
Coronaregler för gudstjänst 30 aug 2020 
 
 
Bästa kyrkobesökare! 
 
Inför hösten har frågan diskuterats om eller när vi kan börja vara i kyrkan igen. Efter åtskilliga 
samtal med många i församlingen och till slut efter ett formellt kyrkorådsmöte blir det så att 
vi försiktigt börjar med gudstjänster i kyrkan söndag 30 augusti, kl 11 som vanligt, ja nästan 
som vanligt.  
 
Låt mig direkt säga att rutinen med att skicka ut predikan via Nyhetsbrevet tillsammans med 
ett förslag till hemandakt kommer att fortsätta precis som tidigare. Samma predikan 
används i kyrkan. Det betyder att om man har sin andakt hemma kl 11, så sker det samtidigt 
en gudstjänst i kyrkan. På båda håll kan man tänka på att det är en större gemenskap än den 
man ser runt omkring sig.  
 
Och så till hur det kommer att gå till i kyrkan.  
 
Vi vill göra miljön så säker som möjligt. Därför kommer det att se ut på följande sätt:  
 

1. Kyrkporten står öppen 
2. Dubbeldörrarna i entréhallen och in i kyrksalen kommer att stå öppna hela tiden 
3. Kyrkvärden svarar på frågor men delar inte ut något material 
4. Vi sitter på varannan bänkrad. Psalmböcker markerar vilka rader som används. 

Avståndet kommer att vara ca 2 m eller mer mellan varje plats.  
De som delar sitt liv kan givetvis sitta tillsammans.  

5. Innan man går in och sätter sig ska man sätta på ett munskydd som finns att få i 
vapenhuset. Det är obligatoriskt att använda det. Så här gör man:  
1. Tvätta händerna ordentligt med den handsprit som finns framställd 
2. Håll i snoddarna och sätt på munskyddet, först över ena örat, sedan över det 
andra. Rör inte ögon eller läppar.  
När det är dags att lämna kyrkan lämnas munskyddet i en korg avsedd för detta. Ta 
av det på samma sätt som när du satte på det. Håll bara i snoddarna.  

6. Det finns handsprit på flera ställen.  
7. Vi har två toaletter vid Stjärnsalen. Använd gärna dem i första hand.  

 
Pastorn har munskydd före och efter gudstjänsten. Under gudstjänsten har han det inte, 
men han står uppe på korets nivå hela tiden. Avståndet till första bänk är nästan 5 m.  
 
Vi prövar med att sjunga psalmer men tar bara med första versen på varje psalm  
 
Efter själva gudstjänsten stannar de som vill kvar en stund och pratar lite om de tankar som 
predikan och gudstjänsten har väckt. Vi vill också ha lite tankar kring hur gudstjänsten har 
upplevts och om det finns några lämpliga justeringar att göra.  
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