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Pingst Västerås 2020 
-en öppen kyrka med hjärta för människor 

Nu är vi där. Vi har nått fram till år 2020 på vår spännande resa in i framtiden. 
En insikt för flera år sedan gav oss kraften och viljan att skapa en öppen kyrka 
med hjärta för människor. En insikt som fick sin näring från  
människor inspirerade av Gud, människor som bor och lever i Västerås och 
Västmanland - människor som du och jag.  

Vi såg möjligheterna och vävde samman vår historia med framtiden. Vi tittade 
bakåt och förstod samtidigt den möjliga fortsättningen framåt. Från minnet av 
tidigare tillväxtperioder, tragiska splittringar, gemensamma ansträngningar och 
handlingskraft, till nu en öppen kyrka med hjärta för människor. Kyrkan där 
människorna känner att allt är möjligt. En kyrka att vara stolt över. En kyrka 
med andlighet och folklighet, med tydlighet och generositet i en framgångsrik 
symbios. Pingstförsamlingens förmåga att kombinera andlighet med generositet 
och ärlighet så folk förstår, ger en unik styrka. Genom den byggs församlingen, 
en församling som skapar möjligheter för alla som vill leva ett komplett liv, för 
ande, själ och kropp.  

Utåt 
Vi är stolta över hur vi bidrar i Västerås. SOS-arbetet som blivit en självklar 
samverkanspartner för sociala myndigheter, ett arbete som ger vanliga 
människor med stora behov, en möjlig nystart. Genom själavårdsarbetet och 
förbönsteam så erbjuds också människor samtals- och bönehjälp med problem 
som kan ses som oöverstigliga. En aktiv LP-verksamhet finns också tillgänglig för 
personer med missbruksproblematik och samarbetet mellan dessa olika 
verksamheter är väl etablerat. 

Västerås mest besökta öppna förskola finns i kyrkan, den ger bästa möjliga 
guldkant på tillvaron för barn och föräldrar. Pinglan är öppen alla vardagar i 
veckan och barn från olika kulturer samlas och gläds åt att få vara tillsammans 
och uppleva sång, glädje och kärlek. Pinglan är också första steget till kyrkans 
övriga barnverksamhet. Kyrkans barnverksamhet har blivit känd även för barn 
utanför kyrkans värld.  
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Psykiskt funktionshindrade barn hittar en plats med förståelse, tid och utveckling 
samt kärlek i överflöd. Barn från Västerås med omnejd hittar hit. 

Pingst Västerås spelar också en viktig roll i Centralasien. Miljontals människor 
har fått höra om Jesus genom Marco Polo Network. Utbyten mellan Sverige 
och dessa länder görs framförallt bland ungdomarna. 

Kyrkorna i orterna runt Västerås som Skultuna, Norberg och Surahammar 
sprudlar av liv och tillväxt. Gemensamma samlingar och nätverk finns och när 
hela Pingst träffas så får vi boka lokaler som Aros Congress Center. 

Människor från andra länder strömmar till Sverige och Pingstkyrkan får vara en 
viktig del i integrationsarbetet i Västerås. Språkcafeér och internationella 
grupper träffas regelbundet och Västerås stad lyfter Pingstkyrkan som ett gott 
exempel för stadens lyckade integration.  

Gudstjänsterna på söndagar lockar alla slags människor. Rikt musikliv, överlåten 
lovsång, många olika människor i funktion och sund förkunnelse. Kyrkan fylls 
flera gånger på söndagar och dessutom sänds gudstjänsterna i olika medier på 
olika språk. Vid högtiderna påsk och jul så fylls kyrkan om och om igen. 

Vi utmanar det omöjliga, att passa alla, och vi gör det med klokskap. Vi bygger 
på Bibelns stabila grund och öppnar för andlig vägledning till många. Vi har 
starkt böneliv, generösa hjärtan och folkligt språk som attraherar och samlar 
alla generationer och kulturer under samma tak. 

Inåt 
Hela kyrkan bubblar av engagemang. Medlemmarna känner delaktighet och 
en stark vilja att vara med och bidra både med resurser och eget engagemang. 
Det starka engagemanget skapar också en nyfikenhet på varandra och våra 
olikheter. Mångfalden är vår stora tillgång och vi har en inneboende respekt 
för varandras olikheter och olika gåvor. En annan tillgång är att ekonomin är 
god och det ger oss möjligheter att ständigt bredda verksamheten för andra 
människors bästa. 

Genom vår öppna attityd och ett starkt ledarskap fortsätter vi att utvecklas och 
utmana. Vi breddar verksamheten fortlöpande. Runt kyrkan utvecklas 
Oxbacken och kyrkan är med och utvecklar en del av fastigheterna med ett 
klart syfte utifrån visionen. Kyrkan som ligger mitt i detta område har egen 
lunch och caféverksamhet. 
  
Det sjuder av vilja och engagemang i våra växande tillväxtgrupper både i 
Västerås och orterna runt omkring. I grupperna känner personerna varandra, 
ber för varandra och stödjer varandra. Medlemmarna utvecklas och gåvor blir 
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tydliga och församlingen har klokheten att använda den styrkan och de 
gåvorna. 

Församlingen blir en mötesplats där alla kan hitta ett  
socialt sammanhang att ingå i. Det ger utrymme för unika förutsättningar för 
spännande och utvecklande möten. Kyrkan kan genom kreativt  
nytänkande, på ett unikt sätt hittat former för att förena olika generationer och 
olika kulturer. 

Uppåt 
Församlingens bönesamlingar är välbesökta. Mirakel och under sker 
fortlöpande och kommuniceras i församlingen men berättelserna når även 
övriga Västerås. Böneämnen skickas in till kyrkan via olika medier och till och 
med vissa läkare i staden vill att församlingen ber för olika fall.  

Viljan av att förstå Bibeln ökar också och bibelstudier hålls för olika grupper. 
Bibelgrupper med personer som normalt inte går i kyrkan bildas. 

Församlingens förkunnelse sprids via olika medier och en hel del böcker skrivs 
av församlingens medlemmar. 

Till gudstjänsterna kommer olika personer särskilt för att få förbön för sina 
bekymmer och krämpor. Vi finns ute på stan och i stadsdelar och skapar 
kontakter och erbjuder evangeliet.  

Många västeråsare pratar om kyrkan på Oxbacken och våra andra kyrkor i 
Västmanland som sin kyrka. Kyrkan där de inte bara pratar, utan verkligen gör 
skillnad! 

Kyrkan som lever sin vision: en öppen kyrka med hjärta för människor! 
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