
Nyhetsbrev
Hällestad Friförsamling

Vecka 1



nyhetsbrev
Hällestad Friförsamling
v 1 2021

Så blev det ett alldeles nytt år! Jag vill därför börja detta brev med att
önska just dig en god fortsättning och ett Gott NYTT år! 

Det är svårt att sammanfatta året 2020 på några rader. Jag tänker att
det knappt heller behövs, alla har vi vår egna sammanfattningar av hur
året har varit, egna upplevelser, tankar och känslor. Det som står klart
är att när vi vänder blad i kalendern får vi också en chans att vända
blad i livet. Det är ju självklart inget magiskt som händer efter
tolvslaget den sista december, men ändå kan den stunden få fungera
som starten på ett slags nytt kapitel.

Vi vet inte mycket om vad som ligger framför, men vi kan veta att Jesus
alltid är med oss. Det sista Jesus säger till lärjungarna innan
himmelsfärden var just: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut”
(Matt 28:20). 

Människan har alltid haft en tendens att vilja räkna ut saker och ting. Vi
vill veta när saker ska ske, om de ska ske och hur det ska ske. Självklart
är det inte av ondo att planera, men jag tror vi gör gott i att acceptera
att det som ligger framför till stor del är ovisst och sluta ägna vår kraft
till att räkna ut det omöjliga. Det är inte enkelt att vila i ovissheten, jag
tror det är något vi behöver be Gud om hjälp för att klara av. Min bön
för året 2021 är att våga vila mer i ovissheten om saker och tings tid
och rum och mer i vissheten om att Guds nåd täcker allt. Han vet, Han
håller världen i sin hand, Han har kontroll. Vår uppgift är att släppa allt
till Honom. 

Gud välsigne dig och ditt 2021
Olivia

Från Pastorn
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Mission
Söndagen som kommer efter Trettondagsafton har vi återkommande
varje år ett fokus på mission i vår Gudstjänst. Det kan vi ju inte ha på
samma vis i år. Men vi vill, som vi skrivit tidigare, att du i ditt månatliga
givande tänker på missionen och de missionärer vi är med och bär i

församlingen
 

Vi vill också påminna om den internationella insamling som
Equmeniakyrkan gör. Du hittar info om hur du ger nedan. . 

Församlingen
123 362 2651

Byggnadskassa
123 222 1687

Mission
123 362 2651

Märk "mission"
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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"

Under januari månad kommer styrelsen att bjuda in till ett digitalt
församlingsmöte. Det kommer att bli en söndag och datum bestäms
nästa vecka. Församlingsmötet kommer äga rum via zoom. Ladda
redan nu ner appen zoom i din telefon, läsplatta eller dator och
bekanta dig med hur den ser ut. Ingen användare behövs, du loggar
in genom en länk som följer med nästa nyhetsbrev. 

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.

Januarinyheter
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
Grupp 6       Anne-Marie                          v. 53 – 1
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


