
Kära vänner! 

 

På söndag firar vi Palmsöndag och Jesu intåg i Jerusalem. När han kom 

ridande samlades stora folkskaror. Med dagens Corona-restriktioner får vi 

inte samlas hur många som helst. De senaste söndagarna har det av 

nödvändiga skäl varit glest i bänkraderna i Stadionkyrkan. Glädjande nog 

har många provat möjligheten att se en inspelning av gudstjänsten via 

Facebook. Eftersom det är nytt och oprövat finns det tekniska 

förbättringar att göra och Anna Winborg arbetar på att hitta nya 

lösningar. För att ta del av gudstjänsterna blir man vän med Anna på 

Facebook och går sedan med i den slutna gruppen ”Livegudstjänst 

Stadionkyrkan”. 

Något som är viktigt att komma ihåg är offrandet via andra vägar än 

kontanter i kollekten. Församlingens utgifter går inte i karantän.  

Församlingens swishnummer är 123 394 33 96  

Bankgiro 641-0625 och Plusgiro 149715-5 

Palmsöndagen firas i form av en familjegudstjänst. Om allt varit som 

vanligt hade vi haft en Messy Church-samling med pyssel, mingel, samtal 

och fika. Nu tar vi åtminstone med oss Messy Church-tältet i gudstjänsten. 

På söndag blir det också tacksägelse för Majken Hammar som kort efter 

sin 100-års dag stilla somnade in. 

I linje med tidigare beslut blir det inte någon efterföljande gemenskap 

runt kaffeborden. Vi kommer dock på söndag att servera ”gående” varm 

korv med bröd och dryck till alla. 

Vi får tänka på varandra under de kommande högtiderna trots hindren för 

rumslig gemenskap. Glöm inte bort att hålla tät kontakt via telefon och 

andra kommunikationsmedel. Vidga gärna den krets som du brukar 

umgås med och tänk speciellt på dem som inte har tillgång till 

församlingsinformation via mail. 

 

För att citera många skribenter i dessa dagar: ”Även kärlek smittar!” 

Bengt Cederblad              Louise Lundberg 



Equmeniakyrkans ledning hälsar med ord ur Psaltaren 121 

 

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. 

Han låter inte din fot slinta, han vakar över dina steg. 

Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. 

 

 

 


