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Vårvintervisa
”Smält min is
låt min snö gå i tö”
suckade vintern till våren.
”Kanhända, kanhända om solen vill,
vi vänta väl ännu en månad till,
så kanske det sker”, sjöng våren.
Gustaf Fröding

EFS-kyrkan
Präst
Jonatan Wolfbrandt.
jonatan.wolfbrandt@efs.nu.
070-440 22 89
Adress
EFS-kyrkan
Södra Gröngatan 43 A
831 35 Östersund

HÄNDER VARJE VECKA!

TWEEN
Träffar för 11-14 år
Fredagar 16:00 -18:00
Kontakt: Andreas Hammarberg 070 347 97 28 eller
David Smedby 070 309 03 63
2/2 Fokus: Gud

Mejl & webb
info@efsostersund.se
www.efsostersund.se
Swish
EFS-kyrkan
123 223 84 18
Frösövallen
123 421 83 27
Bankgiro
EFS Missionsförening
5542-0426
Frösövallen
818-0556
Följ oss även på:
Facebook: EFS-kyrkan Östersund

8/2 Uppesittarkväll
15/2 Relationskväll och
frågestund med J
22/2 Kärringbacken
1/3 Semmelbakning
8/3 SPORTLOV
15/3 Ev. curling
22/3 Skridskoåkning i
Klanghallen
29/3 Krocket i EFS

efskyrkanostersund

Bön
Tisdagar 8:00 - 09:15
Kom när du vill, gå när du vill.
Vi ber för EFS, staden,regionen och de andra
församlingarna i Östersund.
09.15 står kaffet på och du kan träffa oss anställda!
Torsdagar 19:00 - 20:00 Bön o lovsång .
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KRIK
Håll ögonen på
facebook-sidan
”Nya KRIK Östersund”

Prästens ruta
Nu har vi levt nästan en månad i det här nya året. Vad kan vi vänta oss av
det? Vi vet inte vad som kommer, men vi vet att Jesus är densamme igår
och idag och i evighet (Heb 13:8). Det ger tröst, hopp och tro. Inför det här
året har jag verkligen upplevt att Gud påmint mig om hoppet i Kristus!
Han är undergöraren, Han är Skaparen, Han är Fridsfursten. Jesus Kristus
är den som övervunnit dödens makt och vunnit livet för oss! I Hans namn
förändras situationer, när Jesus rider in vänder Han hopplösheten
till glädje och trosvisshet. Den som tror på Jesus, ur Hans innersta ska
strömmar av levande vatten flyta fram (Joh 7:38).
Utifrån detta vill jag skicka med det jag upplever att Gud påmint mig om,
att det finns inga hopplösa situationer! Med Jesus är allting möjligt, Han
kan förändra vad som helst och Han har en lösning på allt. Jag är övertygad om att Jesus vill uppenbara för oss sitt sätt att se de situationer vi
möter. Ibland låter Han oss möta ett problem där för att vi ska vända oss
till Honom och låta Honom lösa det, låta Guds rike bryta in på det områ
det, eller att Han vill visa ett helt annat sätt att göra saken på.
Här får vi söka Jesus, söka Hans hjärta och kärlek. I Mark 7:31-37 befaller
Jesus en mans öron och tunga att ”öppnas” (Effata). Jag tror Gud för oss
in i en tid av att öppna oss för Honom, släppa in Honom i nya områden
och överlämna oss på nytt till Honom.
Det känns så spännande att göra den här resan med er! Vi är Jesus egen
kyrka, det är Han som bygger sin församling och helvetets portar ska inte
få makt över den! (Matt 16:18)
All välsignelse och kärlek
//Jonatan Wolfbrandt

