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Pingströrelsen utreder just nu 
medlemsbegreppet. Sex refe-
rensförsamlingar deltar i projek-
tet och i maj kommer förslag till 
en alternativ församlingsordning 
att presenteras.

Det här berättar Pingsts förestån-
dare Pelle Hörnmark för Dagen.
du har i en artikel på Pingst.se sagt 
att pingströrelsen borde fundera 
över medlemskapsbegreppet. hur 
tänker du då?

– Det finns en stor skillnad mel-
lan vår verklighet och det som vi 
hävdar att vi håller fast vid. 

Pelle Hörnmark konstaterar att 
alla som är med i medlemsmatri-
keln inte är med i den gudstjänst-
firande församlingen. Och många i 
den gudstjänstfirande församlingen 
finns inte med i matrikeln. 

Han menar att det funnits en 
före ställning om att församlingen 
på jorden är en kopia av den him-
melska. Därför fanns förr en ”för-
samlingstukt”, alltså att man kunde 
bli utesluten om man inte följde 
reglerna. 

– Men vi har övergett den synen 
och nu välkomnar vi människor. Vi 
måste se på medlemskapet utifrån 
ett mycket mer praktiskt, pragma-
tiskt sätt, utifrån hur människor 
har det i dag. De behöver komma 
med, känna trygghet och uppleva 
gemenskapen. 

– Omvändelsen kanske tar tid, den 
är en resa, en process för många. I 
dag håller vi fast vid någonting som 
vi i praktiken inte lever upp till. Vi 
borde vara modiga och se det.

diskuterats flitigt
Inom pingströrelsen, liksom inom 

andra yngre frikyrkor, har medlem-
skap diskuterats flitigt de senaste 
åren. Det har bland annat handlat 
om kravet på troendedop. Kan den 
som är döpt som spädbarn, och an-
ser sitt dop vara giltigt, bli medlem 
i en pingstförsamling? Men det har 
också handlat om homosexuella par 
som sökt medlemskap.

Pelle Hörnmark berättar att det 

pågår ett projekt inom Pingst där 
man aktivt arbetar för en alterna-
tiv församlingsordning. Det sker 
genom en arbetsgrupp och sex re-
ferensförsamlingar. Det har anord-
nats seminarier kring ett annat sätt 
att vara församling och Pingst har, 
enligt Hörnmark, gjort ”en grund-
lig hemläxa”.

– Det handlar inte om teologin 
utan mer om föreningen, gemen-
skapen och hur vi konstituerar den.

Förslaget ska presenteras vid 
Pingsts rådslag i maj 2011. 
Kommer även de nu laddade frå-
gorna om till exempel medlemskap 
för de homosexuella som är sambo 
eller gifta med?

– Alla de frågorna finns med i vårt 
samtal.

Men han poängterar att det tra-
ditionella synsättet inom Pingst, att 
teologin skapas i de lokala försam-
lingarna, ligger fast. Så det kan kom-
ma att se olika ut på olika håll.

– Men jag vill vara med och arbe-
ta fram en annan ordning för dem 
som vill ha det, säger han.

artisten Peo thyrén har lämnat 
Kd. det berättar han på bloggen 
Politiskt Inkorrekt. 

Där berättar han också att han 
under hösten ingående studerat 
Sverigedemokraterna och kommit 
fram till att det är ett värdekonser-

vativt och socialkonservativt natio-
nalistparti.

haN SKrIver ocKSå att medierna 
ofta ger en felaktig och onyanserad 
bild av partiet. Eftersom  kunska-
pen i journalistkåren är dålig när 
det gäller klassisk kristendom drar 
han slutsatsen: ”Sannolikt är fallet 
detsamma när det gäller journalist-

kårens kunskaper om värdekonser-
vativ, socialkonservativ och natio-
nalistisk politik.”

han må ha en poäng när det gäl-
ler kunskap om värdekonservativ 
och socialkonservativ, men de 
nationalistiska idéerna är nog 
rejält granskade av svenska me-
dier, både historiskt och i nutid.
Peo Thyrén var med i gruppen 

Noice på 1980-talet, har varit låt-
skrivare och musiker och är nu 
informatör på Stim. Han har också 
haft en kort anställning hos Krist-
demokraterna.

hasse Boströms politikerblogg: Peo Thyrén försvarar Sverigedemokraterna

Läs fler  
bloggposter av  
hasse Boström

.se/blogg

Peo Thyrén. FoTo: Urban ThomS

Hörnmark: Pingst ska se 
över medlemsbegreppet
”Det finns en stor skillnad mellan vår verklighet och det som vi hävdar att vi håller fast vid”

haSSe BoStröm
hasse.bostrom@dagen.se

08-619 24 41

vi måste se på 
medlemskapet 

utifrån ett mycket mer 
praktiskt, pragmatiskt 
sätt, utifrån hur män-
niskor har det i dag.

Pelle hörNmarK, 
föreståndare för Pingst FFS

”
FoTo: JoSeFin LiLJa

medlem eller ej. alla som är deltar i gudstjänsterna är inte med i medlemsmatrikeln, och alla i medlems-
matrikeln deltar inte i gudstjänsterna, konstaterar Pelle hörnmark. bilden visar pingstkyrkan i Jönköping.
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