
NR 1 : 2019

Veckan var helt underbar! 
Sidorna 12-13



2 23

Pastor och föreståndare
Peter Lewin
peter@pingstkyrkan.com
Telefon: 0731-80 65 59

Pastor
Åke Samuelsson
ake@pingstkyrkan.com
Telefon: 0766-33 76 15

Pastor
Mimmi Botica
mimmi@pingstkyrkan.com
Telefon: 0723-06 50 74

ALT-student,
ungdomsledare
Ghazal Zekavat
ghazal@pingstkyrkan.com

Pastor
Fame Obinéll
fame@pingstkyrkan.com
Telefon: 0709-98 21 93

Administrativ ledare
Mike Karlson
mike@pingstkyrkan.com
Telefon: 0731-41 27 21

Swishnummer:
Församlingen:  .......................  123 032 31 47
Ungdom (fredagsfika):  .........  123 106 59 52
Söndagsfika:  ..........................  123 427 43 53
Event:  ......................................  123 614 06 85
En gåva till stan:  ....................  123 105 34 20

Bankgironummer:
Församlingskassan: .......................  301-7720
Missionskassan:  ..........................  5517-3736

Expeditionstider:
tisdag-torsdag 09.00-12.00

Landskyrkoallén 4, 44134 Alingsås
Telefon: 0322-105 50

pingstkyrkan.com

pingstkyrkan alingsas

pingstalingsas

pingstalingsas

info@pingstkyrkan.com

PERSONAL

EKONOMI

28/2 Liv Andreasson 91 år

8/3  Sören Karlsson 80 år
22/3 Sven-Erik Gustafsson 75 år
30/3 Märta Ernstsson 94 år

1/4 Robert Fakourvand 90 år
9/4 Kent Ohlsson 80 år
18/4 Vera Eliason 85 år

FÖDELSEDAGAR
NÄRRADIO

98.6 MHz

3/3 11:00 - Pingstkyrkan
10/3 10:00 - Equmeniakyrkan
17/3 11:00 - Christinae
24/3 10:00 - EFS
31/3 11:00 - Pingstkyrkan
7/4 10:00 - Equmeniakyrkan
14/4 11:00 - Christinae
19/4 10:00 - Equmeniakyrkan
 17.00 - Christinae
21/4 10:00 - EFS
22/4 11:00 - Christinae
28/4 11:00 - Pingstkyrkan

Alla predikningar finns på vår 
hemsida, eller via vår pod som 
du hittar där poddar finns.
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HÄLSNINGAR FRÅN FÖRESTÅNDAREN

Peter Lewin
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Nåd eller prestation?
Samma dag som detta nummer av vår tid-
ning delas ut så påbörjar vi en serie guds-
tjänster utifrån Galaterbrevet. Vi har gett 
den namnet ”Nåd eller prestation?” utifrån 
det resonemang som Paulus för i brevet 
kring tro, gärningar och hur nåden verkar. 
Paulus verkar vara upprörd när han skriver 
för han skriver att de beter sig som dårar 
galaterna. Det blir gott att tillsammans läsa 
Galaterbrevet och funderade på hur detta 
berör och talar till oss idag!

Jag känner mig också tacksam över den serie 
gudstjänster vi precis avslutat, ”Vi gör som 
vi alltid har gjort”. Utifrån den första kyrkan 
och framförallt Apg. 2:42 (Och de deltog 
troget i apostlarnas undervisning och den 
inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bö-
nerna) har vi talat om de fyra grundbultar 
som hjälpt kristna genom hela historien: bi-
belundervisningen, gemenskapen (den in-
bördes hjälpen kan även översättas med ge-
menskapen), brödbrytandet och bönen. Vi 
har försökt påminna varandra om varför vi 
fokuserar på Jesus, varför vi firar gudstjänst 
och nattvard, varför vi hjälper varandra och 
varför vi ber! Och hur detta blir en hjälp för 
oss! Alla predikningar finns på vår hemsida, 
gå gärna in och lyssna där, eller så hittar du 
vår pod där poddarna finns.

Jag vill också påminna om de frågor som vi 
uppmuntrar till att ställa till varandra efter 
gudstjänsten:

• Vad berörde mig?
• Vad gjorde Gud med mig i gudstjäns-

ten?
• Vad tar jag med mig?

Det spelar roll vilken inställning vi har när 
vi går iväg till gudstjänsten. Självklart kan 

Gud överraska oss och göra något överrum-
plande men vi vet också att han är något av 
en gentleman som inte tränger sig på. Men 
om vi är öppna för hans tilltal så har han 
något att säga oss! Ibland sker sådant som 
ska bevaras i vårt inre men ofta är det gott 
att få dela erfarenheter och upplevelser med 
varandra. Det hjälper mig att få sätta ord på 
det som skett och troligen blir det också en 
uppmuntran och hjälp för de som får höra. 
Tillsammans får vi en större bild av vem 
Gud är och förstår mer av hans kärlek!

Peter Lewin
Ps. Missa inte den stora samlingen vi har för alla 
volontärer 26 mars kl. 18.30 (se sidan 8)!

Se mer på
sidan 21.

NYA MEDLEMMAR

November : Elise Backlund

December : Annelie Lax

November : Tindra SernevaldDecember : Viktor Karlsson

December : Alf Lax November : Johanna Lidén

BARNVÄLSIGNELSE

DOP

23 september : Zion Obinéll

AVLIDNA

28/11 Anna-Lisa Karlsson
16/12 Gun-Britt Andersson
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En liten rapport från den extra insamling 
vi gjorde under september-oktober som 
var ett svar på en vädjan församlingen fått 
från Pingst i Tanzania. De behövde hjälp att 
färdigställa den sekundärskola de höll på 
att bygga i en tidigare flyktingbosättning, 
Ulyankulu, i centrala Tanzania. Hälften av 
dessa f.d. burundier som idag har tanza-
niskt medborgarskap beräknas vara under 
18 år och är i stort behov av högre utbild-
ning. Områdets enda två sekundärskolor 
kunde endast ta emot ca 350 elever per år 
av de ca 1 700 som växer upp i varje årskull.
Våra vänner hade lyckats bygga färdigt 5 
skolsalar, skolkontor samt toaletter och höll 
nu på med att bygga skolsal nr.6. Skolan har 
fått alla tillstånd av myndigheter att ta emot 
elever, om man löser problemen med elev-
logement, bibliotek, skolkök, matsal samt 
energifrågan. Rektor och lärare är på plats 
och behöver hjälp att färdigställa allt i tid.
Insamlingen resulterade i att vi fick vi ihop 
drygt 100 000 kr tack vare föreningen Vin-
den Second Hand stora bidrag med 75 000 

Nådens skola

kr för att i första hand hjälpa dem att bygga 
färdigt ett logement för flickor.
Vi har fått hälsningar med foton att bygget 
går framåt, väggar är redan uppe på loge-
mentet som beräknas stå färdigt under vå-
ren 2019.

