
 
 

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN 
”Försonaren” 

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan vill ge oss tid för eftertanke 
och bön och tid till att växa i tron. 

 
Söndagen den 29 mars 11:00 

SÅNG OCH MUSIKGUDSTJÄNST 
Med livsberättelser om tillit och medmänsklighet i en osäker värld. 

Medverkande:  
Sångerska och skådespelare Cecilia 

Thorngren 
Lärare Stephan Andrén 

Pastor Sune Fahlgren 
Organist Johan Wallin 

Vi firar gudstjänst i trygghetsläge. Vi sitter glest och undviker kroppskontakt. Vi tar oss 

igenom dessa oroliga tider tillsammans i bön. 

Läs gärna söndagens psaltarpsalm 103:8-14 
 

Aktuell information med anledning av coronaviruset, covid-19 
I denna tid av coronavirus och den osäkerhet som det medför så räknar vi, i dagsläget, med att 

ha gudstjänster som vanlig. Dock har vi inte något kyrkkaffe och vi delar nattvarden under 
”en gestalt” det vill säga att bägaren med vinet finns med i gudstjänsten, men vi delar bara 

brödet. Vi hand hälsar inte och kramar inte om varandra. Alla andra samlingar; Öppen kyrka, 
Dagträff, körövning mm är inställda. Sammanträden genomförs som telefonmöten. 

För övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens och Equmeniakyrkans anvisningar. 
 

Förra veckan gjordes en rundringning till alla församlingsmedlemmar över 70-år, som inte bor 
på någon slags äldreboende. Det visade sig att alla har ett nätverk runt omkring sig och inte 

behövde hjälp med något t ex att handla mat. Däremot är det viktigt att vi kommer ihåg 
varandra i bön och gärna med telefonsamtal då ensamheten kan bli alltför påtaglig i dessa 

tider. 
Söndagen den 5 april hålls församlingens årsmöte. Vi räknar med att ha en kort gudstjänst, 
utan nattvard och omedelbart därefter årsmöte i kyrkan, så vi kan sitta glest och inte behöva 

förflytta oss. 
Även om vi just nu befinner oss spridda över ett stort område och inte träffar varandra så ofta 

är det viktigt att komma ihåg att kyrkan och församlingen inte är en plats. Kyrkan och 
församlingen är där vi är. Kyrkan och församlingen tar vi också gemensamt ansvar för. Även 

om du inte kan komma med din offergåva till gudstjänsten, så kan du använda andra vägar 
Plusgiro 57600-9 och Swish 123 390 86 88. 

Kom ihåg att du alltid kan ringa till Pastor Solveig 070-660 16 29 och Diakoniarbetare Jonas 
073-663 78 27 om du behöver hjälp med något eller bara vill prata en stund.  


