Lukas 11:9-10
”Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas
för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som
bultar ska dörren öppnas.”
Vad ber du till Gud för? Vad söker du Gud för? Bultar du på dörren?
För likt en lärare som delat ut ett prov är tyst, kan vi ibland uppleva att Gud inte svarar
oss i prövningen stund. Men min vän ge inte upp, för om vi inte ber, om vi inte söker
eller inte bultar. Så får vi inte heller något, finner vi inte heller något och dörrar öppnas inte
heller.

Gudstjänster & samlingar.
Vi fortsätter med digitala gudstjänster tills restriktionerna från myndigheter kring
allmänna sammankomster lättar. Gudstjänsterna sänds kl 11 på söndagar på YouTube
likt tidigare.
Nu på söndag den 24/1 så är det
en ekumenisk gudstjänst som
sänds från vår kyrkan.
Men redan nästa söndag den 31/1
så fortsätter predikoserien genom
Jakobsbrevet med rubriken
”Praktisk tro” som sträcker sig
över ett antal söndagar. Märkväl
att det kan vara uppehåll någon
söndag då vi har gästpredikanter
etc.
Läs gärna Jakobsbrevet hemma och följ med.

Digitalt kyrkfika
Vi fortsätter med det digitala kyrkfikat men via plattformen Jitsimeet, det fungerade bra i
söndags. Jitismeet fungerar på samma sätt som Zoom, skillnaden är att till varje
Zoomträﬀ måste man ”skapa ett rum”, här så finns ett ”skapat rum” dit man bara kliver in.
Det innebär att det är samma länk varje söndag.
Välkommen! https://meet.jit.si/Kyrkfika

Pingstbön
Vi har åter förmånen att få vara med i
Pingstbön och leda 4 sessioner från vår
församling, det gäller Tis 12-14 och Ons
00-02, både v 4 och v 5 .
För att påminna er som glömt så är detta
Pingströrelsen gemensamma 24/7
bönesatsning online.
En bild med en länk kommer finnas på
hemsidan i början på veckan, där du kan
följa bönemötet och även vara med

Följ med på bönemötena under veckan
hemifrån. (Tis kl 06 - Fre 08)
https://zoom.us/j/97862219297

Barnen
GROW
Välkomna till GROW online på fredag! 🙂
Vi börjar kl 16.00 men länken öppnas 15.45 för den som vill komma in lite tidigare.
Om ni har några frågor eller inte tar er i mötet så kontakta
Edvin på 0706116467 eller Magdalena på 0724552400
Zoom länk: https://us02web.zoom.us/j/5883271953
Meeting ID: 588 327 1953
Söndagsskolan
Söndagsskolan fortsätter online på Zoom. Vi har två grupper uppdelade efter ålder.
Koppla gärna upp er några minuter tidigare!
Klockan 10.00 – 10.25, 3 - 7 år
Klockan 10.30 – 10.55, 8 – 12 år
Zoom länk: https://us02web.zoom.us/j/5883271953
Meeting ID: 588 327 1953
Kontakta barn och familjepastor Magdalena Bäcksund Akakandelwa på
magda@pingstosd.se 0724552400 för mer info.

Ungdomarna.
Ungdomssamlingarna (Roots) har dragit igång i lite nya former.
På fredagar 18.30 sänds "Roots Talkshow" på Youtube med humor, djupa samtal, spex,
lovsång mm. Vi hoppas att detta ska vara ett sätt att nå fler ungdomar och kunna
engagera ungdomarna med inspelade klipp hemifrån.
/Andreas

Ungavuxna.
Hej!
Sedan i höstas har Sofia Jerner och jag Lukas Wilhelmsson tillsammans börjat att bygga
ett arbete för unga vuxna i vår församling. Trots pandemin har vi försökt att arbeta med
träﬀar online för personer mellan 20 och 35 år (ungefär). Vi har haft några kvällar med
olika teman och även en Bibelbrunch. Vi har också träﬀats med några av de personer
som vi tror kan vara med som ledare i detta arbete för att be, lovsjunga, umgås, drömma
och planera.
Under våren kommer vi att fortsätta detta arbete med ett fokus på Bibelundervisning
online, hemgrupper och kreativa sätt att bygga relationer under denna pandemi.
Om du känner någon som är i målgruppen som vi vill nå eller om du har någon fråga till
oss så når du oss lättast via våran mail: ya@pingstosd.se Eller våran
Instagram: ungavuxnapingstosd.
Be gärna för oss och för de personer som vi vill nå ut till.
Tack. /Sofia & Lukas.

Kassör.
Karin Eriksson meddelade i december att hon önskar få överlämna kasstörskapet från
administrationsmötet 2021, en funktion hon haft i många år.
Tack Karin för många år av trogen tjänst i församlingen och för Guds rike!
Hitintills har vi hunnit tillfråga två stycken personer med goda kvalifikationer men fått nej,
av den ena pga av begränsningar från arbetsgivaren och den andra att livssituationen inte
tillåter just nu.
Därför önskar vi vänner att ni hjälper oss att be att Gud hjälper oss få en ny kassör, det är
en funktion som vi behöver och som är väldigt viktigt. Om du har förslag på vem vi skulle
kunna tillfråga, får du gärna hör av dig till Sebastian.

Ekumeniska böneveckan.
Den 18-25/1 är det ekumeniska böneveckan över hela våran jord, där kristna från olika
kyrkofamiljer möts och ber tillsammans. Det gör vi även i Östersund men i år blir det en

digital variant med Zoom bönemöten, en bönevandring och en gemensam digital
gudstjänst.
Nedan finner ni länkar till de arrangemangen som är kvar.
Bönemöte Betel
Time: Jan 23, 2021 12:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92813933834?pwd=WlZ5YVFZdk5BeUk0WWxMMER1ZjNRdz09
Meeting ID: 928 1393 3834
Passcode: 843873
Lördagen den 23/1 Kl 13-15
Bönevandring mellan kyrkorna i Östersund, det kommer finnas lappar uppsatta med
böneämnen vid resp kyrka. Vandringen är inte organiserad utan man är fri att börja och
sluta där man vill.
Söndagen den 24/1
Ekumenisk gudstjänst som sänds från Pingstkyrkan och via vår youtubekanal.
Topic: Bönemöte EFS-kyrkan
Time: Jan 25, 2021 12:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98256870280?pwd=ZytIUUlMS2RaOXdXbTlXY24wUEllUT09
Meeting ID: 982 5687 0280
Passcode: 049924

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

All Guds välsignelse. /Sebastian Tarkiainen

