
 

Hej medlemmar och föräldrar till medlemmar                                                                    

i Equmenia i Fiskebäck och Önnered 

 

”Mitt i Corona finns oron, mitt i oron finns ro” 

2020-04-01 

Det är mycket som är annorlunda nu i vår värld. Många som känner oro och 

ovisshet. Hur länge kommer det här att pågå? Vilka konsekvenser får det för oss och 

vår förening? Vi vet att många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i 

samhället och vi tror att det är viktigt att verksamheter kan få fortsätta som vanligt. 

Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. 

Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er gärna uppdaterade via 

deras hemsida www.folkhalsomyndigheten.se  

I fredags kom beskedet att vi inte får ha offentliga samlingar där 50 personer eller fler 

samlas för att begränsa smittspridning. I och med det har församlingen valt att 

stänga samtliga gudstjänster och öppna samlingar i Equmeniakyrkan Fiskebäck. 

Flera grupper kan komma att fortsätta digitalt och vi arbetar aktivt med att sända så 

många gudstjänster som möjligt via nätet. www.fiskeback.com  

Vi tror att vi alla, främst barnen behöver bevara rutiner när så mycket annat 

förändras och därför har vi valt att fortsätta bedriva våra verksamheter efter de 

rekommendationer som finns. 

 Upprätthåll folkhälsomyndighetens hygienkrav, tvätta händerna och var 

hemma om du är sjuk. Gäller självklart både ledare och deltagare. 

 Verksamheterna förläggs utomhus i största möjliga mån.  

 I våra diskussioner har vi varit i kontakt med medicinsk expertis. 

 

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder 

och räddar dig med min hand.” Jes 41:10 

 

 

Med hälsning från  

styrelsen för equmenia i Fiskebäck och Önnered, gm ordförande Sara Kristensson, 

Pastor med Barn och ungdomsinriktning Anton Ahlmark och Ungdomsledare 

Hannah Aspenes 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.fiskeback.com/


Från www.equmenia.se Så pratar du med barn om Corona: 

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på 

coronaviruset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand 

och har lovat vara med oss. 

Här hittar du tips från Bris på www.krisinformation.se  

 

Nu ber vi 

Livets Gud, du som håller hela världen i din hand 

och är nära var och en av oss. 

Du känner vår oro och rädsla. 

Ge oss ljus i mörkret. Hopp i hopplösheten. 

Vi ber för de som nu är sjuka. Visa dem att du finns nära. 

Vi ber för all sjukhuspersonal. Ge dem den kraft de behöver. 

Vi ber för våra beslutsfattare. Gör dem visa mitt i allt det svåra. 

Vi ber för oss alla. Fyll oss med kärlek och mod. 

Så att vi kan älska varandra i ord och handling. 

Hjälp oss att mitt i allt lita på dig. Du som bevarar oss i livets alla skiften. 

Nu och för evigt. 

Amen. 

 

http://www.equmenia.se/
http://www.krisinformation.se/