Bertil Jonsson

24/2 Till de dåraktiga
 Peter Lewin
 Gal. 1:1-1:10

3/3 Vågar du ändra dig?
 Fame Obinéll
 Gal. 1:11-2:21

17/3 Reglerna eller löftet?
 Peter Lewin
 Gal. 3:1-29

NÅD ELLER PRESTATION- en serie om Galaterbrevet

24/3 Hur kan Gud älska mig?
 Åke Samuelsson
 Gal. 4:1-5:12

31/3 10 Guds bud eller egen väg?
 Mimmi Botica
 Gal. 5:13-6:10

14/4 Korset är ett segertecken
 Peter Lewin
 Gal. 6:11-18
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Insamlat till Församlingskassan 2019

Insamlat till Internationella missionskassan 2019

Insamlat till Internationella missionskassan 2018

Tusen tack och att
leva med tacksamhet

Att kunna vara tacksam är en stor förmån. 
Det är ett förhållningssätt till livet och sin 
omgivning som ger livet guldkant. Att vak-
na varje morgon och möta en ny dag är 
stort. Att se livets skiftningar och kunna 
vara tacksam till livet men framförallt till 
honom som sa Jag är livet gör vår tillvaro 
meningsfull. Att även vara tacksam för var-
andra, att säga tack och visa tacksamhet till 
de människor vi möter i olika sammanhang 
sprider en skön atmosfär av tacksamhet och 
generositet. 
Det finns många skäl att, så här i början av 
året, uttrycka ett stort tack till Er alla i för-
samlingen. 
Tack för alla insatser ni gjort under de året 
som ligger bakom. Tack till er som avslutat 
ett uppdrag och tack till alla er som fortsät-
ter eller börjar i er tjänst. 
Tack för alla böner som ni bett för försam-
lingen, vår stad och andra behov. Tack för 
allt engagemang i bön som ni kommer att 
visa under 2019. 
Tack för all omtanke ni visat och kommer 
att visa varandra och andra runt er. Det är 
många som kommer glädjas av en varm 
tanke. 
Tack för den generositet ni visat församling-
en både till arbetet i Alingsås, internationell 
mission och En gåva till stan.  Tack för att ni 
fortsätter att visa generositet.   
Det finns mycket mer att vara tacksam över 
i vår församling. Att mötas vecka efter vecka 
över generations- och nationalitetsgränser 
är stort. Att möta det engagemang som vi-
sades under den visionskväll vi samlades till 
under januari fyllde mig med tacksamhet. 

Vi drömmer om församling som vill mer, 
vill nå fler, vill komma djupare och som vill 
vara en given tillgång till varandra och vår 
stad. Ser med stor förväntan fram mot vad 
denna kväll kommer att betyda i framtiden. 
Om man blir lite mer praktisk så visar den 
budget som kommer att presenteras inför 
administrationsmötet den 31 mars på ett 
totalt insamlingsbehov om 300  000 kr per 
månad. Fördelat på följande sätt:

• 216 000 kr till verksamheten i Alingsås
• 30 000 kr till En gåva till stan
• 44 000 kr till internationell mission 
• 10 000 kr till särskilda missionsinsatser 

Forts. sidan 6

söket med att fråga om församlingen fram-
tidsplaner och de tog då fram planritningen 
på nya kyrkan med 500 sittplatser som man 
ansökt om byggnadslov för flera år tidigare. 
Borgmästaren granskade den med stor nyfi-
kenhet och som genom ett under säger han 
att han inte kan se något som skulle kun-
na hindra att denna stora och vackra kyrka 
skulle kunna byggas i hans stad.
På borgmästarens fråga om vad han kunde 
bidra med, bad pastorn honom att skriva 
under alla nödvändiga dokument som be-
hövdes för kyrkbygget. Det lovade han och 
de bestämde en dag då de skulle börja byg-
ga. Den dagen kom borgmästaren person-
ligen tillbaka och lämnade över tillståndet 
inför områdets invånare. 
Kyrkan hade bara 40 dollar i sin byggkassa 
och pastorn berättar att den natten kunde 

han inte sova - tankarna om hur man skul-
le få tag i pengar höll honom vaken. I sin 
bön sa han till Herren: ”Det var inte jag som 
bjöd in borgmästaren, Du skickade honom. 
Hjälp oss med finansieringen”. Kort därefter 
kom biskopen i Tasjkent med en summa så 
man kunde börja bygga, sedan kom gåvor 
från andra församlingar. 
Pastorsfamiljen upplever nu framgång och 
har ett bra team med flera unga medarbeta-
re runt sig, vilket är en fördel i arbetet med 
ungdomar mellan 12 och 35 år. Frun har 
startat en barnkör. Man har fått döpa 300 
människor de senaste åren. De tackar för 
vårt trogna stöd!
Stöd kyrkbygget med en gåva till:
• Missionskassans bankgiro: 5517-3736
• Swish: 123 614 06 85
Märk båda med ”Yangiyul”.

På borgmästarens fråga bad pastorn honom att skriva under alla dokument som behövdes för bygget.
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arbete inte hade någon framtid. Den loka-
la säkerhetspolisen hittade vid sina besök 
dock aldrig något att ta till domstol - Gud 
skyddade församlingen mitt i förföljelsen! 

Mitt i det omöjliga öppnar Gud nya möjlig-
heter.

En familj i församlingen blev fängslad för 
att en granne hade klagat på att de bad 
högt till Jesus. Polisen tog med sig tre av 
familjemedlemmarna som fördes bort med 
handfängsel och sattes i förvar i väntan på 
domstolsbeslut. Hela församlingen bad in-
tensivt för dem och Gud började använda 
dem inne i fängelset. De vittnade om Jesus 
för andra fångar som väntade på domstols-
beslut. Fängelsedirektören var först väldigt 
irriterad och hård mot dem, men när han 
såg deras vänliga bemötande, mjuknade 
han långsamt och ändrade attityd helt och 
hållet och blev vänligare mot dem. Eftersom 
de aldrig kom inför domare släpptes de efter 
en månad utan att behöva betala några bö-
ter. Fängelsedirektören dukade istället upp 
ett bord med deras nationalrätt ”Plov” för 
dem innan de fick lämna. Han sa: ”Aldrig i 
mitt liv har jag mött sådana människor som 
er, ni har blivit som mina nära och kära! 
Om ni får några problem framöver, måste 
ni meddela mig!”

Miraklet med kyrkbygget
Under lång tid slängde befolkningen i 
grannskapet allt möjligt skräp på områ-
det framför kyrkan och med tiden såg det 
ut som en regelrätt soptipp vilket inte var 
någon trevlig syn. Till slut bestämde med-
lemmarna sig för att göra något åt eländet. 
Skräpet forslades bort på lastbilar och en 
grävskopa hyrdes in för att jämna till områ-
det och så började man anlägga en lekplats 
istället. Grannarna kom och frågade om de 
fick hjälpa till och befolkningen i området 
ändrade sin inställning till verksamheten 

helt. Denna praktiska kärleksgest utan att 
kräva någon i gengäld öppnade folks hjär-
tan och vilja att börja umgås. Stadsledning-
en kom till och med och tackade för utfört 
arbete. Man uttryckte stor förvåning över 
hur man hade lyckats med något som ingen 
annan gjort tidigare och dessutom fixat till 
den 20 år gamla soptippen utan att begära 
betalt var föredömligt. Tänk att man nu fått 
en så fin mötesplats för människor istället 
för sopor.
En dag dök stadens borgmästare upp för att 
få mer information om kyrkans verksamhet 
efter att ha hört goda ord om dem från an-
dra. Han fick se hur fint det sanerade områ-
det blivit med lekplatsen och så frågade han 
pastorn hur det gått till att han som uzbek 
blivit kristen. Pastorn vittnade frimodigt 
om sitt liv med Jesus och det verkade som 
om den Helige Ande berörde den unge, 
kunnige och icke-religiöse borgmästaren 
då hans intresse var äkta. Han avslutade be-

Jakob med ritningen på den nya kyrkan.

