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Jag skulle kalla mig själv en väldigt organiserad och strukturerad
person som inte gillar plötsliga förändringar jag inte räknat med.
Corona var i och för sig en relativt långsam och utvecklad förändring,
men en förändring alltsammans. Jag hade planer och förväntningar på
året, en längtan efter att kyrkan, församlingen, cellgruppen och vänner
skulle hjälpa mig att växa i tro. Jag har aldrig känt att jag klarar av det
själv, jag är inte modig nog. Jag kan inte be, jag kan inte läsa bibeln, jag
kan inte fatta mod att sträcka mina händer till min pappa. Jag tror att
många ungdomar känner igen sig i detta.  

Det jobbiga (men egentligen helt fantastiska) var när jag insåg att jag
själv är allt jag har. Gemenskapen är såklart en stor del av det hela,
men allt börjar och slutar ju faktiskt bara med en sak, eller ja, två; jag
och Gud. Den jobbiga delen var den att det inte finns någon modell för
hur eller vart jag skulle börja. Jag har en tendens att bli frustrerad när
instruktioner är för oklara eller när det inte finns ett facit, så när jag
skulle ge mig in i bönens och bibelns oändliga värld gav jag bara upp
istället. Samtidigt så fanns det alltid en vilja att dyka i. När allt annat är
inställt så inser man ganska snart att man har all tid i världen att göra
annat, varför inte då spendera sin tid med Jesus? Det blev så verkligt
att jag, alltså du, måste ha din egen relation med Jesus för att det ska
fungera. Jag behövde därför bestämma mig för vart jag ville lägga mitt
fokus!  

Jag kan inte säga att det förändrades på en dag, men genom ett
stressfullt skolår har jag sakta men säkert gått djupare i bibeln och
försökt ta tid till Jesus. Jag tror just att det svåra med bibeldelen alltid
låg i en baktanke att det var något som jag var tvungen att läsa. Nu har
det istället skiftat till en stark vilja att lära känna Gud, och jag tror att
mycket av det beror på något jag hörde i ett panelsamtal från en kyrka.
De diskuterade just rutiner och hur man får en närmare relation med
Jesus. En av tjejerna nämnde då att något man faktiskt kan göra är att
be Gud att han ska väcka en hunger i ens hjärta, en hunger efter mer
av honom. Gud kan hjälpa oss genom att stärka vår längtan! Det är
roligt också, då de angående hunger nämnde, att ju mer man ”äter”,
desto hungrigare blir man. Jag kände igen mig i det väldigt mycket, för
när jag väl började läsa bibeln, ville jag (efter bra lång tid ska jag
tillägga) läsa mer. Samma sak med att vara i Guds närvaro, till slut blir
man beroende av hans närvaro! När jag förstår vem jag är UTAN
honom, så måste jag ha MER av honom!  
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med. Detta på grund av att strukturerade jag vill ha instruktioner för
hur man gör, vilket blir svårt när bön är annorlunda för varje individ.
Det finns hundratals olika saker vi skulle kunna be för varje dag, så
varför finner jag inga ord när jag väl försöker be? Jag hoppas, och vet,
att jag en dag kommer ha så mycket att säga till Gud att bönetimmarna
inte kommer räcka till, men just nu känner jag frid i att bara vara i hans
närvaro och be att Gud ska väcka mitt bönehjärta. Min långa resa har
ju trots allt bara börjat, och jag tror aldrig man blir så gammal att man
känner Gud utan och innan. Du lär inte känna Gud på några timmar,
det är en livslång resa. Visst är det underbart och spännande!   

Denna pandemi har stärkt många Jesusrelationer, medan andra har
försämrats avsevärt. Jag ville bara dela med mig av min resa det
senaste året och lite av vem jag är.  

Till slut vill jag bara avsluta med att berätta en rolig grej! Under samma
kväll som jag skrev detta satt jag och lyssnade på en lovsångskväll från
samma kyrka jag nämnde tidigare. Jag funderade på att sluta titta och
istället gå och lägga mig, men jag stannade ändå kvar. De började
spela en låt jag aldrig hört förut, men jag kände direkt att den talade
om precis det jag tänkte på. Jag försökte hitta namnet på låten, och
eftersom Gud är den han är och pekar ut saker åt oss, fann jag att jag
hade scrollat förbi exakt den här låten på YouTube bara några timmar
tidigare och hade valt en annan lovsång jag tyckte verkade mer
intressant. Låten heter ”Dear God” av Cory Asbury. Det verkar som att
Gud ville att jag skulle höra den, och det behövde jag! Jag tror kanske
att han vill skicka med den låten till er också, för Gud vill inte att vi ska
ge upp, han vill att vi ska försöka om och om igen!  

Gud älskar er! 
Hanna Adolfsson
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Det blir ju inget Åre-läger under sportlovet i år.
Supertråkigt så klart, men om man följer Space
instagram så kommer saker att dyka upp under

veckan som man kan va med på bl.a. andakter och
poängjakt! 

@spacesonstorp

Böneämnen

- Be för en kvinna som fått
cancerbesked

- Be för kristna ungdomar som saknar
den kristna gemenskapen 

- Be för att fler ska vilja och kunna
ansluta sig till våra digitala

gudstjänster
- Att Anden förbereder församlingen

för det nya livet efter
nedstängningarna



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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 Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

 
Välkommen att fira gudstjänst med oss!

 
(Tidigare Zoom-gudstjänster finnas titta på i efterhand. 

Sök Hällestad Friförsamling på Youtube.)
 
 
 



Hej!

Information om församlingens ekonomi.
Den totala kostnaden, just nu för hela bygget, är c.a. 3,2 miljoner.
Vi har, till dags datum samlat in c.a. 750 tusen, vilket känns mycket
bra. 

Vi kommer nu under våren att söka bidrag från dels Allmänna
Arvsfonden och från Myndigheten för stöd till trossamfund. Hoppas
att dessa två ansökningar mynnar ut i positiva svar till sommaren.

Nu till församlingens övriga ekonomi. Vi har sedan årsmötet i
september kunnat hålla näsan ovanför vattenytan, men nu i januari
månad så har vårt offrande sjunkit med ca. 30 000 och nu under
februari månad så har vi extra stora kostnader med bl.a.
arbetsgivaravgifter m.m. 

Styrelsen önskar nu att ni som medlemmar tänkte lite extra på
församlingens ekonomi och ger ett extra offer eller lägger in en
automatisk överföring så vår kassör inte behöver få fjärilar i magen
inför varje månadsskifte.

Vi vet att det är tufft för många under dessa tider, men vi skulle vilja
känna trygghet som församling och komma ut starka när allt detta är
över.

Guds Frid önskar Jan Abrahamsson
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
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

123 362 26 51 123 112 11 51123 362 26 51
(märk med

mission)

Vill du stötta oss ekonomiskt?


