
Specialprogram för Kristensamfundet i Stockholm 
Program fram till slutet av augusti: 

Människovigningens handling: Alla söndagar klockan 10. 

Första Handling i Johannitiden är söndagen28 juni. 

Efter handlingen: 

Söndagen 21 juni: Gåtfulla Johanni. En förberedelse till Johannitiden. Per Ander-
sen. 

Söndagarna 28 juni, 5 juli, 12 juli, och 19 juli: öppet för spontana samtal för in-
tresserade med Bjarne Edberg utan fastlagt tema. 

Söndagarna 9 augusti och 23 augusti: Kvinnorna i Bibeln. Per Andersen. 

Studiegrupp: Simone Weil: Tyngden och nåden. 16 augusti kl. 17.00.  
Kontakt: Christopher Wärnhjelm, tel 073 631 97 84 

Kära Stockholms församling!  

De senaste månaderna har verkligen varit väldigt speciella för både världen och 
oss i Kristensamfundet. Tidvis har vi i Sverige haft en väldigt speciell situation i 
världen därigenom att vi har varit de enda i Kristensamfundet som har kunnat hål-
la handlingen med församling närvarande.  

På grund av restriktioner har det dock varit begränsat vem som har haft möjlighet 
att delta och församlingarna runt om i Sverige har inte fått några besök alls.  

För alla som inte haft tillgång till Kristensamfundet under dessa månader har vi 
försökt bygga upp ett erbjudande på nätet: Ylwa har varit väldigt flitig med vårt 
nyhetsbrev och jag har försökt mig på att hålla föredrag på YouTube. Jag har fått 
intrycket att båda dessa initiativ har tagits emot väldigt positivt och det gläder 
mig. 

Trots att restriktionerna nu blir färre så vet vi ju alla att situationen inte är över 
och att det fortfarande väntar utmaningar. För Kristensamfundet i Stockholm ligger 
en av dessa utmaningar i ekonomin som har backat rejält under denna Corona tid. 
Vi ligger redan nu på över -100 000 kr, och det har bara gått ett halv år! Det är 
mycket för en församling som Stockholms och väldigt oroväckande.  



De ekonomiska svårigheterna har säkert också berört en del församlingsmed-
lemmar, men om någon ändå skulle ha möjlighet  att ge ett extra bidrag för att 
hjälpa vår ekonomi så skulle vi vara oerhört tacksamma för detta. 

Vi har alltså kunna upprätthålla vår aktivitet i Stockholm under hela våren och 
kommer att fortsätta med detta över sommaren också. Glädjande är att Bjarne 
som har varit sjuk nu har piggnat till och kommer att vara med söndagarna framö-
ver. 

Vi tar fortfarande hänsyn till Coronatiden: 
- det är ingen utdelning av nattvarden 
- Stolarna i kyrkan är fortfarande uppställda enligt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer med stort avstånd.  
- Bidragen äger bara rum i röda rummet om vi är så få att vi också där kan sitta 
med stort avstånd. Annars äger bidragen rum i kyrkan. 

Glad midsommar och allt  väl önskar  
Per Andersen och Kristensamfundet i Stockholm


