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Kära församling   

Efter det att Folkhälsomyndigheten kommit med nya direktiv bl.a. för oss i Västra Götaland kom ganska 

omgående kom en skrivning från Equmeniakyrkan: 

”Vänner i Equmenia och Equmeniakyrkan, 

 

Som många av er kanske redan vet fattade Folkhälsomyndigheten idag den 29 oktober 

beslut om skärpta allmänna råd kring Covid-19. Beslutet gäller till och med den 19 

november 2020, men kan förlängas. De nya råden innebär bland annat att undvika 

allmänna platser inomhus och bara ha fysisk kontakt med de personer som man bor 

tillsammans med.  

 

Samla inte besökare i kyrkan 

I och med detta rekommenderar Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att alla 

församlingar i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län under denna 

period ställer in planerade gudstjänster och andra samlingar.” 

För vår del innebär det att vi inte möts i kyrkan till gudstjänst utan tills vidare hänvisar vi till söndagarnas 

webbsända gudstjänster.  

Närmast gäller det söndag 1 november där vi sänder gudstjänsten som vanligt och genomför ljuständningen 

för de hemgångna. Däremot ställer vi in nattvardsfirandet och samlingen på 2:a våning i Garveriet.  

Eftersom församlingen fortfarande har kostnader ber vi er att använda Swish, överföringar och andra 

inbetalningssätt där vi tillsammans får bära Guds och vår verksamhet. Information om de olika numren 

som går att använda finns på hemsidan här.  

För omsorgsgrupperna gäller att städning, upplåsning, kyrkvärdskapet genomförs som vanligt.  

 

Samlingar för daglediga och pensionärer 

Tills vidare ställs tisdagarnas samlingar för daglediga in.  

Även Stillhetens rastplats ställs in 

 

Second hand  

Second Hand återkommer med information via Facebook och Instagram under nästa vecka. De anställda 

jobbar vidare som vanligt (så gott det går). Har du behov av få samtala med någon av dem så är det bara att 

höra av sig. 

 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=116
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Equmenia 

Till följd av gårdagens skärpta riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kommer barn- och ungdomsarbetet i 

kyrkan påverkas följande. 

 

• Fredax ställs in de närmsta tre veckorna då verksamheter inkluderar flera olika åldersgrupper 

inklusive ungdomar födda innan 2005. Med befintligt upplägg kan vi inte garantera att vi följer 

angivna restriktioner och väljer således att tillfälligt pausa verksamheten.  

• Söndax kommer också ta en paus framgent, framförallt till följd av att fysisk närvaro på 

gudstjänster uteblir.  

• Scouterna kommer fortsätter som vanligt i mindre grupper utomhus, vilket är möjligt då all 

verksamhet riktar sig till åldersgrupper upp till 15 år. 

  

All verksamhet inom Equmenia har sedan tidigare följt angivna riktlinjer och föreningen arbetat aktivt med 

att minska risken för smittspridning genom att på olika sätt anpassa verksamheten. Under de närmsta 

veckorna kommer Equmenias styrelse undersöka ytterligare möjliga alternativ på lösningar för att åter 

kunna låta barn och ungdomar att mötas under säkra former. Ambitionen är att starta verksamheten eller 

varianter på verksamheten så snart som möjligt igen. Equmenia strävar efter att vara en växtplats för hela 

livet, vilket känns viktigt inte minst i tider som dessa. Vi återkommer senast vecka 47 med uppdaterad 

information kring verksamheten. 

 

// Equmeniastyrelsen genom Angelica Olsson 

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 


