Joh 10:14-15
”Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern
känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.”
Tänk vilken favör och förmån att få ha en personlig relation med frälsaren själv, att han få
vara känd av honom och att känna honom. Han som gav sitt liv för oss och uppstånden
leder oss in i framtiden.

Nu på söndag predikar Anita Sutherland, det ser vi framemot!

Dop 11/4
I söndags så lät Mathias (t.v) och Ulrich (t.h) sig döpas till Kristus och båda delade
starka vittnesbörd om vad Jesus gjort i deras liv.
Mathias Hednoﬀ arbetar som personlig tränare och bor med sin familj i Brittsbo, Ulrich
Schmudde doktorerar i företagsekonomi på Mittuniversitet hyr en stuga i Slandrom.

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 sessioner från vår församling v 15-17,
det gäller Ons 08-10 och Fre 00-02
För att påminna er som glömt så är detta
Pingströrelsen gemensamma 24/7 bönesatsning
online.
Nedan är den hälsningen som nätverket
Pingstbön skickat ut till de deltagande
församlingarna.
”Välkommen med att lyfta upp namnet Jesus
över Sverige dygnet runt. Vi ber för Sverige och
är öppna för Andens ledning och tilltal i våra
böner. I botten står vi tillsammans i en
överenskommelse att få se Ordet, Blodet,
Anden få genomslag i vårt land.
Från församlingar över hela Sverige lyfts en fackla av bön upp och sammanstrålar
till ett rop som pågår dag och natt och förändrar atmosfären över vårt land"
Följ med på bönemötena under veckan hemifrån. (Tis kl 06 - Fre kl 16)
Kom med du med!

Ungdomarna.
Ungdomssamlingarna fortsätter på fredagar om än digitalt, kl 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.

Vi ser även över möjligheten att kunna träﬀas utomhus i mindre grupper framöver nu när
värmen gör sig påmind.
Kontakta ungdomspastor Andreas Noordberg på andreas@pingstosd.se 0738319459 för
mer info.

Barnen.
Grow:
Välkomna till GROW online idag fredag eftermiddag ! 🙂
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

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.

Vi fyller 100!
I år fyller Pingstförsamlingen Östersund ett
hundra år (21/9 1921) och det ska vi fira
helgen 17-19/9.
Så boka in de datumen! Vi planerar för fullt
och hoppas att du vill vara med!
Men inte nog med det.
När församlingen kliver över tröskeln in i ett nytt
sekel, så önskar församlingsledningen få in
bidrag och förslag på en ny logga.

Hur gör man det på bästa sätt? Jo, man utlyser en tävling helt enkelt! Vinnaren får
förutom församlingens tack ett fint pris.
Vi har tidigare haft kyrkans fasad logotyp och de senaste åren även använt den grafiska
designen som Richard Martinsson gjort av korset/lamporna ovanför estraden. Stort tack
Richard!
Men nu önskar vi utmana alla att börja spåna och vara kreativ! Så hem och skissa, måla
rita. Specifikationer kring format och slutdatum meddelas framöver.

Renovering av församlingsvåningen.
Församlingsvåningen/cafevåningen är just nu en byggarbetsplats och där ska man
undvika att vara helt och hållet.
Uppdatering:
Nu är det nästan klart!
Taket är på plats, elen inkopplad och likaså högtalarna.
Det som återstår är småsaker samt det ljudabsoberade tyget till de vita kala väggarna.
Där har vi några ”krokar ute” till olika återförsäljare, men tyget inte bara ha bra
ljudabsorberade egenskaper utan även vara flamsäkert .

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