Tillsammans är detta fullt möjligt att nå och 
jag vill utmana dig att öka ditt regelbundna 
givande till församlingen. 
Till sist:  Diagrammet nedan visar hur in-
samlingarna för verksamheten i Alings-
ås. 232  000 kr per kom in under januari 
vilket 16  000 kr över budgeten ligger på 
216  000 kr. En riktigt bra inledning för 

Forts. från sidan 5 året som vi kan bygga vidare på under året.  
Använd gärna Pingstkyrkans Swish-num-
mer 123  032 31 47 eller kyrkans bankgiro 
301-7720.

Tack för din gåva. Tillsammans bygger för-
samlingen.

Pelle Olofsson
Ordförande

Från och med den 19 februari så flyttar 
AlingsåsFabriken upp till övervåningen. 
Tidigare har vi varit i källaren, men nu har 
vi beslutat att flytta upp. Vi är i glasrummet 
och i serveringen. 

Det har inte varit så många som kommit 
men vi vill ändå fortsätta. En orsak har just 
varit att det är svårt att hitta ingången på 
baksidan. Vi har varit mellan 6-10 personer.

Nu när vi flyttat upp så var vi 20 personer. 
Vi hoppas att det håller i sig.

AlingsåsFabriken är ju en fortsättning på 
Öppen Kyrka.

Vi arbetar med 4 olika aktiviteter:
Snickeri, textil, läxläsning/svenskaträning 
och förberedande körkort teori.

Vill du vara med? Titta in i kyrkan. Varje 
tisdag 16.00-18.00.

Ta gärna med dig en vän som du tror be-
höver det.

Åke Samuelsson

Fabriken arbetar vidare
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Yangiyul är en stad med ca 70  000 invå-
nare några mil söder om Uzbekistans hu-
vudstad Tasjkent som vi har lärt känna 
genom den pionjärinsats vi stöder där.
Området är drabbat av mycket misär, dro-
ger, trasiga familjer, utsatta ensamstående 
mödrar och högt antal självmord. 
Den lilla kristna församlingen på ca 50 
medlemmar ville göra något på platsen och 
vi gick in med ett litet stöd för en medarbe-
tare 2008. Som genom ett under hade man 
lyckats få laglig registrering och man samla-
des i en liten lokal på egen tomt. 2011 bygg-
de de en större kyrkolokal med 80 sittplatser 
med en sidobyggnad för barnsamlingar och 
toaletter. Många unga sökte sig till kyrkan 
och en del som var utslängda från sina hem 
fick bo i kyrkan.

Förföljelse
Församlingen mötte stort motstånd och 
polisen kom ofta in under möten och grep 
människor. Församlingsmedlemmar fick 
besök av myndighetspersoner som hotade 

att dra in registreringen och stänga kyrkan 
om de fortsatte med sin verksamhet efter-
som uzbeker inte ska tro och vittna om 
Jesus. Många gånger höll pastorn på att ge 
upp och hans fru kände ibland att deras 

Miraklet i  Yangiyul

Jakob med familj

Den gamla kyrkan.

Kompass, fyra kvällar för dig som nyligen kom-
mit till tro och vill lära dig mer om grunderna i 
kristen tro.

Vi drar igång med första delen tisdag 19/3. Del 
2, 3 och 4 kommer sedan att vara 2/4, 9/4 och 
16/4. Alla tillfällen är kl 19:30-20:30.

Välkommen!
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KÅSERAR
Birgitta

När jag var ung tänkte jag att när man blir 
sådär 70++, har man hunnit göra alla dum-
heter som finns. Klokt och eftertänksamt 
kommer man att handla och får därför ald-
rig anledning att skämmas mer. Men jag 
tänkte fel.

Häromdagen skulle en del i upphängnings-
anordningen till duschdraperiet lagas. ”Su-
perlim”, tänkte jag. Tuberna är små för det 
är inte många droppar i dom. Nu vet jag 
varför. Reklamen stämmer konstigt nog: en 
droppe räcker. Och trots att vi har många 
nya tuber, slog snålheten till och jag tog en 
som redan varit använd. Väl uppe på trapp-
stegen skulle tuben öppnas, men korken satt 
naturligtvis orubbligt fast. Att klättra ända 
ner till golvet - fyra steg - och hämta en ny 
tub fanns inte ens i tanken. Jag satte tänder-
na i korken och vred till. Gör aldrig det.

Det blev genast konstigt i vänster sida av 
munnen och när jag klättrat ner för att i spe-
geln se efter vad som hänt, gick munnen på 
vänster sida inte att få upp. Och tungan satt 
fast i en tand i underkäken. ”Akuten”, tänkte 
jag förfärat, ”jag måste åka till akuten”, men 
besinnade mej. Aldrig i livet att jag åker dit. 
Då äter jag hellre soppa med sugrör genom 
högerhalvan av munnen resten av livet. 

”Aceton”, var nästa tanke och med vänster-
handen rotade jag runt i badrumsskåpet. 
Högerhanden var inte till någon nytta. Den 
satt fast i limtuben. 

Efter mycket hällande och pillande gick 

Jag måste åka till akuten!

munnen upp, tungan lossnade efter ytterli-
gare blötläggning och högerhanden blev så 
småningom också befriad. Men i flera dagar 
lossnade små sega klumpar då och då från 
tandgarnityret.

När jag senare satt vid köksbordet och pus-
tade ut, kom jag ihåg att en tomte gått sön-
der vid avjulandet, så jag hämtade en oöpp-
nad tub och satte igång att limma. En av 
sönerna gick förbi, noterade mitt limmande 
och sa: ”Du ska inte äta middag först? För 
säkerhets skull?”

Nej, just i det fallet är jag lik Emil i Lönne-
berga: jag gör inte så ofta samma dumhet 
två gånger. Jag hittar på nya. Hela tiden.

Birgitta Eliason

MÖT är en helg då sångare och musiker möts i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ett måste för 
dig som på nåt sätt är involverad i sång och musik i kyrkan. Möten, workshop och semina-
rium som kommer hjälpa dig i ditt uppdrag. Möt Gud och de som står i samma uppgift som 
du, överlåt dig till uppdraget i en miljö som präglas av tro på att det bästa ligger framför oss.

Gå in och läs mer på möt.info och anmäl dig till några fantastiska dagar.
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För dig som längtar efter att stanna upp och vara inför Gud.
Den här dagen lägger vi undan våra telefoner och lyssnar in Gud.
Det är viktigt att du kan vara med hela dagen.
Lördag 23 mars möts vi i Equmeniakyrkan i Asklanda kl 09:30-18:00.
Det är en tyst retreat förutom när vi äter tillsammans. Magnus Malm kom-
mer att ha ett undervisningspass på förmiddagen. Sedan blir det tid för 
egen stillhet, reflektion och bön. Att få säga till Gud: ”Här är jag inför dig. 
Den här dagen är din! Jag vill vara stilla och lyssna till dig och till mitt eget 
hjärta”. Under måltiderna lyssnar vi på stilla musik. För den som önskar finns 
möjlighet att få förbön och samtal.
Anmäl dig till info@pingstkyrkan.com.

