Den här tiden kännetecknas av så mycket runt oss av osäkerhet, oro, obehag,
rekommendationer och restriktioner och nyheter. Jag önskar också att tiden ska
känneteckna för dig vad församlingen vill stå för: trygghet, gemenskap, glädje, hopp, tro och
medmänsklighet. Den har alltid stått för detta men vi kan behöva påminnas ännu mer om
det, när vi nu blir upptagna av mycket annat som sker runt oss.
I det stora perspektivet så vill Gud att församlingar ska finnas. Han har utsett den till sina
”händer och fötter” i denna världen så den är ytterst Hans. Församlingen bör vara en plats
att kunna komma till som både lättad eller tyngd, hel eller bruten, där vi tillsammans får
hjälpas åt, bära varandra, ge hjälp vidare och sprida tro och liv.
Har vi varit borta i en vecka och kanske mer så säger vi ofta till grannar, familj,
vänner…Välkomna hem! Och nu möts vi ju igen efter månader av att vi inte mötts till
gudstjänst och bön och jag vill varmt säga:
Välkommen hem till församlingen igen!
Hemmakänslan är olika för oss i våra egna hem. Vad skapar trivsel och hemkänsla och vad
gör det inte!? Vad står hemmet för?
Vad kännetecknar Ditt hem och mitt? Det är vi med och styr. Vad vill vi skapa för känsla i
våra hem för oss själva och andra? Hur öppet är hemmet?
Det är viktiga frågor att ställa och att föra med det in i församlingen, även om det inte går att
jämföra rakt av, det vet vi ju…det är så mycket mer människor, åsikter och lokaler, men
känslan, kulturen i församlingen den är Du och jag med och formar och styr över. Hur vi
pratar, hur vi bemöter varandra… Jag hoppas vi är rädda om våra egna hem och att vi är
rädda om församlingen! Och jag hoppas att Du vill vara med och dela gemenskapen här.
Vi har nu öppnat upp för gudstjänster och varit igång i med det sedan mitten av september
och jag är tacksam för att se oss komma samman igen. Samtidigt som denna tiden gör att vi
är mer skingrade, inte minst när förkylning sätter till.

Jag hoppas att den här tiden inte har gett oss andra vanor, så församlingen och gudstjänster
tappas bort! Jag upplever att vi behöver varann mer än nå´nsin, vi behöver söka Gud
tillsammans och vi behöver stärka allt vad församlingsgemenskap heter. Tillsammans vill jag
jobba!
I Apostlagärningarna när så mycket människor kom till tro på Jesus och en
gemenskap/församling behövdes och började ta form, så står det i apg.2:44: ..”De troende
fortsatte att samlas..” Det är vad vi behöver göra också. Vi behöver samlas, vi behöver
varann, vi behöver fortsätta, framåt, hoppfullt, trosvisst.
Vi har olika känsla för församlingen och har du tappat den, så blås liv i tron på församlingen
igen!
Jag hoppas att ung, medelålders, äldre ska fortsätta vara med, komma tillbaka, eller hitta in
för första gången.
Jag älskar församlingen och vet att det förändrar oss och andra när vi gör det. När vi talar
gott om den och ser potential och växtkraft i den. Allt är inte guld och gröna skogar i en
församling, vi är människor, men den har med Gud att göra. Det ligger på Hans hjärta. Vi
läser i Kol.1:18 ”Och Han är huvudet för kroppen, kyrkan…” Det är skillnaden från många
andra sammanhang.
”mitt hem, min borg” – av trygghet, vila, skydd, kärlek och påfyllelse av kraft. Låt det
känneteckna våra egna hem och församlingshemmet!
Gud älskar Dig! /Kram Linda

Nya medlemmar!
Söndagen den 18/10 så välkomnade vi familjen Romhagen som består av Ruben och Elin och
deras lilla dotter Britta. De uttryckte att ”vi har längtat efter att få gå med här”! Så roligt att
fler kommer till vår gemenskap.
Känn Er varmt välkomna hem till oss familjen Romhagen!

Barn & familj!
Hej!
Vilken glädje det var när vi äntligen drog igång Äventyret igen i september! De söndagar då
vädret varit bra har vi träffats utomhus på fritidsgården, de senaste gångerna har vi varit i
Barn-och Ungdomslokalerna. Det känns som att Äventyret varit efterlängtat av både barn
och ledare.
Till vår stora glädje har BibleKidz startat igen. Elvira Skarstedt har tagit över som ledare för
gruppen. De har redan hunnit ses ett antal måndagar under hösten. Ett härligt gäng!
PausLight träffas som vanligt varannan fredag.
Lördagen den 24 oktober hade vi en härlig barnkördag. Sara Wittgård, musikkonsulent från
SAU, lärde barnen sju nya sånger under dagen. På kvällen bjöd vi vi in barnens familjer på
konsert. Temat för sångerna var ”Gud är kärlek”. En lyckad dag med sång, gemenskap och
lekar.
Den 15/11 är det familjegudstjänst. Det blir bibelutdelning, drama, sång mm. Missa inte det!
Vi planerar just nu även inför sportlovslägret ”Orsa21”, mer information kommer snart.
Vi är så glada över att vi har så många barn och familjer i vår församling. Vi önskar att ni är
med och ber för alla ”dessa små” och deras familjer. De är vår församlings framtid.

