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Nu under sommaren har vi varit ute 
och rest lite. Bland annat har vi besökt 
Värmland, som jag härstammar ifrån, 
och träffat lite släkt. En dag var vi till-
sammans med min bror och svägerska 
på Gammelvala, en hembygdsvecka som 
visar hur man levde förr i tiden. Det är 
allt från veteranbilar till kolmila. Det 
finns något för alla sinnen och vi stod 
i kö i gassande sol i över en timma för 
en talltik med nävgröt och fläsk, som är 
en traditionell rätt gjort på havremjöl. 
Eftersom vi varit flera gånger på Gam-
melvala som barn tillsammans med vår 
pappa, som inte finns i livet längre, kän-
des det lite som hemma när vi åt maten 
tillsammans.
   
Det är kul att vara ute och resa, men det 
är också skönt att komma hem igen till 
Ölmstad, som varit mitt hem nu under 
många år, och träffa barn och barnbarn.

  Under året som gått har många från 
Ukraina fått lämna sitt land och söka 
nytt hem. Det kan inte vara lätt att behö-
va lämna allt för en okänd morgondag. 
I musikalen ”Kristina från Duvemåla” 
sjunger Kristina: ”Hemma-var ligger det 
någonstans? Kan någon ge svar?”
Kristina hade lämnat Småland och Sve-

rige och försökte nu hitta hemkänsla i sitt 
nya hemland. På den tiden fanns varken 
internet eller telefoner så det var svårt att 
hålla kontakt med släkt och vänner.

   Var är hemma egentligen? Jag tänker 
att det är en plats där man kan få känna 
sig trygg och avslappnad och älskad för 
den man är.En plats där man kan häm-
ta kraft. Sorgligt nog finns många både i 
Sverige och runt om i världen som inte 
har ett sånt hem.

  I Bibeln beskrivs Gud som den älskande 
pappan som står med öppna armar och 
väntar på att barnet ska komma hem. 
Tyvärr har många människor fått en helt 
annan bild av Gud. När jag för första 
gången förstod att Gud älskade mig pre-
cis som jag är kändes det som att komma 
hem och tomrummet som jag burit inom 
mig fylldes av kärlek.
  Vem du än är, vad du än ”bär med dig i 
din ryggsäck” önskar jag att du ska förstå 
att Gud står med utsträckta fadersarmar 
mot dig och vill välkomna dig hem.

Psaltaren 4:8
”I frid ska jag lägga mig ner och sova, ty du 
Herre, du låter mig bo i trygghet”

HEMMA 
-  VART LIGGER DET NÅGONSTANS?
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- Pernilla Blom
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” I FRID SKA JAG LÄGGA MIG NER OCH SOVA, 
TY DU HERRE, DU LÅTER MIG BO I TRYGGHET ”



ÄNTLIGEN var det dags att ha sommarläger igen och oj vad kul vi har haft! Två 
läger har vi som kyrka gjort denna sommar. Under helgen v.32 var det JUMP-lägret. 
Ett barnläger som vi gjorde tillsammans med Gränna Pingst och Kaxholmen Pingst, 
vilket var väldigt kul! Vi var runt 100 personer och de varma dagarna på Ralings-
åsgården fylldes med bad, skratt, lek, bus och många härliga gudsmöten. Både för 
unga och gamla!

Helgen där efter var det dags för ungdommarnas Summer Camp läger på Mar-
tinsgården i Norrahammar! Mycket bad även där, god mat, gemenskap, aktiviteter, 
bio-kväll och gudstjänster med lovsång och predikan. En väldigt välsignad helg med 
mersmak inför terminens start av UG.
Tack för alla böner inför dessa läger och fortsätt be för våra barn och unga!

All Välsignelse! /Agnes Öjfelth, Ungdomsledare Ölmstad Pingst

LÄGERSOMMAR!
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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 18:00. Från 7-12 år. Sport, lek, bak 
och pyssel.

Underground ”UG”:
Fredagar kl 19:30. Från 13 år. Gött häng, fika, 
andakt och roliga aktiviteter.

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

Anita & Reines Rydell 

Agnes Öjfelth

Tobias Karlhager

Tobias Karlhager

Tobias Karlhager

Magnus Nord

Tobias Karlhager

Roland Malmberg

Tobias Karlhager

Tobias Karlhager

Tobias Karlhager

Tobias Almhill

Tobias Karlhager

Fredrik Martinsson

23:00 Midnattsgudstjänst i Allians

18:00 Happy Christmas

18:00 Nyårsbön i Pingst 

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


