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Korsstafetten har visst nått de småländska skogarna och Bibelskola
Livskraft. 

Här nere har vi det väldigt bra, dagarna fylls av bibellektioner, andakter
och framförallt gemenskap, nästan skamligt mycket gemenskap i en tid
då de flesta i världen är ensamma. Det finns minst sagt sämre platser
att vara isolerad på. 

Självklart finns det utmaningar i att leva tillsammans med 40 andra
också. Senast i helgen tog jag tillfället i akt att tvätta efter att noga
beräknat hur mycket rena kläder jag hade kvar. Det var precis
tillräckligt för att det tvättade skulle hinna torka innan de rena plaggen
tog slut (man vill ju inte behöva tvätta för ofta...). 

Sagt och gjort tvättade jag min smutstvätt och hängde upp den i det
gemensamma torkrummet. Nästkommande kväll antogs mina kläder
vara torra och de skulle tas ner för att vikas. Saken var bara den att lite
tidigare hade någon annan hängt in sin blöta smutstvätt i torkrummet
och på vägen ut lyckats sätta dörren i baklås. 

Så där stod jag, med hela min garderob inlåst i ett låst rum som
saknade nyckel, och endast rena kläder för en dag eller två till. Jag fick
leva i förtröstan på att någon skulle finna ett sätt att få upp dörren i tid.
Vilket de fick, med nöd och näppe.  

Ett bibelord drog mig till minnes: 
Matt 6:28,34 
"28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer.
De arbetar inte och spinner inte. […] 34 Bekymra er alltså inte för
morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog
av sin egen plåga. "

Fortsättning nästa sida...
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Jag fick ta var dag som den kom, denna korta period, i hopp om att min
kris skulle lösas. På samma sätt tror jag det var en nyttig påminnelse
för hur vi ser på livet, kanske särskilt i detta nu.

Det är lätt att fastna i oro för hur våren och sommaren kommer se ut,
om smitta och restriktioner kommer minska i den takt man hoppas.

Låt oss dock fokusera på idag, inte genom att helt glömma framtiden,
men utan att bekymra oss för den för mycket och istället ställa in fokus
på idag, framförallt kanske på det goda och glada såsom Zoom-
gudstjänster, utomhus-gemenskap o.s.v. 

Detta kan vi göra, eftersom vi kan lita på att Gud förser och har
framtiden i sin hand, och det är en trygg hand.

Jag önskar er Guds rika välsignelse! 

Med varma hälsningar, 
Emil Bengtsson.
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Fortsättning Korsstafetten

BÖNEÄMEN
- Barn & Ungdomsarbetet

- Be för församlingens styrelse och arbetet som de står i
- Gultebostyrelsen och årsmötet den 13 februari

- Be för barn som far illa i trasiga familjer och att fler kristna familjer
ska bli familjehem

 
 

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.



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.)
 
 
 



Hej!

Information om församlingens ekonomi.
Den totala kostnaden, just nu för hela bygget, är c.a. 3,2 miljoner.
Vi har, till dags datum samlat in c.a. 750 tusen, vilket känns mycket
bra. 

Vi kommer nu under våren att söka bidrag från dels Allmänna
Arvsfonden och från Myndigheten för stöd till trossamfund. Hoppas
att dessa två ansökningar mynnar ut i positiva svar till sommaren.

Nu till församlingens övriga ekonomi. Vi har sedan årsmötet i
september kunnat hålla näsan ovanför vattenytan, men nu i januari
månad så har vårt offrande sjunkit med ca. 30 000 och nu under
februari månad så har vi extra stora kostnader med bl.a.
arbetsgivaravgifter m.m. 

Styrelsen önskar nu att ni som medlemmar tänkte lite extra på
församlingens ekonomi och ger ett extra offer eller lägger in en
automatisk överföring så vår kassör inte behöver få fjärilar i magen
inför varje månadsskifte.

Vi vet att det är tufft för många under dessa tider, men vi skulle vilja
känna trygghet som församling och komma ut starka när allt detta är
över.

Guds Frid önskar Jan Abrahamsson
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Hej kära församling!

Nu har det blivit dags för ännu ett årsmöte för Gultebogården!

Vi kan summera ett år med några färre uthyrningar med en stor
uppfräschning av kapellet.

Vi kör årsmötet via Zoom. Länk och koder finner du längre ner.

Vi kan redan nu kan avslöja att vi i Gultebostyrelsen behöver få tag i
en ny kassör då vår tidigare kassör lämnar sin post efter 43 (!) långa,
trogna år! 

GRV Mange Johansson

Gården Gultebo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Stiftelsen Gultebogårdens årsmöte
Time: Feb 13, 2021 19:00 jag öppnar mötet kl.18:50

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89425517582?
pwd=azdhU283WXM0SlRnbkVpU2VIZDFuZz09

Meeting ID: 894 2551 7582
Passcode: 0L66mG
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OMSORG OM OCH KRING KYRKA
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

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

mission)

Vill du stötta oss ekonomiskt?


