minnestund för en man som
blivit dödad och man befarade att den skulle innehålla rasistiska inslag.
Roine har under det här året arbetat halvtid i församlingen och halvtid som anstaltspastor på
Saltviksanstalten.
Hjälpkassan: Det har varit en hel del människor som sökt hjälp igenom församlingens Hjälpkassa.
Behoven har varit skiftande, men det har ofta handlat om basala behov som mat mm.

Lp:s Julfest: Vi kunde inte genomföra någon Julfest detta år på grund av Covid 19 restriktionerna.
Men vi delade i stället ut kassar med julmat till behövande som församlingen stod för.
Fängelset: Den 9.e december packade vi c: a 200 julpåsar med innehåll som skänkts av vår
församling, men också av Svenska kyrkan till intagna. Roine och Nenna Åström tillsammans med
kollegor ifrån Svenska kyrkan delade ut dem innan jul.
Akutboende: vårt eget akutboende öppnades under sommaren och under hösten/vintern har vi haft
boende där.
Boende: den 1 september så bildade vi föreningen LP-Mitt, tillsammans med Timrå Pingst och LP:s
riksförening. Vi mottog ett Kapell ifrån Östrands Baptistförsamling och under hösten har vi med
förenade krafter anpassat och renoverat en del av lokalerna. Vi hoppas under våren 2021 kunna köra
igång och ta emot människor som behöver stöd i sin kamp mot sitt missbruk.

INTEGRATION
Året 2020 har Corona-pandemin satt sin prägel på församlingens integrationsarbete. Även om
människor har kommit till tro, blivit döpta och fått undervisning har kontaktytorna begränsats
betydligt under året, inte minst nya kontakter med flyktingar som placerats i Härnösand.
Den 27 januari hölls en minnesdag för Förintelsens offer i Härnösand, ett projekt som drevs främst av
Pingstkyrkan i samarbete med Härnösands kommun, andra institutioner och föreningar.
Integrationsrådet tog aktiv del i planering och genomförandet, bland annat de skolsamlingar och de
solidaritetsmöten som hölls på Härnösand torg och på Parkaden. Bland flera talare medverkade
journalisten och tidigare ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism, Willy Silberstein. För
integrationsrådet är en av de starkaste drivkrafterna att stå upp för öppenhet och pluralism och
samtidigt avslöja och bekämpa antisemitism och annan rasistisk fientlighet mot individer och
mänskliga grupper. Vi har ständigt velat påminna församlingen om detta och önskar att frågorna lyfts
i den på många sätt omvälvande tid vi lever i.
Språkcaféet drog igång i januari med en oväntat stor tillströmning, som mest uppemot 50 deltagare,
på sedvanligt sätt fördelade i olika grupper utifrån nivån på kunskaperna i svenska. Parallellt med de
vuxnas samlingar hölls samlingar för barnen. Dessvärre fick vi på grund av pandemin stänga ner
verksamheten bara efter några veckor. Inte förrän i september kunde verksamheten tas upp igen
men även denna gång tvingades vi, på grund av myndigheternas rekommendationer, stänga
verksamheten.
Förhoppningsvis kan språkundervisningen öppna på nytt under 2021. Behoven finns kvar, trots att
det genom politiska beslut blivit betydligt svårare för flyktingar att överhuvudtaget ta sig till Sverige
för att söka asyl. Det verkat dock som om flyktingar alltjämt kommer att placeras i Härnösand och
förhoppningsvis kommer vi kunna etablera kontakter för att fortsätta med det som är rådets främsta
vision, att skapa vägar in i församlingen för flyktingar och nyanlända.
Rådets förhoppning är att integrationsarbetet – barmhärtighetsgärning, evangelisation och
lärjungaträning – framgent ska ges ökade resurser och att församlingen och dess ledarskap bärs av
en stark vision för nyanlända och flyktningar. Under flera år har dörrar öppnats och många
församlingar runt om i landet har upplevt en väckelse bland flyktingar – även vi. Även om dörrar
snarare tycks stängas just nu är det viktigt att fortsätta verka bland nyanlända och att följa upp
genom fortsatt integrationsarbete.
I den förändrade situationen har samtal förts inom rådet om hur verksamheten ska se ut i framtiden.
Vi ser ett ökat behov av att arbeta bland de nyanlända som börjar etableras i det svenska samhället.

Vi har talat om att grupper i olika bostadsområden för barn och föräldrar, däribland
språkundervisning. Kanske vi inte bara kan bjuda in till våra lokaler utan också gå ut till människors
bostadsområden. Den typen av planer har emellertid fått läggas på framtiden på grund av pandemin.
Generellt sett – inte bara vad gäller integrationsarbetet – tror vi på ett fokus på missionskallelsen,
alltså uppdraget i förhållande till omgivningen: evangelisation och samhällsansvar. Vi tror detta ligger
på Guds hjärta. Förutsättningarna finns. Religion diskuteras mycket just nu och det gäller att försöka
fånga upp intresset för det existentiella, hitta ett språk och hitta former för möten med sökande
människor.

