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Sommaren 2019

Fika varje gudstjänst!

11 augusti
Niklas Hellgren
Sång & musik: Helena Hellgren

14 juli
Lennart Berndtsson
Sång & musik

21 juli
Emanuel Klintefelt
Sång & musik: Cajsa Turesson

23 juni
Sven Prytz
Sång & musik: Lena & Göran Hellberg

4 augusti
Fame Obinéll
Sång & musik: Kerstin Ahlberg

28 juli
Åke Samuelsson
Sång & musik: Oliver Eriksson

30 juni
Jonna Johansson
Sång & musik: Sara Norin

7 juli
Mimmi Botica
Sång & musik: Marcus Botica

18 augusti
Mimmi Botica
Sång & musik: Julia Tärnqvist &
 Anton Möller

Söndagar
10:00

Välkommen!
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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
Specialmission:  .....................  123 045 08 09

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

Ledig
1/7-4/8

Ledig
24/6-21/7

Ledig
1/7-28/7

Ledig
15/7-11/8

Ledig
8/7-11/8

Ledig
24/6-31/7

AVLIDNA UTTRÄDE
20/5 Britt Eriksson Malmborg
26/5 Margareta ”Greta” Olofsson
3/6 Anders Eliasson
7/6 Monika Johansson

22/3 Ann Granat
22/3 Ulf Granat

Sanan Namdariyan - 24/3

Emilia Forsberg - 5/5André Botica - 7/4

Gideon Skoog - 5/5Alfons Westerdahl - 7/4

DOP

Församlingsledare
i sommar

Erik Eliason

V 29
Tel: 0730-52 82 96

STARTAR IGEN DEN 4 SEPTEMBER
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HÄLSNINGAR FRÅN FÖRESTÅNDAREN

Peter Lewin

14

Vilan i Gud
Ibland så påminner Gud mig om saker som 
jag redan visste men glömt bort eller ibland 
till och med kanske förträngt. Det är lite 
konstigt att det blir så men jag verkar åt-
minstone inte vara ensam om det.

När det nu blivit lite långhelger så påmin-
de Gud mig om vikten av vilan. Att bryta 
med den vardagliga lunken för att få livet att 
bli hållbart. Jag gör inga anspråk på att vara 
expert men har åtminstone införskaffat vis-
sa teoretiska kunskaper. Den första hand-
lar om att Gud själv redan i samband med 
skapandet avsatte en dag för vila. Den an-
dra kommer från Tomas Sjödins bok “Det 
händer när du vilar” och den tredje från ett 
bibelstudium med Peter Halldorf.

Peter talade om vikten av marginalerna när 
man trycker en bok. Han förklarade och visa-
de hur stor roll marginalerna spelar när man 
ska börja läsa en bok. Om man har försökt 
trycka in så mycket text som möjligt på varje 
sida så skapas en känsla av trötthet och mot-
stånd redan innan man börjat läsa. Har man 
däremot en tydlig marginal och lite luftiga-
re text så tar man sig lättare an texten. Goda 
marginaler skapar en attraktion. Överföring-
en till våra liv blev att det finns dem utav oss 
som försöker klämma in så mycket som möj-
ligt på dagarna vilket inte skapar särskilt sto-
ra marginaler för det som dyker upp i stun-
den. Att det finns tid för det där samtalet som 
vi hamnar i, tid att träffa vännen vi springer 
ihop med, tid att prata med barnen om deras 
funderingar. Poängen var inte att vi ska vara 
oplanerade för att alltid kunna göra det som 
dyker upp i stunden, poängen är att planera 
in så många saker så att det fortfarande finns 
marginal för livets oförutsedda händelser. 
Dessa som Gud ofta verkar vilja ta vara på.

Tomas skriver om vikten av att vila regel-
bundet. Och om hur det man kämpade med 
att få till eller komma ihåg ofta löser sig när 
man släpper det och vilar lite. Typ som när 
man försöker komma på ett namn men det 
är helt omöjligt. Så man får låta det vara. 
Och strax därefter kommer man på det. 
Boken är skriven bland annat för dem som 
har mycket omkring sig och uppskattar det. 
Så det handlar inte om att vi ska sluta vara 
aktiva utan att vi behöver förstå hur vi kan 
vara det länge och på ett hållbart sätt. Och 
där finns en hemlighet i vilan.