Det finns även plats i vårt härliga ledargäng för dig som kanske funderar på att hjälpa till på
något sätt. Det finns alla möjliga uppgifter! Allt från undervisning till att vara det där extra
knät att sitta i. Du är så behövd och välkommen.
/Caroline

Pingstliljan
Hej! Nu är hösten här på riktigt, de vackra sprakande höstfärgerna har börjat falla till marken
med all blåst och regn! Då tar vi på oss gummistövlar och galonisar och går ut och plaskar i
vattenpölarna! Vi på Pingstliljan är mitt uppe i våra projekt, och gemensamt på förskolan har
vi temat Förändring. Vi har på varje avdelning vårat eget projekt, där vi utgått från
barngruppen och deras intresse. Äpplet hur ser det ut, hur luktar och smakar det? Hur
förändras växterna från vår till höst? Kartor, vart är vi på väg? Känslor, hur ser de ut? Ja ni
hör, det är mycket spännande på gång!! Även att det är mest som vanligt på förskolan, så är
det ju inte som vanligt ute i världen. Och vi på förskolan har också fått tänka till och ’Corona
anpassa’ oss. Så i advent får vi inte bjuda in alla förskolor i Tenhult till vår adventssamling,
och det blir inget Lucia som vi bjuder in till, utan det får vi fira själva här på förskolan! Vi är
glada för alla barn som går här på förskolan och att vi har många fler som vill komma till oss.
Vi är tacksamma för era tankar och böner för Pingstliljan! Önskar er en fortsatt fin höst och
kommande adventstid, Ta väl hand om dig! /mvh Vi på Pingstliljan.
Mer du behöver veta just nu:
Golvet håller på att läggas i kyrksalen och har du möjlighet så kika in! Det blir såå fint! Och
det blir festligt när vi kommer kunna öppna upp den delen också! Det görs ett fantastiskt
jobb och har gjorts under flera år! TÄNK att vi nu är inne på upploppet med renoveringen
och fått/får så fin kyrka!!!! Här vill vi mötas, i alla åldrar, nya som ”gamla i gården”, frälsta
och nyfrälsta och icke-troende. Spännande vad Gud vill göra bland oss!
Vi fortsätter med våra gudstjänster kl.10 och 11.30 i sidosalen tills kyrksalen är klar. Håll
utkik i våra olika ”kanaler”. Än så länge så serveras ju inget stort kyrkfika men vi vill
uppmuntra till att ta med dig din egen fikakorg, så kan dom som vill stanna kvar en stund till
efter gudstjänsten.
Om ett tag kommer vi kunna ha en gemensam gudstjänst alla tror vi, då vi får mer
säkerhetsutrymme och antalet besökare ju har höjts till 300 pers. Men som med alla
sammanhang i den här tiden så följer vi utvecklingen av pandemin och det kan komma att
förändras snabbt det som planeras, det vet vi. Men vi ser hoppfullt framåt! ”Gud, led oss!”

Planerat för jul & nyår:
Julafton 24/12 kl.22 så är det ekumenisk gudstjänst i Allianskyrkan.
Vi har ingen gudstjänst den 27/12.
Nyårsafton 31/12 kl.16 så är det ekumenisk nyårsbön hos oss i Pingstkyrkan.
Söndag 3/1 så är det gudstjänst och så rullar det på sen hoppas vi.
Alphakursen har kunnat startat med fyra deltagare som är med. Jätteroligt! Den sker digitalt,
en ny satsning i den här tiden. Vi ber för Alpha och hoppas på fler kurser framöver!
Bönen på onsdagar kl.10 har pågått i flera veckor och from ons 4/11 så startar vi även
kvällsbönen men SE HIT, tiden ändras från kl. 19 till 18.30. Med förhoppning att fler tilltalas
av en lite tidigare tid.
Bönen förenar! Att be är en fantastisk tillgång! Bönen är navet i kyrkan!
Var med och ge av dina pengar!
Jag vill uppmuntra oss att vara med och ge av våra pengar till församlingens verksamhet.
Här kommer swishnr:
Församlingskassan:123 093 83 24
Missionskassan:123 453 76 76
Fastighetskassan: 123 427 96 00
Kontanter går att lämna vid våra gudstjänster!
Kontakt:
www.tenhult.pingst.se
Instagram: pingsttenhult / Facebook: Pingst Tenhult
aldste@tenhult.pingst.se / styrelsen@tenhult.pingst.se
linda.sundman@tenhult.pingst.se /caroline.karlsson@tenhult.pingst.se
forskolechef@pingstliljansforskola.se telnr:036-33 11 288

