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Kära församling, det senaste året har varit speciellt för oss alla. Att sakna
har blivit en stark känsla för många av oss. Något som jag saknat allra
mest är att träffa just er, att ses, fira gudstjänst, dela livet. Att ibland stöta
på någon av er eller se er på zoom-mötena är ändå små ljusglimtar och
jag vill uppmuntra er som inte kommit er för att prova zoom, att gör det.
Det är smidigare än man tror och ger en viktig känsla av att vi fortfarande
står tillsammans. 

I höstas ändrades min arbetssituation och jag blev arbetslös. Stress och
många jobbiga känslor kunde ha dykt upp. Men istället fyllde Gud mig
med en sådan frid och trygghet. När ovissheten och oron någon gång
kommit smygande har jag lyssnat på lovsång och då ofta återkommit till
samma sång. Den heter Canvas and Clay och handlar om hur Gud har
skapat oss och hur han är konstnären, vi får vara hans målarduk, hans
lerklump som han vill forma. Den har påmint mig om tryggheten att han
har en plan och att vi varje dag får lägga våran vardag, våra beslut, våra
liv i hans händer och låta honom vara just konstnären. När vi är i hans
vilja samverkar allt till det bästa. Både för att förhärliga hans namn men
också för vår egen del. Även om allt inte är enkelt och vi kanske inte kan
se hela bilden själva så får vi lita på honom och komma ihåg att han har
hela tavlan framför sig. Vissheten om att vi alla får vara en liten bit i hans
verk, i den stora berättelsen känns både svindlande men känns också
tryggt. 

Att jag nu under våren ska gå in och jobba i församlingen ser jag som en
fantastisk förmån och också något Gud verkligen lagt ner i mitt hjärta. Så
när jag fick frågan var svaret självklart. Våra barngrupper är något som
jag verkligen brinner för och sedan tre veckor tillbaka är tisdagsklubben
igång igen vilket känns jätteroligt. Förhoppningsvis kommer även High
Five igång efter påsklovet. 

Är det någon av er som känner att ni skulle vilja prova på att vara ledare i
någon grupp eller undrar över något får ni mer än gärna kontakta mig.

Guds välsignelse 
Ida Axelsson
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Vi har nu levt ett helt år med coronarestriktioner. Ingen kunde väl tro när
de först trädde i kraft att det i olika utsträckningar skulle gälla så länge.
Men så blev det och det har stadigvarande kommit att bli en stor del av
vår verklighet. 

Vi går därmed in i ytterligare en påsk där vi inte får mötas. Många av oss
känner en stor tomhet och saknad, från släkt och vänner och inte minst
att få fira påskdagens glädje tillsammans i kyrkan. 

Det som dock är både trösterikt och hoppfullt är att påskens budskap är
detsamma. Det kan ingen pandemi råda på. 

I påskens budskap ryms både den djupaste förtvivlan och den djupaste
av glädje, såsom livet över tid är för oss alla. 

För över tvåtusen år sedan blev en man vid namn Jesus tillfångatagen, i
Jerusalem i Israel. Under det vi kallar långfredagen blev han dömd till
döden och sedermera plågad, pinad och piskad. Tillslut spikades han
upp på ett kors där han dog. 

De som följt honom under flera års tid, lärjungarna, hamnade i djupaste
sorg och förtvivlan. Sedan kan vi läsa i bibelberättelserna hur två kvinnor
ska gå för att se till Jesus i hans grav. De möts då av en chockerande syn;
stenen till graven var borta! 

Lite längre fram kan vi få läsa om hur Jesus möter lärjungarna. Han hade
besegrat döden och uppstått igen! Det är den fullkomliga glädjen vi firar
på påskdagen. 

Visst är det förunderligt och visst kräver det ett mått av tro för att kunna
ta till sig, ingen människa har ju varken förr eller senare besegrat döden
som Jesus gjorde. 

Här kan du läsa den text som Olivia skrev i
Påskbrevet som skickades ut till bygderna runt vår
kyrka.

Fortsättning nästa sida
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Men så är det kanske just tron vi behöver i dessa svåra tider. Tron på
någonting större, på någonting ”mer”. Tron på en Gud som älskar både
dig och mig och håller hela den här världen i sin hand. 

För att tro krävs ett mått av mod, att ta ett steg ut i något vi inte riktigt
kan greppa eller förklara. 

Jag själv tog det där steget när jag som 15-åring gick från att vara en
övertygad ateist till en tro på Jesus. Det betyder inte att allt därifrån har
varit enkelt, men det jag vet är att den tron har burit sedan dess och
fortsätter att bära än idag. Det är det bästa beslut jag tagit och jag vill
utmana dig att också våga ta ett steg i tro. Varför inte passa på under
påsken? 

En god och välsignad påsk önskar Hällestad Friförsamling

Genom Pastor Olivia Liebgott

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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Böneämnen
- Be för påskens alla samlingar

- Be fortsatt känner sig ensamma i effekterna av pandemin
- Be för att trasiga familjer ska bli helade

Finns även för lite större barn. De
yngre barnen kan lyssna på påskens

budskap vid de olika frågorna.
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Förbered ett glas/mugg/bägare med någon
form av dryck som du har hemma. Detta ska
symbolisera vinet i nattvarden.

Förbered en brödskiva eller t.ex. ett kex
som ska symbolisera brödet i nattvarden.

Under Zoom-gudstjänsten kommer sedan
ytterligare instruktioner hur vi tillsammans
på olika plaster kan dela nattvarden
tillsammans.

 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.

NATTVARD VIA ZOOM
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
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?


