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ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 

 

 

 

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte 

ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp” Jer 29:11 

 

Så tryggt att veta att Gud vet allt, även din och min och våra församlingars framtid. 

Hans är verket. 

Yonggi Cho frågade i hemlighet varför folk gick till hans kyrka där han var pastor. 

”Här predikar de hopp svarade många”. 

Det är ett viktigt budskap för detta nya år. Folket behöver hopp och det finns i Jesus. 

 

Arbetet i våra viktiga församlingar fortsätter. Vi ska ge våra byar, städer, samhällen 

det bästa.  

 

Nästa vecka är det Pingst pastor i Stockholm. Hoppas vi är många som ses då av oss 

norrlandspastorer. Ska bli så roligt att få träffa er och alla andra. Tänk att vi är så 

många i tjänst för Guds rike genom Pingst. 

 

Här nedan kommer några viktiga saker inför våren. 
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Öppen Bibel 

 

 

Denna vår startar vi i Älska Norrland bibelstudier på zoom. Våra pastorer här i norr 

kommer att undervisa och skapa möjlighet till samtal och frågor. 

 

Samlingarna är en gång i månaden på onsdagskvällar kl 20 och drygt en timme.. 

Vi startar  

15 februari med Maria Flodin från Timrå 

15 mars med Sara Wiberg från Sollefteå 

19 april med Mario Achi från Robertsfors 

17 maj med Ulf Sundkvist från Umeå 
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Du använder denna zoomlänk. Den finns också att hämta på Älska Norrlands 

hemsida. 

Sprid gärna detta i våra församlingar. 

 

https://us06web.zoom.us/j/82026620624 

 

M4 

 

Denna vår startar vi också en kurs i församlingsplantering. Vi har en infokväll via zoom 

den 2 februari kl 19. 

https://us06web.zoom.us/j/87413329908 

Kursen och utbildningen pågår i fyra terminer. Man träffas fysiskt en gång/termin och 

jobbar sedan med uppgifter på hemmaplan. 

Innan varje kurstillfälle tittar man på videofilmer med undervisning hemma och i 

teamen. 

Detta är för de församlingar som står i församlingsplanteringsarbete eller de som har 

planer på det. 

Man anmäler sig till mig Rolle. Avgiften är 5000 kronor för alla terminer. Det inkluderar 

material och undervisning, filmer. Tillkommer kostnader för resor och uppehälle vid 

samlingarna. Man kan söka bidrag på 5000 från Älska norrlandsfonden om 

församlingen behöver. (Helena Jakobsson Övik) 

Första samlingen blir i Skellefteå 17-18 mars med start kl 16.00. Vi håller till i 

Pingstkyrkan. Hotell bokar man själv. ( Finns möjlighet att sova på madrass i kyrkan.) 

 

Alla som anmäler sig får också länken till alla filmer med undervisning. Niklas Mörling, 

Rickard Svensson och jag kommer att medverka på första samlingen. På infokvällen 

kan du ställa frågor och bli mer inspirerad. 

 

Klöverträsk 

 

I december hann jag besöka Klöverträsk. Här jobbar Kennet Sandström. Det är ett 

mirakel verkligen att han är tillbaka i tjänst efter en alvarlig stroke detta år. Han är en 

stor inspiration för Norrbotten och oss alla här uppe. En församling med drygt 120 

medlemmar i ett litet samhälle. Det är otroligt starkt. 

https://us06web.zoom.us/j/82026620624
https://us06web.zoom.us/j/87413329908
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Denna helg hann jag också med Gällivare. Ca 40 mil från Skellefteå. Jätteroligt att 

åter få träffa kära vänner där. Mikael Lewin med fru sjöng och ledde både 

gudstjänst och lovsång. Efteråt hann vi också med en träff där församlingsledningen 

träffades. Roligt se att det var flera ungdomar med på mötet. 

 

 
 

Rolles reseschema 

 

14/1 Malå                                              17-19/2 Jakobstad 

22/1 Gäddede 

28/1 Gargnäs                                            5/3 Arvidsjaur  

29/1 Vilhelmina                                            26/3 Pajala 

29/1 Storvindeln                                            2/4 Arvika, Lindesberg 

5/2 Robertsfors                                               7/5 Åsele 
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Om du ser att jag är i närheten och vill träffas eller ha någon samling så hör av dig 

eller någon annan helg. Vissa helger har makarna Lind möjlighet att följa. Då sjunger 

de och vittnar. 

Krisgruppsmaterial 

 

Jag lovade i mitt förra utskicka att dela med mig av ett krisgruppsmaterial som jag 

varit med och tagit fram här i Skellefteå. Vi delar gärna med oss av det. Bra att ha 

om krisen kommer. 

 

Önskar er alla allt gott och en fin helg. Rolle 

 

Rolles mailadress rollepettsson@gmail.com (obs min nya) 

Rolles telenr. 0705790595 

Swishnummer Älska Norrland 1235446786 

Bankgiro 101-4661 Obs märk Älska norrland! 

 

 

 

 


