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Från Andreas
Hej kära församling!
Som de flesta av er vet så har jag sagt upp mig från min tjänst som
ungdomsledare i Hällestad friförsamling. För min del har det varit en
lång process som startade i mitten av höstterminen 2020. Efter en hel
del bön och samtal med olika personer så landade jag i att det är dags
för mig att ta nästa steg i livet. Jag visste inte vad jag ville göra, vart jag
skulle bo eller hur jag skulle försörja mig. Jag är fortfarande inte helt klar
över exakt vad jag vill göra ”när jag blir stor” som man brukar säga. Men
Gud är god och har försett mig med ett billigt boende en liten bit utanför
Linköping och ett timvikariat inom LSS som jag ska försörja mig och
hunden på. Min dröm vidare i livet är att få fortsätta tjäna Jesus på de
platser dit Han sänder mig och att få leva i Guds äventyr. 

Jag är så otroligt tacksam för de år som jag har haft förmånen att få vara
i Sonstorp och arbeta i församlingen. Det är med stor glädje som jag
minns allt vad Gud har gjort i både mig och många av ungdomarna. Det
är såklart blandade känslor kring att flytta och det känns nästan
surrealistiskt att inte längre kalla lägenheten i kyrkan för hem. Jag hade
önskat att jag fått krama om er allesammans och tacka er personligen
för den tid som jag fått ha tillsammans med er men tyvärr är detta inte
möjligt på grund av läget i världen. 
Jag önskar er allt gott och Guds rikes välsignelser!

”Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din
Gud, är med dig i allt vad du gör.”
Josua 1:9   

//Andreas

Vill du dela något till korstafetten? Tveka inte
utan skicka en text till Joakim på

joakimliebgott@gmail.com
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Den 17 mars hade vi en informationssamling över Zoom. Där berättades
det bland annat om följande:

- Rekrytering av ungdomsledare
Vi kommer inte att annonsera om att vi söker ungdomsledare utan
använder oss av kontakter först och främst. Men det finns en tillsatt
grupp som arbetar med detta.

- Vi anställer Ida Axelsson
Det är väldigt glädjande att meddela att vi från 1 april och fram till
sommaren kommer att ha Ida Axelsson anställd på 50 %. 10 % på
Tryggis och 40 % för barnverksamheten med bl.a. Tisdagsklubben och
High Five. Superkul tycker vi ju så klart! 

- Tipspromenader
Förutom tipspromenaden som anordnas på långfredagen så kommer
det under några söndagar efter det att fortsätta sättas upp
tipspromenader som vi och SIK turas om med. Mer info om dessa
kommer löpande.

- Inredning i nya lokaler
Det finns en tillsatt grupp som arbetar med att utforma möblering m.m. i
det nya rummet på övervåningen. Förslag har kommit in och arbetas
med.

- Brandlarm
I och med den nya tillbyggnaden krävs också brandskydd. Detta kommer
att installeras vart efter.

Några fler saker nämndes så klart också, men dessa har gått att läsa i
nyhetsbrevet.
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Påminnelse om att avtackning av Andreas efter Zoom-gudstjänsten 28
mars. Du kan läsa mer om detta i förra veckans brev. 

Avtackning för vår ungdomsledare

Ny bokcirkel
Jag vill inbjuda dig till en bokcirkel runt Nils-Olov Nilssons bok ”Israel –
Det judiska folket, profetiorna och Jesu återkomst”. 
Nils-Olov Nilsson har arbetat som missionär och teolog men är
numera pensionär. Boken är relativt färsk och utgiven 2019.
Eftersom författaren är teol. dr innehåller boken mycket fakta och
beskriver bland annat Israels utveckling och relationen kristna-judar.
Jag tycker boken är relativt lättläst. Cirkel går till så att vi läser ett
avsnitt och möts sedan för samtal om det vi läst. Samtalen behöver
åtminstone till en början vara digitala. Boken finns att köpa på
Sjöbergs förlag för 99 kr. Det är ett reapris, som gäller endast till 31
mars. 
Om du vill vara med och få boken till det priset bör du anmäla dig till
mig senast 30 mars.
Peo Hårsmar

Böneämnen
- Be för Andreas och hans nya äventyr i livet

- Be för våra gudstjänster under Påsk
Be för påskbrevet vi skickat ut

- Be för Idas nya tjänst i församlingen

Påsksamlingar
Skärtorsdagen - kl 19.00 har vi nattvardstund via Zoom. Mer info om
hur det går till rent praktiskt i kommande veckorbrev och hemisda.

Långfredagen -  Det kommer att finnas en tipspromenad att gå med
start i kyrkan. Den finns tillgänglig från kl 11.

Påskdagen -  kl 19.00 har vi Gudstjänst via Zoom. 

Alla digitala påsksamlingar har samma länk och inloggningsuppgifter
som vanliga gudstjänster.



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!

 
 
 
 
 

Kom och var med på våra digitala gudstjänster. Vi vill
uppmuntra dig att vara med på bild med din webbkamera.
Många av oss saknar ju just det att se varandra. Och våra
digitala gudstjänster vill vi ska få vara det lilla substitutet av att
se varandra förutom att vi delar bönen och ordet med
varandra.
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
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
(märk med

mission)

123 362 26 51 123 112 11 51

Vill du stötta oss ekonomiskt?


