
Sommarmötet i Esse ordnas i år med begränsning 
och specialarrangemang p.g.a. coronapandemin.

Vi har glädjen att kunna inbjuda invånare på en 50 km:s radie från
Ytteresse att delta i mötet på plats. Utöver den geografiska
begränsningen på 50 km, begränsas även antalet mötesgäster till 1500 
personer på hela mötesområdet.

Hela mötet streamas och sänds via Radio LFF (98,00MHz och lff.fi) samt
LFF:s Youtube-kanal (Skriv “LFF” i sökfältet). 
Hjärtligt välkomna med och lyssna på mötet via radio eller Youtube! 



Information till mötesgäster som deltar i mötet på plats 
(50 km:s radie från Ytteresse):

• Håll avstånd till övriga mötesdeltagare (1-2 m) på hela mötesområdet.

• Munskydd används alltid i mötestältet. 
Utomhus rekommenderas munskydd i mån av möjlighet.

• Desinficera dina händer innan du går in i mötestältet, vid serveringspunkten och 
regelbundet vid övriga desinficeringspunkter på området.

• Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten. Desinficera efteråt.

• Stanna hemma och lyssna tillsammans med oss via Youtube, om du har någon 
form av förkylningssymtom (även lindriga), väntar på svar på coronatest eller om 
en familjemedlem/nära anhörig har corona eller är i karantän.



Mötestältet:

• Vi desinficerar händerna vid ingången
• Vi sätter munskydd på oss innan vi 

går in i tältet
• Vi sitter med 1-2 m avstånd från

varandra
(personer från samma familj kan sitta
tillsammans)

• Vi håller avstånd när vi går in och ut
• Vi tar egna psalm- och sångböcker

med hemifrån



Mötesområdet:

• Vi håller avstånd till andra 1-2 m på
hela mötesområdet.

• Tvätta händerna, desinficera.



Servering

• Servering: Kaffe, vatten, trip, bulle, knackkorv 
och salladsportioner

• Allt portioneras av serverare

• Vi håller säkerhetsavstånd 1-2 m i kön

• Använd handsprit

• Betalning med bankkort, Mobile Pay eller till 
konto. 
Inga kontanter.

(Ingen servering av varmmat, ingen glass-godis 
försäljning)



Övrigt

➢ Offergåva via Mobile Pay eller konto 

➢ Ungdomssamling indelas i två åldersgrupper: 13-17 åringar på fredag, 18 år och äldre på lördag.

➢ Inget skötrum finns. Serverare står till tjänst med att värma barnmat i mikrovågsugn vid behov (samma kö som 
övrig servering).

➢ Ingen rökning på mötesområdet

➢ Ingen eldistribution till husvagnar

➢ Bönehuset är stängt (sanitetsutrymmen tillgängliga för mötesgäster)

Mötesfunktionärer finns på mötesområdet för att påminna oss om att hålla avstånd.

Arrangemangen är utarbetade i enlighet med § 58 i Smittskyddslagen. Hälsosäkerhetsplanen är godkänd av 
myndigheterna. Planen gäller när smittläget i regionen är på basnivå.


