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Månadsblad Februari 2021 
Jag passar på att skicka en hälsning med månadsbladet eftersom utrymmet finns när vi har en 

så begränsad offentlig verksamhet!  

Efter nyår började jag som kyrkoherde i Piteå församling och det känns både roligt och 

utmanande. Men också skönt att veta att kyrkans arbete gör vi tillsammans, alla som vill vara 

med och bidra på sitt sätt. 

Det är ju fortfarande inte möjligt att samlas till gudstjänst men du är välkommen att följa 

gudstjänster och andakter i digitala sändningar. Gudstjänsterna sänds från våra olika kyrkor i 

församlingen. Gudstjänster och andakter finns på Piteå församlings sida på webben: 

https://www.svenskakyrkan.se/pitea/digitala-gudstjanster 
 

Och fastän inget är sig likt är kyrkans uppdrag och ärende detsamma. Det som utmanar oss i 

denna speciella situation är att hitta säkra fungerande sätt att vara kyrka. Man kan säga att 

lokalen är stängd men kyrkan är öppen! Och många saker är möjliga, men måste ske på andra 

sätt så vi tar ansvar för att minimera smittspridningen! Och inte minst viktig, Gud är 

densamme… ” Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och 

överallt.” 1 Kor 12:6 

Om du vill ta kontakt med oss så finns all personal på vår hemsida, du är så välkommen att 

höra av dig! https://www.svenskakyrkan.se/pitea  

 

Hälsningar Richard Asplund, kyrkoherde. 
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Under samma himmel – Fasteaktionen 2021 

14 februari – 28 mars 

 

När många av oss hamnar i karantän, eller behöver begränsa hur vi träffas, måste vi fortsätta 

öppna våra hjärtan och sprida kärlek. Omtanken om varandra ska finnas såväl här i Sverige 

som om medmänniskor på andra platser i världen. 

 

Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. När samhällen 

slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med 

partners att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat. De samhällen vi vill vara en del av att 

bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska,  

inkluderande och bättre rustade än tidigare. 

 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det. Din gåva räddar liv! 

 

Så här kan du ge en gåva: 

Swish 123 115 9417 märk gåvan ACT 

Plusgiro 90 01 22-3 

Bankgiro 900 1223 

 

Prisexempel: 

• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn. 

• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt. 

• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma. 

• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp. 

• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 

• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt. 

 

 