Sista anmälningsdag är söndagen den 17 mars.

Har du frågor om dagen? Ring Åke Samuelsson på 0766-33 76 15.

Kostnaden är 100 kr/person inklusive lunch och kaffe.
Initiativtagare och ansvariga för dagen är Christer Ferm, Anders Erlandsson, 
Jaana Björkdal och Åke Samuelsson.

har varit ett häftigt år, att få se henne växa 
som person och hon är nu en av de första att 
välkomna och bli vän med nya människor 
som kommer hit, hon visar kärlek på sitt 
speciella sätt och ser det goda i andra. 

Detta påminde mig om Efesierbrevet 5:8-9 
(SFB15):

“Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i 
Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets 
frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet 
och sanning heter.”

Det finns hopp för de som är djupt in i mör-
ker. Även när det är svårt att se hela bilden 
är det fortfarande värt att investera och äls-
ka andra. Om det resulterar i att de kommer 
ett steg närmare ljuset, är det 100% värt det. 

Med kärlek, Sara Eliasson Jag och Anthony.

En liten inblick i hur det ser ut här.
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I december 2018 började jag som en utav 
ledarna i vår barnverksamhet Ulu Pono, där 
vi läser läxor och gör olika aktiviteter med 
barn i vårt område.

Det var en stor utmaning särskilt i början, ef-
tersom jag inte kände barnen väl och de behö-
ver mycket kärlek och uppmärksamhet. Nu, 
några veckor senare med detta, har jag fått 
lära mig ännu mer hur man kan älska någon 
så mycket (i detta fall våra barn i Ulu Pono), 
även när det känns som att hela mitt hjärtas 
kärlek redan används i vänskaper runtom 
och i det jag redan gör. Men Gud visar gång 
på gång att det alltid finns plats för mer, när 
Han är källan till att älska människor. 

På en av bilderna ser ni en av killarna, Ant-
hony, som kommer nästan varje vecka för 
att läsa läxor. Han går i tvåan, är en bra 
kompis och vi skrattar gott varje gång!

Charlotte är en av tjejerna här som börja-
de umgås med oss på Surfing The Nations 
för lite över ett år sedan. Hon hade precis 
flyttat till Wahiawa och kommer från en tuff 
uppväxt med svåra familjesituationer. Hon 
började komma hit för att prata och bygga 
vänskaper men det tog lång tid innan hon 
erkände att hon gillade att vara här. Senare 
blev hon en god vän till alla som var i våra 
olika Internship förra året och fick mycket 
uppmuntran av dem och vår staff här. Det 

Kära församling!Följ med på ditt livs äventyr!

Jag och Charlotte.

Sommaren 2019 anordnar flera Pingstför-
samlingar i samarbete med nätverket SÄND 
en ungdomsresa till Alperna med fokus på 
evangelisation! Tillsammans med deltagare 
från över 30 länder kommer du få undervis-
ning och erfarenhet av att berätta om Jesus på 
gator och torg i Europa. Resan är för dig som 
fyllt 16 år upp till 30 år.

Anmälan är öppen! Anmäl dig nu, innan 
priset höjs den 1 mars.

Datum: 27 Juli–11 Augusti, 2009
Plats: Füssen, Tyskland.

Du åker på outreach i något av följande län-
der: Österrike, Tyskland, Italien, Schweiz och 
Liechtenstein.

Läs mer på:
sänd.com/impact
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sen får man inte glömma att nämna 
maten som precis som tidigare år till-
hörde veckans höjdpunkter.

Jonathan Tedeborg

Jag åkte på lägret tillsammans med min 
kompis. Vi hade pratat om det veckor 
innan, och var riktig taggade på att åka 
på läger tillsammans. Veckan var helt 
underbar. Det var händelserika dagar 
och riktigt bra andakter på kvällarna. 
En av de bästa sakerna under veckan 
skulle jag personligen säga var när vi 
hade vittnesbörd.
Det var en bra gemenskap med alla på 
lägret, både deltagarna och ledarna. 
Vi hade kul i både backen och i läger-
gården tillsammans. En vecka jag sent 
kommer glömma. Ser redan fram emot 
nästa år.

Amanda Erlandsson

Detta var mitt sjätte Åre-läger men de 
var första gången som jag åkte med 
som ledare! De kändes lite nervöst inn-
an vi åkte, hur allt skulle lösa sig prak-
tiskt under veckan. Men tack vare Gud 

och alla ledare och ungdomarna som 
var med så var de inga problem. Vi fick 
väldigt bra skiddagar trots att de fanns 
mer att önska av vädret vissa dagar. Vi 
hade fantastiska samlingar med fokus 
på Gud, lovsång och bön. Och sen åt vi 
underbar mat hela veckan. Kort sagt 
jag vill åka dit igen nästa år!

Herman Henström

En tydlig höjdpunkt varje år har varit 
kvällsmötena. En av kvällarna varje år äg-
nas åt vittnesbörd där alla som vill har möj-
ligheten att dela om vad Gud har gjort för 
de eller någon de känner. I år som tidigare 
år var vittnesbördskvällen en kväll full med 
Guds närvaro och tidligande på vad Gud 
gör. Att han hör bön och hjälper oss i alla lä-
gen, ibland händer det direkt och ibland tar 
det några år innan man får svar. Men förr 
eller senare händer Guds vilja och det som 
är bäst för oss. Jag är tacksam att fick möj-
ligheten att vara med på lägret och se och 
uppleva hur Gud rör vid oss. 

Tack för era förböner!

Ghazal Zekavat

E t t p i a n o ,
e n r ö s t

o c h t e c k e n
u r e n ä l s k a d

f r i h e t

M I C H A E L J E F F
J O H N S O N
BOKRELEASE

P I N G S T K Y R K A N

A L I N G S Å S 2 3
A P R I L
1 9 . 0 0F r i e n t r é

70 TEXTER I BERÄTTELSEN BAKOM I REFLEKTIONER

D i t t h j ä r t a
s l å r i m i g
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En buss, minibuss och bil full med ungdomar, 
ledare, matkassar, väskor, skidor och pjäxor. 
Klockan 06.00 på lördagen den 9:e februari 
började vi vår resa mot Åre.

Efter en 14 timmar lång bussresa kom vi fram 
till Undersåker, vår härliga lägergård. Kvällen 
började med en härlig kvällsmat, informa-
tionssamling, bön och presentation av alla led-
are. Redan första kvällen var stämningen på 
topp. Alla var taggade och ingen ville gå och 
lägga sig. Nästkommande dag klockan 07.00 
var det väckning, 7.30 frukost och 8.30 avfärd 
till backen. 

Första dagen i backen – ett gäng med glada, 
nervösa, taggade och ivriga ungdomar. ”äntli-
gen är vi här”, ”jag vet inte ens hur man åker 

skidor”, ”det kommer bli kuuul”, ”kan du hjälpa 
mig med mina pjäxor?” De som hade skidor 
och inte behövde hjälp åkte direkt iväg, upp 
och ner, från ena liften till den andra och från 
backe till backe. Med hjälp av våra underbara 
ledare fick alla sina skidor och pjäxor på och 
va redo för en vecka full av spänning.

Då var det dags för skidskola. Sakta men säker 
en efter en lärde de sig att stå på skidor, åka 
och till och med bromsa. Sverige, vi är en hel 
buss skidåkare från Alingsås! 

