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Den 22 augusti hade vi avtackningsguds-
tjänst för Johan Olofsson som efter 6 år 
som ungdomspastor predikade sin sista 
predikan som anställd. Som alltid så var det 
en ärlig predikan som gick in i hjärtat och 
riktade hoppet mot Jesus. Mitt i livets kamp 
så har vi en som vill ta hand om oss både 
nu och för alltid. Efter gudstjänsten var det 
gott om hälsningar, skratt, spex efter för-
samlingen bjudit alla på en tunnbrödrulle. 
Vi i församlingen är väldigt tacksamma för 
Johan för allt gott han gjort i församling-
en och samhället och väldigt glada att han 
kommer finnas kvar hos oss även när hans 
anställning nu är avslutad.

Det är med stor glädje som vi välkomnar 
Agnes Öjfelth in som ny bar- & ungdoms-
ledare i församlingen. Många av er känner 
nog Agnes som har vuxit upp här i Ölm-
stad, varit aktiv och på senare år lett både 
ungdomssamlingar och lovsång. Efter ett år 
på bibelskola är hon nu laddad att sprida 
Guds kärlek här i församlingen på 712:an, 
UnderGround, gudstjänster och på Ribba!

AVTACKNING &
AVSKILJNING
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... och sedan mitten av augusti jobbar jag 
numera som barn- och ungdomsledare 
här i Ölmstad Pingst. Vilket känns su-
perkul! Det är med en stor förväntan och 
glädje som jag går in i det här. Jag tror 
att Gud kommer göra mycket spännande 
framöver!

Jag har sedan fler år tillbaka varit med 
som en av ledarna för vårt ungdomsar-
bete ”UG” och varit aktiv kring andra 
delar i församlingen. Jag är även upp-
växt i Ölmstad och har Ölmstad Pingst 

som min hemförsamling. Under läsåret 
20/21 bodde jag i Göteborg och  gick 
bibelskola. Jag trodde ett tag att jag skul-
le bli kvar där och plugga vidare men 
vägen ledde hemåt till Ölmstad och till-
baka församlingen igen - vilket jag är så 
tacksam för!

Min längtan för tiden framåt är att få 
umgås mycket med våra barn och ung-
domar i Ölmstad och få ge vidare av 
den kärleken Gud har gett och visat 
mig. Under mitt år på bibelskolan har 
det blivit tydligt för mig att Jesus verkli-

gen längtar efter att vara en del av hela 
vårt liv. Att vi får hämta kraft, frid och 
kärlek hos honom och sen kommer vi, 
utifrån den platsen vilja ge det vidare till 
människorna i vår omgivning. Detta är 
det jag längtar efter att få göra.

Under hösten kommer jag finnas med i 
712:an, UG och Konfan och möta massa 
goa barn och ungdommar. Hoppas vi ses 
där! 

HEJ, JAG HETER 
AGNES ÖJFELTH



Vi är så tacksamma att vi, på ett så smitt-
säkert sätt det går, har fått börja samlas 
igen i sommar och fira gudstjänst! Vi 
hoppas det fortsätter under hösten då 
vi åter igen har gudstjänster inomhus. 

Oavsett vem du är, är du varmt välkom-
men att höra av dig eller titta förbi på en 
gudstjänst söndagar kl 10 om du vill lära 
känna Gud.

ÄNTLIGEN FÅR VI SES PÅ PLATS!
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GUDSTJÄNSTLIV

BARN & UNGDOM

GEMENSKAP

Välkommen att dela gemenskapen i våra Guds-
tjänster, 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 gemen-
skap kring fikaborden, och ibland äter lunch till-
sammans i kyrkan. Mer info om våra gudstjänter 
inom det närmsta hittar du på sid.5

Glädjelandet:
Gudstjänst för barnen i samband med Guds-
tjänst. 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!

En smågrupp är en andlig växtplats, ett kom-
plement 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 nå-
gon i församlingen, så hjälper vi dig in i en ge-
menskap där du kan känna dig hemma.
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GUDSTJÄNSTER I HÖST

Tobias Karlhager, Nattvard

Tobias Karlhager, Fest på kyrkparkeringen efter gudstjänst

Tobias Karlhager

Tobias Almhill

Tobias Karlhager, Nattvard

Tobias Karlhager

Magnus Nord

Gudstjänst, mer info på webben

Tobias Karlhager

Fredrik Martinsson, Nattvard

Agnes Öjfelth

Magnus Nord

Adventsgudstjänst, Tobias Karlhager

Fredrik Martinsson, Nattvard

HITTA MER INFO OM VÅRA GUDSTJÄNTER/SAMLINGAR PÅ WWW.OLMSTADPINGST.COM 
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VARJE SÖNDAG - KL 10:00



PÅGÅR JUST NU / INFO

8/9 18:30 Uppstart för 712:an för barn 7-12 år

6.

12/9 Fest efter gudstjänsten på kyrkans parkering (vid 
bra väder) Håll utkik på hemsidan & instagram 
@olmstadpingst för mer info.

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.

11/9 Skördefest på Rumänienhjälpens Second Hand

13/11 Rumäniehjälpens Julmarknad



ÖLMSTAD PINGST
www.olmstadpingst.com

VI VILL GÄRNA KOMMA 
I KONTAKT MED DIG!

Ordförande Paul Axelsson:

073-3140984
paul.axelsson@olmstadpingst.com

Pastor Tobias Karlhager:

0739761811
tobias.karlhager@olmstadpingst.com

Ungdomsledare Agnes Öjfelth:

076-0085132
agnes@olmstadpingst.com


