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HÄLSNINGAR FRÅN FÖRESTÅNDAREN

Peter Lewin

Vardagstro
Jultiderna närmar sig och vi har ett härligt 
program framför oss. Olika musikaliska be-
sök och så vår egen julkonsert under advent-
skvällarna. Det kommer bli så bra! Hoppas 
många av er har möjlighet att vara med och 
även att bjuda med vänner och bekanta.

Sedan första september har vi haft Jonna Jo-
hansson anställd som ungdomsledare. Hon 
hade en liten ovanligare anställning som vi 
valde att kalla frivilliganställning. Det fung-
erar i stort sett som en vanlig anställning för-
utom att hennes lön är 0 kr. Detta var något 
som Jonna ville pröva under hösten och vi 
är så tacksamma för det. Nu till årsskiftet så 
avslutas den anställningen. En annan anställ-
ning som avslutas i samband med årsskiftet 
är Åke Samuelssons. Han kommer nämligen 
att gå i pension. Jag är oerhört tacksam för att 
fått dela min första tid som föreståndare med 
Åke! Men det innebär att vi jobbar för fullt 
med att komplettera upp vårt personalteam. 
Vi hoppas att det ska bli klart någon gång un-
der våren.

Under hösten har vi predikat om Vardags-
tro i våra gudstjänster. Ibland kan vardagar-
na få lite dålig stämpel. Som att de bara ska 
klaras av. Man jobbar på vardagarna och så 
lever man på helgen. Man går in i gruvan på 
måndag morgon och så tittar man ut igen på 
fredag. Jag tycker att det känns som en väl-
digt tråkig inställning. Då gillar jag bättre 
vad Carola sjunger: ”Det är dagarna som går 
som är livet”. Visst, vi mår bra av växlingen, 
den är gudagiven med veckans upplägg av 
arbete och vila, men vi behöver lära oss att 
uppskatta alla dagar, och då är det ju också 
flest vardagar.

Ibland blir jag frustrerad och trött på mig 

själv när jag gör upplevelser och erfarenhet-
er i kyrkan. Det kan vara omtumlande, upp-
muntrande och superhärligt. Men sen går jag 
hem. Och det blir inte alltid något mer av det. 
Det får liksom ingen effekt på mitt liv, på hur 
jag lever. Det påverkar inte min vardag. Och 
då undrar jag vilken betydelse det hade. Jag 
önskar att jag åtminstone något litet att blivit 
mer lik Jesus. 

Jag brukar tänka att man inte klarar av stora 
livsförvandlingar varje söndag. Jag skulle inte 
göra det i alla fall. Att komma till kyrkan och 
göra en livsförvandlande upplevelse vecka ef-
ter vecka. Jag tycker det låter jobbigt, och lite 
svårt. Men jag vill ju inte hamna i det andra 
diket, att jag bestämde mig för att bli en kris-
ten när jag var 16 år och sen var det bra med 
det. Det var min omvändelse och sen behöver 
jag inte ha fler livsförvandlingar. Nej, jag tror 
att Gud med lite jämna mellanrum behöver 
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få göra ordentliga nedslag i våra liv, kanske 
påpeka saker vi missat, sådant vi inte förstått. 
Lite omtumlande upplevelser. Det kanske är 
dags att byta jobb eller flytta. Eller ta tag i sitt 
dåliga beroende av vad det nu kan vara.

Men jag ber ofta att varje gudstjänst ska få bli 
ett tillfälle för Gud att forma mig, åtminsto-
ne något lite. Att jag ska ha förstått något lite 
mer om hur Gud verkar, hur han är och vad 
det bör göra med mig. Hur min vardag skulle 
kunna förändras till att mer spegla Gud och 
vem han är.

Hur ser en vardagstro ut då? Jag menar att 
vår tro talar mer eller mindre hela tiden. Våra 
övertygelser sipprar igenom gång på gång. 
Det är både skrämmande och skönt. För på 
ett sätt behöver man inte göra något, det sker 
liksom av sig självt, man behöver ”bara” ha 
gett hela sitt liv till Jesus.

Vår tro präglar hur vi uppfostrar våra barn, 
hur vi talar med och om andra människor, 
hur vi hanterar våra pengar, hur vi arbetar, 

hur vi hanterar vår sexualitet, hur vi ber, hur 
vi läser Bibeln, hur vi uppför oss, vad vi lovar, 
vad vi hoppas på, vilka gränser som får över-
skridas och när det får vara nog.

