
 
 

Uppdaterad 2020-09-22 

Coronainformation 
Kyrkans uppgift att inbjuda till gemenskap med varandra och med Herren Jesus Kristus är 
densamma även om den måste ta sig nya uttryck dessa dagar. Kyrkornas klockor fortsätter 
därför att kalla till bön och gudstjänst i livets alla omständigheter. 

 

OBS! Att alla gudstjänster och annan verksamhet sker med anpassning efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Följande verksamheter påverkas av Coronavirusets spridning: 

Gudstjänster i S:t Andreas kyrka. Från och med 27 september kommer vi att börja fira 
gudstjänster i S:t Andreas igen. Max antal deltagare 25 personer.  

Nattvardsfirande i samband med gudstjänster görs under en gestalt. Det innebär att det 
endast är brödet som delas ut.  

Endast fristående dop. Under tiden som vi har restriktioner i antalet personer som får 
samlas så erbjuder vi endast fristående dopgudstjänster i nära anslutning till ordinarie 
gudstjänster.  

Föranmälan krävs till vissa gudstjänster och samlingar. Se hemsidan, Församlingsbladet, 
Appen, Facebooksidan eller Veckobladet. Det kan bli aktuellt med anmälan till fler tillfällen.   

Uthyrning av församlingshemmen…  
… till dopkalas, minnesstunder m.m. sker med vissa restriktioner. Kontakta 
pastorsexpeditionen, tel. 0433-620 09, för mer information. 

Onsdagsbönen. Vi träffas för bön i S:t Andreas kyrka onsdagar kl 12-13. Efteråt enkelt fika. 
Meddela församlings- och diakoniassistent Sylvia Nilsson på 072-223 08 98 om du vill vara 
med i Onsdagsbönens SMS-grupp eller om du har något som du vill att vi ska be för.  

Bibelstudiegruppen startar försiktigt i S:t Andreas kyrka kl 14 onsdagar ojämna veckor med 
start v 39. Ledare: Harald Berglund, tel. 070-695 05 00.  

Vuxengruppen träffas en 7/10, 4/11 och 2/12 från kl 17.30 i Traryds församlingshem.  

Pastoratskören har börjat öva. Kontakta kantor Boel Dougan, tel. 0433-202 49, för mer 
information.  

Barn- och ungdomsverksamheten fortsätter sin verksamhet så länge skolorna håller öppet. 

 

"Gud är vår tillflykt och vår styrka, 
en hjälp i nöden, som aldrig svikit”                               
Psaltaren 46:2 



Coronainformation fortsättning… 
 

Kören Lovton pausar sin verksamhet tillsvidare.  

Kyrkbil och Kyrkfikat i samband med gudstjänster pausas tillsvidare.  

Öppet hus i S:t Andreas varannan tisdag pausas tillsvidare. 

Våffeldax pausas tillsvidare. 

Husförhören i Hinneryd pausas detta år och återupptas hösten 2021. 

Gudstjänsterna på Ekliden/Fyrklövern är pausade så länge det råder besöksförbud på våra 
äldreboenden.  

Allhelgonahelgen blir annorlunda. Se separat information i församlingsbladet angående 
förändringar av det traditionella gravsmyckningskaffet och minnesgudstjänsterna. Mer 
information kommer även att anslås på våra anslagstavlor inför helgen.  

Matleveranser under Coronatider! 
I samarbete med ICA, Coop och Strömsnäs frakt och lager hjälper vi till med matleveranser 
för de som tillhör riskgrupper, eller är sjuka, och som saknar någon som kan hjälpa till med 
inköpen. Behöver du hjälp mejla eller ring till Sylvia Nilsson (vik Diakoni- och 
församlingsassistent) Telefon: 0433-202 42, 072-223 08 98. E-post: 
sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se 
 
 

Som alltid gäller att lyssna till myndigheternas rekommendationer:  
Håll dig ren. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit.  
Håll avstånd på 1,5 till 2 m. 
Håll för munnen, alltså nys eller hosta i armvecket. 
Håll dig hemma om du är sjuk eller har symptom.  
 

Iaktta särskild försiktighet om du tillhör en riskgrupp. 
 
 

Med reservation för eventuella ändringar i form av lättnader eller skärpningar 
beroende på hur läget och myndigheternas rekommendationer utvecklar sig 
under hösten. 
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