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Hej församlingsvänner, 

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 som vi 
tänker/känner utan vi 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 och känslor. 

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, personal-
ansvarig Matteus Bjerkander och pastor Esgrim 
Rommel. Oss får ni gärna kontakta om ni har frågor. 

I detta brev vill vi dela med oss av de riktlinjer och 
förhållningssätt som vi har beslutat i gruppen med 
anledning av COVID-19 (18 mars 2020).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 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 gudstjänstbesökare uppmanas därmed att 
följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten 
ger, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyd
d-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. Sedan 2020-03-11 har även 
Folkhälsomyndigheten föreslagit till regeringen att 
begränsa folksamlingar på 500 personer eller mer. 
Regeringen har sedan kvällen den 11 mars 
meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendation.  

Gudstjänst. Eftersom vi mycket sällan är mer än ett 
hundratal på våra gudstjänster i Allianskyrkan så ser 
vi i dagsläget inte grund att sluta fira gudstjänst 
utifrån de instruktioner som finns. Vi ser 
gudstjänsten som kyrkans ”puls” och i tider av oro är 
gudstjänsten och kyrkan en plats som skapar lugn, 
tro och hopp. Som jag predikat om förra året så 
betonar WHO (Världshälsoorganisationen) 
betydelsen av den andliga / existentiella hälsan 
utifrån en helhetssyn på hälsa. Det perspektivet är 
viktigt att vi bär med oss. 
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När vi firar gudstjänst ber vi den gudstjänstfirande 
församlingen sitta glest i bänkarna (läktaren kan 
öppnas vid behov).  

Kommande söndag 22/3 har vi gemensam 
gudstjänst med Korskyrkan. Vi förbehåller 
oss  möjligheten att kunna begränsa antalet 
gudstjänstdeltagare, om behovet skulle uppstå. 

Nattvard. Vi arbetar för närvarande med våra 
rutiner runt nattvarden, men det är först vid 
Långfredagsgudstjänsten vi pånytt firar nattvard, så 
det är gott om tid. I nuläget har vi dock helt frångått 
drickande direkt ur kalken.   

Kyrkfika. Som det ser ut just nu ändrar vi våra 
rutiner runt kyrkfikat. Den som önskar kommer bli 
serverad en kopp kaffe och en köpt kaka / kex. Vi 
serveras alltså inga smörgåsar eller hembakt bröd 
för närvarande. Varje serveringsgrupp tar kontakt 
med Siw Brännsvik för löpande uppdatering då 
förändringar plötsligt kan ske. För serverings-
grupperna finns förhållningsrutiner uppsatta i kök 
och har även mailats ut till serveringsgrupperna. 

Om förhållningssätt runt fika, gudstjänst, nattvard 
rekommenderar vi att läsa Equmeniakyrkans 
användbara råd: 
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/forsamlingsinfor
mation-med-anledning-av-coronaviruset/ 

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: den fortsätter vi med varje tisdag kl 10-
10.30. Vi flyttar dock in bönen i kyrksalen där vi kan 
sitta luftigare och glesare.  

Barn/ungdomar: UV har meddelat att de ställer in 
sina samlingar närmaste veckan för att sedan 
återkomma med nya beslut. Konfan och 
UngdomsAlpha fortsätter så länge grundskolan 
håller öppet och vi inte får andra direktiv. nitton22 
omformar sina samlingar till att i nuläget  endast 
innehålla andakt samt möjlighet att stanna kvar 
efteråt för lugnare samvaro. 

Basgrupper: Kan fortsätta att träffas men utifrån de 
riktlinjer som ges av folkhälsomyndighet och SAM. 

Aneby Kristna Råd: Vi har mycket god samverkan 
mellan Aneby Kommuns olika kyrkor och samfund. 
Senast igår bjöd AKR in till ett fristående kyrkomöte 
för att samtala och dryfta ideér hur vi bäst kan bistå 
samhället som församlingar. Arbetet fortsätter 
kontinuerligt och kyrkorna står i skrivande stund i tät 
dialog med kommunen och mataffärer m fl. 

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: 
Må Guds ljus vara ditt ljus 
Må Guds väg vara din väg 
Må Guds kärlek vara din kärlek 
*Lev omsluten av Jesus Kristi frid. 

Esgrim Rommel, pastor och föreståndare 

Länktips! 
Det pionjärarbete vi stödjer i Gnesta/Mölnbo arbetar 
medvetet på nätet och via sin 
sida: https://entropalandet.se. På den sidan finns 
undervisning och mycket matnyttigt till ande, själ 
och kropp. Ett bra tillfälle att både lära känna 
pionjärpastor Josefin Lennartsson och 
pionjärarbetet däruppe lite mer.  

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


