Församlingen vidtar åtgärder och ändrar sina
rutiner på grund av coronaviruset
I enlighet med statsrådets och biskoparnas anvisningar
begränsas verksamheten på följande sätt t.o.m. 13.4:
• Församlingen firar predikogudstjänst i sin huvudkyrka (Ekenäs kyrka) varje
vecka med enbart förrättande personal närvarande. Gudstjänsten är inte öppen
för besökare men sänds som videogudstjänst på söndag kl. 10 i församlingens
YouTube-kanal, som nås via församlingens webbplats.
Ekenäs kyrka är öppen för bön och enskilt samtal/enskild nattvard söndagar kl.
10-12, dock med högst 10 personer närvarande i gången.
De övriga kyrkorna hålls öppna för bön och enskilt samtal/enskild nattvard 		
under tidigare planerade gudstjänsttider (se MIL1/2020 & webbplatsen), 		
dock begränsat till högst 10 personer.
• Förrättningar sköts, dock med högst 10 personer närvarande. Personer över
70 år förpliktas att inte delta utan undvika kontakt med andra personer i den
mån det är möjligt.
• Minnesstunder och dopfester i familjekretsen kan ordnas om antalet närva-		
rande hålls vid högst 10 personer. Anhöriga ombeds tänka över om minnesstunden kan skjutas upp.
• Eftermiddagshemmet för skolbarn är stängt (inget behov av öppethållning).
• Personalens besök på institutioner inhiberas, undantaget akuta besök för patienter i slutskedet av livet.
• Klubb- och caféverksamhet för barn, familjer och unga är inställd, likaså krets-,
grupp- och körverksamhet för vuxna, pensionärer och åldringar.
• Alla möten med fler än 10 personer är inställda.
• Fynda secondhand hålls stängt.
• Alla kyrkokonserter ställs in.
• Matbankerna i Ekenäs och Tenala är stängda p.g.a. brist på varor. Ersättande
mathjälp till barnfamiljer och andra behövande har satts in. Den öppna diakonimottagningen är stängd men kontakt med personalen fås per e-post eller tfn:
040-5729510 (Carita Englund) och 040-8396733 (Carola Lupander), fornamn.
efternamn@evl.fi.
Alla tidigare annonserade samlingar och evenemang/konserter t.o.m. den 13.4
utgår. Informationen uppdateras vid förändring. Följ med veckoannonsen och
händelsekalendern på webbplatsen:
https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/veckoannonsen
https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/handelsekalender
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