Judasbrev 1:20-23
”Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige
Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin
barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, andra ska ni
rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med
fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet.”

Gudstjänster.
Det är härligt att få mötas igen, tänk att för några månader sedan var vi begränsade
till en skärm.
På söndag har vi glädjen att få välsigna tre barn i Jesu namn. Vi hoppas även kunna få
välkomna till nattvardsbordet och förbön de kommande söndagarna.
Imorgon lördag den 23/10 är det även en Gudstjänst för döva kl 11 i gårdshuset.

Bönevecka v 43
Välkommen till bönemöten i församlingsvåningen kl 18:00-19:00 mån 25/10 - lör 30/10.
Sak 4:6 ”Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.”
Vi samlas antingen i församlingsvåningen eller gårdshuset. Beroende på vilken av lokalerna smóm
är ledig.
Mån TisOnsTors Fre Lör -

Bön för LP & det Sociala
Bön församlingen & den H.A ledning.
Bön för smågrupperna & relationer.
Bön för arbetare till skörden, missionärer & evangelister.
Bön för Barn, ungdomar och unga vuxna.
Bön för Östersund - människors frälsning & Mer av den H.A

Församlingsmöte 24/10 kl 18:00
Denna gång ska vi pröva att ha det både över Zoom och i församlingsvåningen samtidigt.
Så den som vill vara med fysiskt kan vara det i församlingsvåningen, annars kan man vara med
hemifrån men digitalt. Se hemsidan för zoom länk och för dagordning.
Zoom

LP.
Fortsätter samlas på måndagar kl 18 och även finnas i centrala Östersund för att möta
och samtala med människor.

Ungdomarna - Roots.
Roots rullar på och träﬀas varje fredag 18:30 i kyrkan.
Höstens tema är "Höjden. Längden. Bredden. Djupet." där vi vill lägga fokus på att få
fördjupa sin relation till Gud och utrymme att ställa frågor och samtala om tron. Vi
kommer även fortsätta att arbeta för att alla ungdomar ska kunna vara med i en
hemgrupp.
Undrar ni något kring ungdomarna så är det bara att slå mig en signal eller skicka ett
mail!
Hälsningar
Lukas Wilhelmsson
0705669408
lukas@pingstosd.se

Unga vuxna.
Denna höst kommer arbetet med unga vuxna gå in i en ny fas då både Sofia
och Lukas, som haft detta som en del av församlingspraktiken via ALT inte längre
kommer att ha det.
Fokus kommer framförallt ligga på att fortsätta bygga hemgrupper och gemenskap och
vara en plattform där de som nyligen tagit steget ut i vuxenvärlden kan få växa i tron och
fortsätta vara planterade i församlingen

Pingst ledare 13/10 - Sundsvall.

Klick här för mer
info.

Välkommen med till Sundsvall oavsett vilket område du är engagerad i eller intresserad kring.
Ifall du har frågor kan du kontakta Sebastian på 0702188942 eller st@pingstosd.se

Barn.
Så roligt att få möta alla barn!
Söndagsskolan har regelbundet kring 20 barn och vi behöver fler ledare!
Grow för de i åk 5-7 fortsätter likaså på fredagar kl 16-18, med gäster, fika och andakter.
Vi syns.
Jag är på ledighet hela v 43 (25/10-1/11)
Magdalena Bäcksund Akakandelwa
magda@pingstosd.se
0722003001

PMU.
Nu händer det grejer i nya lokalen! Snickarna
börjar avsluta sina insatser så småningom och
där tar vårt arbete vid.
Ambitionen är att vi själva ska bygga iordning
caféet, sätta upp butiksinredning och senare
förstås fylla butiken med nya varor.
Första steget är att bygga café och några saker
som har med beredningen att göra, i första fasen
handlar det om både snickeri och en del elarbete.
Vi behöver hjälp av volontärer med detta, för att
arbetet ska gå smidigt och vi ska kunna öppna
butiken så snart som möjligt.
Ring Emma på 072-0927291 eller Putte på 072-0927292

All Guds välsignelse. /Sebastian

