
Järfälla den 26 mars anno 2020

Som många redan har märkt så är de flesta samlingarna i Jakobsbergskyrkan

inställda den närmaste tiden. Församlingsledningen är enig om att fokuset främst

är att i solidaritet med samhället och i omsorg om varandra göra det vi kan för att

begränsa spridningen av corona-viruset och följa Folkhälsomyndighetens

rekommendationer.

I nuläget innebär det att all verksamhet i Jakobsbergskyrkan är inställd tills vidare,

förutom två av våra Equemenia-verksamheter Änglakören och scout som fortsätter

att arrangeras utifrån de råd som folkhälsomynddigheten angett för

sådana sammankomster.

Gudstjänster framöver

Församlingsstyrelsen beslutade den 21/3 att göra ett två veckors uppehåll med 

gudstjänster, i förhoppning om att få fira påsken tillsammans. Vi fortsätter att hålla

oss uppdaterade kring de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och

låter dessa vara vägledande för vår verksamhet. 

Under vecka 14 kommer styrelsen att ta ett nytt beslut om gudstjänsterna och

övrig verksamhet framöver.

En uppmaning till oss alla är att vi håller Gudstjänst i våra hem i enskildhet eller

via radio, TV eller Internet. Håll kontakt med vänner och grannar och visa omtanke

via telefon eller brevledes. Församlingens anställda finns tillgängliga för samtal

och bön på telefon främst dagtid.

Markus Landgren 070-4165464 Ledig måndag och lördag

Maria sommar 072-4548866 Ledig måndag och lördag

Filip Nordin 073-9319864



Möten och sammankomster med t.ex. råden och andra grupper skall i största

möjliga mån hållas som telefonmöten och web-möten.

Vi påminner också om vikten av att vi var och en utifrån våra förutsättningar

tillsammans tar ansvar för församlingens ekonomi, 

även när vi inte kan mötas som vanligt.

Detta kan göras via BG/eller SWISH.

KONTON

Plusgiro 2 66 37-9

Bankgiro 313-5050

Konto SHB 6184 030 064 198

Swish Församlingen 123 123 71 55

Så till sist några trösterika ord från profeten Jeremia i denna ovissa tid.

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall

ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig, jag skall lyssna på

er. När ni  Söker mig ska ni finna mig.

(Jeremia: 11-13)

Margareta Wredenberg, församlingens ordförande  
      

Markus Landgren, församlingsföreståndare 