Att Gud själv ägnar en dag åt vila i vecko-
rytmen ger också en tydlig ledning om att vi 
behöver detta. Vi försöker ibland tänka att 
vi är Gud i vår tid med ständig uppkoppling 
och tillgänglighet. Att vi ska vara nåbara 

NYA MEDLEMMAR

Magnus Emanuel - 24/3

Elin Nikolopoulus - 24/3

Lisen Bandh Pehrson - 24/3

Alexandra & Emmanuel Hyllerud - 28/4

Bleditte Verda Klason - 24/3

Elias Alm - 24/3

Hayden Bell - 24/3

DOP

Fortsättning på sida 4

VÄ
LK
OM
NA!
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Onsdagar
18:30-20:30
11/9-20/11

Alphadag (heldag) 19/10

START IGEN 27 AUGUSTI  KL 16-18

ifall någon behöver oss. Det är på ett sätt en 
fin tanke men vi är ju inte Gud. Vi klarar 
inte det och kommer krascha längs vägen.

Nu närmar sig semestern för många vilket 
är ett utmärkt tillfälle att inte bara vara teo-
retisk inom detta ämne utan även bli prak-

tisk. Sök vilan i Gud och tala med honom 
om hur ni kan hitta en god rytm framöver.

God sommar!

Peter Lewin
PS. Missa inte den festen som vi i församlingsled-
ningen vill göra för alla volontärer i församlingen 
22/10. DS.

Fortsättning från sida 3

16/6 Clary Eriksson 80 år
18/6 Gunnel Claesson 70 år
21/6 Ruth Karlsson 96 år
28/6 Bertil Eriksson 94 år

5/7 Monica Björkdahl 80 år
19/7 Kerstin Erikson 91 år

4/8 Alice Åhlvik 90 år
5/8 Christer Palm 75 år

2/9 Inger Hesselteg 70 år
18/9 Elisabeth Göransson 80 år

FÖDELSEDAGAR
NÄRRADIO

98.6 MHz

GEMENSAM BÖN
HEL A SOMMAREN!

Tisdag 18:30  |  Fredag 10:00

Bön

22/6 11:00 - Christinae kyrka 
23/6 10:00 - Equmeniakyrkan
30/6 11:00 - Christinae kyrka
7/7 10:00 - Equmeniakyrkan
14/7 11:00 - Christinae kyrka
21/7 10:00 - Equmeniakyrkan
28/7 11:00 - Christinae kyrka
4/8 10:00 - Equmeniakyrkan
11/8 11:00 - Christinae kyrka
18/8 10:00 - Equmeniakyrkan
25/8 10:00 - EFS
1/9 11:00 - Pingstkyrkan
8/9 10:00 - Equmeniakyrkan
15/9 11:00 - Christinae kyrka
22/9 10:00 - EFS
29/9 11:00 - Pingstkyrkan
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Insamlat till Församlingskassan 2019

Insamlat till Internationella missionskassan 2019

”Den blomstertid nu kommer”. Vi sjunger 
denna psalm med glädje under några korta 
försommarveckor varje år. Vi ser alla fram 
mot värme, ledighet och ett avbrott från 
vinterns och vårens ofta inrutade tillvaro.  
När vi ser tillbaka på våren så är det med 
glädje över alla människor vi möter vecka 
efter vecka i alla de mötesplatser eller Are-
nor vi har i församlingen. Vi gläds åt alla 
som möts till gudstjänst med härlig lovsång, 
innerlig bön samt utmanande och upp-
muntrande förkunnelse som vi har varje 
söndag. Men vi gläds också åt alla andra 
mötesplatser bland barn, ungdomar och 
äldre. Samlingar för omtanke, undervisning 
och bön.  
Under våren har vi också tagit viktiga beslut 
inför framtiden. Under vintern jobbade vi 
fram en ny vision som vi antog under våren.  
Vi vill vara en kyrka för alla människor.
Vi vill följa Jesus och ha en avgörande

betydelse för stan och världen.
Denna vision både utmanar och uppmunt-
rar oss att sträcka oss längre. Även om vi 
gläds med alla vi möter i olika sammanhang 
är det en bit kvar till att vara en ”kyrka för 
alla”. Med denna riktning och vilja, att ha 
en avgörande betydelse för stan och värl-
den - finns det mer att göra, nya initiativ att 
ta, men också utmaningen att utveckla och 
vässa det arbete som vi står mitt i. Och att 
alltid göra detta i en efterföljelse av vår Mäs-
tare Jesus själv.  Välkommen med på denna 
resa.  
Ett annat viktigt beslut handlar om att vi 
fortsätter att utveckla vår kyrksal för att 
fungera ännu bättre för de gudstjänster och 
verksamhet vi har för alla åldrar. Ett arbete 
som under detta år i stort handlar om pla-
nering för att senare övergå i handling och 

