
 
  
Onsdag 23 september 2020  
 
Den här vecka är det kyrkokonferens. Pastorn är ombud för församlingen. 
Varje morgon kl. 08.00 öppnas den digitala plattformen för omröstningar och 
diskussioner. Valet av nya kyrkoledare är klart och trion blev den som kyrkostyrelsen 
föreslagit, Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Läs mer om dem 
här. Det är många som är aktiva i årets konferens, plattformen är proffsig och jag 
tycker att det känns modernt och intressant. Tummen upp för denna lösning!  

 
 
Just nu planerar vi för att kunna genomföra något liknande Alfa. Det blir en 
öppen samtalsgrupp som med hjälp av alfa-materialet kommer närma sig frågorna 
kring kristen tro och hur vi får ihop tron med våra liv. Det blir en träff varje 
månad med start den 29 november. Håll utkik efter inbjudan - säg till vänner, 
bekanta, arbetskamrater och grannar att de är välkomna. Vi som jobbar med idén 
och planeringen tror att det här kommer bli både bra och roligt.  

 
 
Inom kort kommer bänkarna i kyrksalen att få markeringar. För att 
säkra avstånd och förhindra att Covid 19 smittar i våra samlingar märker vi nu upp 
de platser där det är ok att sitta. Vi håller i och vi håller ut!   
 
Välkommen till kyrkan varannan onsdag kl. 18.00 - 20.00, då det är bön 
och lovsång.  
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Grattis till Johanna och Daniel som gifte sig den 5 september på 
Olsnäsgården, Siljansnäs och som samtidigt lät barnvälsigna sin dotter Lovis. 
Församlingens pastor var med på högtiden.  

 
 
Lördagen den 24 oktober kl. 9.00 blir det städdag i och runt kyrkan.  
Medtag eget fika. Mer information kommer.  
 
Församlingens nästa församlingsmöte blir den 8 november direkt efter 
gudstjänsten. Det blir ett kort möte där beslut skall tas i tre frågor. 1. Gudstjänsttid. 2. 
Beslut om squash-hallen. 3. Fortsatta youtube sändingar.  
Mer information kommer från ordföranden. Notera datum redan nu!  
 
Om du vill vara med och stötta församlingen ekonomiskt är du välkommen 
att swisha ditt bidrag till nummer: 123 162 69 85 
 
Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,  
så bestämmer vi något som passar oss båda.  
 

#pastorannakarin 
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