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second Hand-butiken har ständigt mycket 
besökare och stor omsättning. och lite extra 
blev det vid 1-årsjubileumet i september.

Program oKtober - janUari

fem lyckliga grabbar i samband med deras dop den 30 
september. f.v. Petrus, arvid, johannes, William & otto
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Kyrkan som aldrig sover

När dagen i kyrkan, fylld av samtal och möten, 
var över och jag skulle med bussen hem möter 
jag en massa barn och föräldrar foajén. De ska 
öva till en julmusikal och mitt i röran finner 
jag några av lovsångarna som ska öva inför sön-
dagens gudstjänst. 
Jag är tacksam för att få leva mitt i detta. För 
mig är allt arbete meningsfullt. Jag ser nämli-
gen varje vecka hur tron på Jesus ger nytt hopp. 
Jag ser också vanliga människor möta andra, 
alldeles vanliga människor, med kärlek. Jag ser 
väldigt olika människor ta varandra i handen, 

samarbeta och bygga Guds rike tillsammans. 
Det är stort och det är hoppfullt! 
Men mitt i myllret är det gott att stanna upp för 
att lyssna, reflektera, bedja och läsa. Guds-
tjänsten varje söndag är hjärtslaget utan vilken 
Pingstkyrkan inte skulle leva. I Gudsmötet finns 
källan, motivationen och kraften till allt arbete.
Är du sugen på att vara med? Är du kanske en 
av ”församlingens vänner”? Häng på! Du är 
varmt välkommen!

Ulf Sundkvist  - Pastor och föreståndare

Det sjuder av liv. Pingstkyrkan har blivit ”församlingen som 
nästan aldrig sover”. jag trodde jag kom före alla andra i 
morse, men i kaféet var det redan fullt pådrag. Potatis ska-
lades och laxen rensades. Jag fick några trevliga gomorron 
innan det var dags för dagens första samling; morgonbön.

lörDag 8 Dec kl 15  
ocH kl 19
sönDag 9 Dec kl 17

jUlKonsert
med Pingstkyrkans sol i s ter, körer och orkester

biljetter säljs på blt, 
på café ankaret och  
Pingstkyrkans second 
Hand på bergåsa.  
överblivna biljetter 
säljs vid entrén.
Plats: Pingstkyrkan,  
V. Köpmansg 5

Under hösten fortsätter vi arbetet med att nå budgetmålet för 
våra insamlingar. Just ni ligger vi under vårt mål, men med ditt 
bidrag blir det möjligt. Söndagen den 28 oktober ges aktuell 
information och söndagen den 25 november blir det höststäd-
ning av ekonomin med en stor insamling och kollektgång.
Gud välsigne dig och tack för dina gåvor.

Markus Lundström och Ulf Sundkvist, Styrelsens ordförande 
respektive föreståndare

tabellen visar hur 300 personer genom 
ett kontinuerligt givande på månadsbasis 
når målet för insamlingar i kärnverksam-
heten – församlings- och missionskassan 
(2 592 000 per år).

Hjälp oss att förändra världen 
– bli månadsgivare!



3

O
k

T
O

B
E

R
 

T
i

l
l

 
j

A
N

U
A

R
i

 
2

0
1

3

27 lö 18.00 sjukhuskyrkans höstmöte, jonas Pramwall 
28 sö 10.00 bönemorgon
  11.00 gudstjänst för små & stora. ”Att vara med Jesus” göran olsson, 

barnrådet, barnvälsignelse, ekonomi info.

30 ti 12.30 sopplunch med bibelsamtal, 20:-, övre salen
  19.00 cafémöte i aspö missonshus med sångarduon friska fläktar.
31 on 10.30 bön
  18.00 bön 18-20
1 to 09.00 ekumenisk bön i stadsförsamlingen
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Människor som mötte Jesus”
2 fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
  20.00 Ungdomssamling med extra allt, lovsång, musik m.m.
3 lö 09.00  bön på bryggareberget
  16.00  Ungdomsworkshops, avslutas med mat & film  
4 sö 10.00 bönemorgon
  11.00 Gudstjänst med tacksägelse för de som flyttat hem till himlen, nattvard. 

göran olsson, ungdomar, jarn-allan josefson  
7 on 10.30 bön
  18.00 bön 18-20
8 to 09.00 ekumenisk bön i Pingstkyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 cafémöte med lP-vännerna
9 fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
10 Lö 18.00 höstkonsert ”Sånger om livet” fri entré, Pingstkyrkans solister 

och orkester, Patrik gullbing band gästartist: Kim stranne, insamling, 
eftersits i café ankaret 