arbete. Efter sommaren kommer vi också 
att start speciella insamlingar för detta än-
damål. Vi återkommer om detta. 
När vi ser tillbaka på insamlingarna till 
församlingen under våren ser vi att den va-
rierar mellan månaderna. Låga insamling-
ar i februari och höga i mars.  Ser man till 
insamlingarna fram till maj ser det ut som 
att vi ligger strax under vårt insamlings-
mål. Sammanlagt cirka 20 000 kr fram till 
och med maj. Med en stark insamling i juni 
finns det goda förutsättningar att nå insam-
lingsmålet om 216 000 kr per månad. 
”Den blomstertid kommer”, då semes-
terresor och konferenser väntar. Tänk på 
din hemförsamling även om du är på re-
sande fot. Använd gärna Pingstkyrkans 
Swish-nummer 123 032 31 47 eller kyrkans 
bankgiro 301-7720. De funkar ju lika bra på 
sommaren som övriga delar av året. 
Tack för din gåva. Tillsammans bygger vi 
församlingen. Ha en riktigt skön sommar!

Pelle Olofsson, Ordförande

MINIKOMPIS OCH
KOMPIS BÖRJAR IGEN

29 AUGUSTI
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Infoträff: 29 augusti kl 18:30 
Start: 12 september kl 17:30

Torsdagar 17:30-20:00

Anmäl dig genom att maila namn, mobilnum-
mer, din mailadress och en förälders mailadress 
och mobilnummer till info@pingstkyrkan.com.

BÖRJAR IGEN

25/8

Fredagsbönen

21/8, 11/9, 2/10, 23/10, 13/11, 4/12

Vad är det som ger mig en känsla så skön?
Jag vet det direkt. Det är fredagsbön.
Kring långbordet samlas ett 20-tal vänner.
Till Jesus, vår Frälsare, vi oss bekänner.
Tacksägelseböner och böner i nöd
Vi bär fram till Honom, vårt säkra stöd.
Från Fadern Han kommit som Livets Bröd.
Hans löften står fasta, hur än det ser ut,
och Jesus är med oss till livets slut.
Det har Han lovat med egna Ord.
Han har ju fått makt över Himmel och jord.

Nu sitter vi här och lyssnar och ber,
och det finns plats för många fler.
Här finns inga krav på att höja sin röst.
Du får vara stilla vid Jesu bröst,
lyssna till Honom och ta emot tröst.
Mot slutet hämtar vi varsin kopp
och njuter tillsammans av kaffe med dopp.
Välkommen!

Margareta Ö.J.



LÖRDAG 28 SEPTEMBER  |  10:00-21:00

710

FÖRSAMLINGSDAG

Välkommen med på en härlig dag!Under sommarens TGIS kommer vi ha mycket grilhäng ute på några av 
Alingsås badplatser, ha poolparty och åka banan-boat. TGIS startar 26 juni 
kl 18:00-22:00. Följ vårt Instagramkonto för att hålla dig uppdaterad.

Start igen 23/8!

Äktenskapets friskvård
Preliminärt startdatum är 
6/10, klockan 15.30–18.30.
Vi återkommer med anmälan och 

plats efter sommaren.
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För drygt fyra år sedan startade vi upp en 
fadderverksamhet bland barn i Bosnien 
Hercegovina. Från början hade vi tänkt rik-
ta oss främst mot barn i de romska byarna 
runt staden Tuzla men allteftersom det hela 
tog form insåg vi att det fanns många barn 
och unga inne i staden som också var i be-
hov av hjälp. Landet lider av en extremt hög 
arbetslöshet på närapå 50% vilket innebär 
att många familjer har svårt att få ekonomin 
att gå ihop. Där får vi vara med och ge ett 
litet stöd på 30 Euro i månaden för olika 
behov i samband med barnens skolgång. 
I dagsläget har vi ett drygt 10-tal barn och 
tonåringar i vårt fadderprogram som leds av 
vår medarbetare i Tuzla, Eldina Grabovic.

