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Hej allesammans!
 
Nu har Jonas varit anställd i snart ett halvår och provanställningen går över i fast tjänst. Jonas är 
mån om att finnas tillgänglig för samtal och bön - ring honom gärna om du vill ha någon att be eller 
prata med. Som präst finns han till som själavårdare och en medhjälpare i bön för alla som behöver 
det. 

Det är snart dags för årsmöte, den 2 mars kl 16.00. Styrelsen och församlingsrådet har ägnat tid och 
bön åt att se över var vi är och vart vi är på väg som församling i den här tiden. Dessa “mål och 
visioner” kommer att finnas med på årsmötet. Efteråt är det dags för fest! God mat och gott sällskap 
och en rolig kväll ser vi fram emot. 

Bra start på ekonomin för i år, hälsar kassören Tomas. Med en präst anställd ända från början det 
här året känns det bra att vårt givande tillsammans täcker de behov som finns. 

Sista chansen att vara med på en musikafton är nu på lördag. Då kommer Andreas Blomqvist och 
Evert Hedin och spelar, under tiden som det äts och pratas vid borden. Välkomna allihop!

Lördag 6 april kl 19 är det extrainsatt möte då Karl-Erik Appelfeldt predikar och vittnar om sin resa 
till Sydamerika. Det står inte med i programbladet, så skriv gärna in det där. 

Nästa styrelsemöte är den 27 februari, tillsammans med församlingsrådet. Som vanligt finns 
protokoll från tidigare styrelsemöten på kontoret, och även en sammanställning vad som sades på 
senaste församlingsmötet som hölls vid fikaborden den 27 januari. 

Till sist, uppmuntras av Jesu ord till Marta: “Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. 
Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.” Maria 
satt vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. (Lukasevangeliet 10: 39, 41-42)

Hälsningar från styrelsen