Vår önskan har varit att på olika sätt beröra 
detta för att se hur vår vardag kan få blir mer 
präglad av Jesus. För vi läser om hur Jesus 
mötte människor i vardagen. Där de befann 
sig. Där tog han samtal, där bad han om he-
lande, där förklarade han vem Gud var.

En viktig start om man vill ha en vardagstro 
är att bjuda in Jesus i sin vardag. Att man 
någon gång under dagen avsätter tid för att 
tala med honom och liksom bjuda in honom. 
Jag tror inte att Gud kommer tränga sig in i 
ditt liv, han vill hemskt gärna vara en del av 
det men du behöver öppna upp för det. Om 
söndagens gudstjänst och kanske hemgrup-
pen blir tillfällena när du pratar med Gud så 
skulle du behöva hitta ert egna samtal om du 
vill ha en vardagstro. Jag vill uppmuntra dig 
att hitta tiden när han lite mer ostört får prata 
med bara dig.

Peter Lewin

Fortsättning från sida 3
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Inför varje tillfälle som vi har Öppen kyrka så 
samlas ett gäng damer ute i vårt matförråd. 
Deras uppgift är att packa alla de 60 matkas-
sar (+10 påsar med i stort sett bara bröd) som 
vi delar ut. Under bön och glada tillrop så fyl-
ler de kassarna med inhandlade varor (med 

rabatt från ICA Maxi) och skänkta varorna 
från Willys. De informerar dem som möter 
alla besökare om det finns kattmat, blöjor 
eller andra lite mer udda varor tillgängliga 
denna gång. Dessa pantertanter är några av 
alla dem som gör Öppen kyrka möjligt!
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12 JANUARI
15:00-18:30

Det serveras fika och frukt mellan de två gudstjänsterna.
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Pantertanterna Naima och Inga

Insamlat till Församlingskassan 2019

Insamlat till Internationella missionskassan 2019

Minns ni Inga Frisk? Hon var församling-
ens äldsta medlem när hon under 2018 fick 
hembud. Hon var aktiv i många, många år. 
Hon sålde Evangeli Härold, Pingsts vecko-
tidning. Hon var bussvärdinna i den buss 

som söndag efter söndag hämtade barn till 
vår söndagsskola på 60- och 70-talet och de 
senaste åren var hon mycket aktiv i besöks-
grupperna och besökte regelbundet de äld-
re som inte hade möjlighet att komma till 
Pingstkyrkan. Inga och hennes man Helge 
hade inga egna barn och hade i tid tänkt 
över hur de medel de lämnade efter sig skul-
le användas. De testamenterade sin kvarlå-
tenskap till Pingstkyrkan, hälften till arbetet 
i Alingsås och resten till vår internationella 
mission. I juli betalades arvet ut med 375 
000 kr till församlingen. På så sätt fortsät-
ter de att vara till välsignelse även efter sin 
död. Har du funderingar kring testamente 
gör som Inga och Helge: Kontakta vår revi-
sor Evert Hessel för rådgivning. Detta arv är 
anledningen till att insamlingsstapeln i juli 
slår i taket. Mission har inte räknat med ar-
vet i sina insamlingsstaplar.

Under september och oktober var vi några 
som hade förmånen att besöka Tanzania 
och på plats se vad vårt stöd betyder. Vi be-
sökte de olika skolor som vi stöttat på olika 
sätt. Vi mötte ambitiösa elever, engagerade 
lärare och rektorer. Vi får var en del av Tan-
zanias bästa skolor och på sätt forma Tanza-
nias framtid. En av de skolor som vi stöttat 
ligger i Lindi-regionen. Lindi ligger längs 
kusten, 45 mil söder om Dar er Salaam. Här 
i detta muslimska område kom för 50 år 
sedan Alingsås-missionären Naima Linde-
man. Hon och hennes kamrat Anna Jons-

