
INFORMATION I CORONATIDER 

 

Uppdaterad 2020-11-17:  

 
Vi i ledningen för Sävaråkyrkan och EFS vill minimera risken för smittspridning. 
Då regeringen och Folkhälsomyndigheten skärpt restriktionerna ytterligare har vi beslutat att 
under den tid dessa gäller inte inbjuda till några fysiska samlingar i kyrkan.  
 
Det vi under denna tid inbjuder till är:  
• Öppen kyrka (Tisdagar EFS 09.00-14.00, Onsdagar SÅK 18.00-20.00, Torsdagar 09.00-

14.00 SÅK). Välkommen in för att tända ljus, sitta en stund, samtala med någon av 
pastorerna eller bara vara.  

• Andakter och gudstjänster som vi sänder på nätet. Dessa hittar du på hemsidan, facebook 
eller Youtube.  

• Bibelstudium varje onsdag på Zoom kl 19.00. Detta hittar du via denna länk: 
https://zoom.us/j/97440864072?pwd=eDlodGNFYVRHZStZTkt2Y3VZcm5tQT09  

• Tonåringarna inbjuds till Bibelsamtal och Tonårssamling på nätet.  

• Båda pastorerna finns tillgängliga för samtal. Stor och smått, vardagliga hälsningar eller 
oro och ensamhet. Allt ryms.  
Frida Hägglund, pastor SÅK: 070-288 71 06 
Isak Samuelsson, pastor EFS: 070-320 89 93 

• Vi uppmanar också till det vi tidigare sagt och skrivit. Glöm inte bort de som är äldre, 
sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda 
mycket! 

 
I kalendern på savarakyrkan.se finner du aktuell information om sådant som är på gång.  
 
Vi påminner om vad som ligger på oss alla som individer för att minimera smittrisken.  
• Följ de allmänna råd som sedan länge finns för att undvika smitta!  
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka 

människor.  

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett 
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.  

• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att 
spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.  

• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika andras oro och att riskera smitta människor. 
(Våra gudstjänster försöker vi livesända så att det går delta via dator eller mobil 
hemifrån.)  

 
 
Sävaråkyrkan och EFS i Sävar 


