Församlingsbrev januari 2022

”Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!” Ps. 27:14
När jag skriver denna hälsning så är det första dagen jag jobbar efter att jag testats positivt
för Covid 19. Jag vet att det är många precis som jag som drabbades av denna våg av smitta
som just nu sveper över Mora och över vårt land.
När man blir sjuk eller drabbas av någonting så stannar allt upp och det enda man kan göra
är att vara i det som är. Vila, vätska och vänta tills det blir bättre och går över. Vi lever i en
osäker tid på många olika sätt. Det är Covid 19, höga elpriser, vi hör krigslarm från Ukraina
och på Gotland åker det stridsvagnar, gängkriminalitet och skjutningar. Vi får be Herre
förbarma dig! Även i detta så tror jag Herren säger till oss –Vila i mig, jag har allt i min hand,
kom nära mig så vill jag hjälpa dig.
Jag skickar med hälsningen från bibeln som jag läste idag, läs gärna hela Psalm 27 och ta till
dig det som Gud vill säga till dig.
Information och preliminär planering
22/1 9.00 Ekumenisk bönevandring, start vid Fridhemskyrkan och avslutning i
Centrumkyrkan.
23/1 11.00 Vi firar en enklare gudstjänst, ej kyrkfika, Helena Fransson m.fl.
OBS! Årsmötet är framflyttat till ett senare tillfälle. 22/3 19.00 har vi administrationsmöte.
29/1 9.00 Bön
30/1 11.00 Vi firar en enklare gudstjänst, ej kyrkfika, Helena Fransson m.fl.
4/2 18.00 Frattjo, aktiviteterna kommer att vara utomhus.
5/2 9.00 Bön
6/2 11.00 (ej klart än)
12/2 9.00 Bön
13/2 11.00 Gudstjänst Tina Olinggårdh m.fl.
19/2 9.00 Bön
20/2 11.00 Gudstjänst Helena Fransson m.fl. Efter gudstjänsten hjälps vi år att tömma CK
p.g.a. att Vasaloppet kommer att hyra våra lokaler v. 8 och v.9
Ev. samlingar under dessa veckor ej klart.

12/3 9.00 Bön
13/3 11.00 Gudstjänst David Lindé, ungdomspastor i Lugnetkyrkan, Falun + vänner
Datum för nattvardsfirande kommer också senare när vi vet att smittspridningen minskar.
Jag har även denna gång inte tagit med hemgrupperna och hjälpkassen som fortsätter som
varje grupp planerar.
Nu ska vi göra allt vad vi kan för att hindra smittspridningen. Så om du har minsta symtom så
stanna hemma! I Centrumkyrkan håller vi avstånd och hjälper varandra så att viruset inte
sprids vidare. Vaccinera dig när du får och kan! Vi kommer att klara detta, vi måste bara hålla
ut!
En del av er som får detta församlingsbrev bor på annan ort eller besöker inte
Centrumkyrkan så ofta. Jag skulle bli glad för en hälsning från er för att höra hur ni har det
där ni finns. Du behöver naturligtvis inte bo någon annanstans för att skriva, jag blir bara
glad att höra från er därute. Det behöver inte vara ett långt brev, en hälsning räcker bra!

Detta blev en enkel hälsning till er alla! Jag ber och tänker på er att ni ska få känna Guds
omsorg och kraft där ni är. Gud älskar er och vet vad ni behöver!
”Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!” Ps.27:14

Jag önskar er Guds välsignelse!

Helena Fransson
.

