
Brev till medlemmarna i EFS 

Missionsförening i Sundsvall 
Alnö 2020-03-29 

Kära medlemmar och vänner, 

Med anledning av Coronavirusets påverkan på oss och i hela Sverige och världen behöver vi anpassa 

vårt arbete i församlingen. Här följer information och beslut som vi fattat i styrelsen. 

Allmänna råd 
Vi följer de rekommendationer och bestämmelser som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och 

Sveriges regering.  

 Har du symptom, såsom förkylning, hosta eller motsvarande, ska du stanna hemma. 

 Påminn dem som har symptom att stanna hemma. 

 Tvätta händerna noggrant och ofta. 

 Beakta riskerna vid olika evenemang och ta beslut om försiktighetsåtgärder där det behövs. 

Tänk särskilt på riskgrupperna i er verksamhet. 

EFS Sundsvall: Vi undviker handhälsning och kramar i kyrkan av hänsyn till smittspridning. 

Riskgrupper – skydd av våra gamla 
Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. 

Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till 

exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de 

svåra fallen. För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina 

nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där 

det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel 

handla mat eller uträtta ärenden.  

EFS Sundsvall: Med anledning av detta ber vi er i församlingen som är 70 år eller äldre att stanna 

hemma och inte delta i gudstjänster eller andra samlingar i kyrkan.  

Förbud mot samlingar med fler än 50 personer 
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och 

allmänna sammankomster med över 50 deltagare.  

EFS Sundsvall: Antalet personer i kyrkan begränsas om det behövs till maximalt 30 personer baserat 

på antal bänkar i kyrksalen och bord i församlingsvåningen.  

Mer information hittar ni på: 

www.sundsvall.efs.nu     

www.efs.nu 

https://www.krisinformation.se/corona 

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-

coronavirus/ 

www.folkhalsomyndigheten.se 

http://www.sundsvall.efs.nu/
http://www.efs.nu/
https://www.krisinformation.se/corona
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Våra gudstjänster: 
1. Gudstjänster firas som vanligt men kan ställas in med kort varsel i händelse av sjukdom.  

2. I enlighet med rekommendationerna ber vi er som tillhör en riskgrupp eller är 70 år gammal 

eller äldre att inte delta i gudstjänsterna.  

3. Vi kommer att försöka ordna inspelning eller sändning av våra gudstjänster. Det finns redan 

idag möjlighet att på https://efsplay.nu/ se en webbsänd gudstjänst varje söndag. 

4. I samband med gudstjänsterna begränsar vi om det behövs antalet besökare i kyrkan till 

maximalt 30 personer. 

5. Kyrkfika serveras inte utan man tar med eget fika och gärna så att det räcker till några fler än 

sig själv. Vi använder då inte kyrkans koppar och fat utan tar med egen utrustning och diskar 

hemma. 

6. Värdgrupperna informeras om att folk i riskgrupp inte förväntas arbeta. Värdgruppsledarna 

hör av sig till varandra om man behöver hjälp.  

7. Som gudstjänstdeltagare hjälps vi åt om det behövs. 

8. Nattvard firas med endast bröd och hanteras endast av prästen. 

9. Om mötesledaren är sjuk är predikanten mötesledare. 

10. Om predikanten är sjuk läser mötesledare husandakt av Carl Olof Rosenius. 

 

Bön onsdagar: 
 Vi fortsätter hålla öppet för bön på onsdagar med start 18.30. Vi kommer att sätta upp en 

lista för att få ansvariga för dessa träffar så långt fram som möjligt. 

Vardagskyrkan: 
 Vardagskyrkan har ställt om sin verksamhet på olika sätt och soppkök och matutdelning i 

kyrkan är tillsvidare inställda. 

Beredskap i tro och bön  
Vi behöver vara beredda på att det kan komma ytterligare bestämmelser och beslut som påverkar 

oss. Programbladet är på väg att skickas ut. För eventuella ändringar se hemsidan 

www.sundsvall.efs.nu.  

I den situation som är får vi be om helande och hopp i vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den 

som känner sig orolig och rädd. Vi vill fortsätta vara en kyrka för fler med Jesus i centrum även i 

tider av oro och sjukdom. 

Be för varandra och för vårt land och vår värld. Hjälp varandra och be om hjälp.  

För frågor eller om ni behöver hjälp eller vill hjälpa till med handling, ärenden etc. kontakta Rikard 

Thurdin 070-521 70 56 eller vår pastor Malin Söderstjerna Ersson på 070-343 37 77. 

 

För EFS Missionsförening i Sundsvall 

 

Rikard Thurdin, ordförande 

http://www.sundsvall.efs.nu/

