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Utsikt 
I den kristna vägledningstraditionen är det inte ovanligt att 
man möts av rådet att praktisera någon form av 
återkommande reflektion. Det kan handla om att varje kväll, 
innan John Blund hälsar på, lite kortfattat gå igenom dagen 
för att notera något särskilt som Gud vill uppmärksamma. En 
sådan återkommande övning leder i längden till en ökad 
förvissning om Guds ständiga närvaro och godhet. Reflektion 
kan även praktiseras i samband med ett årsskifte då vi får 
reflektera över vad som fört oss närmare Gud under det 
gångna året, men också vad som lett oss vilse. Sådana insikter 
kan ge värdefull vägledning inför ett nytt år med fortsatt 
vandring tillsammans med Gud. Återblick kan ge överblick.

När vi nu har inlett ett nytt år är frågan om vi har med oss de 
nödvändiga insikterna så att vi kan upptäcka de goda 
utsikterna? Är vi tillräckligt stilla och uppmärksamma så att vi 
kan se den hisnande utsikten som avslöjar skönheten i Guds 
verk? Ser vi att Han håller hela världen i sin hand och att vi 
ryms där? Ser du?

Pastor Thomas

Missa inte Joh 8:12! 1

Årsmöte 

Efter gudstjänsten den 6/2 
samlas vi till församlingens 
årsmöte. Glöm inte att 
meddela valberedningen ev. 
förändringar vad gäller 
uppdrag och tjänster! Karin 
Planeskog (tfn 070-359 87 59) 
är sammankallande. 

Covid-19 

I skrivande stund gäller 
följande föreskrifter: 

Samlas fler än 20 personer 
utan krav på vaccinationsbevis 
ska deltagarna ha en anvisad 
sittplats. Sällskap ska kunna 
hålla ett avstånd om minst 1 
meter i sidled samt framåt och 
bakåt från andra sällskap. 
Antalet deltagare i ett och 
samma sällskap får vara högst 
8 personer. 

”Ro för själen” 

Om du vill köpa års-
almanackan "Ro för själen" är 
du välkommen att kontakta 
Sven Lindström (tfn 070-154 
83 29). Varje almanacka kostar 
100 kr och behållningen går till 
församlingen.

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. 
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Januari - samlingar i Forsbrokyrkan 

To  6 18.30 Trettondedag jul. Tempelvård. Bön-och 
            samtalspromenad följt av enkel 
            nattvardsandakt (ca 19.00). 
Sö 9 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Jesu dop” Luk 3:15-17, 21-22. 

To  13 18.30 Bibel och bön. 
Sö 16 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Livets källa” Joh 4:5-26. 

To  20 18.30 Tempelvård. Bön-och samtalspromenad 
             följt av enkel nattvardsandakt (ca 19.00). 
Sö 23 11.00 Gudstjänst. Tony Karsbo m.fl. 

Söndagens tema: ”Jesus skapar tro” Joh 4:27-42. 

To  27 18.30 Bibel och bön. 
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Jesus är vårt hopp” Joh 5:1-9. 

Februari - samlingar i Forsbrokyrkan 

Sö  6 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. Efter 
             gudstjänsten årsmöte för Forsbrokyrkans 
             församling. Årsmötesoffer. 

Söndagens tema: ”Uppenbarelsens ljus” Luk 2:22-40. 

Ti    8  19.00  Kristna rådets årsmöte i Sockenstugan.  
Sö 13 11.00 Gudstjänst. 

Söndagens tema: ”Nåd och tjänst” Luk 17:7-10. 

To  17 18.30 Bibel och bön. 
Sö 20 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Det levande ordet” Joh 7:40-52. 

To  24 18.30 Tempelvård. Bön-och samtalspromenad 
             följt av enkel nattvardsandakt (ca 19.00). 
Sö 27 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Kärlekens väg” Joh 12:20-33. 

On 2/3 18.00 Ek. Askonsdagsmässa i Arbrå kyrka. 
Sö  6/3 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Prövningens stund” Matt 16:21-23. 

Pastor Thomas är ledig den 22-23/1 och bortrest 10-13/2. 

                 Välkommen! 
Verksamheten sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Missa inte Joh 8:12! 2

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 församlings-
föreståndare: 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 

Uthyrning: 
uthyrning@forsbrokyrkan.se 

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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