Med anledning av coronaviruset
Aktuell information 18 mars 2020
Väldigt många är oroliga för spridningen av Coronaviruset. I den situation som vi befinner
oss i är det viktigt att ta allas oro på största allvar och samtidigt ska kyrkan fullgöra sitt
uppdrag att vara bärare av ett livgivande hopp: budskapet om Jesus Kristus.
Därför fortsätter gudstjänster att firas i Skara pastorat!
Så länge grundskolorna är öppna fortsätter också vardagsverksamheten för dessa åldrar.
All information om vad som ändras eller ställs in finns endast i detta dokument, vi ändrar
inte på varje plats på hemsidan. Dokumentet uppdateras löpande.
I alla sammanhang gäller vad vi alla uppmanas till, nämligen att visa hänsyn, särskilt till de
äldre och sjuka, och att följa allmänna råd





… att stanna hemma om du känner någon form av symptom som hosta, halsont, snuva
och feber,
… att tvätta händerna noga och ofta,
… att nysa och hosta i armvecket,
… att undvika att handhälsa

När vi firar gudstjänst i Skara pastorat




… avstår vi från handhälsning, t ex vid fridshälsningen,
… att vid nattvarden bara ta emot brödet, som ger del av nattvardens fulla välsignelse,
… serveras inte kyrkkaffe efteråt.

Till vardags är följande beslutat för Skara pastorat











Samtalsgudstjänsterna i Valle ställs in fram till sommaren.
Konserter ställs in till och med april.
Föredrag ställs in fram till sommaren.
Vuxenkörers övning och medverkan i gudstjänster ställs in till och med påsk.
Alla övriga vuxengrupper ställs in fram till sommaren.
Fram till påsk ställs mat- och fikaservering in i pastoratet.
Skara domkyrka är öppen dagligen kl. 10.00-16.00.
Klosterkyrkan öppnar som tänkt 21 mars-30 september dagligen kl. 10.00-17.00.
Guidningar i domkyrkan och klosterkyrkan ställs in under april, nytt beslut därefter.
Kyrkorna är öppna.
Inga andakter firas på sjukhemmen efter Skara kommuns restriktioner om besöksförbud.

Just nu är det mycket viktigt att behålla lugnet, att inte sprida osanna rykten, att helt enkelt
vara extra källkritisk.
Skara pastorat följer löpande vad som meddelas och beslutas i Skara kommun, regeringsbeslut, myndigheters rekommendation och självklart svensk lagstiftning.
Vi uppdaterar efterhand hemsidan och Facebook med information om vad som gäller.
Ändringar i vilka gudstjänster och grupper som är igång kan ändras med kort varsel.

Om du är sjuk ring 1177 eller se webbsidan 1177.se.
För allmän information om Corona-viruset ring 113 13 eller se webbsidan krisinformation.se.
Eftersom detta är en ny sorts influensavirus saknar vi den immunitet som i vanliga fall skyddar oss mer. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel de som är äldre och de med andra
sjukdomar i grunden. Tack för att du gör det du kan för att undvika att vi utsätter varandra
för smitta!

En bön
Herre Jesus Kristus, vi ber till dig för dem som är sjuka. Vi ber också särskilt för alla som arbetar inom sjukvården. Herre ge dem kraft och uthållighet. Vi ber för vårt lands myndigheter
och politiker som har att fatta viktiga beslut. Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg,
hjälp oss att behålla lugnet och inte låta oss dras med av oron. I Jesu namn. Amen.

