Samlingar i Pingstkyrkan Södertälje från och med den
1 december 2021
Här kommer information till dig som medlem i Pingstförsamlingen i Södertälje med anledning av
Folkhälsomyndighetens nya restriktioner kring större allmänna sammankomster.
Från och med den 1 december 2021 har styrelsen och församlingsledningen beslutat om det
förhållningsätt som beskrivs i denna text, förhållningssättet gäller tillsvidare.
Församlingsledning och styrelse har mötts till flera samtal kring hur vi ska förhålla oss till de nya
restriktionerna. Vi önskar finna en bra väg för vår församling genom pandemin trots att det finns
meningsskiljaktigheter kring vaccinationspass. Dessa frågor är inte något som vi tar lätt på utan vill
uppmana till fortsatt bön och ledning för oss som församling.

Gudstjänster
Alla som besöker våra samlingar ska vara helt friska och fria från förkylningssymptom. Vid
symptom på Covd-19 rekommenderar vi alla att testa sig och att vara hemma tills provsvar har
kommit.
Se folkhälsomyndigheternas rekommendationer från 2021-11-22
Detta gäller för gudstjänster som äger rum från och med 1 december 2021 fram tills åtgärderna
ändras. Vi kommer tillämpa folkhälsomyndighetens smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus
för inte fler än 100 deltagare utan vaccinationsbevis. Vid ett arrangemang inomhus för max 100
deltagare utan vaccinationsbevis gäller inga restriktioner förutom att vi vill att:
1. Deltagarna visar respekt och håller avstånd
2. Spritar händerna innan man går in i kyrksalen
Detta gör att när vi nått antalet 100 personer kommer vi att hänvisa till Humlan där vi kommer att
streama gudstjänsten från kyrksalen. Vi kommer att möblera om och satsa lite extra på denna
samling så att det ska kännas trevligt och välkomnande.
Vi kommer att avvakta med att ha kyrkfika till en början.
Barnkyrkan kommer inte att påverkas av detta beslut.

Julkonserten
Vi kommer att införa kontroll av vaccinationspass till julkonserten. Detta gäller för samtliga besökare
som är 18 år eller äldre. Detta gör vi eftersom vi inte kommer att sända via youtube eller att streama
denna samling och vi vet att intresset att komma är stort och att vi inte vill begränsa till 100
personer.
När det gäller vaccinationspass för medverkande och funktionärer finns inga riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten. Där följer vi fortsatt information och kommer uppdatera våra instruktioner
om riktlinjerna förändras.

