2 Krönikeboken 7:14
”…men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt
ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta
deras synd och skaﬀa läkedom åt deras land.”
Be. Slut meddelande.

Gudstjänster & samlingar.
Från och med söndagen den 22/11 tills restriktionerna från myndigheter kring allmänna
sammankomster lättar så kör vi endast digitala gudstjänster.
Gudstjänsterna sänds kl 11 på söndagar på YouTube likt tidigare.

Men, vi ser även över möjligheten att kunna erbjuda Zoom förbön efter gudstjänsten
samt ett gemensamt Zoom fika. Där man efter gudstjänsten, hämtar sitt kaﬀe och sen
socialiserar via Zoom.
Men mer info om det kommer när detaljerna faller på plats.
Eventuella förbönsämnen kan du redan nu skicka via sms till Sebastian på 0702188942.

Ungdomarna.
Roots kör digitalt, andakten sänds på instagram och efterhäng/chill sker på Zoom.
Kontakta ungdomspastor Andreas Noordberg på andreas@pingstosd.se eller
0738319459 för mer info.

Barnen.
Grow kör digitalt via Zoom, barnledarna arbetar för fullt med att lösa en framtida digital
söndagsskola.
Kontakta barn och familjepastor Magdalena Bäcksund Akakandelwa på
magda@pingstosd.se 0724552400 för mer info.

Nationell bönedag- Söndagen den 22/1.
Var med och be på din kammare.
Svensk kristenhet går ner på knä och ropar till Gud:
Vi är i behov av
- ett stopp för pandemins framfart
- botemedel för smittan
- styrka och ork till alla som drabbas
- tröst till de som sörjer
- att fler får en personlig relation till Jesus Kristus.
https://www.nationellbonedag.com/

”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.”
Psaltaren 95:6-7

Kampanjen ”Det finns hopp - Östersund” framflyttad till 2023
www.detfinnshopp.org

Evangelisationssatningen som skulle varit denna sommaren, skjuten till 2023.
Nedan är information från styrgruppen.
———

Eventet ”Det finns hopp” i Östersund är
framflyttat preliminärt till sommaren 2023. Först
var planen att kunna genomföra kampanjen
2022 men organisationen Heart of

Evangelism som står bakom satsningen hörde
av sig nyligen om att det blir framflyttat
ytterligare ett år.
Vi i den lokala styrgruppen för Det finns hopp
Östersund vill att själva eventet får vara en del i
ett pussel för Guds rike som Herren själv
lägger för vår region och vårt land.
Därför hoppas vi att bönen för Östersund och
hela regionen fortsätter brinna och ta sig olika
uttryck - både som fysiska samlingar, digitala
samlingar och egen bön.
Vi tror att det nu behöver finnas en bön som inte framför allt fokuserar på kampanjen utan
att det är en bön för Jämtland över tid. Sen kan det forumet även be mer för kampanjen
när det närmar sig.

Vi tänker att det är en regional bön som sker en gång per månad och som går runt på
olika platser i Östersund med omnejd. Vill du vara med och be är du välkommen. Vill din
församling eller bönegemenskap vara värd för ett bönetillfälle är det bra.
Vi står i en tid som fyrar och ljus där mörkret lamslår många. Herren Jesus kallar oss att
berätta. Det finns hopp!
Styrgruppen fortsätter arbetet med en långsiktig planering och att knyta till oss nya
personer i gruppen.
/Styrgruppen för Det finns hopp Östersund

PMU Second Hand.
Följ PMU på sociala medier. Gilla och dela inläggen! Det hjälper butiken mer än du
tror.
Var med och hjälp till, kom även ihåg att handla på butiken!
Putte 072-0927292 putte.by@pmu.se
Emma 072-0927291 emma.gustafsson@pmu.se
/Jag önskar dig Guds rikaste välsignelser./Sebastian

