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I skrivande stund är det denna veck-
an dags för första advent. Dags att 
tända det första ljuset och börja räk-
na ner inför julen. Jag vet inte vad 
advent betyder för dig som läser det-
ta, men för mig skapar det en glädje 
och en förväntan på det som ligger 
framför. Att få tända ljus, äta lusse-
katter, lyssna på julmusik, gå till kyr-
kan och förbereda för julen. Men jag 
tror också att de ljusen vi tänder, kan 
få påminna oss om något större än 
att julen är på väg.

”Det sanna ljuset, som ger ljus åt 
alla människor, skulle nu komma in 
i världen” Joh 1:9

Ljusen under advent påminner mig 
om något mer. Det påmminer om 
ett hopp, ett ljust hopp för vår värld 
som på många sätt kan se så mörk ut. 
Men bibeln talar om ett ljus, som ska 
komma och ge ljus åt alla människor.  
”Ljuset lyser i mörkret och mörkret 
har inte övervunnit det” Joh 1:5.

Ordet advent betyder ankomst. An-
komsten av världens ljus nämligen 
Jesus Kristus. Ljuset som finns till för 
alla människor och Ljuset som ly-
ser i mörkret och som mörkret inte 
kan övervinna. Det är ett hopp att 
ta emot och att påmminna sig om i 
advent.

VÄRLDENS LJUS!
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- Agnes Öjfelth
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Under 3 veckor så hade vi förmånen att 
vara i Tanzania och hälsa på missionärs-
paret Reines & Anita Rydells. De är på 
plats vid foten av Kilimanjaro, Marangu.
Rydells jobbar med människors behov 
på olika sätt runtomkring detta område, 
såsom nödhjälp, rådgivning, tak över hu-
vudet, byggnationer, matutdelning, skol-
hjälp men framförallt presentation av 
evangeliet om Jesus på olika sätt.
Under dessa veckor hade vi förmånen 
att följa deras arbete på nära håll. Detta 
arbete är till stor välsignelse i detta om-
råde. Vi delade också mycket tid tillsam-
mans med det fina lokala teamet som är 
runt omkring paret Rydells. Arbetet med 

att uppmuntra och leda det lokala tea-
met är en viktig del i Rydells arbete.

På söndagarna var vi i olika kyrkor för 
att dela det glada budskapet om Jesus. På 
plats fick vi dela Guds ord på olika sätt 
tillsammans med Reines och Anita. Vi 
upplevde att det fanns en väldig öppen-
het och glädje att få träffas runt namnet 
Jesus. Människor på dessa platser hung-
rar och längtar efter mer av Jesus och vi 
var med och bad för människor till upp-
rättelse, befrielse och förvandling och vi 
kände att den helige Ande var utgjuten 
på ett underbart sätt.

INBLICK I TANZANIA HOS RYDELLS

Fortsättning nästa sida



Vårt besök innebar också många möten 
med människor med olika behov. Dessa 
möten berörde oss verkligen och vi kunde 
göra vissa insatser direkt med de pengar 
vi hade med oss bla. från vår församling 
hemma i Ölmstad. En av insatserna som 
vi var med om att se bli verklighet var att 
dela ut majs. På grund av den torka som 

hade varit en lång tid pga. avsaknad av 
regn så hade majsen torkat bort. Detta 
innebar att det fanns ett stort behov av 
att hjälpa till med att köpa majs för ut-
delning. Majsen delades ut till de 15 olika 
församlingarna och cirka 250 familjer fick 
del av majsen som räcker ca. 1 månad, 
glädjen var enorm och de skickar med 
sitt stora tack till oss alla. Tänk att vår in-
sats kan göra så stor skillnad bland dessa 
människor.

Många möten med människor innebar 
också att vi fick nöd för de olika behov 
som finns. Via det ekonomiska stöd som 
gavs från Ölmstad Pingst, hade vi möjlig-
het att bla. hjälpa en familj med behov för 
att komma vidare till självhjälp/egenför-
sörjning, stöd till studier och husbyggna-
tion. 

Vi var också på be-
sök i en stor skola 
som Landsjösko-
lan i Kaxholmen 
är med och stöd-
jer, där Rydells är 
med och förmedlar 
dessa pengar. Vid 
vårt besök fick vi 
vara med att dela 
ut skolböcker, pen-

nor, fotbollar mm. Barnen fick också kött 
att äta vid detta tillfälle, som är en lyx 
bland dessa barn.

Behoven är stora och vill du fortsätta vara 
med så bidra gärna via Swish direkt in på 
Tanzania kontot: 123 254 63 49
Stort tack för din gåva. /Martin & Sofie 
Öjfelth
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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 VINTER

Tobias Almhill

Tobias Kalrhager, Nattvard, Församlingsmöte

Fredrik Martinsson

Midnattsgudstjänst i Allianskyrkan 23:00

HAPPY CHRISTMAS Julkonsert 18:00

Nyårsbön i Pingstkyrkan 18:00

Tobias Karlhager, Visionsfest

Tobias Karlhager

Ekumenisk Gudstjänst

Tobias Karlhager

Tobias Kalrhager

Jakob Winberg

Magnus Nord

Johan Olofsson

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



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


