”Julen 2020 är inte inställd,
bara annorlunda”

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Advent och jul är speciell för stora och små. För vissa innebär det att fira tillsammans med släkt
och vänner. Andra arbetar för att vårt samhälle ska fungera, trots storhelger och ledigheter.
Och så finns det de som är ofrivilligt ensamma som gärna skulle ha sällskap. Men i år känns allt
annorlunda, världen är upp och ner, och hur vi än vänder och vrider på det kommer julen 2020
inte blir så alla andra jular.

Från och med den 24 november 2020 förbjuder regeringen allmänna och offentliga
sammankomster som samlar fler än 8 personer. Tyvärr innebär detta att samtliga av de
konserter som erbjuds under julen ställs in. Kortare andakter under julen kommer att fortsätta
firas, dock med begränsningen 8 personer plus medverkande (präst, musiker och
vaktmästare). Beroende på restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten kan detta
komma att ändras med kort varsel.
”Oavsett hur det känns så är julen 2020 inte inställd, bara annorlunda”, säger Eva-Lotta
Grantén, kyrkoherde. Hon fortsätter ”Vi kommer bland annat livestreama julens gudstjänster
för dem som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan. Vi har även flera andra aktiviteter att göra
via vår hemsida, exempelvis en digital julkrubbevisning, julbus från våra kyrkmöss Sofia och
Albert, samt en aktivitetskalender”.

”Jul i gemenskap” blir ”Jultallriken”
Det traditionella firandet av ”Jul i gemenskap”, där personer bjuds in att fira jul tillsammans
med andra, ställs tyvärr in detta år. Istället kommer Svenska kyrkan i Landskrona att erbjuda
möjligheten att hämta en hemmalagad jultallrik. Jultallriken delas ut på julafton den 24
december 10.00-13.00 utanför Sofia Albertina kyrka. Under denna tid är kyrkan öppen för
ljuständning.
“Jultallriken kommer inte kunna ersätta den gemenskap som vi brukar ha med dem som bor i
Landskrona, men det ger i alla fall möjlighet till en god julmåltid”, säger Marie Branting, diakon.
Anmälan för en jultallrik är öppen från 2-11 december och görs via församlingsexpeditionen på
0418-574 00 (öppet mån-fre 10.00-12.00 och 13.00-15.00), eller på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/landskrona.
Anmälan är bindande.

Mer information om julens händelser finns på www.svenskakyrkan.se/landskrona/jul
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