Den 13 dec 2020 var det meningen att vi skulle ha församlingsmöte.
Detta blev inställt så vi vill informera dig i detta brev
Kära Vänner!
Vi går mot jul och en annorlunda jul. Vi kan inte samlas som vi är
vana vid. Men vi har gemenskapen i vår tro på Jesus Kristus. Vi får
lite på att det bär oss i dessa tider.

Församlingsboken:

Vi önskar Er alla en fridfull och välsignad julhelg. Med hopp om att
vi snart ses igen.

Hemgångna Sture Andersson, Sture Olsson, Kerstin Ollas ,Tina
Andersen

Lena Andersson & Olov Berbres
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i
mörkrets land strålar ljuset fram.
Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska
bryter du sönder, som den dag då Midjans besegrades.
Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska
jag låta en härskare över Israel komma.
Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats med blod, allt
detta skall brännas förtäras av eld.
Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande
och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.

Ny medlem Matin Hosseini

Verksamhet: fredagsgänget fortsätter som vanligt och har sin
avslutning 11 dec. De planerar att filma en julhälsning till
församlingen. Så håll utkik efter detta på vår facebooksida eller på
youtube.
Kyrkan har öppet måndagar 10.00 -13.00 fram till och med v 51.
Vi vet i nuläget inte när övrig verksamhet kommer igång och ber
därför er ha koll på kyrktorget ,facebook eller Woxnadalsnytt.
Ekonomi:
Församlingens ekonomi är stabil. Så vi uppmanar er att fortsätta
givandet.
Bankgiro: 826-2503 Swish: 1235112925

Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste.

Fastighet: Bergvärmen på Sunnanäng är installerad och klar.

Ära åt Gud i höjden och på jorden fred idag och alla dagar
Amen ” Jes9:2,4-6 Mik 5:2 Luk1:30-31,2:14

Årsmötet är planerat till 28 feb 2021 efter gudstjänsten.