TIA Projektet ”Nya Samlingspunkten” (NS)
Under våren 2020 har NS fortsatt omfattat kursverksamhet och aktiviteter för asylsökande i
cafémiljö, dagtid fyra vardagar i veckan.
Cafémiljö
NS har under tiden haft caféöppet för fika och fritidsaktivitet 12:30 – 16:30 tisdag-fredag där
asylsökande haft möjlighet att fördriva tiden med bordsspel som biljard och bordtennis samt köpa
fika och umgås allmänt. Det som framstått som mest attraktivt förutom själva mötet och samtalen
mellan oss, engagerade i driften och besökarna var biljardspel följt av bordtennis medan fikat i
cafédelen visade sig inte locka på samma sätt. Av knappt ett femtiotal unika noterade besökare har
dock bara omkring en tredjedel varit återkommande varav ca tre personer kan betecknas som
”stammisar”. Förutom anställd koordinator och projektledare har tidvis och/eller vid vissa tillfällen
volontärer bidragit med viktig hjälp och stöd.
Kursverksamhet
Fokus för projektet har varit kursverksamheten. Under projekttiden erbjöds kurstillfällen 13:00-15:00
två dagar onsdagar och torsdagar under hösten men reducerades till en dag på våren både inom
ramen för cafémiljö men också i form av studiebesök i närområdet.
Under senare delen av våren 2020 testades ett kompletterande kursmoment tisdagar och torsdagar
13–15 kallad ”Språksoffa” där besökare erbjöds att konversationer på svenska om valfritt och för
deltagaren engagerande ämne, dels för språkträningen dels för uppdraget att förmedla
samhällsinformation. Som referensmaterial användes i huvudsak ” Samhällsorientering - Boken om
Sverige” hämtat från webbplatsen https://www.informationsverige.se/ NS har också anslutit till
digital konferens i Demokrati vid tre tillfällen 14:00 – 15:30 7, 14 och 21 maj 2020 i samverkan med
andra TIA aktörer och som arrangerades av TIA –projektet Landskapet för asylsökande.

ÄLDRE
Församlingen har regelbundet besökt de olika äldreboenden som finns i Härnösand (Koltrasten,
Solbacken, Ugglan, Härnögården, och Ängecenter) och hållit andakter. Alla medlemmar över 80 år
har fått en julgåva. De som fyllt 80 eller äldre har fått besök/uppvaktning på sin födelsedag.

DÖVKYRKAN
På onsdagar har Dövkyrkan mötts i hemmen för bibelträff där bibelord diskuteras och fördjupas och
med gemenskap och fika. Jonas Söderberg och Oleksandr från Ukraina har undervisat den döva
gruppen. Stort tack till Oleksandr som hjälpte till medan Jonas varit sjukskriven. Dövkyrkan har också
en WhatsApp-grupp där gruppen regelbundet skriver om bibelord och diskuterar, skickar videofilm
som vi tecknar. Detta är en perfekt miljö för gruppen, helt och fullt tillgänglig för teckenspråkiga.
Aktiva i WhatsApp är med från Härnösand, Örebro och ett par från Sundsvall. Syftet med detta är att
börja växa inuti och stärka nya lärjungar. Vi har också ibland skickat videofilm till Umeås grupp.

Några från Härnösands grupp har besökt Brokyrkan i Sundsvall några söndagar pga tolk fanns på
platsen. Det har också uppmuntrat de döva i Sundsvall.
Jonas Söderberg har varit några gånger på möte i Pingsthuset i Stockholm. Syftet har varit hur
Dövkyrkan kan förbättras. Vi bildade dövkyrkans råd för att kunna ansöka olika fonder och bidrag till
att bygga en grund med dövkyrka Pingstkyrka. Med i dövrådet är också en från Örebro.

MITTNORDEN BISTÅNDCENTER/ERIKSHJÄLPEN
Även detta år har det varit många i vår församling som framför allt på lördagar engagerat sig i den
second hand-butik som drivs av Mittnorden biståndcenter, där vår församling är en av
medlemmarna. Vår del av vinsten har dels gått till vårt sociala arbete och dels till bistånd utomlands.
Butiken är en bra mötesplats för Härnösandsborna, och ger också möjlighet till arbetsträning för
många.

INTERNATIONELLT
Församlingens Internationella-/missionsarbete samordnas genom Internationella Rådet vilket är
gemensamt med Filadelfiaförsamlingen i Stigsjö. Församlingen har även i uppdrag att vara
Ordförandeförsamling med fokus på AP, Arabiska halvön. Under året har internationella rådet
förlorat flera ledare och därför genomgått stora förändringar.
Vi har under 2020 fortsatt som utsändande församling för vår missionärsfamilj som jobbar med
humanitärt och utvecklingsarbete i ett av världens mest utsatta länder. Under 2020 har familjen mått
bra trots rådande situation. De har även under året samtalat med människor till bön och lovsång på
olika sätt, ett arbete som utvecklats och spridits till flera under 2020.
Förutom detta åtagande stödjer vi som församling missionärsfamiljerna Brown och Lindén genom
samverkan med Pingst i Lycksele resp. Botkyrka Pingst. Församlingen har även bidragit med
katastrofbistånd till Jemen via MidSwedenAid.