son startade här ett pionjärarbete. Försam-
lingen i Lindi har nu 250 medlemmar och i 
regionen finns upp mot 1 000 pingstvänner. 
Vi besökte skolan men även församlingen i 
Lindi. Träffade pastorer och tittade på kyr-
kan inne i Lindi men besökte även en av 
deras utposter, där de för några år sedan 
byggt och startat en förskola. Byggnaden 
användes inledningsvis även till kyrka. Men 
nu hade de vuxit ur förskolan och byggt en 
ny fin kyrka med plats för ca 200 personer.  
Kyrkan användes och var i det närmaste 
färdig. De hälsade till oss och hade en stark 
vädjan till oss i Alingsås; ”Hjälp oss i bön 
att vi orkar göra klart kyrkan för att kunna 
fortsätta till nästa plats.” Det som Pingstkyr-
kan och Naima Lindeman startade för 50 
år sedan har vuxit till en församlingsrörelse 
som vuxit om oss som ”moderförsamling”. 
Att satsa på församlingen och Guds rike bär 
frukt. Välkommen med att göra skillnad i 
Alingsås och världen.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Fortsättning på sida 14
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Den 27 september satt Birgitta Andersson 
och jag i kyrkan och väntade på två unga 
män, som skulle hämta koftor, tröjor, möss-
sor, sockar, filtar, m.m. som Dorkasvänner 
hade stickat och virkat.

Länge hade det varit så fullt i våra skåp i 
källaren att vi med längtan såg fram mot att 
få skicka iväg allt det vackra och värdefulla 
till Fadershuset i Ukraina. Därifrån skulle 
en hel del också ges till fattiga familjer runt-
omkring i trakterna.

Förra gången vi skickade våra alster dit, 
fick vi ett mycket fint tackbrev. Några ord 
ur brevet:

”Vi tackar Herren för er, för ert arbete som 
fanns med i varje strumpa, mössa, halsduk, 
osv, till hjälp för barn som vår organisation 
hjälper!” ... ”Må Herren ge er och de som ar-
betar med er i Guds rike hundrafallt igen!”

Själva hade vi fyllt nio stora sopsäckar. Där-
till kom det tre säckar från annat håll. Allt 
tillsammans vägde 102 kg.

Till Fadershuset i Ukraina

Angel Wings förening, genom Anja Berg-
gren i Töllsjö, sköter kontakterna.

Margareta Östeby Jonasson
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Fredagen den 8/11 åkte vi till Smyrnakyr-
kan i Göteborg på PRE:UNITE, en försmak 
av årets nyårskonferens UNITE, som kom-
mer äga rum 29/12-1/12. Det var en fantas-
tisk kväll, där drygt 60 ungdomar åkte buss 
tillsammans till Göteborg. Stämningen var 
otrolig! Mötet som vi kom till i Smyrna var 

maxat, där Gud var närvarande och verk-
sam. Vittnesbörden från mötet delades runt 
borden på snabbmatsrestaurangen Max, där 
vi stannade på vägen hem, med inslag av 
Andedop, glädje och hänfördhet över Guds 
godhet.

Jonna Johansson

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

EKONOMI
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G O D  J U L
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En helg i mitten av oktober fyllde vi kyrkans 
källarlokaler med 44 spralliga barn i åldern 
8-12 år. Det var dags för höstens lilla Kom-
pisläger. Vi hade, med gott resultat, testat 
idéen redan på vårvintern och nu var det 
dags igen för vårt Kompis Sleep-Over.

Lägret inleddes med en lagtävling, Ama-
zing Race, där lagen tävlade i allt från hin-
derbanor och ärtplockning till frågesporter 
och målarstafetter. Stämningen var minst 
sagt laddad och när det vinnande laget fick 
nyckeln till skattkistan och delade på alla 
chokladpengar som låg och väntade fanns 
det inga sura miner. Alla fick smaka. Kom-
pisandan var på topp. ”Som du vill att en 
kompis ska va, sån ska du vara själv”

Maten, som serverades av vår egen mäster-
kock, Helena Tanzbro, förhöjde stämningen 
ytterligare och på det följde luftmadrass-
uppblåsning och kuddkrig  utan dess like.
På kvällen hade vi en samling där vi prata-
de om vad det betyder att tro på Jesus och 
vad det kan få för konsekvenser i vårt liv.  

