
Sommarjour 2021 
Personalmöte 

 Mycket viktigt är att delta på personalmötet onsdagar 8.45 för att där få en bild av hur veckan ser ut, 

vilka som är på plats och med detta kunna uppskatta och fördela de åtaganden som ligger framför. 

 

Gudstjänster och pastoralt ansvar 

 I planningcenter finns all information om medverkande och ansvariga vid gudstjänsterna.  

 Huvudansvariga ser till att gudstjänstplaneringar blir av. Vad som är lämpligast datum för detta måste 

planeras ihop med medverkande för respektive gudstjänst. 

 Pastoralt huvudansvar är enligt flöjande: 

V26: Marcus 

V27 Marcus 

V28 Daniel  

V29 Kalle o äldstebackup Roland Videsäter 070-5121225 

V30: Anette 

V 31 Anette 

V 32: Anna-Lena, helgen Marcus 

V 33 Anna-Lena 

 
Posten 
Frida ansvarar för posten  till och med v 27 , Ann-Catrin, v 28, Daniel, v 29 Stefan, Frida v 30 och till 

receptionisterna är tillbaka. Nyckel i nyckelskåpet i receptionen. Ta in o sortera posten. Öppna för att 

sortera.  

Hjälpsökande 

 Klädutdelningen är stängd för sommaren. Hänvisa till att vi öppnar i början av sept igen. 

 Vi ger ALDRIG kontanter!! Vi har inga presentkort utan ger MATKASSAR. Finns ett lager i frysen t.h. på 

väg ut från köket mot lastkaj/sophantering. Står markerat ”Hjälpkassan”. Likaså i torrförrådet finns 

pasta, ris etc. Går bra att plocka ihop och ge en kasse. Det finns en lista där som du fyller i datum, 

kvinna/man etc. Namn mailas till Anette. 

 Om någon skulle vilja ha hjälp med pengar till mediciner etc. så följ med och betala i så fall (eller be 

någon annan följa med). Lägg kvitto och namn och datum på hjälpsökande i Anettes fack, så fixar vi 

det med Stefan sen. Skriv även kontonummer, namn mm på den som gjort utläggen för återbetalning. 

Ok upp till ett par hundra kronor. 

 Framför allt får vi visa värme och intresse. Fråga lite runt omkring och vad behoven är. Vi kan inte fylla 

allabehov men kanske något. 

 Det är ok att be folk vänta och hinna tänka själv eller fråga någon 

annan person om råd. Det kan behövas ibland. Eller att be dem vänta tills Anette eller Ann-Catrin är 

tillbaka. 

 Känner du att "något inte stämmer" så ta vara på den impulsen också... 

 

Övrigt 

 Se till att du är nåbara på telefon under den vecka som du har jour. Växeln är öppen mån-fre 9-15, v 

26-32.  

 Tänk på att inte ta själavårdssamtal etc. om ingen annan är på Cupolen. Se till att ha åtminstone någon 

i närhet för säkerhets skull. 

 Skickar med info om vad som gäller om du behöver köpa blommor om du blivit ombedd att ta en 

uppvaktning eller om någon dött och du besöker de anhöriga och tar med en bukett. Under pandemin 



har vi ringt och pratat och sedan  lämnat en blomma vid dörren. Ev. kan man träffas utomhus. Var 

lyhörd. 

 Om det skulle behöva bokas begravningsofficiant under semestern är det Marcus och Anette som 

finns tillgängliga (se semesterlistan vem som jobbar). Anders Ekstedt anlitas också ofta 070-4931808. 

Det brukar skötas via begravningsbyrån för de anhöriga. Övriga veckor får man smsa förfrågan. Du 

behöver inte ta kontakt med begravningsbyrån. Om anhöriga vill ha minnesstund el begravning i 

cupolen kan du smsa Ann-Catrin 073-5026289 och kolla om det passar (hon är ansvarig). 20 personer 

gäller ju fortfarande (helst färre). 

 Vid dödsfall mailas dessa, Frida, Inga, Ann-Catrin, Anette och Marcus, omgående om vem som dött, 

om du vet något om när begravningen är etc. Frida lägger ut minneslistor, ordnar sorgearrangemang 

etc. till begravningen. Under Fridas semester (läser mail) ordnar hon fram minneslista i receptionen.  

 Böneämnen mailas till bon@pingstlinkoping.se. Inga har ansvar för det hela sommaren. Bönekedjan 

fungerar som vanligt. Frida ordnar det.  

  

Backup och vid kris 

 Vid behov av kontakt med äldste: använd aldste@pingtlinkoping.se 

 Om något krånglar eller om det finns frågor vad gäller fastigheterna när Daniel B har semester v 29-

32, kontakta Bengt -Arne Albrektsson 070-6249490. 

 OM det skulle hända något allvarligt så är det Marcus 0735-35 55 56 och Per-Ola Hellberg 073-324 40 

12 som håller i ev. krisgrupp och även för vår talan gentemot pressen. Kontakta/hänvisa till dem i så 

fall. 

 Marcus nås främst via sms 073-535 55 56 

 

Övrig samlingar 

För den som behöver gemenskap under sommaren hänvisar vi till gudstjänster söndagar kl. 10  i 

Cupolenunder juli-aug. De sänds på Radio Linköping också. Predikan kommer sändas på YouTube, 

”Pingstkyrkan Linköping.”  

 

Övriga samlingar under sommaren: 

 LP samling torsdagar kl. 18 (viktigt att vara i tid då man ibland är på annan plats sedan). Ansvariga 

Maria Nyman, Kalle Tiger m fl. 

 ”Nyfiken på Jesus” måndagar kl. 17 för nyfrälsta med muslimsk bakgrund (Gula Paviljongen men ibland 

på annan plats). Ansvariga Marianne Jemander och Arne Berg 
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