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Pingströrelsens ungdomsorganisation Pingst ung vill uppmärksamma positiva insatser som görs runt om i landets barn- 
och ungdomsarbeten. Därför vill man nu dela ut ett slags Oscarspris till de initiativ som förtjänar landets 
uppmärksamhet. Här är det skådisen Cameron Diaz som kom till Oscarsutdelningen i Los Angeles, 2007. I pingst är det 
Nyhemsveckan och Lappis som är arena för prisutdelningen. Foto: Scanpix  

Pingst ska delar ut sina egna 
”Oscars” till ungdomshjältar 
Pingströrelsens ungdomsorganisation Pingst ung vill uppmärksamma positiva insatser 
som görs runt om i landets barn- och ungdomsarbeten. Därför vill man nu dela ut ett slags 
Oscarspris till de initiativ som förtjänar landets uppmärksamhet. 

Tanken är att Pingst ung ska uppmärksamma och belöna insatser, enskilda som kollektiva, som 
organisationen menar är "goda exempel och förebilder för övriga församlingars barn- och 
ungdomsarbeten", uppger Pingst ung på sin hemsida. 

Under "galaliknande former" kommer pristagarna uppmärksammas med bland annat stipendium som 
delas ut i samband med sommarkonferenserna Nyhemsveckan och Lappis. 
– Allt för många bra saker sker här och där som aldrig görs till goda exempel och inspiration för andra, 
säger Pingst ungs ordförande Edward Sköllerfalk, som nu söker efter lämpliga personer eller arbeten 
inom rörelsen som är värda att uppmärksammas. 

Priserna inom Pingst ung kommer liksom stora Oscarsgalan att delas ut i olika kategorier. I 
pingströrelsens fall handlar det om Pingst ung hjälte, Pingst ung mentor och Pingst ung pionjär. 
Hjältepriset riktar sig till medarbetare som satt goda exempel i att vara trogna och uthålliga i tjänst i 
kyrkans barn- och ungdomsarbete, medan mentorspriset går till den som satt ett gott exempel i att 
träna nya ledare. Pionjärpriset handlar om att uppmärksamma en lokalavdelning som gjort tydliga 
ansträngningar för att nå nya barn och ungdomar. 

Vinnare av stipendierna utses av Pingst ungs styrelse i samråd med en referensgrupp. 
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