SLEEP
OV E R

Vi lovsjöng och bad tillsammans, och på ett 
tydligt sätt kunde vi känna att Jesus var med 
oss precis som han har lovat.
Kvällen avslutades med film och massor av 
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godis. ”Är det lördag så är det” var det någon 
som sa.
På söndag morgon blev det dags att packa, 
städa och äta frukost innan vi firade Kom-

pisgudstjänst i en synnerligen välfylld kyr-
ka. Det var barnvälsignelse för tre barn i 

Fortsättning på sida 14
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Insamlingsresultatet under de senaste må-
naderna har varierat lite månad för månad. 
Räknar vi bort arvet från Inga ligger vi på 
årsbasis något under insamlingsbudgeten. 
Men med goda insamlingar i november och 
december är det möjligt att ta ikapp detta. 

Fortsättning från sida 7

Fortsättning från sida 13

Använd gärna Pingstkyrkans Swish-num-
mer 123 032 31 47 eller kyrkans bankgiro 
301-7720. Tack för din gåva. Den gör skill-
nad. 

Pelle Olofsson, Ordförande

olika åldrar. En stor kompiskör, bestående 
av barn från Mini-Kompis, Kompis och 
SöndagsCoola, sjöng och inte mindre än 18 
tioåringar fick sin bibel! 
Vi tackar Gud för det Han gör bland våra 

barn och inser mer och mer att barnen inte 
är morgondagens kyrka, utan dagens. Tack-
samheten över att få vara med i detta växer i 
oss mer och mer.

Kompisledarna genom Mimmi

Har ni som jag en massa nycklar liggande 
som ni inte vet var de går och som ni därför 
inte använder? Det kan hända att någon av 
dessa går till Pingstkyrkan?

Om du tittar på nycklarna så har de flesta 
någon form av stansning på sig. De som 
tillhör kyrkan, och som vi gärna tar hand 
om,  har stansningen CKL105 och CBD133. 
Lämna de du hittar till Mike på expeditio-
nen så tar han hand om dem.

Vi behöver även byta ut de vita passerkort 
som en del av er har kvar, mot ”taggar”. Det 
kostar 101:- att få en sådan. Har du idag en tag 
till någon annan verksamhet så kan det i vissa 
fall fungera att även lägga in kyrkan på den.

Prata även här med Mike så hjälper han dig 
tillrätta.

Har du nycklar? Dagvaktmästare

Vi har ibland diverse aktiviteter i kyrkan på 
dagtid. Oftast rör det sig om begravningar 
och minnesstunder, men det kan även vara 
annan verksamhet som hyr in sig. Som det 
ser ut idag så har vi bara en person att vända 
oss till för vaktmästeriet och en person för 
ljudet. Det blir väldigt sårbart!

Skulle du kunna tänka dig att finnas med 
i en grupp med personer som kan var be-
hjälpliga vid dessa tillfällen? Blir det några 
stycken i gruppen som delar på uppgifterna 
så blir det inte så betungande.

Säg inte nej direkt utan hör av dig till Mike 
så han får berättar vad det innebär. Det är 
inte så avancerat.

Tack på förhand för din hjälp! 
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Församlingens mångåriga vision om ”En 
gåva till stan” kan inte nog högt värderas.

Som en följd av detta har ”soppluncherna” 
vi arrangerar vår och höst skapat en mängd 
nya personliga kontakter utanför kyrkans 
väggar! Vidare har ”Alingsåsfabriken” ock-
så startat med möjligheter att hjälpa ”ny-
svenskar” och andra som behöver hjäp med 
exempelvis språkundervisning, körkorts-
hjälp, stickning, slöjdarbete, mm.

Detta stora sociala utåtriktade arbete har 
ytterligare en viktig verksamhetsgren som 
många medlemmar är obekanta med; näm-
ligen RPG (Riksförbundet Pensionärsge-
menskap). Ett arbete som pågått i vår för-
samling under mer än 20 år.

Ett 60-tal, mest äldre, är medlemmar. Vi 
presenterar fortgående vad som sker på 
RPG-fronten under våra Gemenskapsträf-
far, men också vid de vår och höstträffar 
regionalt på Väst Göta Dals distriktet.Dess-
utom medverkar RPG vid pensionärsfören-
ingarnas regelbundna samtal med regering-
en!

Någon säger ”varför behövs RPG i vår för-
samling, vi har ju gemenskapsträffarna”? 
Mitt svar är; ”Till dessa träffar bjuder vi in 
medlemmar från Pingst- och Equmenia-
kyrkan samt några som inte tillhör våra för-
samlingar”!

