Centrumkyrkan
En plats med Gud i Centrum

J

ag tror att jag är smittobärare eller jag hoppas
att jag är det. Jag har känt flera tydliga symtom
och det är långdraget. Jag har flera gånger
försökt att ignorera det, ibland även försökt med
någon typ av ”medicin” men det hänger kvar. Det
kanske till och med är kroniskt…
Det jag är drabbad av är inget nytt COVID-19. Jag
tror det är HOPP-21 och det är smittsamt. Men
till skillnad mot Covid så är det luftburet, ja
faktiskt även elektroniskt överförbart. Det kan
smitta genom e-post, genom telefon och i vissa
fall bara av att någon mött en annans ögon. Vem
vet, vi kanske är på väg mot en pandemi och det
finns inget känt botemedel med långvarig effekt.
Hur kan du då veta om du är drabbad? Ja, det
finns ett flertal symtom. Några är väldigt tydliga,
som upprepade leenden mot främmande
människor, en total hänsynslöshet med spridning
av goodwill. Andra symtom är mer smygande,
kan börja som en liten vag tanke om att ringa en
vän, att man helt plötsligt får lust att be för något
eller någon.
Smittspårningen i det här fallet är väl kartlagd.
Man har lyckats identifiera person 0. Spåren
leder klart och tydligt till ett stall i Betlehem.
Sannolikheten är hög att det finns flera personer
i din närhet som är positiva. Är du själv ingen av
dessa, kontakta närmaste församling så finns det
HOPP-21.
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Ett enkelt självtest
De första symtomen syns oftast i ögonen. Det
kan glimma till eller upplevas som en glöd.
Ibland kan det även ha spritt sig till övriga
ansiktsmuskler, runt mungiporna. Ta en spegel,
betrakta dig själv en stund så ser du om du har
symtomen.
En känd bieffekt är att du omedelbart efter
bekräftade symtom gärna ringer någon vän. Det
är det som gör att förloppet går så fort.

Allt är som vanligt, inget går att planera!
Vi fortsätter att sända våra gudstjänster i våra
social medier. Du kan följa gudstjänsten direkt
via vår Facebooksida, men nu kan du även se
gudstjänsten i efterhand via vår hemsida.
För aktuell information, se hemsidan:
www.centrumkyrkanfarsta.se
Våra sociala medier:
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
Youtubekonto: Centrumkyrkan Farsta

Församlingsmötet den 6 dec är inställt
Tänk gärna på församlingen med en julgåva:
BG: 653-8615 eller SWISH: 123 054 0443

KALLELSE till årsmötet 2021
Centrumkyrkans församling håller årsmöte
söndagen den 21 mars 2021
kl 11:00 i Centrumkyrkan.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3
veckor innan.

Vill du att vi ber för dig? Hör av dig till Kim, 072-707 74 44!

