
 

Älmhults församlings verksamhet 24 november-22 december 2020 
 
Älmhults församling anpassar sin verksamhet utifrån nya skärpta restriktioner som gäller 24 
november-22 december för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Gudstjänstlivet kommer 
hållas levande, men den lagstadgade begränsningen till maximalt 8 deltagare vid gudstjänster 
(förutom begravningar där gränsen är 20 deltagare) kommer i mycket hög grad att påverka 
gudstjänstlivets utformning. Vi fortsätter vår satsning på direktsända gudstjänster via webben varje 
söndag, men kommer också att sända extramaterial med advents- och julmusik, samt ett digitalt 
Luciafirande den 13 december.  
 
Gudstjänst firas 1 advent, 2 advent, 3 advent och 4 advent kl 10.00-11.00 i Älmhults kyrka.  
Fysisk närvaro vid dessa gudstjänster är möjlig endast i mycket i begränsad omfattning: 

 8 sittplatser i Älmhults kyrka. 

 8 sittplatser i Kyrkbacksgården (direktsändning via storbild). 

 8 sittplatser i Församlingshemmet (direktsändning via storbild).  
 
Föranmälan om deltagande enligt ovan tas emot löpande och görs till diakon Agneta Grimberg (070-
6052714 (ange alltid plats). Efter söndagsgudstjänsternas slut är Älmhults kyrka öppen kl 11.00-12.30 
för enskilda besök/drop-in (max 8 personer samtidigt). Då ges möjlighet till egen andakt, 
ljuständning, enskild kommunion (nattvard), och att lyssna på musik. Präst, diakon, musiker och 
vaktmästare kommer att finnas på plats under ”drop-in” (exakta klockslag och former för drop-in kan 
komma att justeras).    
 
På vardagarna under advent kommer några minigudstjänster (med max 8 deltagare) att firas. 
Möjlighet till enskilda samtal eller enskild kommunion (nattvard) finns alltid. Älmhults kyrka är öppen 
dagtid alla dagar för besök och enskild andakt.  
 
Älmhults församling värnar på olika sätt den diakonala omsorgen. Till exempel har en 
promenadgrupp just nu startats för att under säkra former bryta isolering och värna gemenskap. All 
övrig vardagsveksamhet i grupp för vuxna är just nu inställd. Barn- och ungdomsverksamheten 
bedrivs i begränsad omfattning på det sätt som är möjligt utifrån gällande restriktioner och riktlinjer 
och efter dialog med smittskydd Region Kronberg. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg 
används. Respektive ledare håller kontakt med gruppdeltagare och ger aktuell information.  
 
Biskop Fredrik Modéus skriver till oss: ”När det stormar ska det lysa i fyren”. Älmhults församling vill 
också denna adventstid var en fyr som lyser varmt av kristen tro och närvaro, även om vi nu inte kan 
träffas som vanligt. Till Guds folk under deras ökenvandring i ovisshet visade Herren en väg igenom 
och gav ny kraft: Om natten gick Herren i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra” (2 
Moseboken 13:21). 
 
Aktuell information och kontaktuppgifter finns på www.svenskakyrkan.se/almhult. Följ Älmhults 
församling på Facebook och prenumerera på vår Youtubekanal. Tveka inte att höra av dig om i stort 
som smått direkt till mig eller till någon annan av församlingens medarbetare. Var rädda om er och 
varandra! 
 
Älmhult den 23 november 2020  
Marcus Lejon, kyrkoherde  
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