
Inför årets Långfredagsgudstjänst 
 
I år kommer vi att hålla vår Långfredagsgudstjänst via videosamtalstjänsten Zoom! Vi gör 
detta för att vi vill gärna fira gudstjänst tillsammans på ett sätt där vi kan få chans att se och 
interagera med varandra, trots de rådande omständigheterna! 
 
Du behöver inte ha ett eget användarkonto hos Zoom för att delta i samtalet, dock behöver 
du installera programvaran på din dator eller smartphone. Gör gärna detta i förväg, så är du 
redo när länken till gruppsamtalet kommer! Se instruktioner för detta nedan. 
 
Gudstjänsten startar kl 11 på Långfredagen, men var gärna redo att ansluta 15 min innan! 
 
För kännedom så kommer gudstjänsten även att spelas in för att publiceras på vår YouTube-
kanal i efterhand. Klicka här för att komma till kanalen, och glöm inte att prenumerera, så 
håller du dig uppdaterad! 
 

Vad behöver jag göra för att kunna delta? 
Klicka här för att för att hitta programvaran du behöver till din dator. Välj ”Zoom Client for 
Meetings”, och installera. Zoom finns även tillgänglig som smartphoneapp i både App Store 
(iOS) och Google Play (Android). 
 
Vi kommer att ha möjlighet att ansluta upp till 100 olika enheter (dator, telefon etc) i 
gruppsamtalet. Om ni är flera i samma hushåll/husgrupp som firar tillsammans, välj gärna en 
enhet som ni tittar på. 
 

Var och när kan jag delta? 
Klicka här för att komma till gudstjänsten! ”Rummet” är öppet fr.o.m. kl 10:30, och 
gudstjänsten börjar kl 11:00. Var som sagt gärna redo en stund i förväg! 
 
När du klickar på länken så kommer ett fönster att öppnas i din webbläsare, och du får valet 
att antingen starta programmet och ansluta direkt till samtalet, eller att ladda ner och 
installera programvaran om du inte redan har gjort det. 
 
På väg in i samtalet får du sedan valet att delta med både ljud och bild. Vi önskar som sagt att 
få se varandra, så långt det är möjligt och att du själv är bekväm med det! Vi som leder 
gudstjänsten kommer att ha möjlighet att stänga av mikrofoner vid behov under 
gudstjänstens gång.  
 

Hur kommer gudstjänsten att gå till? 
Gudstjänsten kommer att ledas ifrån Filadelfiakyrkan. Vi kommer att fira nattvard 
tillsammans, så förbered gärna bröd och vin eller motsvarande innan, så att du kan delta i 
nattvarden där du är! Ha gärna med din bibel! 

https://www.youtube.com/channel/UCiXK0oY0WxGV5ML0ORPiITA
https://us04web.zoom.us/download
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://us02web.zoom.us/j/792102795