Så gott som alla dessa brukar delta i något 
som heter Royal Rangers. Det är en slags 
scoutverksamhet där man lär sig att ta hand 
om och leva i naturen samtidigt som man 

Läger för alla

får undervisning i Bibeln. Eldinas man, 
Pera, är motorn i denna verksamhet och 
lägger enormt många volontärtimmar på 
att få det att fungera så att deltagarna får ut 
så mycket som möjligt av att vara med där. 
Varje lördag möts de, ibland hela gruppen 
och ibland endast tonåringarna, och gör 
olika aktiviteter tillsammans. Den sista hel-
gen i maj anordnades en hajk med ett 40-
tal deltagare dels från Bosnien och dels från 
Serbien och nu drömmer och planerar man 
för en hajk även i höst med deltagare från 
ännu fler länder på Balkan. Med tanke på de 
spänningar som finns mellan de olika folk-
grupperna och länderna där på vuxennivå 
så är Royal Rangers ett fantastiskt redskap 
att nå barnen och hjälpa dem att skapa fred 
sig emellan.

Iréne Antby

I maj åkte jag för andra gången av tre ner 
till Balkan för att vara med och arrangera 
en samling för pastorerna där nere. Church 
Leaders Consultation heter dagarna. Förra 
året var vi i Belgrad och detta år i Sarajevo. 
Det var c:a 100 pastorer från Slovenien, 
Kroatien, Serbien, Bosnien, Montenegro, 
Norra Makedonien, Albanien och Kosovo 
som deltog tillsammans med ett 20-tal från 
Sverige och Finland.

Förra året var första gången på många år 
som flera av pastorerna träffade varandra, 
det var lite trevande men sammantaget så 
var känslan god och det var uppskattade 
dagar. I år var det fascinerande att känna 
hur vi verkligen kom längre. Det är inte helt 
lätt att sätta ord på det men hela atmosfä-
ren präglades av att gemenskapen hade bli-
vit djupare och att Gud arbetade med oss. 
Människor försonades med varandra, un-
dervisningen träffade och utmanade, efter-
möten berörde och blev betydelsefulla. Det 
kändes stort att få vara med!

Vår ordförande i missionsrådet, Robert 

Eliason, uttryckte det strålande på vårt års-
möte när han skulle säga något om den här 
samlingen. Han talade om att medan andra 
verkar mest upptagna med att bygga murar 
så jobbar vi för att riva ner dem och hjälpa 
människor att återkoppla med varandra vil-
ket är precis vad vi längtar efter.

Balkan är ett område präglat av konflikt, det 
finns religiösa grupper som är starka i olika 
delar av området, det finns ett stukat själv-
förtroende och en svag framtidstro. Att i det 
få vara med och ingjuta hopp och tro i kyr-
kans ledare är vackert. CLC arrangeras av 
Pentecostal European Fellowship (PEF) där 
Pelle Hörnmark är ordförande sedan några 
år tillbaka. Vi är också ett antal församling-
ar från Sverige som är med och stöttar sam-
lingen ekonomiskt och deltar. Vi har verkli-
gen något att lära vad det gäller överlåtelse 
och offervilja från dessa bröder och systrar. 

Roligt är också att familjen Pavic från Tuzla 
kommer hit i sommar!

Peter Lewin

Pastorskonferens på Balkan
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FÖRSAMLINGSDAG

Välkommen med på en härlig dag!Under sommarens TGIS kommer vi ha mycket grilhäng ute på några av 
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Äktenskapets friskvård
Preliminärt startdatum är 
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plats efter sommaren.
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Infoträff: 29 augusti kl 18:30 
Start: 12 september kl 17:30
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fram en ny vision som vi antog under våren.  
Vi vill vara en kyrka för alla människor.
Vi vill följa Jesus och ha en avgörande

betydelse för stan och världen.
Denna vision både utmanar och uppmunt-
rar oss att sträcka oss längre. Även om vi 
gläds med alla vi möter i olika sammanhang 
är det en bit kvar till att vara en ”kyrka för 
alla”. Med denna riktning och vilja, att ha 
en avgörande betydelse för stan och värl-
den - finns det mer att göra, nya initiativ att 
ta, men också utmaningen att utveckla och 
vässa det arbete som vi står mitt i. Och att 
alltid göra detta i en efterföljelse av vår Mäs-
tare Jesus själv.  Välkommen med på denna 
resa.  
Ett annat viktigt beslut handlar om att vi 
fortsätter att utveckla vår kyrksal för att 
fungera ännu bättre för de gudstjänster och 
verksamhet vi har för alla åldrar. Ett arbete 
som under detta år i stort handlar om pla-
nering för att senare övergå i handling och 

