UNG
INFO

VISION

ROBERT

Denna vision utgör grunden för allt
vi planerar och gör i
ungdomsverksamheten. Vi har en
längtan att ungdomar som kommer
till oss ska känna sig hemma, lära
känna Jesus och vilja dela det de
har vidare till andra.

Robert är namnet på vårt ungdomscafé som är öppet på fredagar
mellan 21-00.
Vissa fredagar anordnar vi någon lek eller tävling under kvällen på
Robert, men i huvudsak är Robert ett tillfälle att umgås, spela pingis,
wii, brädspel, prata, fika och ha det gött tillsammans.
Ungdomarna som kommer till vår verksamhet är de som driver vårt
café. Alla tonåringar som vill har möjlighet att vara med i en
cafégrupp där man vid några tillfällen per termin är med och gör
Robert till ett bra, trevligt och gott ställe att vara på.
Man skulle kunna säga att Robert är lite av en fritidsgård för
ungdomar, i kyrkans lokaler.

BIG SLAM

UNGDOMSSAMLINGAR

Big Slam är ett ekumeniskt
samarbete som vi har tillsammans
med Lindvedens Missionskyrka,
Equmenia Trollhättan, Equmenia
Vänersborg, Vänersborg Pingst
och Salem Vargön.

På fredagar kl 19-21 har vi ungdomssamling. Dessa samlingar har
lite olika upplägg och innehåll, mer information om de olika
fredagarna hittar du nedan.

“Vi vill välkomna,
engagera och visa Jesus för
ungdomar i Trollhättan.”

Ett par gånger per termin samlas
vi och anordnar ungdomsmöten,
dessa tillfällen försöker våra
ungdomsledare prioritera då vi
tror att det är viktigt för
ungdomarna att möta kristna från
andra kyrkor.
Under sportlovsveckan
anordnas även ett skidläger i Big
Slams regi som vi gör reklam för i
vår verksamhet.

LÄGER
Läger är fantastiskt roligt,
ungdomarna älskar det, och det
gör vi med.

MÖTE
Ungefär varannan fredag har vi möte på ungdomssamlingen. Möte är
en ungdomsgudstjänst. Ungdomarna är med och leder lovsång,
leder möten, delar med sig av tankar och Bibelord, samt att vi
brukar ha en predikan av någon pastor eller ledare i kyrkan.
MÖTE+
Ett par gånger per termin har vi möte+, det har samma upplägg som
det vanliga ungdomsmötet. Skillnaden är att vi gör gudstjänsten
tillsammans med gruppen av unga vuxna som finns i kyrkan. Alltså
är målgruppen inte bara tonåringar, utan även för de som är lite
äldre.
TILLSAMMANS
Tillsammans är tillfällen då vi bygger gemenskap, det kan vara
genom tävlingar, lekar eller andra aktiviteter som vi helt enkelt gör
tillsammans.
FRÅGA
Dessa kvällar har vi frågepanel på ungdomssamlingen. Vi bjuder in
några människor från församlingen som får sitta med i frågepanelen,
de delar lite av sitt liv, sina tankar och får chansen att svara på en hel
massa frågor. Ibland är det kyrkans pastorer som sitter i panelen,
ibland ett gäng unga vuxna. Detta är ett strålande sätt att kunna ställa

