I denna ljuva sommartid.

”I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står.
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.”

Nu är grönskan i full blom och höstens rusk är avlägset, som ett framtida ekande minne.
Som den gamla psalmen uppmanar oss, så bör vi passa på att njuta av naturen och vädret.
Även som vi inte kan dra nära varandra i dessa tider utan bör hålla en säkert avstånd, så är min
uppmaning till dig att dra nära Gud.
Apropå att dra nära så vi jag redan nu gratulera de i församlingen som planerar att gifta sig i
sommar! Hurra för: Simon Bengtsson & Cathrine Wind, Hurra för: Simon Isak & Miriam Yosief.
Sen är det fler vigslar att vänta i höst! Så roligt.

Midsommarhälsning från Böle missionshus.
Varje år, på midsommardagen, brukar ett församlingsmedlemmar från Palleråsen inbjuda till
Gudstjänst i Böle Missionshus. Dit kommer både grannar och folk ifrån församlingen.
I år är det svårt att göra likt tidigare år, men gänget ville ändå att både grannar och de som önskar
ska få lyssna till några sånger, därför har de gjort ett klipp på Youtube.
Midsommargudstjänst från Böle Missionshus 2020
Klicka på länken ovan för att ta del av videon.

Sommar-Roots.
Nu är Sommar-Roots igång, hör av dig till ungdomspastor Andreas Noordberg 073 831 94 59 för
att vara med på en sms-lista och få information om vad och när saker händer i sommar.

Semester.
De anställda i församlingen kommer ta ut sin semester följare veckor och då kommer inte heller
expeditions bemannas.
Andreas N
vecka 28-31
Sebastian T vecka 28-32
Om du har ett ev ärende under dessa veckor, kontakta i första hand Sven-Erik Mattiasson på
070 351 34 80

Gudstjänster i sommar.
Då regeringen förbjud på samlingar över 50 personer även gäller över sommaren, så kommer vi
fortsätta att fira gudstjänsterna via webbsändningar i sommar. Till hösten får vi fatta ett nytt beslut
utifrån rådande situation.
Bland de predikanter du kommer få lyssna till i sommar är.
Lotta Wilhelmsson, Adam Johnsson, Anita Sutherland, Sebastian Tarkiainen, Lukas Wilhelmsson.
Fira gudstjänsten med oss på söndagar kl 11, webbsändningen finner ni på pingstosd.se
Gudstjänsten finns även att i efterhand i sin helhet under söndagen, efter direkt sändningen.
Klicka på samma länk på hemsidan.

PMU Second Hand.
I Europa så börjar man så sakteliga öppna upp länder och försöka finna ett nytt normaltillstånd
efter virusets framfart i våra kontinent. Men i övriga världen och särskilt de områden som innan
viruset redan kämpade med fattigdom, konflikt och svält så får detta oerhörda konsekvenser.
Dels sjukdomen i sig, för de finns inte tillräckligt med utrustning. När länder stänger ner för att
stävja smittspridningen så drabbas många hårt då inte får någon inkomst.
Där finns inga sociala skyddsnät.
Om du kanske velat uppmuntra någon sjukvårdspersonal i Sverige men inte kunnat eller hunnit,
så gör du en MINST lika stor insats genom att avvara en lördag på Second hand.Var med du som
har möjlighet och inte är begränsad av myndigheters rekommendationer.
Hör av dig till. Emma Gustafsson 0702068933 eller Putte By 0706780300

Avslutning.
Ta del av nyhemsveckan Nyhemsveckan-2020 och Lapplandsveckan. Lapplandsveckan 2020
Båda dessa konferenser sänds i samarbete med TBN Nordic, så om du har den appen så är det
lätt att följa med.
Detta är sista veckobrevet för terminen, det återkommer i någon form till hösten.
Så jag vill önska dig en välsignad och fin sommar. Allt gott. /Sebastian Tarkyainen