arbete. Efter sommaren kommer vi också 
att start speciella insamlingar för detta än-
damål. Vi återkommer om detta. 
När vi ser tillbaka på insamlingarna till 
församlingen under våren ser vi att den va-
rierar mellan månaderna. Låga insamling-
ar i februari och höga i mars.  Ser man till 
insamlingarna fram till maj ser det ut som 
att vi ligger strax under vårt insamlings-
mål. Sammanlagt cirka 20 000 kr fram till 
och med maj. Med en stark insamling i juni 
finns det goda förutsättningar att nå insam-
lingsmålet om 216 000 kr per månad. 
”Den blomstertid kommer”, då semes-
terresor och konferenser väntar. Tänk på 
din hemförsamling även om du är på re-
sande fot. Använd gärna Pingstkyrkans 
Swish-nummer 123 032 31 47 eller kyrkans 
bankgiro 301-7720. De funkar ju lika bra på 
sommaren som övriga delar av året. 
Tack för din gåva. Tillsammans bygger vi 
församlingen. Ha en riktigt skön sommar!

Pelle Olofsson, Ordförande

MINIKOMPIS OCH
KOMPIS BÖRJAR IGEN

29 AUGUSTI
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Onsdagar
18:30-20:30
11/9-20/11

Alphadag (heldag) 19/10

START IGEN 27 AUGUSTI  KL 16-18

ifall någon behöver oss. Det är på ett sätt en 
fin tanke men vi är ju inte Gud. Vi klarar 
inte det och kommer krascha längs vägen.

Nu närmar sig semestern för många vilket 
är ett utmärkt tillfälle att inte bara vara teo-
retisk inom detta ämne utan även bli prak-

tisk. Sök vilan i Gud och tala med honom 
om hur ni kan hitta en god rytm framöver.

God sommar!

Peter Lewin
PS. Missa inte den festen som vi i församlingsled-
ningen vill göra för alla volontärer i församlingen 
22/10. DS.

Fortsättning från sida 3

16/6 Clary Eriksson 80 år
18/6 Gunnel Claesson 70 år
21/6 Ruth Karlsson 96 år
28/6 Bertil Eriksson 94 år

5/7 Monica Björkdahl 80 år
19/7 Kerstin Erikson 91 år

4/8 Alice Åhlvik 90 år
5/8 Christer Palm 75 år

2/9 Inger Hesselteg 70 år
18/9 Elisabeth Göransson 80 år

FÖDELSEDAGAR
NÄRRADIO

98.6 MHz

GEMENSAM BÖN
HEL A SOMMAREN!

Tisdag 18:30  |  Fredag 10:00

Bön

22/6 11:00 - Christinae kyrka 
23/6 10:00 - Equmeniakyrkan
30/6 11:00 - Christinae kyrka
7/7 10:00 - Equmeniakyrkan
14/7 11:00 - Christinae kyrka
21/7 10:00 - Equmeniakyrkan
28/7 11:00 - Christinae kyrka
4/8 10:00 - Equmeniakyrkan
11/8 11:00 - Christinae kyrka
18/8 10:00 - Equmeniakyrkan
25/8 10:00 - EFS
1/9 11:00 - Pingstkyrkan
8/9 10:00 - Equmeniakyrkan
15/9 11:00 - Christinae kyrka
22/9 10:00 - EFS
29/9 11:00 - Pingstkyrkan
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HÄLSNINGAR FRÅN FÖRESTÅNDAREN

Peter Lewin

14

Vilan i Gud
Ibland så påminner Gud mig om saker som 
jag redan visste men glömt bort eller ibland 
till och med kanske förträngt. Det är lite 
konstigt att det blir så men jag verkar åt-
minstone inte vara ensam om det.

När det nu blivit lite långhelger så påmin-
de Gud mig om vikten av vilan. Att bryta 
med den vardagliga lunken för att få livet att 
bli hållbart. Jag gör inga anspråk på att vara 
expert men har åtminstone införskaffat vis-
sa teoretiska kunskaper. Den första hand-
lar om att Gud själv redan i samband med 
skapandet avsatte en dag för vila. Den an-
dra kommer från Tomas Sjödins bok “Det 
händer när du vilar” och den tredje från ett 
bibelstudium med Peter Halldorf.

