Jes 9:2
”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans
land ska ljuset stråla fram.”
När vi befinner oss i den mörkaste tiden av året och adventsljusen lyser så är det lätt att vi
läser denna vers med mys i åtanke. Men detta profeterades in i en tid lik våran egen,
kantad av svårigheter, kamp och lidande.
Men lägg märke till att det ljus om refereras till är inte ett mysigt juleljus utan en person,
en person som vi får läsa om några verser senare.
Jesaja 9:6-7
”För ett barn blir oss fött,
en son blir oss given. På hans axlar vilar
herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far,
Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och
friden utan slut över Davids tron och hans
rike. Det ska befästas och stödjas med rätt
och rättfärdighet från nu och till evig tid.
Herren Sebaots lidelse ska göra detta.”
Det är Jesus som besegrat döden, krossar
synden, skipar rätt, och lyser upp mörkret.
Detta är årets sista veckobrev, men det är
fyllt av bra och viktig info. Så läs ända till slutet.
Vi har flera i vår församling som smittas, insjuknat och bekräftas positiva med Covid
19, låt oss be om helande och återhämtning. Låt oss även i en tid som denna
fortsätta hålla avstånd, hålla ut och hålla kontakt.

Gudstjänster & samlingar.
Vi fortsätter med digitala gudstjänster till restriktionerna från myndigheter kring
allmänna sammankomster lättar. Gudstjänsterna sänds kl 11 på söndagar på YouTube
likt tidigare.
Över helgerna så får vi lyssna till följande predikanter.
20/12 Torgny Widholm

27/12 Lars-Olof Grund
3/1 Janne Kuusiniemi
10/1 Sebastian Tarkiainen (Årshögtid och årsmöte.)
Förbönen och Kyrkfika via Zoom tar uppehåll till den 17/1.

This is Christmas
TIC är en julshow som sätts upp av Hillsong Sweden varje år för utsålda hus, men i år är
showen förinspelad och vi kommer även att kunna få visa den.
Den 25/12-31/12 så kommer This is Christmas och barnshowen Jakten på julen finnas
tillgängliga på kyrkans hemsida pingstosd.se
Ett tack till Hillsong Sweden för showen och för möjligheten att få visa den.

Barnen.
GROW
Idag fredag har vi julavslutning med GROW på Zoom! 😃
Vi börjar klockan 16.00 men hoppa gärna in några minuter innan.
Länken öppnas 15.45 för den som vill droppa in innan.
Om ni har några frågor eller om ni inte tar er in på mötet,
hör gärna av dig till Edvin på 0706116467 eller Magdalena på 0724552400.
ZOOM länken: https://us02web.zoom.us/j/84353582712
Meeting ID: 843 5358 2712
Söndagsskolan
I söndags hade vi en väldigt rolig julavslutning med söndagsskolan på
Zoom! :D
Vi kommer köra vanlig söndagsskolan igen nu på söndag där vi delar upp

gruppen med yngre/äldre barn och kör ungefär 25 minuter per grupp.
Koppla gärna upp er några minuter tidigare.
Klockan 10.00 – 10.25, barn upp till 7 år.
Klockan 10.30 – 10.55, barn från 8 – 12 år.
Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86859927173
Meeting ID: 868 5992 7173
Den 27/12 och den 3/12 har vi ingen söndagsskola online.
Här är två tips på videor ni kan titta på hemma tillsammans med barnen:
1. Ett ljus i mörkret – Med Theo och hans vänner:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61064/
2. God frukt – Med Theo och hans vänner:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61066/
Vi hoppas att ni får en helt fantastisk jul tillsammans!
Guds rika välsignelser till er!
Hälsningar Magdalena och ledarna

Ungdomarna.
Roots har julavslutning ikväll den 18/12 och börjar åter med samlingar i mitten på januari.
För mer detaljerad information kontakta ungdomspastor Andreas Noordberg på
andreas@pingstosd.se eller 0738319459.

