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Corona pandemin.
Regeringen planerar att ta ett beslut med innebörd att
vi i Sverige inte får ha allmänna sammankomster och
officiella tillställningar mer fler än 8 deltagare. Det
träder i så fall i kraft 24 november. Undantag är skolor,
privata evenemang, affärsbesök. Detta beslut får stor
inverkan på möjligheter att arrangera möten och
gudstjänster. Styrelsen i Missionskyrkan har därför
planerat alternativa sätt att fungera som församling
under dessa mycket ovanliga förhållanden. Vi har
tolkat att barnarbetet kan fortsätta. I första hand ska
denna regel fungera i fyra veckor. Polisen kan avlysa
samlingar med fler än åtta, och böter kan utdömas om
man bryter. Avsikten är att bryta smittspridning och
minska behovet av sjukvård.
Coronaviruset
har
tills idag dödat 6 321
personer i vårt land
och
1 340 000
i
världen.

Församlingen förändrar i ett antal punkter sitt
arbetssätt:

1. Smågrupper träffas digitalt.
Styrelsen vill medverka till ökad gemenskap för att
motverka isolering och ensamhet. För dig som har en
telefon som har kontakt med internet är det möjligt att
koppla ihop sig i ett gruppsamtal.
Gruppen kan själv bestämma lämplig tid för ett eller
flera möten per vecka. En person kommer att föreslås
som ansvarig för att hålla samman gruppen. Pastorn
har gjort förslaget till deltagare i gruppen som har ca
fem deltagare. Gruppen kan efterhand utforma sin
träff. Pastorn lämnar dock ett ämne på förslag varje
vecka. Gruppen kan lyssna på varandra och om man vill
kan man be någon bön som är skriven eller som någon
ber fritt. Samvaron ska vara kravlös. Var och en säger
bara det man vill dela med andra.
Var och en medlem eller vän till församlingen kommer
att bli uppringd inom ett par veckor av den ansvarige
och ta ställning till om man vill prova att vara med
några gånger. Man kan avbryta när man vill.
Förutsättningen är att man laddar upp ”WhatsApp” på
sin telefon. Kanske någon du känner kan hjälpa till med
det. Annars hjälper den ansvarige till.

2. Andaktplatser i Missionskyrkan
För dig om inte kan eller vill vara med i en smågrupp
erbjuds möjligheten att på tisdag förmiddagar kl 9-12
besöka böneplatser i kyrkan. Tre rum har iordingställts
för 2-3 platser. De ligger på olika våningsplan (scoutlya,
bönerum 2a våningen och ett burspråk på
entréplanet). Det finns också möjlighet till samtal med
pastorn. I den mån man stöter på någon annan är det
av vikt att hålla avstånd.
Kyrkan öppen tisdagar kl 9-12 från 24 nov och framåt.

3. Promenad för reflektion och andakt i
Orsa
En utmärkt ”bana” som tar 20-30 minuter startar vid
Missionskyrkan. En station 1 vid Lillåhem fångar in dina
tankar i en bön kring det som belastar oss pga Corona.
Vi ber för de som hamnat på sjukhus, de som har oro
inför sjukdomen och de människor som visats på
sjukhus och institutioner. Corona är spridd över hela
världen, vilket också ger uppslag till böner. Station 2
nära Gamla brandstationen vid Lillån har en text från
söndagens gudstjänst. Söndagens tema och texten ger
oss stoff att tänka vidare. Station 3 vid Lillån på väg upp
till skolan har en bild och en sång som belyser temat.
När man nått kyrkogatan vid Oasen/second
handbutiken finns station 4 som anger vad som pågår i
kyrkorna och även finns Välsignelsen nedskriven. Den
är ett tilltal till Dig. Små färglappar som visar vägen.
Varje söndag kl 9 byts en del texter och bilder ut, och
som kopplar till den nya veckan. Stationerna finns
under hela veckan, så du kan välja dag eller tillfälle som
passar dig. Undvik trängsel.

