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Vad underbart det är när våren är på gång igen! Varje år blir jag lika
förundrad över fåglarna som kvittrar, blommorna som tittar fram med
vackra färger och solen som lyser över klarblå himmel. Hoppet vaknar.
Livet återvänder. 
Men alla dagar är ju trots detta inte alltid på topp. Det finns mycket i
världen som får oss att bli oroliga. Det är ganska lätt att räkna upp saker
som kan tynga oss. 
När jag känner mig nedstämd eller modlös så brukar jag lyssna på
lovsång. Inte för att jag just då känner för att lyssna på eller sjunga
lovsång, jag vill helst bara ligga med huvudet under täcket, men jag har
märkt att när jag gör det så händer något i mig. I en lovsång är texten: 
“Sjung ut hela himlen
När vår lovsång stiger bojor bryts
Murar faller
Allt som anda har sjung ut Hans lov”
 
Att jag fokuserar på Jesus istället för på mina problem, prisar honom för
att han är god trots hur situationen ser ut, får bojor att brytas och
murar att falla. Efter att ha sjungit lovsång så brukar jag känna hur det
lättar och jag är gladare. Mina omständigheter och bekymmer är oftast
likadana efteråt, men jag har blivit förvissad om att jag inte är ensam, att
Gud är med mig när jag möter det som känns tufft.  
 
Vi kan själva välja på vilket sätt vi gör det eller vilken musikstil vi föredrar,
men vi har fått ett gudomligt löfte som säger att när Gud blir upphöjd så
drar Han alla in i sin härlighet. I Psalm 91:1 står det: Den som sitter under
den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger ”I
Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. 
 
Lovsång öppnar vägen till himlen! För mig sammanfattas det i Psalm
103:1-5:
 
Lova Herren min själ, ja hela mitt inre ska prisa Hans heliga namn!
Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar, 
han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, 
han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och
barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en
örn. 
 
Kram till er alla från Hanna Alvarsson 
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Hej Församlingsmedlemmar!

Styrelsen hade i onsdagskväll ett digitalt möte och då fick vi reda på den
ekonomiska statusen i församlingen. Glädjande var att månadsoffret har
ökat mellan jan och mars, så nu börjar vi närma oss budgeten. 

Nu kommer nästa steg när det gäller våra nya lokaler, som ska inredas
så att dom blir funktionella och flexibla för vår verksamhet. Vi såg då att
offrandet till byggnadskassan hade minskat oroväckande mycket, så nu
vädjar vi till oss medlemmar, vill vi vara med och bidra till möbleringen
av dom nya lokalerna. Då kan vi antingen lägga in en valfri summa som
kommer in varje månad eller skicka in en speciell gåva till möbleringen.

Hoppas nu att detta känns viktigt, så lokalerna är färdigmöblerade när vi
inom en snar framtid hoppas kunna öppna våra verksamheter.

För styrelsen
Jan Abrahamsson

123 362 26 51
(märk med

mission)
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Vill du stötta oss ekonomiskt?

Böneämnen
- Be för Tonårsbibelskolan i sommar

- Be för våra konfirmander
- Be för våra läger och planeringen kring dessa
- Be för de som varit långvarit sjuka i Covid19

- Be för processen med att hitta ny ungdomsledare
 



Som ni vet kommer Andreas att avsluta sin tjänst hos oss i slutet av
denna månad. Vi är många som är oerhört glada för det som Andreas
gjort under dessa år hos oss, och lika många som så klart tycker det är
tråkigt att han lämnar oss. Men vi vill ju ändå skicka iväg honom med
våra tack och lycko-önskningar för hans framtida livsresa.

Men så klart kan vi ju inte, som i nuläget knappt behöver nämnas, 
 träffas och tacka av honom som vi skulle vilja. Vi hoppas kunna ha
någon sorts fysisk avtackning längre fram i sommar. MEN, efter Zoom-
gudstjänsten den 28 mars finns det möjlighet att stanna kvar digitalt
och samtala med, säga något till, säga hej då eller vad det än må vara
till Andreas 

Så var gärna med under på gudstjänsten via Zoom den 28 mars och
tillhörande gemenskap med Andreas efteråt.

Länk till Zoom-gudstjänsten är samma som vanligt och tycker upp i
mailutskicket samma vecka. (Det går också att använda tidigare länkar)
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Församlingsinformation

Den 17 mars kl 19.30 kommer vi att ha församlingsinformation. Vi
kommer att ses via Zoom (samma länk som till gudstjänsterna).

Har du funderingar och frågor som rör församlingen är du
välkommen att ta med dessa till denna virtuella träff. 

 
Om du inte hittar länken kan du använda inloggningsuppgifterna

nedan. Du kan också via din kamera på telefonen scanna qr-koden
som då kommer ta dig direkt till mötet.

 
 Meeting ID: 620 675 1799

Passcode: FbZ9HA
 
 

17 mars 19.30
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Vecka 11 kommer Tisdagsklubben att dra igång igen!
Utomhusaktiviteter är det som gäller, men vi tycker ju så klart
att det är fantasiskt att den verksamheten kan komma igång! 

Kolla in jesustillbarnen.se



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

nyhetsbrev
Hällestad Friförsamling
v 10 2021

 Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

 
Välkommen att fira gudstjänst med oss!
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
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
(märk med

mission)

123 362 26 51 123 112 11 51

Vill du stötta oss ekonomiskt?


