
f,Arsberattelse över {t3Å*}sss*§s-åtlssissssssse§}$s§_ysrr*3sb§3-ig55_

tl^i.. . ,urå-dJen eder i Herren atltldåter v111 jaS sä.ga: G1.äd jen- eder. , "Fil.4:4

låsqt rn'clrer, centralt l:""+l*{?åf åä*-år?{ ?ffi-fl}l_{äåråioä{ä,1-"G1ädjen ederl"xrj-stus upFllenade inte sina efterfö=ij*"" att furlgörasin * jåinst und.er suctrran*äcH tråslä"-"tån fastm*".*äå ett vrltigt ochglatt hjärta. så gör ocrr apogteln. sjnäi;;";ä-i:*ä1r", arra edraönskningar qll*lgä inför c1,ol så;å ä*k*g vi_göra* vj- får tjänaHerren med qr.ädiä i arla vdrå i""rräa=ä*g?r,-r"åä*ålada ögonblicken,då verket tjicks-ru. tit-:1. =.{i; fåI_;i"äriaJäs-täåuirrevande Gudei motgå:-ngens tinrna får rri if;, tift Hoilon oeh gläajas i Honom,
blicka tillbaka.på *r-t"S"["ää?**]3f;.r*å]å*åffiå]:;*+lirn]t Xlll X*_år som ligger näimast framför.
' 3öre1igpl;ar:de verksanhetsrappo{t gör inte anspråkpå att vara ett ful1stä-nå:st'''IJrä""i-åo*= vad. som f*rekon:i:it*let blir bara några glimtar som får åierspegla något av d.et som rra:.,irt'*

Församrin6ren l:.=- o*u*,uäIät äåffi*";ä.$åä"i3ä"*5å:ä*E*åu*da böne*stunder och bibe] sa-rirtal. uncjer hosiän"här bibär*t,roieplanen lielgelsenanvänds-vlct 5-tilifalleno -'^irbetet **a clen kommer att fortsättasund'er våren" tJ,'vd-:'r har deltagaråniåiet vicl aa änsiitda sanlinlgarnavarit anrnäriiningsvärt l_åSt,
Av d.e offentliga gucstjänsterna fdrtjrinar"sUndagsfdr.middasssudst jä.nsterna at{-Iilmäas fårst, G*menskapenvici clessa saillingar hai varit rnycket 

-god- 
och Guds .:rind.e har va::itn:j'rå. Förs*mlingeirs medlemnar här octfå y:r-i"rn 111fl1;1 nlylF vid dessa trrrr* j,i;;; rsr dessa noättää3-#3ä"';fl;31*åfl*siutittacka:" vi 3ud *

seinensamr me§ .{e _ 
u,,,isx*$8i- j;lixääå"äuääu_ää;ä-#åg:; 

, ""};_{;}**if _liilsson medve::kade soin frai:rrnande {ttilu;-?å-äåä"""ä gjorctes beEisk ide olilca heinmen och pfi kvä.}larna va"-äet or:ren§iv*rnoten" iördagen den12 februari var clet ;ilriesvrks tr.r** Soui_et* originellt lnsl-ag iien]<vä11 en utb;rttes den traditioneij"ä-*o"tfogi*predikan mot dialog mellande r.redve:'Jiancie pastoi'ernao Ganska m:,'cket folk hade samlatsoi:en _!l a;1il "äåuiaO*s 
fiJrsamlinEen av sj-n esenmi'ssionsälev, §gon Johansson" [ian pIäÄentera*e miäiionsr,-kol-an,predikade och tos upp troil,elrt för äievtå.rå"u""irsr.äf,äu**.

sonmarmlssionsm?3ur,. s'l'1r*iili.niå:+3x;i*å*}åå§ä å:I"§3:.:ä*åi-lonerbIwar t]laessonrKil oct: fövsamiingspn*ioro förkunnade l{errens ..:rd*
Y§tg} gynnaces av ett vackert väoär sor,r gjorcle det milj1_igt attfiirlägga silndagens samlingar ti13 rr"*frä""Ett par tör.säljninga:, har hål1-its underåretr el på våren, d.e:r 12 mars och *å pa-niiu{ä"r--*lrå"d*festen den4 novernber,

vtil, eller borde lröra,*iå*"åi§*: §ååäå*f,offä-ffiåå"f-r;?*å3fiä"äsä,

"l



I

för hela k='etsen. Elissionshuset var vacliert dekorerat *:ed l-evande ljus,
flu åIärta Ha11ebäck s jöng solo och irielander julottepredikade,
Enda nalörten i glädjebägaren var de många tornrna ba.nltarna. Ie hör ju
knappast ihop med g*{-ngse uppfattning om julotta;

I söndagsskolan har Lia:'ta -iletersonrmed Ådolf Kårelind
och §tina Carlsson som medhjälpare, undervieat 16 barn,fvå fester har
hål]its unde:' å"ret. $ommarfåstän höl1-s i ,itegelsrud den 25 juni, och
julfesten på nyårscagen 1956, Den s1<u11e ha hå.llits fjärcle söndagen
j- advent nen blev framflyttad på grund av väderleksfdrhå.llandena"

Juniorföreningen har vrrit ett g1-ä.djei:,mne under
året , 17 juniorer är inskrivna son medlenmar. 3'ilip l:,':'iksson
dirigerar den gruppen,

§yfö:'eningen har §om regel hållit eymöte v&rannån
vecka. Ieltagareantalet har hå1iit sig konetant,

Varje torsd*.g under året har så långt 4et varit
nöjligt använts dels difi sång8vning - avseåcl för a}la sångare inom
föisamlingen - dels ti1l urngriomsf§reningens studieclri<elverksamhet *

§å har ett år gått och e*t ny'tt ligger framför"
Är'det något vi önskar inför det nya året så är det dettal

Väckelse över folk och bygd
Förnyelse bla.nd Guds FolE
Djupare förståelse för den fri.a kristna föreamlingens
storhet och innebörd"

tsotilsäter den 4 1955

pastor * Färestå.ndare

j*nuari

?rlel-ander


