18-03-20
Hej!
Vi lever i en speciell tid just nu och det kommer ständigt nya beslut och rekommendationer vad
gäller konsekvenser av covid-19 viruset. Vi följer dessa noga och här kommer nu våra uppdaterade
beslut gällande församlingens olika samlingar och verksamheter.
Gudstjänster
Med regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer som underlag har Korskyrkans
församlingsledning beslutat att ställa in gudstjänster i den form som vi har dem nu från och med nu
på söndag (22 mars) tills läget ser annorlunda ut.
Det vi istället uppmuntrar till är att fira gudstjänst i hemmen - i din familj, med några få vänner, i en
mindre hemgrupp eller för dig själv. Vi kommer att skicka ut material i form av förslag på upplägg
(en gudstjänstordning) samt samtals/reflektions underlag. Detta kan också komma att kompletteras
av ljud/film-filer. De första lärjungarna och kristna över hela vår jord än idag möts till gudstjänst på
detta sättet och vi tror verkligen att detta, mitt i den situation som är, kan få bli tillfällen då vi får
berikas och fördjupas i vår tro! Håll utkik efter söndagens hem-gudstjänst material - det kommer
under fredag!
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmannar alla personer som ingår i en
riskgrupp att förbli i sitt eget hem och inte möta andra för dessa hem-gudstjänster utan uppmuntrar
er till att följa materialet vi skickar ut i ditt/ert eget hem. Vi vill tipsa er om att man självklart också
kan ta del av en tv-gudstjänst t.ex.
Är det så att du inte ingår i en riskgrupp och skulle vilja ha hjälp med att hitta en liten gemenskap
som du kan fira gudstjänsten i - hör av dig till Sara Sjöblom så försöker vi att samordna det på bästa
sätt!
Andra samlingar
Det som annars gäller är att vi kommer att fortsätta med våra mindre samlingar, om inget annat
meddelas om en specifik samling. Däremot finns det fortsatt några väldigt viktiga saker som vi
håller oss till gällande dessa samlingar:
- Stanna hemma om du ingår i en riskgrupp (alltså bör alla över 70 år stanna hemma).
- Stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion/förkylning. Stanna hemma tills du varit
symptomfri i minst två dagar!
- Tvätta händerna ofta och noggrant.
- Hälsa inte på varandra med kroppskontakt.
Vi kan redan nu också meddela att dessa samlingar inte kommer att bli av nu utan skjuts på
framtiden:
- Bön och nattvardskvällen just ikväll (onsdag 18:e mars)
- Alpha-kursen
- LP-samlingarna
- Tema-kvällen nästa torsdag (26:e mars) om ”Ny andlighet” med Lasse Johansson
- Bön och lovsångskvällen nästa fredag (27:e mars)
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Barn- och ungdomssamlingarna
Vår bedömning är att vår barn- och ungdomsverksamhet inte påverkas i nuläget av aktuella
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten utan än så länge kommer Café Kids,
Fredagsklubben, Konfan och Online att fortsätta. Vi följer utvecklingen och vidtar rekommenderade
åtgärder.
Dock är det av yttersta vikt att samma riktlinjer följs även gällande dessa grupper - stanna hemma
om du har symptom på luftvägsinfektion/förkylning och stanna hemma tills du varit symptomfri i
minst två dagar. Tvätta händerna ofta och noggrant. Hälsa inte på varandra med kroppskontakt. Vi
kommer även att anpassa aktiviteterna så att vi undviker fysisk kontakt.
Omsorg om varandra
Vi tror att det är viktigt att vi visar en särskild omsorg om varandra i dessa tider. Det här är en
möjlighet för oss att visa på Jesu kärlek, hopp och ljus till dem runt omkring oss! Låt oss därför
vara kreativa i att hitta vägar att hjälpa och stötta varandra. Vi uppmuntrar er som är friska och inte
ingår i en riskgrupp att ta kontakt med de du har omkring dig som befinner sig i en riskgrupp. Ring
och prata för att minska ensamheten, fråga om du kan hjälpa till med handling, upphämtning av
mediciner eller annat praktiskt t.ex.
Vet du inte vem du kan fråga/ta kontakt med men vill och har möjlighet att hjälpa någon att t.ex.
handla så kontakta: sara@korskyrkanvasteras.se eller ring 076-1343064.
Befinner du dig i en riskgrupp och skulle vilja ha hjälp med handling, annat praktiskt eller skulle
vilja samtala/be med någon över telefon så kontakta: sara@korskyrkanvasteras.se eller ring
076-1343064
Vikten av att hålla er uppdaterade!
Det som gäller alla dessa beslut är att vi kommer att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer och kommer att komma med löpande information när och om något ändras. Håll
er alltså uppdaterade på mailen och hemsidan. Hjälp oss gärna att sprida den informationen till de
som inte har mail/tillgång till internet!
Det kan även bli så att vissa samlingar sker över nätet/live-streamas istället men i så fall kommer
den informationen ut till berörda.
Till sist
Vi tror att Gud är med oss och vill skänka oss alla av sin frid, kärlek och hopp in i situationen som
är. Vi tror att Gud kan och vill möta oss precis där vi finns, mitt i vår vardag, i våra hem.
Tillsammans får vi be för hela situationen som är och hitta kreativa sätt att uppmuntra varandra!
Avslutar med en hälsning från Jesaja 41:10:
”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag
stöder dig med min rättfärdighets högra hand.”
Guds välsignelse till dig!
Församlingsledningen i Korskyrkan genom
Sara Sjöblom - Pastor
sara@korskyrkanvasteras.se, 076-13 43 064

