Information om Coronasituationen

Uppdaterad 10/3 2021

Nu har vi passerat ett år i denna långdragna pandemi. Covid-19 påverkar fortfarande hela
samhället och även oss i vår verksamhet i kyrkan. Som ni säkert vet så har spridningen av
Coronaviruset återigen ökat i Sverige den senaste tiden. Vi vill självklart bidra till att stoppa denna
spridning i samhället på alla sätt vi kan. Därför har vi fortfarande endast webbsända gudstjänster i
väntan på att spridningen avtar och att restriktionerna lättar. Samtidigt kan vi konstatera att
vaccinationen går framåt om än i sakta tempo. Det senaste budet från regeringen är att kyrkor
och samfund eventuellt kan börja öppna upp någon gång efter Påsk. Så snart vi vet mer om
antalet tillåtna besökare vid dessa tillfällen, och när det kan bli av, kommer vi att informera om det
i vårt nyhetsbrev.
Gudstjänster
- Vi rekommenderar alla som är äldre, har annan sjukdom eller svaghet att stanna hemma.
- Den som har symptom av snuva, hosta, feber eller luftvägsproblem ska stanna hemma.
- Detta gäller även den bor med eller som umgåtts senaste tiden med någon som har dessa
symptom.
- Vi kommer inte att ha någon servering efter gudstjänsten till en början.
- Vi tar inte i hand utan hälsar på varandra på annat sätt.
- Vi påminner alla om att hålla en god handhygien.
Webbsändning
Vi fortsätter att sända vår gudstjänst via webben på söndagar kl 11.00, även när vi öppnar upp för
mötesdeltagare. Detta för att alla som stannar hemma ska kunna delta och följa med under hela
mötet. Klicka på bannern högst upp på startsidan på vår hemsida för att komma direkt till vår
YouTube-kanal.
Övriga samlingar
Söndagsskolan sänder via webben till gudstjänsterna åter kan ha mötesbesökare.
Ungdomssamlingar genomförs på fredagar med det antal besökare som för tillfället tillåts,
kontakta ungdomsledarna för aktuellt besked om vad som gäller.
Hemgrupperna träffas företrädelsevis via webben.
Bönemöten, kurser, sammanträden och övriga samlingar sker via webben.
I takt med att restriktionerna lättar kommer vi gradvis att återgå till att mötas som vanligt.
Nya direktiv
Vi kommer i enlighet med Romarbrevet 13:1-5 att fortsätta följa utvecklingen och lyssna till samt
vidta åtgärder i linje med myndigheternas instruktioner.
Information
Under hela året som gått har vi regelbundet återkommit med ny information vid varje förändring
som görs i församlingens verksamhet. Detta har skett och kommer fortsättningsvis att ske genom
att alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev får ett mail med information från församlingen.
Se därför till att du är anmäld till detta på vår hemsida under ”Kontakta oss”, så att du inte missar
viktig och aktuell information om nuläget i församlingens verksamhet.
De som inte har tillgång till mail, blir även fortsättningsvis kontaktade regelbundet via telefon.
Information ges även regelbundet på våra webbsända gudstjänster.

Förbön
Låt oss fortsätta att be för Sverige och världen att detta virus ska läka ut och att människor i
denna tid av oro och fruktan vänder sig till Gud! Bara Herren kan vända mörker till ljus. Han är
mäktig både att hela och frälsa människor och låta sitt rike utbreda sig mitt i dessa tider!
Vill avsluta med att påminna om Jesu ord i Johannes 14:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag
er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”
Vi ser fram emot att snart få mötas igen, men ännu en tid ses vi via webben!
Guds rika välsignelse till er alla,
Joakim Davidson, styrelsen och församlingstjänargruppen