Dags att åka hem till lägergården – klockan 
16.30 åkte bussen mot boendet och när vi var 
framme var det dags att duscha och käka den 
otroligt goda maten som var lagad med myck-
et kärlek. 

Kvällsmöten, dagens höjdpunkt – klockan 
19.00 var det dags för kvällssamling. Samling-
en var obligatorisk och mobilfri och det som 
var fascinerade va att ingen ledare behövde 
ta någons mobil med tvång, några lämnade 
mobilen i rummet och resten la sina mobiler i 
mobillådan som fanns i samlingssalen. kvälls-
mötet började med lovsång följd av predikan 
och förbönsstund. 

Dagens vurpa – efter kvällsmötet käkade vi 
kvällsmat och domarna för dagens vurpa de-
lade ut den fantastiska vurpadräkten. Kvällen 
fortsatte sedan med gemenskap och spel fram 
till kl 23.00. 

Ungefär såhär såg en vanlig dag ut under lä-
gerveckan. En av dagarna var det tyvärr då-

ligt väder och då kunde ungdomarna välja att 
istället åka till en ungdomsgård där Jennifer 
och Johan Lenells jobbar. Vi var ca. 16 perso-
ner som åkte till ungdomsgården och hade en 
underbar dag där, några spelade spel, några 
spelade biljard, några tv-spel, några pingis och 
några hängde, pratade och vilade. 

Här får du några röster från ungdomarna och 
ledare som var med på lägret:

För min del var det Åreläger nummer 6 
och ännu en gång så blev det mycket bra. 
Timmarna i bussen blev som vanligt gan-
ska roliga och överlag så hade vi bra väder 
och riktigt grym skidåkning. Det var som 
alltid kul att umgås med alla på lägergår-
den. Samlingarna var också väldigt bra, 

Årelägret 2019
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kompis. Vi hade pratat om det veckor 
innan, och var riktig taggade på att åka 
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Vi hade kul i både backen och i läger-
gården tillsammans. En vecka jag sent 
kommer glömma. Ser redan fram emot 
nästa år.

Amanda Erlandsson

Detta var mitt sjätte Åre-läger men de 
var första gången som jag åkte med 
som ledare! De kändes lite nervöst inn-
an vi åkte, hur allt skulle lösa sig prak-
tiskt under veckan. Men tack vare Gud 

och alla ledare och ungdomarna som 
var med så var de inga problem. Vi fick 
väldigt bra skiddagar trots att de fanns 
mer att önska av vädret vissa dagar. Vi 
hade fantastiska samlingar med fokus 
på Gud, lovsång och bön. Och sen åt vi 
underbar mat hela veckan. Kort sagt 
jag vill åka dit igen nästa år!

Herman Henström

En tydlig höjdpunkt varje år har varit 
kvällsmötena. En av kvällarna varje år äg-
nas åt vittnesbörd där alla som vill har möj-
ligheten att dela om vad Gud har gjort för 
de eller någon de känner. I år som tidigare 
år var vittnesbördskvällen en kväll full med 
Guds närvaro och tidligande på vad Gud 
gör. Att han hör bön och hjälper oss i alla lä-
gen, ibland händer det direkt och ibland tar 
det några år innan man får svar. Men förr 
eller senare händer Guds vilja och det som 
är bäst för oss. Jag är tacksam att fick möj-
ligheten att vara med på lägret och se och 
uppleva hur Gud rör vid oss. 

Tack för era förböner!

Ghazal Zekavat

E t t p i a n o ,
e n r ö s t

o c h t e c k e n
u r e n ä l s k a d

f r i h e t

M I C H A E L J E F F
J O H N S O N
BOKRELEASE

P I N G S T K Y R K A N

A L I N G S Å S 2 3
A P R I L
1 9 . 0 0F r i e n t r é

70 TEXTER I BERÄTTELSEN BAKOM I REFLEKTIONER

D i t t h j ä r t a
s l å r i m i g



1510

I december 2018 började jag som en utav 
ledarna i vår barnverksamhet Ulu Pono, där 
vi läser läxor och gör olika aktiviteter med 
barn i vårt område.

Det var en stor utmaning särskilt i början, ef-
tersom jag inte kände barnen väl och de behö-
ver mycket kärlek och uppmärksamhet. Nu, 
några veckor senare med detta, har jag fått 
lära mig ännu mer hur man kan älska någon 
så mycket (i detta fall våra barn i Ulu Pono), 
även när det känns som att hela mitt hjärtas 
kärlek redan används i vänskaper runtom 
och i det jag redan gör. Men Gud visar gång 
på gång att det alltid finns plats för mer, när 
Han är källan till att älska människor. 

På en av bilderna ser ni en av killarna, Ant-
hony, som kommer nästan varje vecka för 
att läsa läxor. Han går i tvåan, är en bra 
kompis och vi skrattar gott varje gång!

Charlotte är en av tjejerna här som börja-
de umgås med oss på Surfing The Nations 
för lite över ett år sedan. Hon hade precis 
flyttat till Wahiawa och kommer från en tuff 
uppväxt med svåra familjesituationer. Hon 
började komma hit för att prata och bygga 
vänskaper men det tog lång tid innan hon 
erkände att hon gillade att vara här. Senare 
blev hon en god vän till alla som var i våra 
olika Internship förra året och fick mycket 
uppmuntran av dem och vår staff här. Det 

Kära församling!Följ med på ditt livs äventyr!

Jag och Charlotte.

Sommaren 2019 anordnar flera Pingstför-
samlingar i samarbete med nätverket SÄND 
en ungdomsresa till Alperna med fokus på 
evangelisation! Tillsammans med deltagare 
från över 30 länder kommer du få undervis-
ning och erfarenhet av att berätta om Jesus på 
gator och torg i Europa. Resan är för dig som 
fyllt 16 år upp till 30 år.

Anmälan är öppen! Anmäl dig nu, innan 
priset höjs den 1 mars.

Datum: 27 Juli–11 Augusti, 2009
Plats: Füssen, Tyskland.

Du åker på outreach i något av följande län-
der: Österrike, Tyskland, Italien, Schweiz och 
Liechtenstein.

Läs mer på:
sänd.com/impact
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För dig som längtar efter att stanna upp och vara inför Gud.
Den här dagen lägger vi undan våra telefoner och lyssnar in Gud.
Det är viktigt att du kan vara med hela dagen.
Lördag 23 mars möts vi i Equmeniakyrkan i Asklanda kl 09:30-18:00.
Det är en tyst retreat förutom när vi äter tillsammans. Magnus Malm kom-
mer att ha ett undervisningspass på förmiddagen. Sedan blir det tid för 
egen stillhet, reflektion och bön. Att få säga till Gud: ”Här är jag inför dig. 
Den här dagen är din! Jag vill vara stilla och lyssna till dig och till mitt eget 
hjärta”. Under måltiderna lyssnar vi på stilla musik. För den som önskar finns 
möjlighet att få förbön och samtal.
Anmäl dig till info@pingstkyrkan.com.

Sista anmälningsdag är söndagen den 17 mars.

Har du frågor om dagen? Ring Åke Samuelsson på 0766-33 76 15.

