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Tänkte skriva ett vittnesbörd på vilket sätt jag kom till tro och blev
frälst.

Jag växte upp i en icke kristen familj, men min farmor var med i
hemförbundet i Frälsningsarmen. 
Det var hon som såg till att jag kunde börja i söndagsskolan på
frälsningsarmen som fanns på samma gata som vi bodde.

Jag spelade väldigt tidigt och det första jag spelade på var ett element
där upphöjningarna var svarta toner och nedsänkningarna var dom
vita tonerna.

Farfar och farmor tyckte  att det lät inget vidare så dom köpte ett
piano som jag kunde börja spela på. Första gången som jag sjöng och
spelade var på hemförbundet och då var jag bara 7 år, men jag
spelade inte piano utan jag spelade på farmors cittra. Jag sjöng en
sång som heter lilla Anna. En berättarsång med många verser och det
är en sorglig sång och farmor berättade sedan att inget öga var torrt.
Jag började sedan i gruppen vargungarna och där, då programmet var
slut för kvällen, frågade Evald Gustafsson som var en av ledarna om jag
ville bli frälst och jag sa ja så böjde vi knä och han bad för mig. 

Jag blev sedan juniorsoldat och även musikant och började med att
spela kornett som jag spelade fram till 1970 då jag bytte till trombon
när jag arbetade som gårdsföreståndare på frälsningsarmen i Motala.
Trobom spelar jag fortfarande. 

Till sist ett annat stort minne och det var på ett Skalltorpsläger där jag
lät mig döpas i sjön Tron av pastor Walter Axeland och TRON håller
fortfarande 

Guds Frid önskar jag oss alla i dessa tider!

Jan Abrahamsson
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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!
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- Barn & Ungdomsarbetet
- För alla dom som känner sig ensamma
- Att vi snart ska få samlas som vanligt

- Att Gud ska ge oss tankar och idéer för hur
vi kan sprida budskapet i dessa tider

- Be för de som är och varit sjuka i Covid
 
 

Vi vill uppmuntra dig att skicka böneämnen
och tacksägelseämnen som vi kan ta med

här. Det finns mycket vi kan be för! 
 

Hör av dig till Olivia eller Joakim på valfritt
sätt. Kontaktuppgifter finns på föregående

sida.
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
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


