
pingstkyrkan dorotea 
November/december 2022

Allt är inte mörker

  PRO-
GRAM

SÖNDAG 4 DECEMBER
16:00 Gudstjänst
Elin och Stanley Almqvist. 
Natt vard och kyrkfika.
TISDAG 6 DECEMBER
17:30 Tisdax
19:00 Bibel & bön

SÖNDAG 11 DECEMBER
16:00 Julavslutning Tisdax
Fika, sång och småpyssel för barn och 
vuxna. 

SÖNDAG 18 DECEMBER
16:00 Sånger i advent
Med Christer Jonsson, Vilhelmina.

FREDAG 6 JANUARI 2023
16:00 Årsmöte
Stanley Almqvist Nattvard och kyrkfika. 
Ordinarie årsmöte.

allt detta skall brännas, förtäras av 
eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss 
given. Väldet är lagt på hans axlar, och 
detta är hans namn: Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfur-
ste.

Jesaja 9:2-6 .

Vi längtar efter ljus och fred. Vi har 
alltid gjort det – så länge vi varit 
rädda och flytt från krig och våld. 

Varje jul läser vi profeten Jesajas 
förutsägelse från 700 år före Jesus 
födelse. De längtade och hoppades, 
för en räddare skulle träda fram. 

Så Jesaja tröstade dem:  
Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. 

Oket som tyngde dem, stången på 
deras axlar, förtryckarens piska bryter 
du sönder … Stöveln som bars i stri-
den och manteln som fläckats av blod, 
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LÖRDAG 26 NOVEMBER: 

Öppet hus på julskyltningen 

… och visst kom de som var sugna på 
nybakat tunnbröd med skinka, kakor 
och kaffe. När Knut Isaksson tänt marschallerna 

kände han att julens upptakt krävde en 
stor fanfar i jultoner!

I husbandet fanns Johanna Svensson 
på piano, Elin Almqvist på gitarr och 
Knut Isaksson på diverse instrument.

Alla sjöng med i allsången. Annars blir 
det ju ingen allsång. 
Vi var väl 25 personer under de tre 
timmarna med julsånger och julfika i 
Pingstkyrkan i Dorotea.

Dagens affisch lovade allsång och fika till alla …



SÖNDAG 30 OKTOBER: 

Besök från Åsele
David Häggblad från Filadelfia i 
Åsele besökte oss sista oktober. 
En gammal vän som vi samarbetat 
länge med, senast genom Elin och 
Stanley Almqvist. 
Från Åsele hade David också med sig 
Roger Jakobsson, som berättade om 
psykisk ohälsa och att både vården, 

David Häggblad med gitarr och dragspel. Han talade om andedop och tungotal. 

kyrkan och 
Jesus har 
hjälpt. 
 Psykisk 
ohälsa är 
sjukdomar 
som alla 
andra och 
pingströ-
relsen har 
ett projekt 
om det.

Elna sjöng om barnet i Marias famn 
med hjälp av mamma Johanna.

Gunhild Löfgren läste både en egen dikt 
och poesi ur Bibeln.



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
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dorotea.pingst.se

Rikta telefon-

kameran mot 

rutmönstret så 

får du se oss!dorotea.pingst.se

VÅRT KONTATKBLAD GES UT AV PINGSTKYRKAN I DOROTEA. PRODUKTION OCH ©© STANLEY ALMQVIST OM INGET ANNAT ANGES

SÖNDAG 13 NOVEMBER: 

Besök från Vilhelmina
Inga-Lena och Leif Larsson från 
Vilhelmina hälsade på oss. 

Inga-Lena sjöng med oss och spela-
de piano. Leif predikade om ”Or-
det”. Hur ord formar och skapar. 

Inga-Lena berättade om händelser i 
livet som visar Guds omsorg. 


