
pingstkyrkan dorotea 
september-oktober 2022

Luften är hög och klar!

stanley almqvist

När naturen går ned i vinterdvala 
har församlingens verksamhet 
vaknat efter sommaren.
Barngrupp och föräldrafika på  
Tis dax. 

Dubbelt så många gudstjänster 
som under Corona-tiden. 

Gudstjänster på språket swahili 
alla andra söndagar klockan elva. 

Vi får också höra berättelser om 
hur man kommit till tro på Jesus. 

…men när blir vägen klar?
Trafikverket bygger om E45 förbi 
vår kyrka, för att göra tätorten 
snyggare och säkrare för de som 
går och cyklar. 
 Vi blir säkert nöjda med miljön 
utanför kyrkan. I slutet av 2023 
när det är klart. 

Bered er på ett år av knastrande 
grus, stora maskiner och klibbig 
asfalt vid kyrkan. 

Hela vägen genom tätorten ska 
göras om. Breda gator inbjuder till 
att köra alltför fort och trafiken är 
tung på E45:an.

Patrik Edblom är en av de som berättat 
om livet och tron på Jesus.
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FÖRSAMLINGSMÖTET 18 SEPTEMBER:

Livsberättelser
Den artonde september handlade 
allt om livet. Vårt liv. 
Gunhild berättade om sitt liv och hur 
hon kom till tro redan som barn. 

Elin Almqvist predikade om livet. 
Att det inte alltid blir som vi har 
tänkt oss. Vad gör vi då med vår 
besvikelse? Och vad gör Jesus?

Hon berättade om när lärjungarna 
förlorat allt hopp och Jesus mötte 
dem på stranden med nygrillad fisk 
och nybakat bröd i trygg gemenskap. 
Så gjorde Jesus då – och så gör han 
än i dag.

Han känner med oss och vet att 
vi är människor. 

Vi var tjugotvå personer i Pingstkyrkan 
och naturligtvis avslutade vi med att 
fika tillsammans. 

Elin och Stanley Almqvist repre-
senterade Dorotea på ”Älska 
Norrland”, en årlig konferens för 
pingstpastorer i norr.
Norrland är stort. Man måste träffas 
för att genomföra gemensamma 
projekt och nätverka.

En framtidsforskare berättade om 
samhällstrender och förändringar i 
attityder och livsmönster. Vi satte 
oss in i ”det nya Norrland” med nya 
stora industrier och inflyttning av 
arbetskraft, och vad det betyder för 
våra församlingar. 

Planering för festivaler och 
gemen samma satsningar fick också 
en del tid. Allt ifrån nyårsfestival för 
ungdomar till fortbildning. 

Den svenska pingströrelsens ledare, 
Daniel Alm, talade.

Älska Norrland

Gunhild Löfgren berättade för oss.
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Rolf har lämnat oss 
Vår broder och vän Rolf Ångman 
avled oväntat 10 september, 77 
år gammal. 
 Knut Isaksson tecknar hans 
minne: 
Den förlorade sonen är kanske Nya 
testamentets mest kända och 
omtyckta berättelse. Den vill jag 
påminna om, inte för att Rolf var 
mer förlorad än någon annan. Men 
berättelsen handlar om hemkomst. 

Rolf upplevde att han kom hem 
när han bekände sin tro på Jesus, 
45 år gammal. Och gemenskapen i 
vår  församling blev det synliga 
beviset på att han var hemma.

Jag tror att vår himmelske far 
såg att på trygghetsboendet i Doro-
tea fanns Rolf: ”Han är på väg hem. 
Jag skyndar mig och möter honom.”

Rolf gillade att fika. Han var den 
som alltid fikade två gånger: före 
och efter gudstjänsten. 

För ”den förlorade sonen” står 
det att man slaktade den gödda 
kalven och sen åt man och höll fest.

Jag tror att vår fader i himlen 
har sagt att nu dukar  vi fikabordet, 
för Rolf Ångman från Dorotea har 
kommit. Nu har festen börjat.

knut isaksson

Rolf och vi firade med tårta 7 augusti. 
Urban Widholm med mössan i hand 
inför Elin. 

Utryckning
Många blev oroliga när de såg 
ambulansen utanför Pingstkyrkan 
söndag 28 augusti. 
Men ingen var skadad, ingen sjuk, 
allt var lugnt. Det var bara Urban 
Widholm som stannat till med sin 
insamling för ambulanser till Ukrai-
na. Hittills har han samlat ihop till 
elva ambulanser som rullar där nere.

Urban är ju en kär gäst i vår 
församling. Han är känd för sin 
för måga att samla in hjälp till män-
niskor i nöd. Nu gäller det Ukraina.
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Stanley Almqvist berättade praktiskt 
och enkelt om Bön. Om att hitta sin 
böneplats, ska man be tyst eller 
högt, att be om mirakel och att be 
till en Gud man inte känner …

Mitt i predikan sjöng Elin en sång om 
att bönen är ord som får vingar. Som 
hjärtats brevduvor söker de sig hem 
till duvslaget hos vår far i himlen.

