
 
 
 
 

PALMSÖNDAGEN 
”Vägen till korset” 

När Jesus red in i Jerusalem på sin väg till korset, hyllade folket honom med palmgrenar. 
Palmblad – som kan bli upp till sex meter – är en symbol för seger och hyllning. 

Palmsöndagen utmanar oss att våga gå över gränser också när det tar emot. 
Jesus gick dit han var sänd för att utföra sitt uppdrag. 

Av Palmsöndagen kan vi lära oss att vi inte ska snegla på andra människors bifall eller 
motstånd, när vi följer Guds vilja. 

Jublet som mötte Jesus förbyttes snart i hat, men han fullföljde ändå sitt uppdrag.  
Nu möter Jesus oss med sin utgivande kärlek. Det får vi komma ihåg i dessa tider som präglas 

av så mycket osäkerhet. Vi är omslutna av Jesu kärlek! Vi får omsluta varandra med kärlek 
och gå över gränser även om det tar emot. 

 
Söndagen den 5 april 11.00 

GUDSTJÄNST 
Vi firar en enkel gudstjänst utan nattvard.  

Predikant: Solveig Högberg 
Gudstjänstledare: Jonas Rova 

Organist: Ruth Segerberg 



S:t Peters församling håller årsmöte efter gudstjänsten. Dagordning och handlingar har 
skickats ut på e-post och finns tillgängliga i kyrkan, för den som inte har e-post.   

  
Om du har möjlighet att koppla upp dig online kan du skicka ett mail till 

forvaltning@stpeterskyrka.se så kommer Ithamar Grossmann att ge dig instruktioner hur du 
kan följa med på gudstjänst och årsmöte. 

 
Med anledning av Corona viruset har S:t Peters församlings styrelse beslutat att: 

• Vi genomför gudstjänst och årsmötet den 5 april.  
• Vi genomför Stilla veckans orgelkonserter tisdag, onsdag och torsdag klockan 11.30. 

Getsemanestunden den 9:e på kvällen är flyttad till en Getsemaneandakt klockan 
12.00. 

• Efter 9 april och tills vidare är all verksamhet i kyrkan pausad. 
• Vi sätter på dörren upp telefon nummer till pastor Solveig så att alla som vill kan 

komma i kontakt med pastor och församling.  
• Vi fortsätter med Veckobrev till våra medlemmar och söker nya vägar att digitalt nå 

medlemmar med andakter och hålla telefonkontakt.  

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. Ditt ansvarstagande och din gåva behövs. 
 

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.  


