
 

En hälsning och en uppdatering om situationen i församlingen i dessa annorlunda dagar. 

Det är gott att veta att löftena i Bibeln fortsatt håller. ”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär 

han oss. Gud är vår frälsning (Ps 68:20). Det är inte bara vackra broderade ord. Det är sant. 

Och det förblir sant. 

Jag tror att förståelsen är stor hos många i dessa tider att saker och ting just nu inte kan 

fortsätta precis som vanligt. Vi tvingas ställa om och göra förändringar. Ibland med kort 

varsel. Det gäller ju också församlingens verksamhet. Skriver för att bland annat dela med 

mig av ett par förändringar. 

Det planerade församlingsmötet 29 mars och Administrationsmötet 5 april skjuts upp på 

obestämd tid. Förhoppningen är att kunna genomföra dessa senare under våren. Om det 

inte är möjligt så till hösten. Angående Administrationsmötet blir det en så kallad 

prolongering. Det innebär att giltighetstiden för det förra administrationsmötet förlängs, och 

att de beslut som togs senast fortsätter att gälla oförändrat tills ett nytt administrationsmöte 

kan hållas. Har du frågor om detta är du välkommen att höra av dig till församlingsledningen.  

Vi, liksom många andra församlingar, har valt att fortsätta med våra gudstjänster och 

bönesamlingar så länge vi får. Vi tror att i dessa tider är det extra viktigt att kyrkan finns 

tillgänglig för människor. Framför allt för dem som vanligtvis inte har någon kontakt med 

någon församling, men som på grund av rådande omständigheter i samhället kan komma att 

söka sig till oss. Det kan inte vara en främmande tanke för oss, att sådant kan ske. Det sker 

också redan nu.  

Vi vill också särskilt värna om de möjligheter församlingen har att erbjuda kontakt och 

gemenskap. I tider av isolation ökar också naturligt behovet av mänsklig kontakt och att få 

mötas och samtala med varandra. Det är anledningen till att vi fortsättningsvis vill erbjuda 

möjligheten att få stanna kvar och sitta ner och ta en enkel fika efter gudstjänsten. Vi är 

flexibla beroende på situation, och att brygga kaffe och ställa fram kakor för de som vill 

stanna kvar en stund efteråt är ganska lätt ordnat oavsett vem som är på plats. 

Även om vi alla inte kan mötas under en period på det sätt vi varit vana vid, hindrar det oss 

inte att fortsätta vara delaktiga i församlingen. Vi har ändå möjlighet att tillsammans bära 

det gemensamma ansvaret för församlingen och dess verksamhet. Vi kan måna om 

gemenskapen i församlingen genom att ringa, sms:a och mejla till varandra. Vi tar det 

gemensamma ansvaret för församlingens ekonomi genom att fortsätta ge gåvor via swish 

(123 09 85 465) eller sätta in kollekt på församlingens bg (5426-3421) även om vi fysiskt inte 

kan delta vid gudstjänsterna. Och inte minst bönen för församlingen, som aldrig har varit 

hindrad av vilken plats vi befinner oss på geografiskt. 



När situationer uppstår som innebär att vi behöver nå ut med ny information eller upplysa 

om förändringar kopplat till församlingens verksamhet, kommuniceras detta ut på 

församlingens hemsida www.pingstoskarshamn.nu (och den äldre hemsidan 

www.oskarshamn.pingst.se). Enklast att få tag på aktuell information är att googla 

”pingstkyrkan oskarshamn”. Församlingens sociala medier (facebooksidan och 

instagramprofilen) är också ”öppna” så att alla kan komma åt och se innehållet på dem. Vi 

har också en möjlighet att nå många i församlingen via ett gemensamt SMS-utskick om det 

skulle bli aktuellt. Självfallet går det också bra att ringa (072-588 86 25) till församlingen om 

man har frågor om verksamheten. 

 

På återhörande och återseende inom en förhoppningsvis inte allt för avlägsen framtid! 

/Carl-Johan Österblad, pastor & föreståndare Pingstförsamlingen i Oskarshamn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pingstförsamlingen 
Östra Torggatan 5 C, 572 30 Oskarshamn 

Tel. Expeditionen: 072-588 86 25, 0491 – 154 57 
www.oskarshamn.pingst.se/info@oskarshamn.pingst.se 