Församlingens ordförande Agne 
Nilsson berättade att vår medlem Rolf 
Ångman avlidit; om hans liv, hans 
svåra barndom och att han fann ett 
nytt liv i tron på Jesus, här i Dorotea.

Den legendariska lilla kören sjöng 
ett par sånger de minns från gamla 
tider.

Patrik Edblom berättade person-
ligt att han levt med Jesus ända 
sedan han var barn – hur han som 
elvaåring bestämde sig att tillhöra 
Jesus. Och det håller än i dag.

Ännu en ny medlem!
I gudstjänsten 2 oktober fick vi 
välkomna ännu en ny medlem. 
Det var Aline som bott i Dorotea 
och varit med oss länge. Hon tror 

på Jesus och är ”döpt i mycket 
vatten” på vårt sätt, innan hon 
kom till Sverige.  
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Sången som Mbeleci Eca sjöng var 
också en bön på swahili till Bwana 
Jesu (herre Jesus).

Vi välkomnade Aline Nyafuraha som medlem i församlingen. Hon har varit med oss 
länge och nu var beslutet moget att vara med på riktigt.

Vi avslutade gudstjänsten med 
nattvard som Patrik Edblom och 
Agne Nilsson delade med oss.

Sedan firade vi vår nya medlem 
med tårta till kyrkfikat.



6

Dubbelt så många på Bibel & bön
Sista tisdagen i september var vi 
dubbelt så många som vi brukar. 
Får se om det är en trend eller en 
tillfällighet? 

Tisdagar udda veckor kl 19.00 är du 
välkommen att läsa ett kapitel i 
Bibeln och be en stund. Vi har tid att 
tänka efter och lyssna på varandra. 

Nya barn kommer till barnträffen Tisdags 

Bibelläsning på olika sätt; från böcker eller mobiltelefoner. 

Rosa flickcyklar utanför Pingstkyrkan.

Elin och Ann-Charlotte fikar med barnen … … de har ju bakat muffins i dag.

I våras kom flera nya pojkar till 
Tisdax. Dem saknar vi i höst men 
nya flickor har kommit till. 
 Mellan tio och tolv barn brukar 
komma varje gång. Och dessutom 
en handfull föräldrar. 

Tisdax är för barn från 6 år, men sen 
i fjol är de flesta äldre än så. Man 
leker, sjunger, berättar om Jesus, 
pysslar med mera ...
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TISDAG 11 OKTOBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 16 OKTOBER
16:00 Musikkafé
David Lindberg med vänner.

TISDAG 25 OKTOBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 30 OKTOBER
16:00 Gudstjänst
David Häggblad talar
Nattvard, församlingsmöte, kyrkfi ka

TISDAG 8 NOVEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 13 NOVEMBER
16:00 Gudstjänst 
Inga-Lena och Leif Larsson

TISDAG 22 NOVEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 4 DECEMBER
16:00 Gudstjänst
Nattvard, församlingsmöte, kyrkfi ka

TISDAG 11 OKTOBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 16 OKTOBER
16:00 Musikkafé
David Lindberg med vänner.

TISDAG 25 OKTOBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 30 OKTOBER
16:00 Gudstjänst
David Häggblad talar
Nattvard, församlingsmöte, kyrkfi ka

TISDAG 8 NOVEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 13 NOVEMBER
16:00 Gudstjänst 
Inga-Lena och Leif Larsson

TISDAG 22 NOVEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 4 DECEMBER
16:00 Gudstjänst
Nattvard, församlingsmöte, kyrkfi ka

ÅRET UT
2022

ÅRET UT
2022

TISDAG 6 DECEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 11 DECEMBER
16:00 Familjegudstjänst
Avslutning av Tisdax, sång av 
barnen, fi ka.

TISDAG 6 DECEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 11 DECEMBER
16:00 Familjegudstjänst
Avslutning av Tisdax, sång av 
barnen, fi ka.

123 288 2405 123 288 2405

Vissa söndagar

gudstjänst på swahili

11:00 Se hemsidan

dorotea.pingst.se

Vissa söndagar

gudstjänst på swahili

11:00 Se hemsidan

dorotea.pingst.se



Min gåva till församlingen
Din gåva går till att hålla kyrkan och verksamheten igång. 
Tack för ditt stöd!
Skicka till Filadelfiaförsamlingen, Dorotea 
på bankgiro 358-8910

Filadelfiaförsamlingen, Dorotea

358-8910

eller Swisha nummer123 288 24 05

dorotea.pingst.se

Rikta telefon-

kameran mot 

rutmönstret så 

får du se oss!
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Kapell på utställning
Församlingens första kapell i Ava-
träsk var med på utställning i 
Biblio teket 12 oktober. 

Det var förstås Sam Vesterberg och 
Kari Hahne som var här med sin 
vandringsutställning och turné.


