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1.

S OM EN SMART- KLOCKA
PÅ DIN A RM
När vi lever med Gud blir frukten enligt
Galaterbrevet 5:22-23 i Bibeln, att den
helige Ande fyller alla våra behov. Resultatet blir att vi känner kärlek, glädje,
frid ja allt det som vi behöver och innerst inne längtar efter. När Gud talar
till oss är det inte stela bokstäver, utan
levande och personligt. Du kan börja
drömma och längta efter det, sätta det
som ett pannband på huvudet och som
en smartklocka runt handen. Då växer
längtan att vilja ”betala” den tid som det
”kostar” så du kan ta emot allt det fantastiska som Gud vill ge dig. För Gud vill
tala och hjälpa dig på alla livets områden
- varje dag:

Under det senaste åren är det många
som köpt smartklocka, och ofta varit
beredda att betala ganska mycket. Hur
smart klockan egentligen är kan man diskutera. Men tanken är att den ska hjälpa
oss hålla koll på kost, träning, sömn, sms,
samtal, blodtryck - ja den verkar kunna
lösa det mesta i livet. Ju mer man tänker på att köpa något, desto mer längtar
man efter att göra det, oavsett om det är
en smartklocka eller något annat.
Längtan i våra liv är inget statiskt. Det
byggs upp av det vi fyller våra tankar
med och drömmer om. Världen har lärt
oss att försöka fylla tomrummet på insidan med saker som finns i världen. Men
där kommer vi aldrig hitta upplevelserna, glädjen, bekräftelse & frid som vi
längtar efter. Lösningen på vår djupaste
hunger och törst hittar vi bara i gemenskap med Gud genom Jesus!

Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett
tecken på er hand, och de ska vara som
en påminnelse på er panna / 5 Mos 11:18

2.

TA CK FÖ R LÅNET!
Efter kommunens uppmaning kring att
hålla igång barn & ungdomsverksamhet
utifrån den psykiska hälsan så öppnade
vi under våren vår ungdomsgård UnderGround och är i huvudsak utomhus. Det
har vart goa samlingar som börjat med
en kort samling för att sedan ha aktivitet och inte sällan grillning. Det har vart
SÅÅÅ roligt att få träffa alla ungdomar
igen!

712:an har kört lite strögånger där vi
också vart ute, tävlat och lekt. Nu hoppas
vi verkligen att läget vänder så alla kan
känna sig bekväma att träffas igen så vi
får se alla era grymma kidz och ungdomar. Stort tack för alla kvällar vi fått låna
dem!

3.

G UDSTJÄ NS T L IV
Välkommen att dela gemenskapen i våra Gudstjänster, även om det här med tro på Gud inte är
solklart för dig! Vi alla är påväg och livet innebär
ständigt nya upptäckter och förändrar vårt sätt
att se saker på.
Varje söndag möts vi för gudstjänst kl 10:00.
Barnen har samtidigt sin egen Gudstjänst i
Glädjelandet. Efteråt samlas vi alltid för gemenskap kring fikaborden, och ibland äter lunch tillsammans i kyrkan. Mer info om våra gudstjänter
inom det närmsta hittar du på sid.5

B A RN & UN GD O M
Glädjelandet:
Gudstjänst för barnen i samband med Gudstjänst. Från 3 år.
712:an:
Onsdagar kl 18:30. Från 7-12 år. Sport, lek, bak
och pyssel.
Underground ”UG”:
Fredagar kl 19:30. Från 13 år. Gött häng, fika,
andakt och påhitt!

G E MENSKAP

En smågrupp är en andlig växtplats, ett komplement till Gudstjänsten, och är öppen för nya
människor, så väl kristna som icke troende. En
smågrupp ska vara förtroendeingivande, ge en
nära gemenskap och omsorg. Där ska vara lätt
att möta andra i ungefär samma livssituation.
Det ska finnas plats att lyckas och misslyckas,
men också växa i sitt andliga liv och i de andliga
nådegåvorna.
Vill du vara med i en smågrupp? Kontakta någon i församlingen, så hjälper vi dig in i en gemenskap där du kan känna dig hemma.

4.

G U DSTJÄN STER I S OM M A R
v22

6/6

Utegudstjänst Bunnström (Inger & Rolf), Johan Olofsson

v23

13/6

Utegudstjänst Bunn 5 (Inger & Conny), Tobias Karlhager

v24

20/6

Utegudstjänst utanför kyrkan, Tobias Karlhager

v25

23/6

Gudstjänst, mer info kommer

v25

27/6

Nyhem på SVT

v26

4/7

Gudstjänst i Allianskyrkan

v27

11/7

Gemensamt i Pingst, Johan Olofsson

v28

18/7

Gudstjänst Larssons Loge, Ånaryd

v29

25/7

Magnus Nord

v30

1/8

Tobias Karlhager

v31

8/8

Gudstjänst, mer info kommer

v32

15/8

Gudstjänst, mer info kommer

v33

22/8

Avtackningsgudstjänst, Johan Olofsson

v34

29/8

Tobias Karlhager

v35

5/9

Tobias Karlhager

HITTA MER INFO OM VÅRA GUDSTJÄNTER/SAMLINGAR PÅ WWW.OLMSTADPINGST.COM

5.

PÅ GÅR JUST NU / I NF O

Sommarens härliga bönesamlingar blir utomhus i våra
medlemmars trädgårdar. Mer info kring exakt plats
kommer på hemsidan.

Gällande utomhusgudstjänsterna: Om vädret och restriktionerna tillåter kör vi utomhus, annars med avstånd
inne i kyrkan. Håll utkik på www.olmstadpingst.com

Vi längtar så mycket efter att få träffa just DIG och få
mötas som gemenskap igen. Har du ett böneämne?
Vill du samtala med någon? Kontakta våra pastorer.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

6.

VI V ILL G Ä RNA KOMMA
I K ONTA KT MED DI G!
Ordförande Paul Axelsson:
073-3140984
paul.axelsson@olmstadpingst.com
Pastor Tobias Karlhager:
0739761811
tobias.karlhager@olmstadpingst.com
Ung.Pastor Johan Olofsson:
070-4867529
johan.olofsson@olmstadpingst.com
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