2 Moseb 32:1
”När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring
Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som ska gå framför oss. För vad som
har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.”
I en tid av väntan, fördröjning och frustration så är det lätt att fel saker tar vår
uppmärksamhet och vi tappar fokus. Det var detta som hände Israels folk då de väntade
på Mose nedanför Sinai berg, trots att de kunde ana Guds härlighet och höra mullret.
(2 Moseb 24:12)
Min vän tappa inte modet, tappa inte fokus, lita på Gud och tro att det bästa ligger
framför.

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.
Men nu på söndag den 21/2 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

Kapellet i Ytterån Den 15/3 är det planerat att köparna av fastigheten i Ytterån ska ta över om allt går enligt
plan, men det pågår redan ett intensivt arbete med att sortera inventarierna för framtida
distribution. Styrelsen har godkänt en prioriteringsordning som man kommer att följa i
samrådan med Sven-Erik M.
Pga pandemin så kan vi inte bjuda in till en stor avtackningsgudstjänst, men istället så har
en minnesgudstjänst ifrån kapellet filmats och som kommer sändas på vår youtubekanal
söndagen den 28/2.

Församlingsmöte 21/2 18:00 via Zoom.
Dagordning och bildlänk till mötet kommer finnas på hemsidan.
Topic: Församlingsmöte
Time: Feb 21, 2021 06:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97125347986?pwd=TWRZRklka3EyS01EcHZhcnFmaG9sdz09
+46 850 539 728
+46 8 4468 2488
+46 8 5016 3827
Meeting ID: 971 2534 7986
Passcode: 725555

Nattvard 21/2
Nu på söndag, den 21 februari så kommer vi fira Nattvard - Herrens måltid tillsammans.
Jag vill uppmana dig att under kommande vecka införskaﬀa tex druvjuice eller saft samt
kex eller liknande och ha dem tillgängliga till gudstjänsten

ALT- Öppet hus.
Nu har tre stycken som
studerar på ALT i
församlingen (Akademi för
Ledarskap och Teologi)
men för dig om skulle vara
intresserad av att fördjupa
dig genom att delta i en
föreläsning eller tex läsa en
fristående kurs så är vill jag
rekommendera öppethus
den 18/3.
Bifogat finns också
programmet.

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.

Sportlovsaktivitet för barnen

Nu är det snart sportlov! Vi har tyvärr inte kunnat arrangera något läger i år som vi brukar
p.g.a pandemin men vi ser däremot en annan möjlighet.
Regeringen har öppnat upp för att kunna ha fysiska träﬀar för barn födda 2005 eller
senare där vi inte är begränsade till 8 personer utan kan träﬀas i en större grupp.

Lördagen den 6e mars kommer vi ha en dagsaktivitet utomhus för barnfamiljer med
pulkaåkning, lekar och fika.
Plats: Kärringbacken på Frösön
Tid: 10.00-13.00
Ta med det ni vill åka på, tex pulka och madrass. För att minska smittspridning får alla ta
med sitt eget fika men vi kommer bjuda på festis, frukt och chokladbollar. Vi gör upp en
brasa så möjlighet för grillning finns.
Vi vill självklart inte vara en orsak till ökad smittspridning så vi behöver fortfarande tänka
på att följa de allmänna rekommendationerna, hålla avstånd och stanna hemma vid
minsta symptom.
Vi tycker att detta ska bli jätteroligt och hoppas att vi blir ett gäng som kan träﬀas! 😊
Om ni har några frågor eller synpunkter gällande detta kontakta Magdalena.
Intresseanmälan sker till Magdalena Bäcksund Akakandelwa på 0724552400 eller
magda@pingstosd.se

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.
Information om sportlovsaktiviteter för ungdomarna kommer framöver.
Kontakta ungdomspastor Andreas Noordberg på andreas@pingstosd.se 0738319459 för
mer info.

Kassör.
Karin Eriksson meddelade i december att hon önskar få överlämna kasstörskapet från
administrationsmötet 2021(slutet på mars), 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 det 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 0702188942.

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

