
 
 

Gudstjänst för 50 besökare - åtgärder för att förhindra smitta juni 2021 

Styrelsen i Equmeniakyrkan har bildat en arbetsgrupp som har till syfte att ta fram enkla riktlinjer och 

åtgärder för personal och volontärer för att kunna bedriva en säker verksamhet där vi förhindrar 

smitta. Arbetet bygger på lagar och råd från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region 

Kronoberg. 

1. De allmänna råden för att förhindra smitta gäller alltjämt: 

”Att vi lättar på de skärpta rekommendationerna som gällt i länet betyder inte att pandemin är 

över. Fortfarande är det viktigt att följa de nationella rekommendationerna samt de viktiga 

grundläggande råden om att hålla avstånd, begränsa nya nära kontakter, tvätta händerna ofta och 

stanna hemma och testa sig vid symtom, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.” 

Det är allas ansvar att bromsa smittan och när vi nu successivt öppnar upp samhället måste vi 

göra det smittsäkert. 

 

2. En säker arbetsplats 

Som arbetsgivare har vi ansvar för våra anställda och volontärer och att se till att arbetet kan 

fortsätta utan ökad risk för smittspridning. För att skydda sig själv och andra man möter så finns 

det i kyrkan tillgängligt instruktioner, handsprit, munskydd och visir. Arbetet hos personal och 

arbetsgrupper bedrivs på distans med möten via zoom så långt det är möjligt. 

 

3. Gudstjänst med 50 besökare 

Från söndagen den 13 juni kan vi samla 50 besökare i kyrkan utöver medverkande och 

funktionärer. Man kan inte boka sin plats utan det är öppet tills det är 50 besökare. Här gäller 

alltså ”först till kyrkan får plats”. Givetvis fortsätter sändning av gudstjänst via internet. 

 

4. Att tänka på som besökare av gudstjänst 

Det gäller att hålla avstånd, begränsa nya nära kontakter så därför går man skyndsamt till ledig 

plats. Avståndet mellan sittande sällskap skall vara minst en meter. Det finns kyrkvärdar på plats 

som hjälper till och anvisar om det behövs. Unison sång sker sittande. 

Då gudstjänsten är slut undviker vi trängsel genom att följa gudstjänstledarens anvisning. Salen 

töms från bänkarna närmast entrén och vi tänker på att hålla avstånd och inte stanna upp på 

vägen ut. 

 

5. Kyrkskjuts 

Erbjudandet om kyrkskjuts avvaktar i nuläget, siktar på att starta upp i september. 

 

6. Nattvard och kyrkkaffe 

Tillsvidare avvaktar vi med nattvard i gudstjänst och kyrkkaffe i kyrkan efter gudstjänst. Kyrkkaffe 

på zoom fortsätter som tidigare. 

 

7. Lägerverksamhet 

Det är nu möjligt att genomföra läger i en mindre form, Equmenia har en grupp som planerar 

utifrån Folkhälsomyndighetens råd. 

 

8. Fortsatt utveckling 

Arbetsgruppen följer Folkhälsomyndighetens råd i aktuellt läge och vi återkommer med 

information då förändring sker. I arbetsgruppen ingår Henrik Cederfjord, Gunilla Peterson, 

Magnus Svensson, Sara Mellergård och Emilia Eriksson. Vid behov kallas representanter från olika 

ansvarsgrupper. Kontakta oss gärna om du har några frågor. 