Kostnaden är 100 kr/person inklusive lunch och kaffe.
Initiativtagare och ansvariga för dagen är Christer Ferm, Anders Erlandsson, 
Jaana Björkdal och Åke Samuelsson.

har varit ett häftigt år, att få se henne växa 
som person och hon är nu en av de första att 
välkomna och bli vän med nya människor 
som kommer hit, hon visar kärlek på sitt 
speciella sätt och ser det goda i andra. 

Detta påminde mig om Efesierbrevet 5:8-9 
(SFB15):

“Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i 
Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets 
frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet 
och sanning heter.”

Det finns hopp för de som är djupt in i mör-
ker. Även när det är svårt att se hela bilden 
är det fortfarande värt att investera och äls-
ka andra. Om det resulterar i att de kommer 
ett steg närmare ljuset, är det 100% värt det. 

Med kärlek, Sara Eliasson Jag och Anthony.

En liten inblick i hur det ser ut här.
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KÅSERAR
Birgitta

När jag var ung tänkte jag att när man blir 
sådär 70++, har man hunnit göra alla dum-
heter som finns. Klokt och eftertänksamt 
kommer man att handla och får därför ald-
rig anledning att skämmas mer. Men jag 
tänkte fel.

Häromdagen skulle en del i upphängnings-
anordningen till duschdraperiet lagas. ”Su-
perlim”, tänkte jag. Tuberna är små för det 
är inte många droppar i dom. Nu vet jag 
varför. Reklamen stämmer konstigt nog: en 
droppe räcker. Och trots att vi har många 
nya tuber, slog snålheten till och jag tog en 
som redan varit använd. Väl uppe på trapp-
stegen skulle tuben öppnas, men korken satt 
naturligtvis orubbligt fast. Att klättra ända 
ner till golvet - fyra steg - och hämta en ny 
tub fanns inte ens i tanken. Jag satte tänder-
na i korken och vred till. Gör aldrig det.

Det blev genast konstigt i vänster sida av 
munnen och när jag klättrat ner för att i spe-
geln se efter vad som hänt, gick munnen på 
vänster sida inte att få upp. Och tungan satt 
fast i en tand i underkäken. ”Akuten”, tänkte 
jag förfärat, ”jag måste åka till akuten”, men 
besinnade mej. Aldrig i livet att jag åker dit. 
Då äter jag hellre soppa med sugrör genom 
högerhalvan av munnen resten av livet. 

”Aceton”, var nästa tanke och med vänster-
handen rotade jag runt i badrumsskåpet. 
Högerhanden var inte till någon nytta. Den 
satt fast i limtuben. 

Efter mycket hällande och pillande gick 

Jag måste åka till akuten!

munnen upp, tungan lossnade efter ytterli-
gare blötläggning och högerhanden blev så 
småningom också befriad. Men i flera dagar 
lossnade små sega klumpar då och då från 
tandgarnityret.

När jag senare satt vid köksbordet och pus-
tade ut, kom jag ihåg att en tomte gått sön-
der vid avjulandet, så jag hämtade en oöpp-
nad tub och satte igång att limma. En av 
sönerna gick förbi, noterade mitt limmande 
och sa: ”Du ska inte äta middag först? För 
säkerhets skull?”

Nej, just i det fallet är jag lik Emil i Lönne-
berga: jag gör inte så ofta samma dumhet 
två gånger. Jag hittar på nya. Hela tiden.

Birgitta Eliason

MÖT är en helg då sångare och musiker möts i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ett måste för 
dig som på nåt sätt är involverad i sång och musik i kyrkan. Möten, workshop och semina-
rium som kommer hjälpa dig i ditt uppdrag. Möt Gud och de som står i samma uppgift som 
du, överlåt dig till uppdraget i en miljö som präglas av tro på att det bästa ligger framför oss.

Gå in och läs mer på möt.info och anmäl dig till några fantastiska dagar.
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Yangiyul är en stad med ca 70  000 invå-
nare några mil söder om Uzbekistans hu-
vudstad Tasjkent som vi har lärt känna 
genom den pionjärinsats vi stöder där.
Området är drabbat av mycket misär, dro-
ger, trasiga familjer, utsatta ensamstående 
mödrar och högt antal självmord. 
Den lilla kristna församlingen på ca 50 
medlemmar ville göra något på platsen och 
vi gick in med ett litet stöd för en medarbe-
tare 2008. Som genom ett under hade man 
lyckats få laglig registrering och man samla-
des i en liten lokal på egen tomt. 2011 bygg-
de de en större kyrkolokal med 80 sittplatser 
med en sidobyggnad för barnsamlingar och 
toaletter. Många unga sökte sig till kyrkan 
och en del som var utslängda från sina hem 
fick bo i kyrkan.

Förföljelse
Församlingen mötte stort motstånd och 
polisen kom ofta in under möten och grep 
människor. Församlingsmedlemmar fick 
besök av myndighetspersoner som hotade 

att dra in registreringen och stänga kyrkan 
om de fortsatte med sin verksamhet efter-
som uzbeker inte ska tro och vittna om 
Jesus. Många gånger höll pastorn på att ge 
upp och hans fru kände ibland att deras 

Miraklet i  Yangiyul

Jakob med familj

Den gamla kyrkan.

Kompass, fyra kvällar för dig som nyligen kom-
mit till tro och vill lära dig mer om grunderna i 
kristen tro.

Vi drar igång med första delen tisdag 19/3. Del 
2, 3 och 4 kommer sedan att vara 2/4, 9/4 och 
16/4. Alla tillfällen är kl 19:30-20:30.

Välkommen!
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arbete inte hade någon framtid. Den loka-
la säkerhetspolisen hittade vid sina besök 
dock aldrig något att ta till domstol - Gud 
skyddade församlingen mitt i förföljelsen! 

Mitt i det omöjliga öppnar Gud nya möjlig-
heter.

En familj i församlingen blev fängslad för 
att en granne hade klagat på att de bad 
högt till Jesus. Polisen tog med sig tre av 
familjemedlemmarna som fördes bort med 
handfängsel och sattes i förvar i väntan på 
domstolsbeslut. Hela församlingen bad in-
tensivt för dem och Gud började använda 
dem inne i fängelset. De vittnade om Jesus 
för andra fångar som väntade på domstols-
beslut. Fängelsedirektören var först väldigt 
irriterad och hård mot dem, men när han 
såg deras vänliga bemötande, mjuknade 
han långsamt och ändrade attityd helt och 
hållet och blev vänligare mot dem. Eftersom 
de aldrig kom inför domare släpptes de efter 
en månad utan att behöva betala några bö-
ter. Fängelsedirektören dukade istället upp 
ett bord med deras nationalrätt ”Plov” för 
dem innan de fick lämna. Han sa: ”Aldrig i 
mitt liv har jag mött sådana människor som 
er, ni har blivit som mina nära och kära! 
Om ni får några problem framöver, måste 
ni meddela mig!”

