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Hej församlingsvänner, 

Här kommer våra senaste uppdateringar 
(rödmarkerade) med anledning av Corona-viruset. Med 
anledning av Corona viruset dyker det upp många 
tankar, funderingar och känslor. Det är viktigt för var 
och en av oss att reflektera över vad vi tänker/känner 
och fundera över vad dessa tankar och känslor 
förmedlar till oss. 

Vi är inte utlämnade till att själva bära allt vi 
tänker/känner utan har möjligheten att dela det med 
varandra i församlingens gemenskap. Det kan vi göra 
på olika sätt, både när vi möts, men också genom 
telefonsamtal, mail och sms. I församlingen räknar vi 
också med Gud, och i vars föräldraarmar vi kan lämna 
allt vi bär på av tankar, känslor och oro. 

När vi fattar beslut som församlingsledning, i en tid av 
mycket oro, vill vi göra det på ett klokt och rationellt 
sätt. Därför har församlingen på styrelsens mandat 
inrättat en mindre grupp som arbetar med frågor 
gällande smittskydd och organisation. Den består av 
ordförande John Persson, personalansvarig Matteus 
Bjerkander och pastor Esgrim Rommel. Vi har även 
processat våra beslut i styrelsens AU, föranledda av 
regeringens senaste beslut (2020-03-27) 

I detta mail vill vi dela med oss av de riktlinjer och 
förhållningssätt som vi har beslutat i gruppen med 
anledning av COVID-19 (2020-03-30). Observera att 
dessa råd och riktlinjer kan ändras snabbt om riskläget 
förändras. Det är viktigt att regelbundet ta del av 
information och följa de instruktioner som ges från 
statliga myndigheter. Vi uppdaterar regelbundet 
församlingens hemsida med info och aktuell status för 
olika samlingar. 

Vi vill inte gripas av rädsla, men vi vill inte heller 
riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Den 
kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån 
kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det 
nya corona-viruset innebär detta att ta särskild hänsyn 
till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. All 
personal, alla frivilliga och samtliga som besöker 
kyrkan uppmanas därmed att följa de instruktioner som 
Folkhälsomyndigheten ger, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-
dig-och-andra/ 

Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen 
är det viktigt att påminna sig om Jesu ord om att ”allt 
vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni 
gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av 
dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” 
(Matt 25). Så tvätta dina händer ordentligt, stanna 
hemma om du är sjuk och följ myndigheternas och 
Svenska Alliansmissionens instruktioner. Här kan du 
läsa om SAMs: riktlinjer: 
https://alliansmissionen.se/corona/. Även på våra 
ingångsdörrar till kyrkan samt på hemsidan finns 
instruktionerna att läsa. 

Över 70. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla över 
70 år och uppåt att stanna hemma och inte delta i 
offentliga samling. Har du diabetes, hjärt och 
kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdom eller någon annan 
sjukdom som gör att du är i en riskgrupp bör du också 
stanna hemma, som en säkerhetsåtgärd. Vi vill dock 
som församling fortsätta att ha kontakt med dig som är 
hemma. Vi kommer att med hjälp av Omsorgsgruppen 
arbeta med detta genom telefonkontakter eller på andra 
sätt. Hembesök har vi i nuläget ställt in. Om du 
behöver prata med någon av oss, pastor eller diakon, 
eller någon från omsorgsgruppen, ber vi dig att du inte 
drar dig från att kontakta oss. Vi vill också att du hör 
av dig om du behöver hjälp med inhandling eller annat. 
Hör av dig! Tveka inte. Vi är församling tillsammans.  

Vi samverkar också med andra kyrkor och kommunen 
vad gäller hjälp till dig som är i behov. 

Gudstjänster, nattvard, servering 

Sedan 2020-03-10 bedömer Folkhälsomyndigeten 
risken för smittspridning av det nya coronaviruset som 
mycket hög i Sverige vilket föranleder åtgärder från 
vår sida.  

Regeringen har 2020-03-27 beslutat att begränsa 
folksamlingar till max 50 personer.  

Gudstjänst. Då vi ofta är över 50 personer på 
gudstjänst har vi i likhet med många andra frikyrkor 
beslutat att för närvarande inte fira gudstjänst i kyrkan. 
Vi har valt att följa linjen att inte ligga på gränsen till 
det av regeringen stipulerade maxantalet, och vill inte 
heller säga nej till någon som kommer till kyrkan. 

Gudstjänst i hemmet eller i den mindre gruppen. På 
hemsidan läggs regelbundet ut en ordning som man 
kan använda för gudstjänstfirande i hemmet, eller t ex i 
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den basgruppen. Vi vill också varmt rekommendera 
gudstjänster på Tv eller Internet samt att följa Kjell 
Larssons andakter från SAM (på hemsida alt sociala 
medier). 

