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Hej Alla saknade vänner!

Mitt i cORONa finns ORON och mitt i oROn finns RO. 

Med de orden börjar vår lilla ljusvandring som vi ordnat i skogen
bakom huset. Den avslutas i en glänta där vi fixat en mysig grillplats
med bra yta för att kunna hålla avstånd.
Jag hoppas och tror den har blivit uppskattad av många dom senaste
månaderna, att kunna ha umgåtts med släkt och vänner på ett säkert
sätt.
På ljusvandringen finns också bibelordet: 
Jesus säger: "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig." Joh
14:1

Att hitta ro i vår oROliga värld just nu är inte lätt men vi har vår Herre
att luta oss mot. Och han står alltid stadigt när det allt gungar omkring
oss. 

"Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets
högra hand." Jes 41:10

Vi har hittat en ro vid vår grillplats i skogen. Dels så är det lugnt och
stilla, dels ger orden på ljusvandringen dit ett hopp.  Få ro i själen en
liten stund betyder mycket inte minst för de många små som passerar
vårt hem. Att de en liten stund kan få trygghet och ro i livet. Att se det
lilla barnet komma håglös och blek i ansikte och kropp och att sen se
barnet växa och få liv och färg i ansiktet och börja blomma. Det är
något speciellt.De får under lugn och ro samla ny kraft till resten av
deras resa. Jag hoppas att alla ni har något/någon som ger er ro, tröst
och trygghet. 

"Frid lämnar jag efter åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Joh.
14:27

Guds Frid och kram 
Sofia Abrahamsson
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Vi vill uppmuntra er att be mycket under dessa tider. För församlingen,
för dina vänner, familj, och Finspång med mera. Det finns mycket att
be för.

När vi inte kan träffas i samma utsträckning så kanske det kan kännas
svårare att få hjälp med bönen i det som du bär på i ditt hjärta.
Vill du ha hjälp i bön så finns alltid vi pastorer till hands! Ring, smsa
eller maila om du har något på ditt hjärta.

Nu när vi har detta veckobrev så finns det också möjlighet för dig att
dela böneämnen med församlingen om det är något du vill ska delas.
Vi kommer att ha en sida i nyhetsbrevet där vi skriver med böneämnen
och tacksägelseämnen. Hör av dig via mail till  Olivia eller Joakim om
det finns ämnen som du skulle vilja dela i nyhetsbrevet också.
Mailadresser finns på nästa sida.

Gud Välsigne Dig!
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Gultebo - Styrelsemöte
Vi vill informera om att Gultebo har

styrelsemöte 
13 februari kl 19.00 via Zoom. 

 
För mer info eller frågor hör av dig till: 

Magnus Johansson 073-778 56 28
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Gudstjänst via Zoom
TACK alla som deltog på församlingsmötet via zoom den 24 januari!
Det var kul att så många kunde vara med!

Vi i församlingsledningen och vi pastorer är väldigt nyfikna på vad ni
som församling tyckt om de varianter av gudstjänst vi försökt oss
på sen innan jul. Vi kommer att testa Zoom igen nu på söndag (mer
info nedan). Men vi har ju tidigare visat diverse klipp på vår
Youtube-kanal. Har du tankar kring detta vill vi uppmuntra dig att
mail till Olivia eller Joakim. Mailadresser finner du i gråa rutan här
nedan. 

Vi kommer testa att även ha gudstjänst via zoom. Så den 31
januari kl 18.00 kan du logga in på zoom och delta. En länk
skickas med i mailet för detta utskick men även de koder som kan
behövas finns nedan. (Det är exakt samma som till
församlingsmötet). Vi påminner om lathunden som skickades med i
förra veckans mail för en kort introduktion hur du loggar in. 

Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Kontaktuppgifter till våra pastorer
Olivia Liebgott
olivia.hallestadfriforsamling@gmail.com
tel. 0703 – 54 07 89
Joakim Liebgott
joakimliebgott@gmail.com
tel. 0709 – 46 77 47

Har du frågor eller vill komma i kontakt med styrelsen, hör av dig till
Ann Wahlström tel. 0703 – 28 90 88 
(Lämna meddelande om du inte får svar)
Roland Axelsson tel. 0762 – 98 27 85
Det går även bra att maila till ordf.hallestadfriforsamling@gmail.com
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
Grupp 1       Lotta P                                   v. 4 – 5
Grupp 2       Eva-Britt o Kristina            v. 6 – 7
Grupp 3       Nina och Örjan                    v. 8 – 9
Grupp 4       Aagot                                     v. 10 – 11
Grupp 5       Sofia och Mikael                 v. 12 – 13 
Grupp 6       Anne-Marie                          v. 14 – 15
Grupp 7       Margareta                            v. 16 – 17
Grupp 1       Lotta P                                   v. 18 – 19

 
Har du frågor, slå en signal till 

Aagot 0705 – 589080

@sonstorpsmissionskyrka

@hällestad friförsamling

@sonstorpsmissionskyrka

Vi vill påminna om att vi på söndagar visar en hälsning nu i juletid på
vår Youtube-kanal Hällestad Friförsamling. Lagom till kl 11 på

söndagar lägger vi upp en video! 

Sociala medier