Miraklet med kyrkbygget
Under lång tid slängde befolkningen i 
grannskapet allt möjligt skräp på områ-
det framför kyrkan och med tiden såg det 
ut som en regelrätt soptipp vilket inte var 
någon trevlig syn. Till slut bestämde med-
lemmarna sig för att göra något åt eländet. 
Skräpet forslades bort på lastbilar och en 
grävskopa hyrdes in för att jämna till områ-
det och så började man anlägga en lekplats 
istället. Grannarna kom och frågade om de 
fick hjälpa till och befolkningen i området 
ändrade sin inställning till verksamheten 

helt. Denna praktiska kärleksgest utan att 
kräva någon i gengäld öppnade folks hjär-
tan och vilja att börja umgås. Stadsledning-
en kom till och med och tackade för utfört 
arbete. Man uttryckte stor förvåning över 
hur man hade lyckats med något som ingen 
annan gjort tidigare och dessutom fixat till 
den 20 år gamla soptippen utan att begära 
betalt var föredömligt. Tänk att man nu fått 
en så fin mötesplats för människor istället 
för sopor.
En dag dök stadens borgmästare upp för att 
få mer information om kyrkans verksamhet 
efter att ha hört goda ord om dem från an-
dra. Han fick se hur fint det sanerade områ-
det blivit med lekplatsen och så frågade han 
pastorn hur det gått till att han som uzbek 
blivit kristen. Pastorn vittnade frimodigt 
om sitt liv med Jesus och det verkade som 
om den Helige Ande berörde den unge, 
kunnige och icke-religiöse borgmästaren 
då hans intresse var äkta. Han avslutade be-

Jakob med ritningen på den nya kyrkan.

Tillsammans är detta fullt möjligt att nå och 
jag vill utmana dig att öka ditt regelbundna 
givande till församlingen. 
Till sist:  Diagrammet nedan visar hur in-
samlingarna för verksamheten i Alings-
ås. 232  000 kr per kom in under januari 
vilket 16  000 kr över budgeten ligger på 
216  000 kr. En riktigt bra inledning för 

Forts. från sidan 5 året som vi kan bygga vidare på under året.  
Använd gärna Pingstkyrkans Swish-num-
mer 123  032 31 47 eller kyrkans bankgiro 
301-7720.

Tack för din gåva. Tillsammans bygger för-
samlingen.

Pelle Olofsson
Ordförande

Från och med den 19 februari så flyttar 
AlingsåsFabriken upp till övervåningen. 
Tidigare har vi varit i källaren, men nu har 
vi beslutat att flytta upp. Vi är i glasrummet 
och i serveringen. 

Det har inte varit så många som kommit 
men vi vill ändå fortsätta. En orsak har just 
varit att det är svårt att hitta ingången på 
baksidan. Vi har varit mellan 6-10 personer.

Nu när vi flyttat upp så var vi 20 personer. 
Vi hoppas att det håller i sig.

AlingsåsFabriken är ju en fortsättning på 
Öppen Kyrka.

Vi arbetar med 4 olika aktiviteter:
Snickeri, textil, läxläsning/svenskaträning 
och förberedande körkort teori.

Vill du vara med? Titta in i kyrkan. Varje 
tisdag 16.00-18.00.

Ta gärna med dig en vän som du tror be-
höver det.

Åke Samuelsson

Fabriken arbetar vidare
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Insamlat till Församlingskassan 2019

Insamlat till Internationella missionskassan 2019

Insamlat till Internationella missionskassan 2018

Tusen tack och att
leva med tacksamhet

Att kunna vara tacksam är en stor förmån. 
Det är ett förhållningssätt till livet och sin 
omgivning som ger livet guldkant. Att vak-
na varje morgon och möta en ny dag är 
stort. Att se livets skiftningar och kunna 
vara tacksam till livet men framförallt till 
honom som sa Jag är livet gör vår tillvaro 
meningsfull. Att även vara tacksam för var-
andra, att säga tack och visa tacksamhet till 
de människor vi möter i olika sammanhang 
sprider en skön atmosfär av tacksamhet och 
generositet. 
Det finns många skäl att, så här i början av 
året, uttrycka ett stort tack till Er alla i för-
samlingen. 
Tack för alla insatser ni gjort under de året 
som ligger bakom. Tack till er som avslutat 
ett uppdrag och tack till alla er som fortsät-
ter eller börjar i er tjänst. 
Tack för alla böner som ni bett för försam-
lingen, vår stad och andra behov. Tack för 
allt engagemang i bön som ni kommer att 
visa under 2019. 
Tack för all omtanke ni visat och kommer 
att visa varandra och andra runt er. Det är 
många som kommer glädjas av en varm 
tanke. 
Tack för den generositet ni visat församling-
en både till arbetet i Alingsås, internationell 
mission och En gåva till stan.  Tack för att ni 
fortsätter att visa generositet.   
Det finns mycket mer att vara tacksam över 
i vår församling. Att mötas vecka efter vecka 
över generations- och nationalitetsgränser 
är stort. Att möta det engagemang som vi-
sades under den visionskväll vi samlades till 
under januari fyllde mig med tacksamhet. 

Vi drömmer om församling som vill mer, 
vill nå fler, vill komma djupare och som vill 
vara en given tillgång till varandra och vår 
stad. Ser med stor förväntan fram mot vad 
denna kväll kommer att betyda i framtiden. 
Om man blir lite mer praktisk så visar den 
budget som kommer att presenteras inför 
administrationsmötet den 31 mars på ett 
totalt insamlingsbehov om 300  000 kr per 
månad. Fördelat på följande sätt:

• 216 000 kr till verksamheten i Alingsås
• 30 000 kr till En gåva till stan
• 44 000 kr till internationell mission 
• 10 000 kr till särskilda missionsinsatser 

Forts. sidan 6

söket med att fråga om församlingen fram-
tidsplaner och de tog då fram planritningen 
på nya kyrkan med 500 sittplatser som man 
ansökt om byggnadslov för flera år tidigare. 
Borgmästaren granskade den med stor nyfi-
kenhet och som genom ett under säger han 
att han inte kan se något som skulle kun-
na hindra att denna stora och vackra kyrka 
skulle kunna byggas i hans stad.
På borgmästarens fråga om vad han kunde 
bidra med, bad pastorn honom att skriva 
under alla nödvändiga dokument som be-
hövdes för kyrkbygget. Det lovade han och 
de bestämde en dag då de skulle börja byg-
ga. Den dagen kom borgmästaren person-
ligen tillbaka och lämnade över tillståndet 
inför områdets invånare. 
Kyrkan hade bara 40 dollar i sin byggkassa 
och pastorn berättar att den natten kunde 

han inte sova - tankarna om hur man skul-
le få tag i pengar höll honom vaken. I sin 
bön sa han till Herren: ”Det var inte jag som 
bjöd in borgmästaren, Du skickade honom. 
Hjälp oss med finansieringen”. Kort därefter 
kom biskopen i Tasjkent med en summa så 
man kunde börja bygga, sedan kom gåvor 
från andra församlingar. 
Pastorsfamiljen upplever nu framgång och 
har ett bra team med flera unga medarbeta-
re runt sig, vilket är en fördel i arbetet med 
ungdomar mellan 12 och 35 år. Frun har 
startat en barnkör. Man har fått döpa 300 
människor de senaste åren. De tackar för 
vårt trogna stöd!
Stöd kyrkbygget med en gåva till:
• Missionskassans bankgiro: 5517-3736
• Swish: 123 614 06 85
Märk båda med ”Yangiyul”.

På borgmästarens fråga bad pastorn honom att skriva under alla dokument som behövdes för bygget.



