Välkommen att fira Gudstjänst tillsammans med oss i
Pingstkyrkan Hovslätt hösten 2020!
Med start 6/9 kl. 11.00 kan vi äntligen välkomna till Gudstjänst igen!
Vi kommer även fortsättningsvis följa de regler och rekommendationer som finns för sammankomster
under rådande pandemi men nu är det dags att börja träffas i kyrkan igen.
Vi har längtat efter att få komma tillsammans som församling för att be, lovsjunga och lyssna på predikan.
Upplägget i Gudstjänsten kommer vara något kortare men vi planerar för musik och predikan varje vecka.
Under hösten kommer vi gå igenom Romarbrevet med ett kapitel varje söndag. Förbered dig gärna redan
med att läsa kapitel 1 till 6/9.
Vi hoppas på att kunna träffas i kyrksalen direkt, men det kan bli församlingsvåningen till en början,
beroende på hur det går med en kvarvarande detalj i ombyggnaden. Begränsningen kommer att vara 50
besökare + medverkande.
Vi får hålla avstånd och tänka på att tvätta händerna noga. Du behöver inte anmäla dig till Gudstjänsten
utan vi räknar antalet som passerar in genom entrén. Vi väljer att komma igång på detta sätt som då skulle
kunna innebära att någon eller några får vända i dörren för att det är fullt. Skulle det visa sig att det blir så
ett par söndagar så kommer vi att justera upplägget. Vi har söndagsskolan igång kl. 9.30-10.30 så vi
uppmuntrar att om du vill gå på Gudstjänst kl. 11, så är du väldigt välkommen till kyrkan, men inte innan kl.
10.50. Detta för att försäkra oss om att vi inte överstiger 50 personer i kyrkans lokaler när kyrkan töms
efter söndagsskolans slut.
Vi ser också helst att barn som deltar på söndagsskolans gudstjänster 09,30 kan lämna plats åt andra att
fira gudstjänst 11,00
Är du sjuk, har symptom eller av andra anledningar inte kan vara med så vill vi tipsa om att Pingst
Jönköping fortsätter att websända sina Gudstjänster varje söndag kl. 10.30.
Med önskan om en välsignad höst

