
 

Flataskyrkan.se  Flatåskyrkans församling 
031-470 400  Svängrumsgatan 59 
info@flataskyrkan.se  421 71 Västra Frölunda 
Bankgiro 492 – 3165                                                                                               Swish: 123-218 48 93  

  

 
      2020-03-16 
     

16/3 21:00 Uppdaterad information till Flatåskyrkans besökare med anledning av 

Corona 
  
Equmeniakyrkan nationellt har sedan några veckor en extrainsatt krisgrupp med anledning av Coronaviruset. 

Fortfarande finns ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, utan 

varje församling beslutar efter sina förhållanden. Flatåskyrkan tar löpande del av nationella kyrkans 

information och dagligen också Folkhälsomyndighetens. I Flatåskyrkan går församlingsrådets arbetsutskott, 

”trojkan”, nu ut med följande uppdaterade information: 

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att alla med symptom på 

luftvägsinfektion, även lindriga, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Flatåskyrkan 

tillsvidare. Gäller alla åldrar, personer, volontärer och anställda.  

Med tanke på att många är i riskgrupp kommer frivilligcentralen Svängrummet vara stängt från 16/3 

och tillsvidare. Läs mer om hur du kan kontakt och få stöd under tiden nedan. 

 

GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR  

Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänster. Kyrkan har en viktig funktion i oroliga tider som dessa och 

vi vill att kyrkan ska vara en plats dit vi får komma med den oron. För de som väljer att inte delta fysiskt kan vi 

hänvisa till sociala medier och vår blogg där det finns predikningar att lyssna till. Vi hälsar utan kroppskontakt 

och sitter lite glesare i bänkarna. Vid nattvardsgudstjänster kommer särskild ordning att gälla och instruktion 

ges vid tillfället.  

KYRKKAFFE OCH SERVERINGAR 

Vi kommer ha enklare kyrkkaffen och serveringar utan smörgåsar och kaffebröd. De som tillreder fikat 

uppmanas att hålla extra noga handhygien.  

ANSTÄLLDA OCH KONTAKT 

Våra anställda kommer jobba delvis hemifrån men nås på telefon där det kommer att anges hur du kan 

kontakta för samtal eller praktisk hjälp med t ex handling.  

INFORMATION OM INSTÄLLDA SAMLINGAR DE NÄRMASTE VECKORNA 

Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger nya direktiv om antal personer i samlingar 

kommer vi att följa dessa och ge information om eventuella inställda arrangemang på Facebook och vår sajt.  

VAD KAN JAG SJÄLV GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA? 

* Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra! 

* En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika nära kroppskontakt med andra 

människor. 

* Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Använd också gärna handsprit. 

* Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning. Om du använder 

pappersnäsduk tvätta händerna efter du slängt den. 

Flatåskyrkans trojka;      Karolina Chronholm     Håkan Lilja 


