
 Hej kära församling!

 Här kommer några rader av uppmuntran och information med anledning av det 
rådande läget i världen och i vårt land med anledning av corona-viruset. 
Förra veckan möttes stora delar av styrelse och församlingsledningen för att prata 
igenom läge t  och  bes lu ta  om hur  v i  ska  agera  i  de t  l äge  som råder. 
Vi beslutade då att Sven-Erik Johansson, Andreas Gransö och församlingens 
föreståndare Daniel Röjås nu utgör en krisledningsgrupp med mandat att agera 
och fatta beslut så länge situationen kräver det.
 
 Vi arbetar med att anpassa verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer medvetna om att vi kan få fatta nya beslut allteftersom 
direktiven kan komma att förändras.

 Behöver du hjälp med något praktiskt (typ att handla) 
kontakta Sylvia Folkesson 070-159 59 37 eller Åke Sternegård 070-230 90 72

 Känner du oro och vill ha samtal med någon 
kontakta  Daniel Röjås på 073-501 66 00.

 Gudstjänster
Vi kommer tills vidare fortsätta fira gudstjänst på söndagar kl 16 i kyrkan. 
Gudstjänsten är en plats där vi får komma tillsammans och påminnas om den 
gemenskap vi har i Gud, att allt ryms i Skaparens hand även när saker vänds upp 
och ner. Men vi vädjar till er som tillhör någon form av riskgrupper och som har 
symtom på luftvägsinfektion eller förkylning att stanna hemma.
 Vi pausar nattvard och kyrkkaffe på obestämd tid och återkommer med det när 
de t  ä r  möj l ig t .  Vi  for t sä t te r  s täda  vår  kyrka  en l ig t  ord inar ie  ru t iner. 
Grupperna får själva se till att man har den bemanning som behövs om folk i 
riskgrupper behöver stanna hemma.
 All-träffar och bönesamlingar pausar tills vidare då de till stor andel berör riskgrupper.
Vi fortsätter med barn och ungdomsarbetet så länge det berör barn och ungdomar 
som fortfarande får gå i skola och delta i andra aktiviteter.



 Möjligheter
Gudstjänster: Om du inte har möjlighet att besöka en gudstjänst hänvisar vi till 
församlingens hemsida där förkunnelsen läggs ut i vanlig ordning. 
Det finns också gudstjänster och andakter att ta del av på radio, TV, youtube etc.
Facebook: För er som använder FB så finns det där en möjlighet att lägga upp 
tankar, uppmuntran, texter och sånger.
Bibel och bön: Nu kanske tiden finns! Här finns djup glädje och tröst att hämta.
Tid för kreativitet: Måla, skriv musik, dikter, umgås med nära och kära. 
Hör av dig till vänner och bekanta så att ingen behöver känna sig ensam.
Tid för naturen: Promenera och andas in den vårluft som är på ingång.
 
 Församlingens ekonomi:
Kom ihåg omsorgen om församlingens ekonomi även i denna speciella tid. 
Ett troget givande till församlingen är viktigt även i tider då vi inte kan mötas som 
vanligt. Du kan ge din gåva på följande sätt:

Bankgiro: 494-4708,  SWISH 123467 60 63   
      Överföring till konto: 8480-6,34 304 418-6      

Söndag 29/3 inleder vi som planerat vår extra insamling till uppfräschningen 
av vår kyrka. Det kommer först och främst innebära ommålning av de flesta av våra 
lokaler, samt rekonditionering av befintliga golvmattor. Vi skall  också byta vikväggen 
mellan kyrksalen och sidosalen. Tyget på kyrkbänkarna och läktarstolarna skall också 
bytas. Även serveringsköket kommer att få en uppfräschning.
Den totala kostnaden är ca 250 000 kr. vilket innebär att det mesta av arbetet måste utföras 
av frivillig arbetskraft.Vi tror att denna insamling blir en viktig signal om att vi tror på 
framtiden och vill fortsätta att förmedla hopp i Mjölby! 

 Till sist en viktig påminnelse till oss alla!
Ÿ Tvätta händerna ofta och länge
Ÿ Nys och hosta i armvecket
Ÿ Undvik handhälsningar och kramar
Ÿ Var hemma när du är sjuk
Ÿ Om du tillhör en riskgrupp-begränsa dina sociala kontakter
Ÿ Be om hjälp när du behöver det
Ÿ Be för vårt land och vår värld

Ps 68:20 hälsar oss "Lovad vare Herren, dag efter dag bär han oss”

Varma hälsningar 
din vän och pastor Daniel Röjås

Märk din gåva "Renovering".

om du offrar extra till just detta!
(Är Du i kyrkan går det naturligtvis som vanligt med kontanter eller BABS)
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