Men via RPG:s arbete i KPR (Komunala 
Pensionärsrådet) möter vi de övriga pensi-
onärsföreningarna samt kommunansvariga 
för Vård och äldrearbetet i vår stad! Via ar-
betsgrupper når vi tillsammans ut och på-
verkar på ett positivt sätt livssituationen för 
många äldre och ensamstående i vår bygd!

Låt mig berätta för dig vad RPG
beyder för vår församling

Detta sociala utåtriktade arbete skulle vara 
omöjligt utan RPG! Som representant för 
RPG-arbetet i vår församling vill jag väd-
ja till yngre pensionärer i församlingen att 
dels bli medlemmar (för en mycket ringa 
kostnad), dels tillsammans med mig och 
den RPG-grupp som vi har aktivt arbeta för 
att detta utåtriktade äldrearbete skall växa! 
Detta är ett sätt att komma utanför våra 
kyrkväggar , bygga broar, och ge många en-
samstående bättre livsvillkor!

Min pastorala predikstol är idag samtalen 
och gemenskapen med många av dem som 
aldrig besöker en kyrka! Du är välkommen 
med!

Leif G Svensson
ordförande i RPG/Pingstkyrkan
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Först och främst, vill jag ödmjukt tacka Gud 
för hans barmhärtighet och nåd.

Vi är så tacksamma för att era medlemmar 
Pelle och Anette Olofsson och Bertil och 
Anne Jonsson tog sig tid att resa hela vägen 
från Sverige till oss. Trots besök i våra sys-
terskolor i Simbo, Ulyankulu och Katumba 
fanns tid och ork att komma till oss i Ruo 
också. Ni är alltid välkomna hit kära bröder 
och systrar, Karibuni sana!
Kort historia om FPCT-Ruo gymnasieskola.

Etablering av skolan
2005 beslutade FPCT:s centrala samfunds-
ledning att öppna ett gymnasium i den då 
avvecklade jordbruksutbildningsskolan i 
Ruo enligt önskan från församlingarna i 
södra kustzonen. FPCT bidrog även med 
medel för att reparera några redan befintli-
ga byggnader. Man bildade en särskild led-
ningskommitté bestående av medlemmar 
från kyrkorna i Lindi och Mtwara. Kommit-
tén ansvarade för alla nödvändiga förbere-
delser tills skolan officiellt öppnades i mars 
2006 med 5 lärare och 75 elever.

Vid den tiden hade skolan bara två små 
klassrum förutom en kontorsbyggnad, någ-
ra personalhus och en verkstad. Dessa bygg-
nader hjälpte oss mycket att få igång skolan.

Registrering av skolan
Den största utmaningen för oss var att upp-
fylla kravet för att registrera skolan hos ut-
bildningsministeriet. För att bli registrerad 
måste skolan ha 6 klassrum, laboratorie-
salar, skolkök och matsal samt internat för 
eleverna. Dessa investeringar var inte lätta 
att göra eftersom skolekonomin var liten 
och därför är vi evigt tacksamma till Gud 
som talade till er att börja samarbete med 
oss. Tack vare er insats lyckades vi bygga om 
befintliga djurhus samt bygga nya viktiga 
byggnader som fattades, så att skolan kunde 

registreras officiellt i det 
tanzaniska skolsystemet 
i januari 2007.

Skolans kapacitet
och inskrivning
Skolan har idag kapaci-
tet att utbilda totalt 400 
elever (150 flickor och 
250 pojkar) i åldrarna 
12-19 år. Att antalet flick-
or är lägre jämfört med 
pojkar, beror enbart på 
brist på logement, och 
vi är tvungna att neka flickor. Skolan har 17 
lärare (4 kvinnliga och 13 manliga lärare).

Skolans akademiska prestationer
Under de senaste tio åren sedan 2009 då 
skolan fick sin första examen, har elevernas 
prestationer på nationella prov varit mycket 
goda. Redan 2009 var skolan bäst i sin regi-
on. 2015 fick skolan ett särskilt erkännan-
deintyg från utbildningsministeriet. Minis-
teriet erkände vår skola som ett av de bästa 
ickestatliga gymnasierna i hela landet. Av de 
631 som tagit studentexamen under dessa 
tio åren, har 377 (59%) läst vidare i olika 

Kära församli ng i Alingsås!
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högskolor och universi-
tet. Många av våra tidiga-
re studenter finns idag i 
olika högre utbildningar, 
andra har redan tagit hö-
gre examen och sitter på 
höga befattningar.