PARKADEN HÄRNÖSAND AB
Pingstförsamlingen äger till 100 % bolaget Parkaden Härnösand AB som i sin tur äger den fastighet i
vilken församlingen bedriver sin verksamhet. En bolagsstämma genomfördes den 19 april där ägaren
representerades av församlingens styrelse och förvaltningsansvariga. Till bolagets styrelse valdes;
Anders Hemström, Annalena Sjölund, Lennart Moberg och Niklas Ingemarsson samt suppleanterna
Hans Wikström och Lars Bergquist.
7 juli genomfördes en extra bolagsstämma för fyllnadsval efter Lennart Moberg som den 21 juni
skriftligen avsade sig sitt uppdrag i styrelsen. Lars Bergquist valdes vid extrastämman in som
ordinarie ledamot och har därefter tjänstgjort i förtroendeuppdraget med styrningen av bolaget.
Parkaden bedriver konferensverksamhet främst under vardagarna. Bolaget har en halvtidsanställd
som tillsammans med medarbetare i Växthusprojektet samt frivilliga har bidragit med arbetsinsatser
i konferensverksamheten. Våra lokaler skapar nya möjligheter att vara en välkomnande plats för
Härnösandsbor och olika aktörer i vår region.
Parkaden förvärvade sommaren 2020 inkråmet från Bowlingcenter och har under hösten renoverat
lokalerna inför nyöppning 24 oktober. Parkaden har för verksamheten anställt en medarbetare på
heltid. Därtill bistår konferensverksamhetens medarbetare med viss tid.
Året har präglats av stor påverkan av Coronapandemin. Konferensverksamheten har stått i stort sett
stilla sedan den 13 mars, med undantag för en period i oktober-november när några kunder tillfälligt
återvände i mindre sällskap. Pandemin har även påverkat Bowlingverksamheten negativt. Tack vare

möjligheten att nyttja statliga, kommunala och regionala stöd har bolaget hittills klarat sig
ekonomiskt.

EKUMENIK
Fram till och med hösten gjordes alla digitala gudstjänster tillsammans med Filadelfia Stigsjö. Vi har
hjälpt varandra med sång, musik, predikan och förbön.
Under året har ett ekumeniskt integrationsråd nystartat för att ge möjlighet till församlingarna att
hjälpa varandra med svåra asylfrågor samt för att kunna bistå asylsökande som besöker våra
församlingar.
Härnösands Frikyrkoråd står som ansvarig för verksamheten på fängelset och där arbetar Roine
Åkerblom som fängelsepastor. När det gäller Sjukhuskyrkan är vi med i den förening som finns i
Sundsvall (FRISK) och vi är på så sätt med och finansierar sjukhusets pastor.

ANSTÄLLDA OCH FÖRSAMLINGSLEDNING
Under 2020 har församlingens anställda bestått av Christian Mölk som församlingens pastor och
föreståndare, Roine Åkerblom, pastor med ansvar för social verksamhet/LP, Frans Kempe som pastor
med ansvar för ungdom (t.o.m. juni), Jonas Söderberg, pastor och ledare för församlingens
verksamhet för döva (t.o.m. juli), Stefan Englund som koordinator för Nya Samlingspunkten (t.o.m.
maj) och Vilma Ingemarsson (fr.o.m. augusti).
Äldstekåren består av Christian Mölk (ordf), Anders Hemström, Niklas Ingemarsson, Stefan
Johansson, Ronnie Ruthström, Chantal Binua, Linda Björnler, Roine Åkerblom och Hans Wikström.
Församlingens styrelse består av Anders Hemström (ordf), Niklas Ingemarsson, Katarina Olsson,
Annalena Sjölund, Christian Mölk och Erion Sqapi.

BEGRAVNINGAR
Under året har fem församlingsmedlemmar fått flytta hem till Herren: Berith Holmström, Yngve
Wiklund, Torbjörn Olsson, Ilpo Ahlholm och Mari-Ann Moberg. Vi tackar Gud för våra syskon och
innesluter deras nära och kära i våra förböner i väntan på att åter få mötas i den himmelska
evigheten.

STATISTIK
Vid årets början hade församlingen 331 medlemmar. 29 personer har blivit nya medlemmar,
antingen genom dop eller flyttbetyg, och 8 personer har lämnat församlingen antingen genom
flyttbetyg till annan församling eller av andra skäl. Församlingen hade vid årsskiftet 347 medlemmar.
Under året har följande förändringar skett:
Döpta
Inflyttade

16
13

Utflyttade
Avförda
Avlidna

4
4
5

Totalt in

29

Totalt ut

13

Vi lägger nu 2020 bakom oss och tackar Herren för allt gott vi varit med om och sträcker oss framåt
mot ett nytt år.

Härnösand den 10/1 2021
Pingstförsamlingen Härnösand
Församlingsledningen, genom pastor Christian Mölk

