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Ett år av mötesrestriktioner har gått. Antalet tillåtna personer på en
samling har varierat men har sedan i höstas inneburit att vi inte kunnat
ses på gudstjänst i kyrkan. Vi har väl alla i olika grad lidit av detta och
gläds ändå åt att den moderna tekniken kan låta oss ses på ett så kallat
digitalt sätt. 

Vad tycker du om gudstjänster via zoom? Alla har ju tyvärr inte möjlighet
att delta på grund av tekniska skäl eller snarare i brist på teknik. 

Min ålder innebär att jag tillhör en riskgrupp för covid-19. Det har gjort
att jag varit lite restriktiv i mötet med andra människor och då har
gudstjänsterna via ZOOM varit värdefulla för att kunna se och höra
varandra. Jag tycker det systemet är betydligt trevligare än att se en
inspelad gudstjänst. Jag tycker det blir mer liv med zoom än bara en
inspelning. Jag vill därför uppmana er som kan delta att göra det. Det blir
till glädje för dig att även digitalt få träffa syskonen i församlingen. Du
bidrar också till att vi andra som är med upplever en glädje att få vara en
del i gudstjänsten.

Tyvärr blir första intrycket att vi är ganska få på gudstjänsterna men
kollar man på bilderna är vi ofta flera stycken på varje ställe så vi är
betydligt fler än vad antalet inloggade anger. 

En annan sak jag upplever är att det blir större interaktion om vi visar oss
i bild. Jag vet att vi inte alltid är redo att visa oss eller situationen där
hemma men ha gärna kameran på under någon del av gudstjänsten. Jag
tycker kvaliteten på bild och ljud för det mesta är bra men vi får
acceptera att det inte är ett professionellt system och upplägg. Det
bidrar också till en mer familjär stämning. Man kan vara avslappnad utan
att det för den skull blir okoncentrerat. 

Jag uppskattar alltså våra digitala gudstjänster och vill gärna träffa er där.
 
Guds välsignelse önskar Peo
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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

Vi vill uppmuntra dig att tänka på församlingens
ekonomi. Vi är ju, som många frikyrkor, beroende
av givande då vi har åtaganden och utgifter med
lokaler, anställda och för att kunna göra saker för
människorna omkring oss. Vi har ju dessutom en
nybyggnation som vi längtar efter att få börja
använda. 

Vi vill också skicka med en påminnelse till dig som
som vet med dig att du gav löftesoffer till bygget.
Behoven finns att fortsätta ge till byggkassan då
allt ännu inte är klart m.m.

Böneämnen
- Barnverksamheten som smått kommit igång igen

- Be för att alla bitar kring nybygget ska falla på plats
- Be för vårt nya tema på gudstjänsterna

- Be för att fler ska hitta och våga testa den gudstjänstform vi har
idag

- 
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Fråga 1
Ordet påsk kommer från hebreiskans ”pesach”.
Vad betyder det?
1. Passa
X. Vandra
2. Passera
Rätt svar: 2

Fråga 2 
Vad heter påsklilja på latin?
1. Narcissus pseudonarcisuss
X. Narcissus poeticus
2. Narcissus jonquilla
Rätt svar: 1

Fråga 3 
Vad kallas söndagen före påsk?
1. Kyndelsmässodagen 
X. Palmsöndagen
2. Fastlagssöndagen
Rätt svar: X

Fråga 4
Påskägg är gott! Hur många ton lösgodis säljs varje år i Sverige runt
påskhelgen?
1. 4000 ton
X. 5000 ton
2. 6000 ton
Rätt svar: 2

Fråga 5
Vad kallas den väg Jesus vandrade med korset?
1. Via Dolorosa 
X. Via Palorosa
2. Via Mimosa
Rätt svar: 1

Tipspromenadsvar - Långfredag
Här nedan kan du se frågorna och de rätta svaren från tipspromenaden

som anordnades på Långfredagen
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Varför äter vi ”äggstra ” många ägg under påskhelgen?
1. För att äggulan är gul liksom påskens färg.
X. Förr fick man under fastan inte äta ägg, så till påsken hade hönorna
hunnit värpa många ägg att frossa i.
2. I det fattiga Sverige var maten slut i förråden på våren och därför var
ägg en välkommen proteinkälla.
Rätt svar: X

Fråga 7 
Vilken lärjunge förrådde Jesus? 
1. Tomas
X. Judas
2. Petrus 
Rätt svar: X

Fråga 8 
Vad betyder INRI som stod på Jesus kors?
1. Döden är besegrad
X. Jesus dog här 
2. Jesus från Nasaret, judarnas kung
Rätt svar: 2

Fråga 9 
Vem dömde Jesus till döden?
1. Kejsar Augustus
X. Romarna
2. Pontius Pilatus
Rätt svar: 2

Fråga 10
När firas uppståndelsen? 
1. Påskafton
X. Påskdagen
2. Kristi himmelsfärd
Rätt svar: X
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1. När Jesus red in i Jerusalem ropade folket Hosianna. Vad menas med
det?
1. Han kommer på en åsna!
X Herre hjälp oss! 
2 Judarnas konung!

2. Vad hette Jesu lärjungar?
1. Simon, Andreas, Johannes, Lukas, Markus, Matteus, Judas, Petrus,
David Benjamin, Natanael och Samuel
X Jona, Abraham, Mose, Elia, Johannes, Paulus, David, Isak, Markus,
Petrus, Sven och Josef
2 Simon, Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus,
Tomas, Judas, Petrus, Judas Iskariot, Jakob

3. Den sista måltiden firar vi än idag. Vad kallar vi den för?
1. Kyrkkaffe
X Nattvard
2 Sabbat

4. Varför skulle Jesus dö på korset?
1. För att återupprätta vår relation med Gud. 
X För att det skulle bli fred på jorden.  
2 För att Jesus hade begått ett brott.   

5. Hur mycket fick Judas i belöning när han förrådde Jesus?
1. 30 silverpenningar
X 60 silverpenningar 
2 40 guldpenningar

6. Vad hette den fånge som släpptes fri i stället för Jesus?
1 Barnabas
X Herodes
2 Augustus

Barnens Tipspromenad + svar
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1 5
X 4
2 3

8. Vad hette berget där Jesus dog?
1 Oljeberget
X Ararat
2 Golgata

9. Vad kallar vi dagen då vi firar att Jesus uppstod?
1 Långfredagen
X Påskafton
2 Påskdagen 

10. Vad lovade Jesus innan han återvände till himlen?
1. Att han alltid ska vara med oss.
X Att han ska ge oss mycket pengar. 
2 Att han ska göra oss berömda. 

Rätt svarsrad:
X
2
X
1
1
1
2
2
2
1
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 Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

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 6       Anne-Marie                          v. 14 – 15
Grupp 7       Margareta                            v. 16 – 17
Grupp 1       Lotta P                                   v. 18 – 19
Grupp 2       Eva-Britt & Kristina            v. 20 - 21 
Grupp 3       Nina & Örjan                        v. 22 - 23
Grupp 4       Aagot                                      v. 24 - 25
Grupp 5       Sofia & Mikael                      v. 26 - 27
Grupp 6       Anne-Marie                           v. 28 - 29 
Grupp 7       Margareta                             v. 30 - 31 
Grupp 1       Lotta P                                    v. 32 - 33

 
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?