Peter talade om vikten av marginalerna när 
man trycker en bok. Han förklarade och visa-
de hur stor roll marginalerna spelar när man 
ska börja läsa en bok. Om man har försökt 
trycka in så mycket text som möjligt på varje 
sida så skapas en känsla av trötthet och mot-
stånd redan innan man börjat läsa. Har man 
däremot en tydlig marginal och lite luftiga-
re text så tar man sig lättare an texten. Goda 
marginaler skapar en attraktion. Överföring-
en till våra liv blev att det finns dem utav oss 
som försöker klämma in så mycket som möj-
ligt på dagarna vilket inte skapar särskilt sto-
ra marginaler för det som dyker upp i stun-
den. Att det finns tid för det där samtalet som 
vi hamnar i, tid att träffa vännen vi springer 
ihop med, tid att prata med barnen om deras 
funderingar. Poängen var inte att vi ska vara 
oplanerade för att alltid kunna göra det som 
dyker upp i stunden, poängen är att planera 
in så många saker så att det fortfarande finns 
marginal för livets oförutsedda händelser. 
Dessa som Gud ofta verkar vilja ta vara på.

Tomas skriver om vikten av att vila regel-
bundet. Och om hur det man kämpade med 
att få till eller komma ihåg ofta löser sig när 
man släpper det och vilar lite. Typ som när 
man försöker komma på ett namn men det 
är helt omöjligt. Så man får låta det vara. 
Och strax därefter kommer man på det. 
Boken är skriven bland annat för dem som 
har mycket omkring sig och uppskattar det. 
Så det handlar inte om att vi ska sluta vara 
aktiva utan att vi behöver förstå hur vi kan 
vara det länge och på ett hållbart sätt. Och 
där finns en hemlighet i vilan.

Att Gud själv ägnar en dag åt vila i vecko-
rytmen ger också en tydlig ledning om att vi 
behöver detta. Vi försöker ibland tänka att 
vi är Gud i vår tid med ständig uppkoppling 
och tillgänglighet. Att vi ska vara nåbara 

NYA MEDLEMMAR

Magnus Emanuel - 24/3

Elin Nikolopoulus - 24/3

Lisen Bandh Pehrson - 24/3

Alexandra & Emmanuel Hyllerud - 28/4

Bleditte Verda Klason - 24/3

Elias Alm - 24/3

Hayden Bell - 24/3

DOP

Fortsättning på sida 4
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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
Specialmission:  .....................  123 045 08 09

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

Ledig
1/7-4/8

Ledig
24/6-21/7

Ledig
1/7-28/7

Ledig
15/7-11/8

Ledig
8/7-11/8

Ledig
24/6-31/7

AVLIDNA UTTRÄDE
20/5 Britt Eriksson Malmborg
26/5 Margareta ”Greta” Olofsson
3/6 Anders Eliasson
7/6 Monika Johansson

22/3 Ann Granat
22/3 Ulf Granat

Sanan Namdariyan - 24/3

Emilia Forsberg - 5/5André Botica - 7/4

Gideon Skoog - 5/5Alfons Westerdahl - 7/4

DOP

Församlingsledare
i sommar

Erik Eliason

V 29
Tel: 0730-52 82 96

STARTAR IGEN DEN 4 SEPTEMBER



NR 2 : 2019CAFÈGUDSTJÄNST
Sommaren 2019

Fika varje gudstjänst!

11 augusti
Niklas Hellgren
Sång & musik: Helena Hellgren

14 juli
Lennart Berndtsson
Sång & musik

21 juli
Emanuel Klintefelt
Sång & musik: Cajsa Turesson

23 juni
Sven Prytz
Sång & musik: Lena & Göran Hellberg

4 augusti
Fame Obinéll
Sång & musik: Kerstin Ahlberg

28 juli
Åke Samuelsson
Sång & musik: Oliver Eriksson

30 juni
Jonna Johansson
Sång & musik: Sara Norin

7 juli
Mimmi Botica
Sång & musik: Marcus Botica

18 augusti
Mimmi Botica
Sång & musik: Julia Tärnqvist &
 Anton Möller

Söndagar
10:00

Välkommen!