Nyårskonferens för ungdomarna UNITE.
Tidigare år så har ungdomarna åkt till nyårskonfersen Unite som arrangerats i olika
norrländska städer. (Senast i Ö-vik)
Det har alltid varit uppskattat och uppmuntrande att få träﬀa andra ungdomar och att få
tillfällen att få möta Gud.
Men istället för att i år ställa in pga restriktioner så erbjuds istället en gratis online festival
30-31/12, för mer info följ länken: Unite21

Sportlovsläger
Tyvärr så kommer vi inte kunna arrangera sportlovsläger v10 2021 likt tidigare år pga
restriktioner, men Magdalena, Andreas och ledarna arbetar för fullt med att föröka skapa
roliga och bra arrangemang under sportlovsveckan. Mer info kommer på det nya året.
’

Medlemsärende:
Dagmar Jonsson, född den 10 juni 1932 i Oﬀerdal, fick
hembud söndagen den 13 december 2020 på
Blomstergården i Krokom i en ålder av 88 år.
Hon döptes i Filadelfia Rise-Tulleråsen i Oﬀerdal 1950 och
flyttade i samband med giftermål med Gösta Jonsson i
Glösa, Alsen till Filadelfiaförsamlingen i Alsen 1961, som
hon sedan tillhörde till 2009, då församlingen där gick
samman med Pingstkyrkan, Östersund.
Dagmar var en trogen medlem och hade uppgifter i
församlingen som husmor, söndagsskollärare och sångare
och musikant (dragspel). I hemmet växte barnen Gunnel och
Mats upp. Under senare år led hon dock av sjukdom
(Parkinson) och vårdades på äldreboendet Blomstergården.
Vi tackar Gud för Dagmars ljusa minne!
/Sven-Erik Mattiasson

LP
LP-kontakten kommer på inrådan av LP centralt och i linje
med de begränsningarna som beslutats av regeringen inte att
hålla öppet för samlingar på måndagar.
Istället kommer arbetet riktas om och man kommer arbeta
med mer uppsökande verksamhet.
I helgen så kommer matkassar och julklappar att delas ut till
de som anmält behov.
Var gärna med i bön.

MISSION
Församlingens sociala och evangeliska insatser syns inte så ofta i vardagslag, men är
ibland ganska omfattande. I början av förra veckan, gjorde t.ex. vår kassör Karin Eriksson,
11 utlandsbetalningar.
Det mest glädjande så här års, är att vi haft möjlighet att ge lite extra pengar som julgåva,
till olika mottagare, vilket gör livet lite ljusare för dem som inte har så bra liv.
Våra sociala insatser sker i Tanzania, Etiopien, Sydafrika, Ryssland och Sri Lanka. Vårt
bidrag blir till mediciner, sjukvård, mat, kläder och utbildning.
Den humanitära hjälpen går via lokala kyrkor och blir därför även en del av det kristna
budskapet.

Dessutom bidrar vi med t.ex. pengar till kyrktak av plåt och lokala pastorers och
evangelisters löner.
Några exempel:
•

I Etiopien, Addis Abeba, får över 100 barn och ungdomar, från förskola upp till
universitet hjälp till skolgång

•

I Tanzania får 3 hälsocentraler hjälp med bl.a. medicininköp (Lowa, Isanzu,
Bulangamilwa)

•

I Sri Lanka, Elpitiya, mat och ekonomisk hjälp till fattiga familjer.

•

I Sydafrika, Burlington, hjälp till fattiga familjer.

•

I Ryssland, Kursk, mat, kläder, medicin

ENGLISH MEDIUM SCHOOL
SRI LANKA

ETIOPIEN

NKINGA, TANZANIA

RYSSLAND

De7a är bara en liten del av allt som sker med bistånd från vår församling. Det mesta ﬁnansieras
med intäkter från Secondhand buOken. Därför är det av stor vikt a7 vi, när förhållandena Ollåter,
kan göra en arbetsinsats i buOken. Det gör stor skillnad för många människor.
För Missionsrådet
Sten H
Maggie Said och Barnrättsprogrammet i Mellanöstern/Nordafrika presenterades i
veckobrevet den 4/12.

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
Hör av er till varandra.

Relationer
Jag vill uppmana alla medlemmar samt de som ser kyrkan som sitt andliga hem att visa
omsorg om varandra. Ring ett extra samtal, skicka ett sms etc. Fråga hur man har det,
hur man mår.
Veckobrevet tar nu en liten paus och återkommer i januari.
Med dessa ord vill jag önska er en fridfull jul och ett välsignat nytt år./Sebastian Tarkiainen

