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Bara bättre efter pandemin
När vi summerar våren efter
pandemin blir vi tacksamma.
Verksamheten har inte bara
återhämtat sig utan till och med
ökat.
Under våren har vi ofta haft runt
25 personer på gudstjänsterna. Det
är fler än innan pandemin.
Men människor är inte siffror.
Några har ännu inte kommit tillbaka. Även om nya kommit till saknar
vi dem.
Tisdax

tittade besökarna på tre sidor var.
Men nu tittar de på två sidor var.
Hemsidan får 250 besök i månaden.
Nu förbereder vi framtiden

Framtiden behöver andra resurser.
Vi har skrotat tramporgeln och den
gigantiska kopieringsmaskinen.
Och vi skaffar internet med wifi
i kyrkan. Barnen på Tisdax kan inte
ringa efter sina föräldrar annars.
Informationen från Pingst ffs kan
vi heller inte visa.
Bara som exempel på nutiden.

Barnträffen har dubbelt så många
barn som under coronan. Flera nya
är äldre barn och pojkar. Det har vi
saknat. Så nu saknar vi bara en
ledare till!
Vuxengruppen är stabil. Bara en
ny har kommit.
Inflyttning

Under våren har vi fått flera afrikanska vänner i kyrkan. Från ettåringar till medelålders. Flera är
pingstvänner sedan tidigare.
Hemsidan dorotea.pingst.se

Det enda som ökade under pandemin var vår hemsida. I höstas

Patrik och Agne tog kopiatorn och
tramporgeln med traktor.

SEDAN SIST:

Pingsthelg
På pingstdagen handlade det
om Anden förstås. Sånger,
predikan och gemenskap.

pingströrelsens erfarenhet av Anden,
och belyste det med Bibelns texter.
Har tungotalet tystnat, hemma och i
kyrkan? Det är frågan för oss i Dorotea.

Agne Nilsson och Elin Almqvist ledde
nattvarden

På pingstdagen var vi bara elva
personer. Men Elin är i alla fall glad
och välkomnar alla.

De gick runt i bänkarna som vanligt.

Stanley Almqvist talade om Guds
ande – vad annat en pingstdag?
Han berättade om sin egen och

Ordförande Agne Nilsson och sekreterare Patrik Edblom skötte föreningens
formaliteter. Sen fick alla fika.

SEDAN SIST:

Tisdax-avslut
Vid Tisdax sommaravslutning
hade barngruppen växt till
det dubbla under våren.
Tisdagen efter familjegudstjänsten,
24 maj, avslutades Tisdax vårtermin,

Vi lekte bland annat sten-sax-påse-race.

tillsammans med de vuxna och barn
som brukar komma.
Elin pratade om att sommarlovet
kan vara både härligt och besvärligt.
Men den som följer Jesus är aldrig
ensam. Sen sjöng vi, lekte och grillade korv.

En liten, liten modernisering

Det fula blå notstället var i vägen.

Stanley skruvade ihop den
nya ”talarstolen”.

Vi klarade att ta det stora steget
att flytta ut talarstolen som stått
där sedan kyrkan byggdes.
Ibland är det svårt att ändra sånt i
en gammal församling. Men inte i
Dorotea.
Notstället vi använde provisoriskt

Alla som provat är glada
och nöjda med bordet.

var opraktiskt och skymde sikten.
Elin fick i uppdrag att köpa in ett
lämpligt bord. Och Stanley skruvade
ihop det en lördag.
Och visst blev det bra: Stadigt att
stå vid, skymmer inte sikten och tar
ingen uppmärksamhet. Passar fint
ihop med inredningen.
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18 juni 16.oo Swahili-träff
Samtal, mat och gemenskap.

19 juni 16.oo Gudstjänst
Rose-Marie och Mikael Rönnberg,
kyrkfika.

3 juli 16.oo Gudstjänst
Elin & Stanley Almqvist. Nattvard,
församlingsmöte och kyrkfika.

7 aug 16:00 Gudstjänst
Elin & Stanley Almqvist. Nattvard,
församlingsmöte och kyrkfika.

13 aug 11:00 Titta in
Elin & Stanley bjuder på fika.

21 aug 16:00 Musikkafé
David Lindberg med vänner.

Gåva till församlingen juni 2022
Din gåva går till att hålla verksamheten igång och lokalen öppen.
Tack för ditt stöd!
Skicka till Filadelfiaförsamlingen, Dorotea
på bankgiro 358-8910
eller
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