
Nyhetsbrev
Hällestad Friförsamling

Vecka 11



nyhetsbrev
Hällestad Friförsamling
v 11 2021 Korsstafetten

Att våga släppa taget
Jag vill dela med mig av en liten berättelse som jag skrev för många år
sedan, den har blivit aktuell för mig på senaste tiden igen. Jag kallar den
för en livsskildring
Dåtid – Nutid – Framtidsdröm

 
Den lilla vattendroppen
Den lilla droppen vaknar, alldeles omtumlad efter det flera tusen meter
långa fallet från molnets trygghet.
Hon ser sig oroligt omkring, vet inte var hon befinner sig.
Snart förstår den lilla droppen att det måste vara den plats som hennes vänner hade
pratat
så mycket om och längtat till.
Hon hade inte deltagit så flitigt i de samtalen eftersom hon var lite rädd för att lämna
tryggheten i molnet. Hon var nästan ensam kvar eftersom många av hennes vänner
hade gett sig av för länge sedan.
Ibland hade hon smygtittat på dem, hur de lekte tafatt i små vattenfall.
De såg så glada och fria ut.
Ibland ropade de på henne att komma ner, men hon vågade aldrig riktigt släppa taget.
Hon kände sig trygg i molnet och hade det bra, trots ensamheten, trots oron för att
molnet en dag skulle upplösas.

Allt detta tänkte hon på när hon hängde och kämpade i trädet och det gick upp för henne
att tryggheten i molnet inte längre fanns kvar.
Nu var hon helt utelämnade och ensammare än någonsin.
Hon känner att något drar i henne och vill få henne att släppa taget om grenen.
Den lilla droppen kämpar och kämpar, så mycket kraft går åt för att hålla sig kvar vid
denna 
falska och förrädiska trygghet att hon inte märker vilka möjligheter som finns runt
omkring.
Hon ser inte vattnet som rinner alldeles under henne, hon hör inte vännerna som ropar.
En dag orkar hennes lilla kropp inte kämpa längre.
Hon tappar taget och för andra gången i sitt liv faller hon.
Hon öppnar ena ögat för att se vart hon är på väg.
Då får hon se alla sina vänner stå med öppna armar. Var inte rädd säger de, vi tar emot
dig.
Hon landar mjukt och lugnt i deras armar, de omsluter henne.
Välkommen, säger de, vi har längtat efter dig. 
Den lilla droppen känner sig genast hemma, omsluten av det lugna vattnet och sina
vänner,
här kan hon vara trygg, det känner hon.
Vännerna vill genast visa henne allt roligt som finns här nere.
Kom, säger de, nu ska vi leka i vattenfallen.
Den lilla droppen blir lite rädd, tvekar en stund, men kastar sig till slut ut i de
virvlande strömmarna. Ger sig hän, låter dem föra henne längre och längre bort.
Om du står riktigt nära kan du höra hur hon skriker av glädje när vattenfallet
förvandlar hennes lilla kropp till en glittrande pärla.
Hennes riktiga jag
Den hon var ämnad till att vara.

 
Fortsättning nästa sida...
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Jag vet inte var du befinner dig just nu. Har du vågat släppa taget och
låtit Gud förvandla dig till en glittrande pärla, eller hänger du kvar i
molnet och kämpar ensam? Var befinner jag mig, har jag vågat släppa
taget än? Nej kanske inte helt, jag kämpar fortfarande med min falska
trygghet fast jag vet att det kommer bli underbart den dag jag vågar.
För Gud har lovat att vara med oss, han omsluter oss och vill före in
oss i trygghet tillsammans med honom.
Självklart är Gud med oss som fortfarande kämpar, han omsluter även
oss och älskar oss högt. Vi är alla hans ögonstenar, hans glittrande
pärlor.
Vi får be Gud om hjälp att våga släppa taget och lita på att han vill höra
vår bön och svara på den.

Gud välsigne dig
Pia Larsson

Kolla in jesustillbarnen.se

Vill du dela något till korstafetten? Tveka inte
utan skicka en text till Joakim på

joakimliebgott@gmail.com
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Påminnelse om att avtackning av Andreas efter Zoom-gudstjänsten 28
mars. Du kan läsa mer om detta i förra veckans brev. 

Avtackning för vår ungdomsledare

Påskbrev
I skrivande stund arbetar vi med att få ihop ett påskbrev likande det
brev vi skickade ut i julas till många av hushållen i bygderna runt om
oss. 25 mars ska en tapper grupp av våra egna lilla postnord att dela
ut dessa brev som kommer att innehålla en hälsing från Olivia och
diverse information.

Böneämnen
- Be för det planerade påskbrevet till bygden

- Be för våra anställda i församlingen
- Be för våra gudstjänster via Zoom
- Be för alla församlingar i Finspång

- Be för barnverksamheten som smått börjat dra igång
 

Påsksamlingar
Skärtorsdagen - kl 19.00 har vi nattvardstund via Zoom. Mer info om
hur det går till rent praktiskt i kommande veckorbrev och hemisda.

Långfredagen -  Det kommer att finnas en tipspromenad att gå med
start i kyrkan. Det finns tillgänglig från kl 11.

Påskdagen -  kl 19.00 har vi Gudstjänst via Zoom. 

Alla digitala påsksamlingar har samma länk och inloggningsuppgifter
som vanliga gudstjänster.



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!

 
 
 
 
 

Kom och var med på våra digitala gudstjänster. Vi vill
uppmuntra dig att vara med på bild med din webbkamera.
Många av oss saknar ju just det att se varandra. Och våra
digitala gudstjänster vill vi ska få vara det lilla substitutet av att
se varandra förutom att vi delar bönen och ordet med
varandra.
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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?