Var med och ge
Gud är en god Gud! Han är generös och ger goda gåvor. I Honom har vi
fått allt och Han kallar oss att ge hela våra liv till Honom. Vilken fantastisk kallelse. En biblisk princip är att ge av de tillgångar Gud har gett
oss, att vara med och bära arbetet för Guds rike och andra. Det handlar
inte bara om ekonomiska resurser, men det är definitivt en del av det.
Som troende får vi förmånen att vara med och ge! Det är bra för oss,
hjälper oss i vår tillväxt.
För tillfället har vi renoverat vår kyrkobyggnad och vi kommer anställa
en ny medarbetare! Det är spännande saker, men det kostar också
pengar. Vill vara med och bidra? Vill du bli månadsgivare eller öka ditt
givande?
Tillsammans får vi be för ekonomin och förvänta oss se Guds kraft!
Swish 123 223 84 18 – Bg 5542-0426
För att möjliggöra nyrekrytering så satsar vi nu på löftesoffer vilket är
bundet till den nya tjänsten. Vill du stå med i det kan du kontakta vice
ordförande Johan Färnkvist johan.farnkvist@yahoo.se

januari
Ansvarsgrupp 2
Söndag 27
Kl 10:00

Gudstjänst med nattvard. Jonatan Wolfbrandt
Ny predikoserie om Kolosserbrevet. Nu Kol 1:1-8 ”Identitet”
Kyrkfika

Tisdag 29
Kl 12:00

Tisdagsträff! Richard Ahlberg: ”Guds verk i mitt liv”

FEBRUARI
Ansvarsgrupp 3
Lördag 2
Kl 10:00 till
10:00 Söndag

Bönedygn. 24 timmarsbön i kyrkan.
Lista finns på hemsidan och i kyrkan

Söndag 3
Kl 10:00

Gudstjänst. Torgny Smedby.
Kol 1:9-14 ”Att upptäcka Guds vilja”

Tisdag 12
Kl 12:00

Tisdagsträff. Kenneth Hermansson: Bibelns väg till oss samt
Elsy Fors: Gustav Vasas Bibel

Söndag 10
Kl 10:00

Gudstjänst med nattvard. Jonatan Wolfbrandt.
Kol 1:15-23 ”I Sonens rike”

Kyrkfika

Söndag 17
Kl 10:00

Gudstjänst. Anton Thilander.
Kol 1:24-2:5 ”Kristus, härlighetens hopp”

Kyrkfika

Lördag 23
Kl 13:00

Årsmöte för EFS missionsförening i Östersund.
Fika vid lämplig tidpunkt
Kom och var med!!

Kyrkfika

Påverka, rösta - ta ansvar!

Söndag 24
Kl 10:00

Gudstjänst med nattvard. Jonatan Wolfbrandt
Kol 2:6-15 ”Jesus - Krigarkungen”

Kyrkfika

MARS
Ansvarsgrupp 4
Söndag 3
Kl 10:00

Gudstjänst med nattvard. Urban Nolander
Kol 2:16-23 ”Friheten i Kristus”

Onsdag 6
Kl 18:30

Askonsdagsmässa. Jonatan Wolfbrandt

Söndag 10
Kl 10:00

Gudstjänst med nattvard. Jonatan Wolfbrandt
Kol 3:1-11 ”Himmelriket på jorden”

Tisdag 12
Kl. 12:00

Tisdagsträff, Mission. Sam Westergård (från Storsjökyrkan) berättar om arbete med Slumskolan i Nairobi.

Söndag 17
Kl 10:00

Gudstjänst. Jonatan Wolfbrandt
Kol 3:12-17 ”Ta på ert nya jag”

Kyrkfika

Söndag 24
Kl 10:00

Gudstjänst med nattvard. Jonatan Wolfbrandt
Kol 3:18-4:1 ”Jesuscentrerade relationer”

Kyrkfika

Tisdag 26
Kl 12:00

Tisdagsträff. Leif Grip berättar och visar bilder om arbetet med
Erikshjälpen.

Söndag 31
Kl 10:00

Gudstjänst. Zara Watanen
Kol 4:2-18 ”Guds rike handlar om människor”

Kyrkfika

Kyrkfika

Kyrkfika

Gudstjänstteam
Varje söndag firar vi gudstjänst. De förbereds och genomförs av våra
gudstjänstteam! Dessa är en plats för ledarskap, gemenskap, lärjungaskap och mycket mer. Vill du vara med i ett team eller prova någon roll i
gudstjänsten? Prata i så fall med någon du vet finns med kring gudstjänsterna, alternativt vår präst Jonatan Wolfbrandt. Vi ser fram emot att se
ännu fler i funktion!

Framtiden ser man inte, däremot det förﬂutna. Det är
märkligt, för vi har ju inte ögon i nacken.