11 sö 10.00 bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. ”Att dö och uppstå med Jesus”  

Predikan: Ulf sundkvist, sång: ann & calle malmstedt  
13 ti 14.00 mötesplats för daglediga: christer Hultgren & lennart olsson
14 on 10.30 bön
  13.00 andakt fridlevstad
  14.15 andakt elineberg
  18.00 bön 18-20
15 to 09.00 ekumenisk bön i frälsningsarmén
  14.30 andakt Vitus elena
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
  18.30 andlig vägledning ”Människor som mötte Jesus”
16 fr 14.00 andakt Kungshöjden
  19.30 after8 - samling för ungdomar
17 lö 18.00 församlingskväll inför 2013
18 sö 10.00 bönemorgon
  11.00 gudstjänst med söndagsskola. ”En evighet med Jesus” Predikan Ulf sundkvist 
20 ti 12.30 sopplunch med bibelsamtal, 20:-, övre salen
21 on 10.30 bön
  18.00 bön 18-20
  19.00 stand Up med Jonas helgesson ”MÄNNISKOVÄRDE”  

entré 60 kr, inget förköp, 50 % rabatt för studerande, barn upp till  
12 år gratis. frivillig insamling till handikappsarbete i Peru

Program oktober till jul
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22 to 09.00 ekumenisk bön i amiralitetskyrkan
  18.00 Rödebygemenskap med fika,Friska fläktar, Karlshamn, Filadelfia 

rödeby
  18.30 cafémöte med lP-vännerna
23 fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
24 lö 10.00 Kvinnofrukost på café ankaret - vi uppmuntrar och stöder varandra. 

gemenskap runt borden, lovsång, bön och förbön. anmälan senast 
22/11 till 0733-865361. 

25 sö 10.00 bönemorgon
  11.00 missionsgudstjänst ”Jesus i Mellanöstern”, caroline jansson,  

sång: anna stolpestad & malin gullbing, kollektgång

27 ti 19.00 cafémöte i aspö missonshus med Ulf sundkvist och strängmusiken.
28 on 10.30 bön
  18.00 bön 18-20
29 to 09.00 ekumenisk bön i metodistkyrkan
  17.00 Kring Ordet! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
30 fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
1 lö 09.00 bön på bryggareberget
  16.00 Julfest för små och stora, julmusikal, bibelutdelning och annat skoj
2 sö 11.00 adventsgudstjänst med söndagsskola, göran olsson, Ulf & louise 

sundkvist, sång: Kör under ledning av carina Holmesson  
5 on 14.00 adventsfest elineberg
  18.00 bön 18-20
6 to 09.00 ekumenisk bön i möllebackskyrkan
  18.00 Rödebygemenskap m fika, Ukulelegruppen Brömsebro, Filadelfia Rödeby
  18.30 cafémöte med lP-vännerna
7 Fr 14.30  Andakt Adlersten, Safiren
  19.30 after8 - samling för ungdomar
8 Lö 15.00 Julkonsert med Pingstkyrkans 

solister, körer och orkester
  19.00 Julkonsert med Pingstkyrkans 

solister, körer och orkester
9 sö 11.00 adventsgudstjänst i övresalen, louise 

& Ulf sundkvist
  17.00 Julkonsert med Pingstkyrkans 

solister, körer och orkester  
12 on 13.00  adventsfest fridlevstad
  18.00 bön 18-20
13 to 09.00 ekumenisk bön i mariedalskyrkan
14 fr 19.30 after8 - samling för ungdomar
16 sö 11.00 gudstjänst, tomas jönsson med 

band. seniorernas jullunch efter 
gudstjänsten  

19 on 18.00 bön 18-20
23 sö 11.00 adventsgudstjänst, göran olsson, 

sång: emelie lindén  
24 må 15.00 jul i gemenskap på café treg
26 On 17.00 Julfika på Café Ankaret, Göran Olsson 
  18.00 bön 18-20
30 sö 11.00 gudstjänst, rupert lindén 

6 sö 11.00 förbönsgudstjänst med nattvard inför 
2013

13 sö 11.00 Församlingens årshögtid

födelsedagar
50 år:
14/11 Boar Bukr

60 år:
14/11 Hans Walde
4/12 Mona Fredriksson

65 år:
28/11 Marianne Andersson
1/12 Sonny Olofsson

70 år:
17/11 Margit Magnusson

80 år:
26/11 Stina Ulvsgärd

85 år:
13/11 Birgit Holgersson

medlemsnytt


