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Korsstafetten
Nu kör vi igång vår korsstafett igen! Vi längtar efter att mötas och ber
att den tiden får komma snarare än väntat. Så länge får vi hitta andra
sätt att dela varandras liv. Därför kommer korsstafetten nu att uppstå
igen, här i veckobrevet i skriven form. Först ut är en hälsning från ett
härligt gäng som spridit ljus på ett särskilt sätt in i människors liv den
senaste tiden. Trots att vi inte kan se varandra är vi en och samma
församling. Ett sätt att bibehålla gemenskap är självklart att vi ständigt
ber för varandra, och att vi kan be för gemensamma saker. Därför
kommer det hädanefter i varje veckobrev finnas en ”böneruta” men
bönemännen som vi gemensamt ber för under veckan. Skicka gärna in
böneämnen till oss som vi kan skriva med där! Tänk på att brevet går ut
till många och att anonymisera böneämnen vid behov. 

Frid / Olivia

Juleljus i vintermörker
Ingela kom med en strålande idé, vi skulle lysa upp vintermörkret med
lite juleljus. Vi blev fyra som slöt upp på juldagens kväll. Utrustade med
en bön, några noter o varsin lykta klev vi iväg. Våra första åhörare på
Hagvägen var vidtalade. Vi värmde dem med fyra sånger - men deras
glädje värmde oss lika mycket. Vi klev frimodigt vidare o ringde på
diverse dörrar efter att vi "känt in" vilket hus och vilken sång vi skulle ha
i beredskap om de tackade ja. Totalt hann vi med cirka 15 hushåll och
fick bara ett nej. (Det var TVn som lockade där) Vi fick vara med och
sprida/påminna om evangeliet i all enkelhet. Några rördes till tårar,
några sjöng med, någon sände ett tack i efterhand och en man skickade
med oss ett böneämne. Vi summerade kvällen med stor tacksamhet
och visshet att Gud rört vid många hjärtan genom vår enkla sång. Vi
beslöt redan nu att gå ut även nästa jul. 

Hälsningar från Anette, Karin, Ingela och Barbro genom den sistnämnda
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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.

Den 24e januari kl 18.00 har vi församlingsmöte. Denna gång
digitalt via Zoom. 

Församlingsmötet kommer att behandla följande:

Zoom är en tjänst som varit mycket på tapeten i dessa Cronotider
där man via sin dator, telefon eller surfplatta loggar in och deltar
med ljud och/eller bild. Du laddar ner programmet på din enhet
och loggar in med följande info:

Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

En länk till mötet finns också medskickat i mailet som detta brev
skickades med. Du kommer då skickas direkt till mötet.

Redan kl 15.00 samma dag görs en testomgång för dig som är lite
ovan. För att se hur det fungerar. Hör av dig till Olivia om du undrar
över något eller behöver hjälp. 

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
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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


