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Jag tänkte lite speciellt på hopp härom kvällen. 
Ja, ni kanske såg Idrottsgalan, där det där stavhoppet visades ett otal
gånger. Alltså 6,18 meter rakt upp i luften med hjälp av en stav. 
Jag mäktade endast med drygt 2 meter under min korta karriär med
en trästav och dessutom bröt jag bägge armarna när jag landade. 
Men tänk er nu, 6 meter och 18 centimeter. Det är ju högre än
gavelspetsen på vårt hus. Vilket hopp! 

Fast jag vet ett ännu större hopp. Högre och längre än vilket
världsrekord som helst. Dessutom är detta hopp till för oss alla. 
Hör på det: precis alla! 

Och ändå, när Armand Duplantis hoppar 6,18 meter i stavhopp så kan
en hel del inte stava till ordet hopp. 
Det gäller att upptäcka att vi har ett hopp. Som devisen på
gemenskapshelgen hade senast: Det finns HOPP! 
Det är en verklighet trots en massa omständigheter. 

I Jer. 29:11 står om att Gud ger oss en framtid och ett hopp. 
I Kol. 1:5 står det om hoppet som är förvarat åt oss i himmelen. 
I Tit. 1:2 står det hopp om evigt liv. 

Det finns många ord i Bibeln, som beskriver framtiden, hoppet och det
får vi ta till oss i detta livet. Av nåd får vi bejaka det Jesus har berett åt
oss, en framtid och ett hopp. 
Hur ska vi nu förmedla det här hoppet till varandra, till människor, som
inte känner till detta fantastiska hopp? 
I dessa tider kan vi ringa, skicka enkla hälsningar, föra samtal med de vi
kanske möter på promenaden och naturligtvis be. 

Till slut. 
”Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som gett oss
löftet är trofast”. Hebr. 10:23 

Gud välsigne dig!
Roland Axelsson
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Korsstafetten



Hej kära församling!

Vi har under rådande omständigheter tyvärr fått ta det tråkiga men
nödvändiga beslutet att inte genomföra ett Åreläger så som vi brukar.
Vi hoppades in i det sista att vi skulle kunna åka då vi vet hur mycket
detta läger betyder för många av våra ungdomar. Beslutet om att inte
köra ett vanligt Åreläger togs enhälligt i Ungdomsrådet och
lägercheferna har fått i uppdrag att försöka göra något under vecka 8
på hemmaplan istället. Vi vet ännu inte hur läget ser ut vecka 8, om vi
kommer få mötas något eller om vi måsta göra allt digitalt. Detta gör
det såklart svårt att planera. Men vår målsättning är att försöka
implementera de syften som Årelägret har så gott det går, att unga
människor ska få möta Jesus. Sedan hur det kommer gå till hoppas vi
att vi vet mer framöver. 

Allt gott! //Andreas
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Från ungdomarna

Mission

Läs fortsättningen på
www.jenemark.com/blog

Den här veckan firar vi ett år sedan vi landade i Brasilien! Innan vi åkte ut
som missionärer fick vi ofta höra att det inte kommer bli som vi tänkt.
Men inte trodde vi att det skulle bli som det blev! Trots pandemi,
restriktioner, homeschooling och försenad språkinlärning så känner vi en
tacksamhet att vi fått möjligheten att vara och arbeta här. Tack alla ni
som står med oss i bön, tankar och engagemang! Ni betyder så mycket
för oss. Era hälsningar, böner och ord gör stor skillnad för oss.

Familjen Jenemark som vi stöttar är med och stöttar i Brasilien har en
hemsida och blog där man kan läsa om deras arbete. Gå gärna in där

och läs! I deras senaste nyårshälsning inleder dem så här:
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Ekonomi
Fastighet - utbyggnadenPersonalfrågor
Planering för närmaste tid och våren avseende gudstjänster
och ungdomsarbete
Möjlighet att ställa frågor men maila gärna in dessa i förväg så
hinner vi förbereda och ge rätt person förutsättningar att svara
eftersom mötet sker via Zoom.

VI PÅMINNER OM FÖRSAMLINGSMÖTE VIA ZOOM SÖNDAG 24/1
KL 18.00. (Med testomgång kl 15 för dig som vill testa hur zoom
fungerar)

Församlingsmötet kommer att behandla följande:

I samma mailutskick som detta veckobrev finns en länk till mötet
som du trycker på. (Vi rekommenderar att i första hand använda
länken.) Du kan också använda koderna nedan direkt i
programmet. Det skickas också med en liten lathund med viss
beskrivning på hur du gör för att använda zoom. Ligger som
bifogad fil i samma mail som nyhetsbrevet.

Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

Kontaktuppgifter till våra pastorer
Olivia Liebgott tel. 0703 – 54 07 89
Joakim Liebgott 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



Församlingen
123 362 2651

Byggnadskassa
123 222 1687

Mission
123 362 2651

Märk "mission"
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Under januari kommer två stycken bokcirklar att startas upp! Andreas
och Olivia håller i varsin. Den ena är ett bibelspår och den andra ett
ledarskapsspår. Läsning sker som brukligt enskilt och samtal äger
sedan rum digitalt via zoom, ledda av Andreas eller Olivia. Ca 1 samtal
i veckan och varje grupp kommer överens om dag och tid.
Bibelspåret kommer läsa Mikael Tellbes bok ”Vad menar vi när vi
säger att Bibeln är Guds ord?” och ledarskapsspåret Josefine Arenius
bok ”När du leder”. Böckerna beställs av Olivia och Andreas. För att vi
ska få ut så mycket av samtalen som möjligt finns det ett BEGRÄNSAT
antal platser om 10 på varje spår. Du kan inte gå båda spåren
samtidigt. Märker vi att det finns efterfrågan kör vi båda spåren igen
och du får på så vis chans att läsa det andra spåret också. FÖRST TILL
KVAR. Anmälan till Olivia.

Bokcirkel



nyhetsbrev
Hällestad Friförsamling
v 3 2021

OMSORG OM OCH KRING KYRKA
Grupp 7       Margareta                            v. 2 – 3
Grupp 1       Lotta P                                   v. 4 – 5
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

Vi vill påminna om att vi på söndagar visar en hälsning nu i juletid på
vår Youtube-kanal Hällestad Friförsamling. Lagom till kl 11 på

söndagar lägger vi upp en video! 

Sociala medier


