Årgång 29 april - maj 2021

Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv
som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

Gudstjänster
På grund av rådande
omständigheter med covid-19
inbjuder vi för närvarande inte
till fysiska gudstjänster utan
hänvisar istället till andra
alternativ som skriven
förkunnelse, Zoom-gudstjänst
samt inspelade samlingar.
Om du vill ta del av
Forsbrokyrkans inspelade
gudstjänster och samlingar får
du gärna skicka ett mail till
pastorn. Adress på baksidan!

Hemsida

Kristus är uppstånden!
Ja, Han är sannerligen uppstånden

På Forsbrokyrkans hemsida
www.forsbrokyrkan.se nner
du aktuell information om
församlingen och kommande
samlingar. Där nner du även i
förekommande fall skriven
förkunnelse samt länk till
Zoom-gudstjänst och andakt.

Fagernäs
Med anledning av covid-19 är
det inte möjligt att inbjuda till
Valborgsmässo rande på
Fagernäs i år, men om
restriktionerna lättar och
vädret så tillåter hoppas vi
kunna ytta ut verksamheten
till Fagernäs under andra
halvan av maj.

Ett bråkigt virus gjorde att vi endast var ett fåtal som
kunde stämma in i påskropet på plats i kyrkan i år, men
oavsett hur många som ropar är uppståndelseundret en
verklighet. Denna trossanning bär den världsvida Kyrkan
och den bär den lokala församlingsgemenskap som vi
kallar Forsbrokyrkans församling. Vi får vila i denna
förvissning när vi under våren fortsätter att förhålla oss
till samlingsrestriktioner och handspritsrekommendationer
Förhoppningsvis kan vi snart mötas någorlunda ”vanligt”
igen, men i väntan på det får vi nöja oss med andra
glädjekällor, som t.ex. ett församlingsblad med lite
uppi at utseende! Planeringen för de närmaste veckorna
nner du på baksidan. Nåd och frid
Pastor Thoma
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Missa inte Joh 11:25-26!
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Forsbrokyrkans församlingsblad

Forsbrokyrkans församlingsblad

Årgång 29 april - maj 2021

April
Sö 11 11.00 Skriven förkunnelse. Tillgänglig på
församlingens hemsida.
Söndagens tema: ”Påskens vittnen” Joh 21:1-14.

Forsbrokyrkans
församling i Arbrå
- en del av Equmeniakyrkan
Forsbrokyrkan
Forsbrovägen 4, 821 61 Arbrå.
Hemsida: www.forsbrokyrkan.se,
e-post: info@forsbrokyrkan.se
Fagernäs, Norränge, Arbrå.
Hemsida: www.fagernas.se
Församlingens bankgiro:
5509-6424. Swish: 123 235 96 85.
Pastor och församlingsföreståndare: Thomas Jonsson,
Flästa 5959, 821 63 Arbrå.
Tfn 070-230 33 34, e-post:
pastor@forsbrokyrkan.se
Ekumenisk diakon: AnnLouise
Tjerneld. F.n. sjukskriven.
Ordförande: Bertil Planeskog,
Norrängevägen 2, 821 63 Arbrå.
Tfn 073-813 70 00, e-post:
ordforande@forsbrokyrkan.se
Vice församlingsföreståndare:
David Arwe, Rikesgatan 2, 821 60
Arbrå. Tfn 070-567 79 32, e-post:
david.arwe@gmail.com

To 15 18.30 Zoom-andakt med pastor Thomas.
Sö 18 11.00 Zoom-gudstjänst (från Forsbrokyrkan).
Thomas Jonsson, Linda och David Arwe.
Söndagens tema: ”Den gode Herden” Joh 10:1-10.
Sö 25 11.00 Skriven förkunnelse. Tillgänglig på
församlingens hemsida.
Söndagsskola via Zoom med
Erika Planeskog.
Söndagens tema: ”Vägen till livet” Joh 16:16-22.
To 29 18.30 Zoom-andakt med pastor Thomas.

Maj
Sö 2 11.00 Zoom-gudstjänst (från Forsbrokyrkan).
Thomas Jonsson m. .
Söndagens tema: ”Att växa i tro” Joh 16:5-11.
Sö 9 11.00 Skriven förkunnelse. Tillgänglig på
församlingens hemsida.
Söndagens tema: ”Bönen” Luk 18:1-8.

Pastor Thomas har ledig helg den 24-25/4.
Vi återkommer med information
om framtida samlingar!

Uthyrning: Barbro Planeskog, tfn
070-372 71 14, e-post:
uthyrning@forsbrokyrkan.se, även
Robert Planeskog (adress nedan)
Forsbrokyrkans Ungdom
Equmenia i Arbrå
Bankgiro: 295 – 5821
Ordf. Robert Planeskog,
Koldemo Galvvägen 4167,
821 62 Arbrå.
Tfn 070-546 66 28, e-post:
ungdom@forsbrokyrkan.se
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Missa inte Joh 11:25-26!

Verksamheten sker i samarbete
med Studieförbundet Bilda.
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