Som ledarteam har vi valt att lägga
vårt krut på fyra läger/år. Det finns
många fler bra läger att åka på,
men våra ledare har inte möjlighet
att ta semester och vara med på
hur mycket grejer som helst,
därför har vi fått prioritera lite.
ASITCC
Även kallat Awesome sleepover in
the church camp, eller helgläger.
Det är helt enkelt ett läger som vi
anordnar varje vår och höst, någon
stans mitt i terminen.
Lägret brukar börja med
ungdomssamling på fredagen och
sluta i och med gudstjänsten på
söndagen. Däremellan sover vi på
luftmadrass, umgås, äter, leker och
hittar på aktiviteter.
Dessa läger brukar vara väldigt
uppskattade och de gör stor
skillnad för gemenskapen i
ungdomsgruppen.
GRÄFSNÄS
Sommarens höjdpunkt utspelar sig
v32, då anordnar Trollhättan Pingst
sitt årliga Barn- och Ungdomsläger
på Gräfsnäs lägergård.
Ungdomarnas läger startar på
onsdagen, barnen kommer på
torsdagen, och lägret sträcker sig
sedan fram till söndagen.
Under lägret har vi samlingar,
både tillsammans med barnen men
också med bara ungdomarna. Vi
äter, leker, tävlar och har det
riktigt bra tillsammans.
UNITE
Nyår kan firas på många sätt, vi
gör det genom att åka på
nyårsfestival. UNITE är en festival
på fem platser i Sverige. Vi åker på
UNITE som anordnas i region väst.
Under fyra dagar pågår festivalen,
vi sover i en skola, vi hänger på
festivalområdet och går på en
massa bra möten.
Till skillnad från våra andra läger
där all mat ingår så är UNITE en
festival. I boendet brukar frukost
ingå och på nyårsafton ingår det en
nyårstallrik, men i övrigt står man
för sin egen mat. Det är ju lite

frågor man grubblar på och höra andra tänka kring tron och livet.
HEMMA HOS
Ett par gånger per termin har vi hemma hos. Dessa kvällar behöver
man anmäla sig i förväg om man vill följa med. Vi delar upp oss i
bilar och åker till olika hem som är förberedda på att ta emot en
handfull ungdomar. På plats umgås vi, fikar/äter tillsammans, ibland
spelar vi ett spel eller leker en lek. Det brukar också vara så att
hemmet vi kommer till delar något personligt om vad tron på Gud
fått betyda i deras liv. Innan vi åker tillbaka till Robert brukar vi
också be tillsammans.
BIBELKVÄLL
Tanken kring dessa kvällar dök upp i ungdomsrådet när vi pratade
om att själv få chans att tänka och fundera mer kring vad man tror.
Vi förbereder ett par ämnen, vi har lite värderingsövningar, en kort
inledning, och sedan delar vi upp oss i smågrupper där vi läser
Bibelord, funderar och pratar kring vad Bibeln säger och hur vi
egentligen kan tänka och förhålla oss kring olika frågor.
UPPSTART, AVSLUT
Uppstart kallar vi hösten och vårens första ungdomssamlingar.
Avslut, eller julfest och sommaravslutning, är de två sista
samlingarna. Dessa samlingar brukar Robert inte vara öppet, utan vi
har en hel kväll tillsammans där vi leker, tävlar, äter och hittar på lite
allt möjligt.
VISION
Vision brukar vara den andra fredagen på vårterminen. Det är en
fredag då vi lite extra utvärderar, tänker och funderar kring vad det
är vi gör, vad vi vill göra framåt och om det är något vi kan tänkas
ändra på. Här har vi fått helt strålande idéer till samlingar och café,
det är ett bra sätt att kunna få vara med och påverka lite mer än
annars helt enkelt. Denna kväll brukar vi även ha vårt årsmöte för
Pingst Ung som vi är knutna till och driver en lokalavdelning utifrån.

KONFIRMATION
Vår konfa kallas för Salt. Vi träffas en gång per vecka, på onsdagar,
och fikar, pratar, skrattar, får undervisning och mycket mer. Ett år på
Salt är ett utmärkt tillfälle att lära känna sig själv, nya kompisar och
Gud ännu bättre.
Ordet konfirmation betyder bekräftelse. I andra kyrkor bekräftar
man barndopet genom sin konfirmation. Vi bekräftar att våra
ungdomar valt att ägna ett år till att fundera, tänka och lära sig mer
om Bibeln.
Dopet kan bli ett naturligt steg efter Salt, när man fått fundera och
växa till i sin tro. Vi döper endast de som är stora nog att själva
bestämma att de vill bli döpta.
Man måste varken vara troende, döpt eller medlem för att gå Salt
hos oss, alla som går i årskurs 8 är välkomna. Vissa år, när det inte
anmäls tillräckligt många deltagare för att få en bra gruppdynamik,
så pausar vi Salt. Detta innebär att det ibland blir en grupp med
ungdomar från både årskurs 8 och 9. Har man missat Salt när man
går i 8an så är det möjligt att vara med året efter.