Uppskattning
Kära vänner, jag vill speci-
ellt tacka Alingsås Pingst-
kyrka för fantastiskt stöd 
och samarbete till vår 
skola under de senaste 13 

åren sedan den startade 2006. De medel ni 
har förmedlat har haft en enorm inverkan 
när det gäller tillväxten och utvecklingen av 
skolan. Inte bara till förbättring av befintlig 
skolinfrastruktur, utan även till byggandet av 
sex riktiga klassrum, två vetenskapslaborato-
rier, administrations/lärarkontor, bibliotek/
datasal med 40 datorer från Alingsås samt 
alla logement för våra idag 400 studenter. 
Vi uppskattar verkligen era outtröttliga an-
strängningar att samla in medel till vår skola.

Dessutom uppskattar vi stort de regelbund-
na besök vi har fått av er som har uppmunt-

rat oss mycket och fungerat som en länk 
mellan er i Alingsås och vår skola i Ruo. 
Sist men inte minst vill vi ödmjukt uttrycka 
vår uppskattning och vårt tack till Vinden 
second hand, som har bidragit med en bety-
dande del av allt vi fått under åren. 

Utmaningar och framtidsplaner
Trots alla framgångar vi har uppnått som 
skola finns det fortfarande några utmaning-
ar som vi står inför:

• Brist på ett logement 80 sängplatser 
för flickor.

• Parabolbunden internetuppkoppling 
med anslutning till datasalens datorer.

• Brist på ett klassrum för geografiun-
dervisning.

• Behov av fyra personalbostäder.

Vår plan för nästa år är att börja återupp-
bygga ett nedbrunnet flicklogement för att 
kunna ta emot fler flickor vilket har en kost-
nad på ca 8 000 dollar.
Vi har också en dröm att kunna koppla upp 
oss mot internet. Regionens utbildningsan-
svarige besökte oss och sa att det inte fanns 
någon likande datasal på någon annan skola 
i hela vår region. En riktig datasal full med 
alla de datorer på bord som ni har sänt oss.
Med internetanslutning kommer våra elev-
er också att kunna använda elektroniska 
bibliotek för att söka efter mer information 
och material som inte finns i de böcker vi 
har i vårt skolbibliotek. Kontakt med Inter-
net skulle underlätta för oss mycket att un-
dervisa.
Vi har redan själva samlat in ca 1 000 dollar 
av de 3 000 dollar det kommer att kosta. 
Kära vänner, än en gång, tack för era för-
böner.

Suleiman Moses
Rektor, Ruo Secondary School.

Kära församli ng i Alingsås!
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AVLIDNA

UTTRÄDE

1/10 Petra Pehrsson
28/10 Sture Norrhamn

13/9 Jennie NordströmEmma Flank

Ellika & Simon Falk - 8/6

Emma & Magnus Flank - 10/8

Maily & Kjell Klintefelt

Ellinor & Emil Järleborg

VIGDANYA MEDLEMMAR

15/1 Gunvor Paulsson 98 år
28/2 Liv Andreasson 92 år
30/3 Märta Ernstsson 95 år

FÖDELSEDAGAR
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Amanda Erlandsson - 25/8

Livia Wedebrand - 13/10

Enya Johansson - 13/10

Alexander Kazadi - 13/10

Einar Tärnqvist - 27/10

Miranda Klason - 3/11Alva Sjöholm - 3/11

DOP

BARNVÄLSIGNELSE



A sacred
   tribute

Landskyrkoallén 4 (vid Savannen)
pingstkyrkan.com

1 DECEMBER 8 DECEMBER

22 DECEMBER15 DECEMBER

Var med i årets
julinsamling till

behövande människor 
i Alingsås! FRI ENTRÈ

TILL ALLT!

Carina & Urban Ringbäck leder oss i en julsångskväll 
med ”Minns du sången”-känsla

Upplev Smyrnakyrkans (Göteborg) julkonsert med
kören Intro, orkester, barn och ungdomar

Pingstkyrkans uppskattade julkonsert
med egna musiker och sångare

Upptäck Alice Babs andliga sångskatt med
Tine Röjås och Nils-Peter Vaggelyr

SWISH: 123 105 34 20

BANKGIRO: 301-7720

ANGE ”EGTS” PÅ BETALNINGEN

En julsång
till stan

18.30


