Kära vänner!
Nyheterna och rekommendationerna angående coronaviruset kommer i en
strid ström. Som en chef inom sjukvården uttryckte det: ”Det som var rätt i går
är inte rätt idag”. Påbudet att personer över 70 år ska hålla sig så isolerade
som möjligt påverkar av naturliga skäl vår församling på ett avgörande sätt.
Barnfamiljerna drivs också till viss isolering eftersom barn ofta är
”normalförkylda” och då får hålla sig borta från skola och förskola.
Möten och sammankomster i församlingen har därför efter hand dragits ner till
ett minimum. Att erbjuda en stund för andakt och bön på söndagsförmiddagen
känns ändå angeläget. Vilken form som samlingen antar är inte det viktigaste.
För dem som tvingas stanna hemma finns möjligheten att ta del av andakter
och gudstjänster i olika media eller bara uppleva sig som andligen närvarande i
församlingens gemenskap.
Diakonigruppen har gjort en genomgång av vilket praktiskt hjälpbehov som
finns i församlingen men tänk gärna själv igenom på vilket sätt du kan stötta
dem du känner omsorg om. De här uppdateringarna om församlingen skickas
bara ut via e-post. Det är därför bra om du kontaktar någon du misstänker inte
har tillgång till sådan kommunikation. Hellre ett telefonsamtal för mycket än
för lite!
Även om verksamheten går på sparlåga så krymper inte församlingens fasta
utgifter som driftskostnader för fastighet och löneutbetalningar. Då det inte
ges möjlighet till kontanta kollekter är det viktigt att hålla offrandet vid liv
genom girering eller swish.
Vad gäller det kommande årsmötet har stadgarna krävt viss tankemöda. Enligt
dem måste årsmötet hållas före utgången av mars månad. Det finns inte någon
klausul om force majeure. Att hålla ett årsmöte med kanske bara en handfull
personer känns som att urholka demokratiska principer även om stadgarna inte
säger något om hur många som måste vara närvarande.
Vi valde att rådgöra med Equmeniakyrkan centralt i frågan och fick ett snabbt
svar av Olle Alkholm. Han föreslog att man samlas som tänkt den 29:e mars och
går igenom de inledande basala frågorna om kallelse, dagordning, justerare och
mötespresidium men att mötet sedan ajourneras till lämplig tidpunkt. Ett
sådant tillfälle får sannolikt bli efter sommaren. Det innebär att styrelse,
utskott och andra funktioner förblir oförändrade fram till det återupptagna
årsmötet.

På Equmeniakyrkans hemsida lägger man kontinuerligt ut information. Där
finns också en bön som utgår från ord i Jesaja 35:
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