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D A GS FÖ R JULPYN T!
Vi tänker lite olika när det gäller julpynt. Vissa går ALL-IN och julpyntar
hela trädgården medan andra nöjer sig
med adventsljusstakar och julkrubba. Vi
kan ha lite olika uppfattningar om hur
men alla verkar vara överens om att man
ska julpynta. Trots att det kostar tid och
pengar verkar även de med lågt designintresse, och till dem räknar jag mig själv,
vara för julpynt.
Vi som människor brukar vara emot förändringar. Men just i advent gör vi plats
i våra fönster för adventsljusstakar, vi
hänger kransar på dörren och dekorerar
matbordet. Mitt i vardagsrummet flyttar
vi in ett träd och utomhus sätter vi upp
ljusslingor på räcken och längs takfoten.
Vi vill inte bara ha julpynt utan LJUSPYNT som lyser upp årets mörkaste månad.
Man skulle kunna argumentera för att
det finns många praktiska funktioner
med mörkret. Varken dammet, smutsiga rutor eller oordning hemma märks
när det är mörkt. Ändå har vi i alla tider
dragits till ljuset och i alla åldrar undvikt
mörkret. Längtan efter ljus finns i oss

alla, Bibeln kallar Jesus för ”det sanna
ljuset” och Jesus sa själv
JAG ÄR LJUSET SOM HAR KOMMIT TILL VÄRLDEN
FÖR ATT INGEN SOM TROR PÅ
MIG SKA BLI KVAR I MÖRKRET
/ Joh 12:46
Det är mörkt, inte bara i årstiden utan
tiden vi lever i. Mörkret är inget som
Bibeln blundar för. Evangeliet om hur
Gud blev människa i Jesus Kristus är det
ingen sockersöt berättelse där allt är enkelt och gulligt. Det är en berättelse om
förföljelse, lidande och mörker där Jesus
mötte mörkret ansikte mot ansikte och
besegrade det!
Jesus är ljuset och han älskade oss så
mycket att han ville rädda oss från mörkret genom att ge sitt eget liv för dig! På
korsets trä tog han allt mörker på sig. Till
honom kan du lämna allt ditt mörker
och bjuda in honom som är ljuset in i ditt
hjärta! Du kan flytta in hans ”trä” i ditt
vardagsrum och låta hans ljus lysa in och
ut genom dina ögon som är själens fönster. Då julpyntar du inte bara ditt hem
– du LJUSPYNTAR ditt hjärta!
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”JAG ÄR LJUSET SOM HAR
KOMMIT TILL VÄRLDEN
FÖR ATT INGEN SOM TROR
PÅ MIG SKA BLI KVAR I
MÖRKRET” - J E S U S
2.

IN B LIC KAR FRÅN HÖSTE N
Vi är så tacksamma och glada för allt som pågår och pågått i vår kyrka under hösten.
Det har varit mång härliga gudstjänster och samlingar med mycket härlig gemenskap! Allt ifrån fika stunder kring borden, till att fira gudstjänst ihop. På bilderna
ovan får ni se ett gäng inblickar från hösten. Allt ifrån filmkväll med ungdommarna,
till takbyte på kyrkan och från en underbar dopgudstjänst! Nu ser vi fram emot vad
som ligger framöver i Ölmstad Pingst. Hoppas vi ses, du är varmt välkommen!

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.
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GU DSTJÄNSTER I VI NTE R
VARJE SÖNDAG - KL 10:00
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28/11 Tobias Karlhager, Första Advent

v48

5/12

v49

12/12 Ingemar Helmner, Wetterbrass

v50

19/12 Tobias Karlhager

v51

26/12 HAPPY CHRISTMAS Julkonsert 18:00

v52

2/1

Jakob Winberg, Gemensam Gudstjänst i Allians

v1

9/1

Tobias Karlhager, Visionsfest

v2

16/1

Magnus Nord

v3

23/1

Ekumenisk Gudstjänst

v4

30/1

Tobias Karlhager

v5

6/2

Tobias Almhill

v6

13/2

Magnus Nord

Fredrik Martinsson, Nattvard

EXTRA KRING JUL & NYÅR

v51

24/12 Midnattsgudstjänst i Pingst 23:00

v52

14/11 Nyårsbön i Allians 18:00

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

5.

PÅ GÅR JUST NU / I NF O

Nyfiken på Tro?
Alpha är en ”gundkurs” i Kristen
Tro. Är du nyfiken, har frågor och
funderingar? Du är välkommen
oavsett hur din tro ser ut! Start v.8.
Mer info om anmälan på våra sociala kanaler kommer inom kort.
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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
Ungdomsledare Agnes Öjfelth:
076-0085132
agnes@olmstadpingst.com
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