Övriga samlingar: 

Äldre/daglediga: Allianskyrkan ställer in alla träffar 
för seniorer och daglediga tillsvidare som en 
säkerhetsåtgärd för denna riskgrupp. Det gäller i 
nuläget sopplunch och andakter på Druvan, Antuna, 
Rosenborg. Gubbafrukosten har meddelat att de också 
ställer in sina samlingar just nu. 

Veckobön: Från och med denna vecka ber vi privat i 
hemmen. Vi fortsätter att be kl 10-10.30 för kyrkan, 
samhället, Sverige och världen). 

Barn/ungdomar: UV har meddelat att de ställer in 
sina samlingar närmaste tiden för att sedan ev 
återkomma med nya beslut. Konfan och 
UngdomsAlpha fortsätter så länge grundskolan håller 
öppet och vi inte får andra direktiv. 19/22 omformar 
sina samlingar till att i nuläget endast innehålla andakt 
samt möjlighet att stanna kvar efteråt för lugnare 
samvaro. 

Basgrupper: Kan gärna fortsätta att träffas men 
utifrån de rekommendationer som ges av 
folkhälsomyndighet och SAM. En möjlighet för 
basgrupperna är att ses och fira gudstjänst i basgruppen 
tillsammans på söndag förmiddagar. 

Samverkan med kyrkor, kommun och föreningar: 
Vi har mycket god samverkan mellan Aneby 
Kommun, kyrkorna och föreningarna. Nu har Aneby 
Hjälper dragit igång. Det är ett projekt där volontär 
från civilsamhället hjälps åt att tillsammans med 
mathandlare och kommun distribuera matkassar till 
personer i riskgruppen som håller sig hemma. Från 
Allianskyrkans sida hjälper vi till att packa matkassar 
(onsdagar och torsdagar från cirka kl 16). Vi hjälper 
också till att köra ut matkassarna.  

Vi är i behov av fler som hjälper till. Ta kontakt med 
Susanna Lundgren (070-609 02 82) om du kan hjälpa 
till någon eller båda av dagarna, samt om du kan 
hjälpa till att köra ut kassar. Allianskyrkan har ojämna 
veckor. Nästa gång är vecka 15. 

Det har även kommit en fråga från kommunen om det 
finns några som kunde tänka sig gå en veckovis 
promenad med personer som har behov av det. Om du 

kan tänka dig att gå en promenad, eller vill veta mer 
om det – hör av dig till Susanna.  

På gång:  

Eftersom de nya direktiven från regeringen kom 
hastigt har vi ännu inte hunnit processa klart en del nya 
tankar. Men här kommer några av tankarna som 
eventuellt är på gång: 

*Att öppna kyrkan ut mot Jönköpingsvägen och 
erbjuda dem som vill att komma in och enskilt be en 
stund, tända ett ljus som en bön. Kan du hjälpa till att 
bemanna kyrkan en stund så hör av dig till Esgrim 
(070-721 02 82). 

*Att ta reda på möjligheterna att genomföra en slags 
pilgrimsvandring i mindre grupper som utgår från våra 
fem sinnen och i en förundran över Guds skapelse 

* Möjligheten att via hemsidan skapa en kanal där 
andakter kan delas (om någon har teknisk kompetens 
runt hur man arbetar med Youtubekonton så hör av dig 
till Esgrim) 

*Att se över möjligheten för Söndagsklubben att 
träffas på något sätt, samt via Messengergruppen 
chatten få hälsningar från pastor och ledare med lite 
olika kreativa saker inför påsken. 

* Vi ser också över möjligheter för kommande start på 
Stalpetsäsongen. 

Avslutningsvis: 

Jag hoppas detta gav ett fågelperspektiv på de tankar 
och den organisation vi beslutat om. Nu vill jag önska 
dig den välsignelse jag brukar be vid avslutningen av 
nattvarden. Ta vara på innebörden i vart och ett av 
orden och fundera och be gärna lite extra runt vart och 
ett av dem. 

Må Guds ljus vara ditt ljus 
Må Guds väg vara din väg 
Må Guds kärlek vara din kärlek 
 
Lev omslutna av Jesus Kristi frid. 
 
Fortsätt att ha med församling och styrelse i dina 
dagliga böner. Det är många och svåra beslut att fatta. 
 
Esgrim Rommel, pastor och föreståndare 
2020-03-30 
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•  
Viktiga nummer och uppgifter: 

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen 
covid-19 ska du i första hand ringa nationella 
informationsnumret 113 13.  

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du svar på de 
vanligaste förekommande frågorna. 

1177 – Vårdguiden 

https://www.1177.se/sjukdomar–
besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-
coronavirus/ 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
https:/www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 
 
Svensk Krisinformation 
www.krisinformation.se 
 

 
 


