STOCKHOLMS FRIKYRKORÅD
Till Frikyrkoförsamlingar/kårer i Stockholm
Stockholm i januari 2020
Vänner!
Låt mig först få önska en god fortsättning på det nya året. Låt mig också få önska mod och
kraft, välsignelse från Gud och uthållighet i det som är ert uppdrag som kyrka, församling
och kår här i Stockholm. Tillsammans förfogar vi över så mycket av god vilja och engagemang
som är viktigt långt utöver det som sker i respektive kyrka, församling och kår.
Jag vill påminna om årsmötet med Stockholms Frikyrkoråds årsmöte den 19 mars 2020 i
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. Vi startar kl.18.00 med ett fika. Kl.18.30 lyssnar vi till
PETER STRANG som talar över ämnet: "Det som ger mening i dödens närhet - om
meningskällor". Peter Strang är cancerspecialist och professor i Palliativ medicin, särskilt
palliativ onkologi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Stockholms Sjukhems
palliativa cancersektion. Under de gångna åren har Peter Strang skrivit läroböcker om bland
annat smärta, cancer och palliativ vård och medverkat i flera TV-sammanhang. Den allra
nyaste boken heter "Att höra till" och handlar om människans eviga behov av gemenskap
och om ensamhetens skadliga effekter på livskvaliteten, men också på den fysiska och
psykiska hälsan. Under 2019 har Peter Strang utkommit med två böcker: "Smärta hos äldre",
en praktiskt inriktad bok som vänder sig till Vård och Omsorgspersonal inom
äldrevården, samt "Den ofrånkomliga gåtan", en tankebok skriven tillsammans med Owe
Wikström.
Vi ser fram mot att få lyssna till Peter Strang som upptakt till Frikyrkorådets årsmöte.
Välkomna till årsmötet som börjar 19.30. Handlingar till årsmötet kommer att finnas på vår
hemsida http://frikyrkoradet.se/arsmote/ från senast 19 februari. Jag ber att den
informationen förs vidare till församlingens/kårens ombud. Se årsmötet som ett sätt att få
mer och viktig information om det som händer på våra stora sjukhus och i Sjukhuskyrkan i
Stockholm.
Jag ber att den som tar emot det här brevet lämnar det vidare till ansvarig
pastor/kårledare/ordförande eller till redan utsedda ombud. Kontakta undertecknad på
cg.ydrefors@hotmail.com eller 073-32 43 430 vid frågor inför bl.a. årsmötet.

Allt gott!
Claes-Göran Ydrefors
Ordförande