skillnad på läger och festival, detta
kräver lite mer ansvar från
deltagarna än vid andra läger, men
det brukar gå bra då vi är ett gott
gäng som tar hand om varandra.

PINGST UNG
Pingst Ung är Pingströrelsens
barn- och ungdomsorganisation.
När kyrkor rapporterar
medlemmar till Pingst Ung så är
medlemmarna grunden för det
bidrag som organisationen sedan
får från staten. Pingst Ung i sin tur
är med och fördelar dessa medel
till kyrkor som gör satsningar,
läger och har verksamhet i sina
kyrkor. De är även med och
anordnar ledarutbildningar och
inspirationsdagar.
När din tonåring skriver på en lista
för att bli medlem i Pingst Ung så
är detta ett ettårigt medlemskap
och det kostar ingenting. De
kommer, efter det år de skrivit på
listan, få göra ett nytt
ställningstagande kommande år
om de fortfarande finns med i
verksamheten. Man behöver med
andra ord inte säga upp ditt
medlemskap om man inte längre
vill vara medlem.
Namnteckningen och
medlemskapet är helt enkelt
grunden för att vi ska kunna söka
bidrag och anordna verksamhet
som i slutändan kostar mindre för
ungdomarna.

UNGDOMSLEDARE & UNGDOMSRÅD
UNGDOMSLEDARTEAMET
Ungdomsledarna är gänget som bär hela ungdomsverksamheten.
De är unga vuxna som förbereder, planerar och som är på plats
fredag efter fredag för att ta hand om ungdomarna som kommer till
oss. Det är ett helt fantastiskt gäng som lägger ner otroligt mycket tid
för att tonåringar ska trivas i våran kyrka.
Just nu består ungdomsledarteamet av: Daniel Torstensson, Rebecka
Hansson, Josef Stenlund, Olivia Nyström, Karl Borgljung, Elias Flink,
Simon Hansson och Ellinor Settergren.
UNGDOMSRÅDET
Ungdomsrådet försöker ses några gånger per termin och består av
tonåringar som kommer till Robert. På ungdomsråden utvärderar,
planerar och bollar vi idéer kring hur det vi gör ska vara så bra som
möjligt. Att ungdomsrådet är med och påverkar gör att vi i
ledarteamet har ungdomarnas röst och åsikt med oss när vi sedan
planerar vad och hur vi ska göra.

NÅGRA ORD TILL DIG SOM FÖRÄLDER
Som pastor med särskilt ansvar för ungdomar så känner jag mig
högst priviligierad. Jag vill tacka för förtroendet som du som förälder
ger oss när du skjutsar din tonåring till kyrkan. Det är en förmån och
en lyx att få vara en liten del av deras uppväxt, och att
förhoppningsvis få vara med och vägleda dem genom en del av
tonårstidens upp och nedgångar.
Statistiken är dock solklar; de personer som har störst inverkan på
en ung människas tro är föräldrarna. Även om ungdomar inte alltid
visar det, så kan du med säkerhet se dig själv som en av dina barns
största förebilder. Din Gudstro, ditt engagemang i kyrkan och ditt
samtal över köksbordet hemma är något som kyrkan aldrig kan
ersätta.
Vi vill med glädje försöka komplettera och lägga till det vi kan
genom ungdomsverksamheten som vi erbjuder i kyrkan.
Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att
höra av dig

Pernilla Öman
pernilla@trollhattanpingst.se
Pastor med ansvar för ungdom
Trollhättan Pingst

