
Information angående Corona-viruset 
På grund av den pågående smittspridningen av coronaviruset så kommer 
nedanstående försiktighetsåtgärder att vidtas i syfte att bromsa en snabb 
sjukdomsspridning, inte minst för att skydda de mest utsatta riskgrupperna.  
Så länge inget annat anges så kommer vi fortsätta att samlas till gudstjänst och bön i 
våra kyrkor och församlingshem.  
 
Tänk på: 
- God handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och i minst 30 sekunder. 

Använd engångshanddukar. Använd handsprit där det finns tillgängligt.  
- Host- och nysdisciplin. Hosta inte i händerna eller rakt ut i luften. Hosta i armvecket 

eller i en näsduk.   
- Undvik kroppskontakt. Undvik kroppskontakt i form av handslag, kramar eller 

dylikt. Detta gäller vid alla former av samlingar och gudstjänster (även 
begravningar, dop och vigslar m.m.).  
 
Ovanstående gäller både tjänstgörande personal och besökande till våra olika 
gudstjänster och verksamheter.  
  

Vid gudstjänst och mässor: 
- Undvik kroppskontakt. Detta gäller både när vi hälsar på varandra innan och efter 

gudstjänsten samt även under fridshälsningen.   
- Nattvardens firande. Under nattvarden tillämpas intinktion vilket innebär att brödet 

försiktigt doppas i vinet. Det går också bra att endast ta emot brödet och avstå 
från vinet om man så önskar, visa då detta genom att lägga en hand på axeln när 
prästen kommer med bägaren/kalken. Väljer någon att endast ta emot brödet så 
är det också ett fullgott nattvardsfirande. Vinet späs inte ut med vatten. 

 
Gudstjänster på Ekliden/Fyrklövern, samt annan verksamhet 
- Ekliden och Fyrklövern. Till att börja med kommer vi att pausa nattvardsfirandena 

på våra vårdbostäder. Efter kontakt med ansvariga på vårdbostäderna så kommer 
beslut om eventuell paus av framtida gudstjänster och andakter meddelas. 

- Övrig verksamhet. Inget beslut är fattat angående övriga samlingar för barn, unga 
och äldre i pastoratet. Men på kort sikt kan det bli aktuellt att vissa samlingar 
ställs in. Information kommer via SMS-grupper, Facebook, pastoratets App och 
Hemsida (www.kyrktorget.se/trarydhinneryd), samt i samband med 
församlingarnas ordinarie söndagsgudstjänster.  

 
Mikael Nilsson, kyrkoherde 
Traryd-Hinneryds pastorat 
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