
Information kring hur Brukskyrkan hanterar Covid-19  

Vi i Brukskyrkan tror på en Gud som är med oss i alla tider, i alla omständigheter. En Gud som gett 

löften om att vara trofast och närvarande, att vara klippan vi kan stå fasta på och att vara vår tillflykt 

och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Gud säger till oss: ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig 

inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min 

rättfärdighets högra hand.” Vi tror att Gud vandrar med oss genom denna kris. Även när döden 

drabbar så tar det inte slut där, utan för den som tror på Jesus så finns det ett hopp bortom graven. 

Vi tror att när livet tar slut här på jorden så står Guds löfte fast om att det väntar en evighet med 

honom där vi får vara med Gud. Där torkar Gud alla tårar från våra ögon, där finns ingen död och 

sorg, ingen gråt och plåga. Vi tror att detta är sant genom det Jesus gjorde på korset, för varenda 

människa som vill ta emot, att få leva i relation med Gud och därigenom få evigt liv av nåd.  

Omställda gudstjänster 

Vi har som mål att inte ställa in några gudstjänster, utan istället ställa om dessa till att firas genom att 

delta på internet. Det är en omställning för oss och alla svar finns inte än på hur vi kan lösa allt, men 

vårt mål är att du varje söndag ska kunna ta del av en gudstjänst via vårt Youtube-konto Brukskyrkan 

Ursviken. Den kommer i de flesta fall att vara livesänd, men ibland kommer den att finnas tillgänglig 

som förinspelad. Du kommer också kunna hitta till gudstjänsten genom www.brukskyrkan.se, samt 

genom vårt instagram- och facebookkonto.  

Hemgrupper och gemenskap  

Det är konstigt när vi uppmanas att hålla fysisk distans till varandra, men vi tror att den sociala 

gemenskapen ändå går att få del av på olika sätt. För dig som är i en riskgrupp eller är sjuk tror vi att 

tekniken kan vara en stor hjälp till social kontakt. Att ringa samtal, använda internet för videosamtal 

eller forum för att få del av ex. god undervisning.  

Men för dig som är frisk och inte i en riskgrupp uppmuntrar vi att fortsätta försöka träffa personer, 

samtidigt som du följer rekommendationerna. Hemgrupperna får gärna fortsätta träffas och du får 

gärna bjuda hem en frisk vän på fika och samtal. Man kan också mötas utomhus för att minska risken 

ännu mer. Gå en bönepromenad tillsammans, träffa hemgruppen över en korvgrillning i skogen eller 

ventilera dina känslor och tankar på en promenad.   

Hälsningar och andakter 

När vi inte möts på samma sätt i fysisk mening, så vill vi ändå hålla kontakten på olika sätt. Därför 

kommer det att dyka upp korta andakter och hälsningar via våra kanaler på nätet. Vi kommer också 

ibland att följa olika bibelläsningsplaner tillsammans i bibelappen YouVersion.  

Barn- och ungdomsverksamheten  

För våra barn och ungdomar försöker vi hålla igång verksamheter så gott det går och tänka om på det 

vi inte kan göra tillsammans längre. För våra ungdomar förändras inte mycket, de kommer att 

fortsätta träffas på After Life på fredagarna. För våra barn blir det större förändring, då vi inte 

kommer att ha några barngrupper på söndagarna. Fredags-Life för mellanstadiebarnen kommer dock 

fortsätta som vanligt. På söndagarna kommer man nu istället att få del av en länk varje vecka, där 

man tillsammans kan se på Söndagsskola Play – 30-40 minuter färdiginspelat söndagsskolprogram. 

Utöver detta vill vi uppmuntra er föräldrar att möta barnen i deras tro och kanske oro. Redskap och 

http://www.brukskyrkan.se/


tips för hur man tar tron i hemmet kommer att komma. Vill man som vuxen ha hjälp att tala om 

corona-viruset är denna länk bra: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-

barn-om-corona-viruset/ 

Förbön  

Eftersom vi firar gudstjänst på ett annorlunda sätt blir den personliga förbönen inte tillgänglig i 

gudstjänsten som den brukar. Vi vill istället uppmuntra dig att dela ditt förbönsämne i din hemgrupp, 

maila in dina förbönsämnen eller boka ett förbönssamtal.  

Kontakt & hjälp: 

Om du behöver hjälp med någonting: att handla, någon att samtala med eller hjälp i förbön. Vad det 

än kan vara, så hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa så långt vi kan.  

Du når oss genom att maila: info@brukskyrkan.se eller hanna@brukskyrkan.se 

Du kan följa oss på:  

Instagram: Brukskyrkan_ursviken  

Facebook: Brukskyrkan – Ursviken.  

YouTube: Brukskyrkan Ursviken 
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