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I Coronatider vill vi från Orsa Missionsförsamlingen försöka informera om hur arbetsformerna anpassas till det läge 
som råder. Gemenskap i gudstjänster och andra samlingar är ju i vanliga fall ett sammanhållande kitt. Tankar kring 
livet och Gud kommer närmare i tider av nöd och oro. Kyrkan är ju en plats för reflektion, bön och kontakter. Allt 
som planerat den här våren kan inte genomföras. 

Virus är mycket små partiklar som går in och lever sitt liv i kroppens celler. En 
bakterie syns som en liten prick i ett mikroskop, men det vanligen går 100 virus på 
en bakterie. Virus fortplantar sig inne i våra celler och sprids lätt till andra 
människor genom kontakt och luftburen smitta.  

På 1350-talet gick en annan pandemi, Digerdöden, då pga bakterier som spreds av 
råttor. Den dödade 40 miljoner människorna med en dödlighet på 70%. Spanska 

sjukan 1918-1920 tog livet av ca 50-100 miljoner människor i världen, orsakades av ett Influensa virus. Sedan dagens 
epidemi dök upp i Kina vid årsskiftet har det i världen skördats många dödfall oftast hos äldre personer. Till idag har 
Sverige haft 180 dödsfall och i världen anges 37 300. Många sjuka behöver respiratorbehandling  

 

Påsken närmar sig. Passionstiden och uppståndelsen står i centrum 
för förkunnelsen och firandet. Det är naturligt att många drar sig för 
större folksamlingar och taket för att samlas är högst 50 personer. 
Därför blir ju närvaron inte vad den brukar, många väljer att följa 
händelserna hemma. 

Skärtorsdag kl 19 är det Getsemanestund på Oasen 

Långfredag kl 11 Gudstjänst i Missionskyrkan 

Påskdagen kl 11 Gudstjänst i Missionskyrkan 

Annandag påsk kl 11 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan 

För att minska smittorisken i kyrkorna är placeringen 
varannan bänk och avstånd 1,5 m mellan deltagarna. 

 

Några samlingar i Missionskyrkan fortsätter, andra reduceras: 

Gudstjänsterna söndagar kl 11 tillsammans med 
Filadelfiaförsamlingen förenklas men fortsätter tills vidare. 

Tisdagarnas böneträff och livsnära smågruppen gör uppehåll. 

Dagträffarna gör också uppehåll liksom fredagsträffar. 

Söndagsskolan skiljs från gudstjänster och äger rum på 
”Ungdomsvåningen” kl 11.00. Scouterna träffas huvudsakligen 
utomhus på onsdagarna. Läxcafé sker ej i lokalerna, men elever kan 
vända sig till några av lärarna på telefon vid behov av stöd i 
skolarbetet. Eritreansk gudstjänst fortsätter lördagar kl 8.00 

Hälsning från Orsa missionsförsamling och Equmenia Orsa 

                                  med tillönskan om Guds välsignelse! 

Göran Sundquist, pastor  070 388 41 18 o Ulf Hållmarker, ordf   

Gud önskar oss en framtid och ett hopp 
(Jer 29:11) - Gud står på Livets sida, också i 
kampen mot sjukdom och död. Gud delar 
kampen för att hitta behandlingar och 
vaccin för att övervinna det onda. 

Livet är det som ger hopp, det hoppet får 
vi söka. ”Jag litar på Guds godhet nu och 
för evig tid”. Ps 52 10b  

Missionskyrkan håller öppet på tisdagar kl 
9-12 och fredagar kl 15-18 för enskild 
andakt, möjlighet till samtal och bön. Alla 
är välkomna att sitta in en stund. En 
särskild plats ställs i ordning. Förmodligen 
blir det resten av våren. 

Kyrkorna i Orsa kommer också att ange ett 
antal telefonnummer för allmänheten 
med möjligheter till kontakt och stöd. 

För alla som så vill ges möjligheter att hålla 
kontakt med varandra och beskriva sina 
behov och samtala. Telefonen får blir en 
viktig kontakt- och gemenskapsmetod. 

Den diakonala kommittén är med och 
skapar kontaktnät. 

Kostnaderna finns kvar. Gåvor kan fortsatt 
sändas in till Församlingen på bankgiro 
658-1821 