4 21

En liten rapport från den extra insamling 
vi gjorde under september-oktober som 
var ett svar på en vädjan församlingen fått 
från Pingst i Tanzania. De behövde hjälp att 
färdigställa den sekundärskola de höll på 
att bygga i en tidigare flyktingbosättning, 
Ulyankulu, i centrala Tanzania. Hälften av 
dessa f.d. burundier som idag har tanza-
niskt medborgarskap beräknas vara under 
18 år och är i stort behov av högre utbild-
ning. Områdets enda två sekundärskolor 
kunde endast ta emot ca 350 elever per år 
av de ca 1 700 som växer upp i varje årskull.
Våra vänner hade lyckats bygga färdigt 5 
skolsalar, skolkontor samt toaletter och höll 
nu på med att bygga skolsal nr.6. Skolan har 
fått alla tillstånd av myndigheter att ta emot 
elever, om man löser problemen med elev-
logement, bibliotek, skolkök, matsal samt 
energifrågan. Rektor och lärare är på plats 
och behöver hjälp att färdigställa allt i tid.
Insamlingen resulterade i att vi fick vi ihop 
drygt 100 000 kr tack vare föreningen Vin-
den Second Hand stora bidrag med 75 000 

Nådens skola

kr för att i första hand hjälpa dem att bygga 
färdigt ett logement för flickor.
Vi har fått hälsningar med foton att bygget 
går framåt, väggar är redan uppe på loge-
mentet som beräknas stå färdigt under vå-
ren 2019.

Bertil Jonsson

24/2 Till de dåraktiga
 Peter Lewin
 Gal. 1:1-1:10

3/3 Vågar du ändra dig?
 Fame Obinéll
 Gal. 1:11-2:21

17/3 Reglerna eller löftet?
 Peter Lewin
 Gal. 3:1-29

NÅD ELLER PRESTATION- en serie om Galaterbrevet

24/3 Hur kan Gud älska mig?
 Åke Samuelsson
 Gal. 4:1-5:12

31/3 10 Guds bud eller egen väg?
 Mimmi Botica
 Gal. 5:13-6:10

14/4 Korset är ett segertecken
 Peter Lewin
 Gal. 6:11-18
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HÄLSNINGAR FRÅN FÖRESTÅNDAREN

Peter Lewin
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Nåd eller prestation?
Samma dag som detta nummer av vår tid-
ning delas ut så påbörjar vi en serie guds-
tjänster utifrån Galaterbrevet. Vi har gett 
den namnet ”Nåd eller prestation?” utifrån 
det resonemang som Paulus för i brevet 
kring tro, gärningar och hur nåden verkar. 
Paulus verkar vara upprörd när han skriver 
för han skriver att de beter sig som dårar 
galaterna. Det blir gott att tillsammans läsa 
Galaterbrevet och funderade på hur detta 
berör och talar till oss idag!

Jag känner mig också tacksam över den serie 
gudstjänster vi precis avslutat, ”Vi gör som 
vi alltid har gjort”. Utifrån den första kyrkan 
och framförallt Apg. 2:42 (Och de deltog 
troget i apostlarnas undervisning och den 
inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bö-
nerna) har vi talat om de fyra grundbultar 
som hjälpt kristna genom hela historien: bi-
belundervisningen, gemenskapen (den in-
bördes hjälpen kan även översättas med ge-
menskapen), brödbrytandet och bönen. Vi 
har försökt påminna varandra om varför vi 
fokuserar på Jesus, varför vi firar gudstjänst 
och nattvard, varför vi hjälper varandra och 
varför vi ber! Och hur detta blir en hjälp för 
oss! Alla predikningar finns på vår hemsida, 
gå gärna in och lyssna där, eller så hittar du 
vår pod där poddarna finns.

Jag vill också påminna om de frågor som vi 
uppmuntrar till att ställa till varandra efter 
gudstjänsten:

• Vad berörde mig?
• Vad gjorde Gud med mig i gudstjäns-

ten?
• Vad tar jag med mig?

Det spelar roll vilken inställning vi har när 
vi går iväg till gudstjänsten. Självklart kan 

Gud överraska oss och göra något överrum-
plande men vi vet också att han är något av 
en gentleman som inte tränger sig på. Men 
om vi är öppna för hans tilltal så har han 
något att säga oss! Ibland sker sådant som 
ska bevaras i vårt inre men ofta är det gott 
att få dela erfarenheter och upplevelser med 
varandra. Det hjälper mig att få sätta ord på 
det som skett och troligen blir det också en 
uppmuntran och hjälp för de som får höra. 
Tillsammans får vi en större bild av vem 
Gud är och förstår mer av hans kärlek!

Peter Lewin
Ps. Missa inte den stora samlingen vi har för alla 
volontärer 26 mars kl. 18.30 (se sidan 8)!

Se mer på
sidan 21.

NYA MEDLEMMAR

November : Elise Backlund

December : Annelie Lax

November : Tindra SernevaldDecember : Viktor Karlsson

December : Alf Lax November : Johanna Lidén

BARNVÄLSIGNELSE

DOP

23 september : Zion Obinéll

AVLIDNA

28/11 Anna-Lisa Karlsson
16/12 Gun-Britt Andersson
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Pastor och föreståndare
Peter Lewin
peter@pingstkyrkan.com
Telefon: 0731-80 65 59

Pastor
Åke Samuelsson
ake@pingstkyrkan.com
Telefon: 0766-33 76 15

Pastor
Mimmi Botica
mimmi@pingstkyrkan.com
Telefon: 0723-06 50 74

ALT-student,
ungdomsledare
Ghazal Zekavat
ghazal@pingstkyrkan.com

Pastor
Fame Obinéll
fame@pingstkyrkan.com
Telefon: 0709-98 21 93

Administrativ ledare
Mike Karlson
mike@pingstkyrkan.com
Telefon: 0731-41 27 21

Swishnummer:
Församlingen:  .......................  123 032 31 47
Ungdom (fredagsfika):  .........  123 106 59 52
Söndagsfika:  ..........................  123 427 43 53
Event:  ......................................  123 614 06 85
En gåva till stan:  ....................  123 105 34 20

Bankgironummer:
Församlingskassan: .......................  301-7720
Missionskassan:  ..........................  5517-3736

Expeditionstider:
tisdag-torsdag 09.00-12.00

Landskyrkoallén 4, 44134 Alingsås
Telefon: 0322-105 50

pingstkyrkan.com

pingstkyrkan alingsas

pingstalingsas

pingstalingsas

info@pingstkyrkan.com

PERSONAL

EKONOMI

28/2 Liv Andreasson 91 år

8/3  Sören Karlsson 80 år
22/3 Sven-Erik Gustafsson 75 år
30/3 Märta Ernstsson 94 år

1/4 Robert Fakourvand 90 år
9/4 Kent Ohlsson 80 år
18/4 Vera Eliason 85 år

FÖDELSEDAGAR
NÄRRADIO

98.6 MHz

3/3 11:00 - Pingstkyrkan
10/3 10:00 - Equmeniakyrkan
17/3 11:00 - Christinae
24/3 10:00 - EFS
31/3 11:00 - Pingstkyrkan
7/4 10:00 - Equmeniakyrkan
14/4 11:00 - Christinae
19/4 10:00 - Equmeniakyrkan
 17.00 - Christinae
21/4 10:00 - EFS
22/4 11:00 - Christinae
28/4 11:00 - Pingstkyrkan

Alla predikningar finns på vår 
hemsida, eller via vår pod som 
du hittar där poddar finns.
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Veckan var helt underbar! 
Sidorna 12-13




