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Nu ber vi tillsammans för Vetlanda
Det har väl inte undgått någon i vårt land att det har skett ett mycket
allvarligt våldsdåd i Vetlanda under onsdagen den 3 mars. Vi chockas och
oroas över det som inträffat där sju personer skadats varav tre allvarligt.
Som kristna bröder och systrar vill vi självklart stötta vännerna i Vetlanda i
bön och omsorg. Därför manar vi denna helg i våra olika församlingar att
i gudstjänster och samlingar särskilt be för det som inträffat. Be med oss
för följande:

•Att de som skadats skall bli friska och hela igen, fria från såväl fysiska
som psykiska sår.
•Att de som står dem närmast får stöd och tröst i sin oro, förtvivlan och
ilska.
•Att sjukvård, polis, myndigheter och POSOM-gruppen genom sitt arbete
kan läka, lindra och bringa klarhet i denna omskakande situation.
•Att inte hat och våld besvaras med hat och våld utan med försoning och
vilja att hitta en god väg tillsammans efter som hänt.
•Att förövaren inte skall ledas av hat utan att Guds kärlek överträffar
förvirring och aggression.
•Att den tröst och frid som bara Gud kan ge får plats i hjärtat på alla
berörda.

Bibelord
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp
och din stav gör mig trygg.– Ps 23:4

Bön
Herre, vi ber för Vetlanda. Jesus vi vill gemensamt stå med i bönen för alla som är direkt
och indirekt drabbade av det fruktansvärda våldsdåd som skett i Vetlanda. Du ser
sorgen och oron – Herre kom med din kärlek.

Vi vill vända oss till dig Herre, och gemensamt be om frid till alla som bor och verkar i
Vetlanda. Herre, du ser alla församlingar och kyrkor som just i denna tid vill visa ljus och
hopp i denna tid – Gud vi ber dig om din Välsignelse över församlingarnas ork och kraft.

Jesus – vi ber dig för kommun, polis, räddningstjänst och andra inblandade, låt din
Heliga Ande styrka och hjälpa alla som finns i det viktiga arbete som utförs. Kyrie elieson
– Herre förbarma dig. I ditt namn vi ber. Amen

Jönköping 2021-03-04
För Equmeniakyrkan
JohanEinarsson, Regional kyrkoledare 
För Alliansmissionen Kjell Larsson, Missionsföreståndare 
För Pingst fria församlingar Daniel Alm, Föreståndare
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Vi vill varmt rekommendera att lyssna på podden Bibeln
och Sånt. Nu finns 20 avsnitt att lyssna på där Olivia och
Julia tar oss igenom Bibeln bok för bok. Bra podcast att

rekommendera till människor i din närhet som vill ha lite
mer koll på vad bibelböckerna handlar om, när de skrevs,

av vem och ja... lite allt möjligt!



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!

 
(Tidigare Zoom-gudstjänster finnas titta på i efterhand. 

Sök Hällestad Friförsamling på Youtube.)
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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

123 362 26 51 123 112 11 51123 362 26 51
(märk med

mission)

Vill du stötta oss ekonomiskt?


