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Hej kära församling, 

Nu har mer än ett år gått där vi levt med sociala begränsningar av olika
slag. Det är trösterikt att vi nu ändå kan säga att vi inte längre är i mitten
eller början på pandemin, utan att vi börjar se ett slut. Men lite till får vi
hålla ut. 

Jag ser fram emot att få möta var och en av er och jag längtar framförallt
efter att få vara i tillbedjan tillsammans på gudstjänst. Även om längtan
kan vara bitvis tuff för oss, vittnar den ju om något positivt; församlingen
är ju tänkt att vara en familj som hör ihop. Därför är denna längtan också
biblisk, församlingen är tänkt som ett liv i gemenskap, och inte ett liv i
distans till varandra. 

Personligen uppskattar jag våra zoom-gudstjänster på söndagar väldigt
mycket. Det är så gott att få se varandra och vara tillsammans en stund
inför ordet och i bönen. Det är ingen ersättning för att mötas på riktigt,
men det är ett alternativ som är gott så länge. Om du inte redan har för
vana att ansluta dig på söndagskvällarna, gör gärna det! Det är enklare
än vad man först kan tro. 

Vi har precis börjat med ett nytt tema för gudstjänsterna, nämligen,
Hebreerbrevet. Hebreerbrevets författare vill med brevet svara på
frågan: Vem är egentligen Jesus? Hebreerbrevet uppmuntrade sina
första läsare som hade det svårt på olika sätt att mitt i det svåra hålla
fast vid sin bekännelse. Det är en uppmaning till dig och mig även idag!
Att mitt i det vi står i hålla fast vid vår bekännelse på Jesus. Den kan
ingen ta ifrån oss. 

I Heb 4:14-16 står det: När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit
upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår
bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss
i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men
utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få
förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Det är alldeles fantastiska verser som inte endast gällde församlingen
det skrevs till från början: orden är sanna för vår församling, för var och
en av oss, idag! 

Med önskan om Guds välsignelse,
Olivia 

Från pastorn
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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

Vi har smått börjat inreda vår tillbyggda lokaler och längtar efter att
kunna träffas där. Men tillbyggnaden och inredning kostar pengar.
Många är vi som har gett pengar till byggnadskassan men behov
finns fortfarande. I höstas kunde man köpa en bit av golvet som
skulle läggas och mattorna på både under- och övervåningen var
snabbt betalda. Nu kan du köpa en stol. Ca 20 stolar ska köpas in till
det nya rummet på övervåningen. 

En stol kostar  ca 475 kr. 

Du kan swisha på 123 112 11 51 (eller qr-koden ovan) eller ge via
kontonummer 6598 - 237 379 538. Direktöverföring går också med
då måste det framgå från vem det är och att det är till
byggnadskassan det går. 
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Arbetsdagar på
Guletbogården

24 april & 8 maj

kl 09.00

Ta med eget fika
Vi är många som uppskattar vår underbara lägergård. Det
märks speciellt under sommar-månanderna då vi är många från
församlingen som åker dit för att bada och umgås. Och tänk alla
läger, bröllop & gudstjänster som varit och kommer vara.

 
Men gården behöver tas om hand! Eldsjälar finns tack och lov
som är med och ser till att gården fungerar under året men mer
hjälp behövs alltid. Så kom gärna på våra arbetsdagar 24 april
och 8 maj och var med och gör gården redo för sommaren! Vi
krattar löv, städar huset och kyrkan tillsammans. Ta med eget
fika! 

Vi ser så klart till att hålla bra avstånd för att minska
smittspridningen! 
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 Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

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.

Våra vaktmästare Tommy och Mattias slutar hos oss
fredagen den 16 april. Jag vill tacka dessa båda killar
som gjort ett mycket bra arbete under vintern med
bygget. De har varit till stor hjälp med alla små detaljer
som har en förmåga att dra ut på tiden i vanliga fall!
Mycket bra arbetat! 
Med vänlig hälsning "Chefen" Janne Abrahamsson

Detta innebär att från vecka 16 ska våra lokaler i kyrkan
städas som vanligt av städgrupperna! Grupperna finns
på nästa sida.

Kyrkstädning från vecka 16
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Grupp 6       Anne-Marie                          v. 14 – 15
Grupp 7       Margareta                            v. 16 – 17
Grupp 1       Lotta P                                   v. 18 – 19
Grupp 2       Eva-Britt & Kristina            v. 20 - 21 
Grupp 3       Nina & Örjan                        v. 22 - 23
Grupp 4       Aagot                                      v. 24 - 25
Grupp 5       Sofia & Mikael                      v. 26 - 27
Grupp 6       Anne-Marie                           v. 28 - 29 
Grupp 7       Margareta                             v. 30 - 31 
Grupp 1       Lotta P                                    v. 32 - 33

 
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?