4 Ekumenisk helgsmålsvandring
Helgsmålsvandring har ersatt samlingen i
Sakristian en lördag. Det blir på samma sätt 21/11
kl 18. Hur det blir framåt framgår av
kyrkoannonserna. Vandringen från Orsa kyrka, har
passerat Oasen, Missionskyrkan, Grinden och
avslutats på vid kyrkan. Söndagens texter har lästs
och böner betts.

Fredagsträffar 27/11 och 4/12
migration och mission i Spanien.

Här går deltagarna under Helgsmålsvandringen över
gatan från Orsa kyrka och har textläsningar och bön vid
Oasen, Missionskyrkan, Grinden och Orsa Kyrka 14/11
2020. Coronapandemin skapar nya former för att
minska smittrisker genom att hålla till utomhus.

5. Gudstjänstgemenskapen får tillskott av
digitala sändningar med andakter
När Filadelfia- och Missionsförsamlingens gudstjänster
inte kan hållas kommer inspelade andakter att sändas
digitalt. Start blir söndagen 29 november, första
advent. Körsångare medverkar och gemensamma
adventspsalmer sjungs. Pastorerna Sivert Edorsson,
Hugo Smids och Göran Sundquist tar ansvar för en
andakt per vecka. De finns tillgängliga från söndagen
och kan sedan spelas upp åtminstone kommande
vecka på den tid du själv väljer. För planering av sång
och inspelning hjälper Gudrun Hedén, Phanni
Magnusson och Marianne Hållmarker till.
Filmen med andakten tar i regel omkring 20 minuter
och kan öppnas från Missionskyrkans hemsida:
www.orsa-missionskyrka.se För att kunna se filmen
behöver du en dator eller en smart telefon. En annan
ingång kan bli via www.youtube.com

Samlingarna föregående helg med missionär
Krister Gunnarsson fick ställas pga risk för
Coronasmittan. Nu kan träffarna genomföras
digitalt. Du kan sitta hemma vid datorn och ta del
av Kristers berättelser via Zoom. Kl 19 de angivna
dagarna sänds det digitalt. För att vara med måste
du dock anmäla dig så att du kan få en inbjudan via
ett mail. Anmäl till pastor Göran 070 388 41 18
eller Gudrun 070 660 11 92.

Equmenia
Scouternas har haft regelbundna samlingar på
onsdagar kl 17.00 Det är ett 15-tal scouter som deltar i
aktiviteterna. Det har huvudsakligen varit utomhus. I
lördags deltog de i Mitt-kampen. De tävlade med andra
scoutkårer i Region Mitt via ett digitalt upplägg där de
fick bygga vindskydd mm på hemmaplan. Nu tar de
jullov och börjar igen efter nyår.
Söndagsskolan fortsätter sina träffar i Missionskyrkan
kl 11 till och med julfesten den 20 december.
Läxcafé tisdagar kl 16-18 Elever träffar sina lärare på
distans. Enskilda studier sker i Missionskyrkan.

Söndag 22 nov kl 11. Nationell bönedag för
situationen i Sverige med Corona är utlyst av alla
kyrkor i Sverige. I Orsa sker det med en vandring
med start från Missionskyrkan. Göran Sundquist.
Söndagsskola samlas inomhus.

Utemiljön
har snyggats till. Vid
stora fönstergaveln har
en låg häck planterats
och trottoaren breddats.

Löftesoffer; Reparation av glasmålningen
Skapelsens lovsång
Löftesoffer för att försöka samla
in 24 000 kr för skydd och
renovering av glas-målningarna
togs upp i föregående brev.
Inlämnandet av löftesblanketten
var tänkt vid gudstjänsten 1a
advent men
nu får löftet lämnas i ett kuvert i kyrkans brevlåda eller
skickas till ”Missionskyrkan, Frelins gränd 25, 794 32
Orsa” Märk kuvertet med ”Löfte” så tar kassören hand
om det. Blankett kan fås av pastor.

om

Tidigare rabatt längs
väggen mot Frelins
gränd har täckts med
sten.

Hälsningar från Orsa missionsförsamling och Equmenia
Orsa
mail: info@orsa-missionskyrka.se
Swish 123 545 68 92

Bankgiro 658-1821

Tel pastor 070-388 41 18

