”Vi ställer om - inte in!”

Pilgrimsvandringar, lunchkonserter, skapande verksamhet på webben och utökade möjligheter till samtal, är
några av sätten som Landskrona församling väljer för att fortsätta sin verksamheter under de rådande
omständigheterna gällande Coronaviruset.
Sedan måndagen den 23 mars har Landskrona församling valt att pausa samtliga av sina ordinarie
verksamheter. Det inkluderar barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet, samtliga körer och övriga samlingar och
föreläsningar. Man väljer istället att erbjuda alternativ såsom pilgrimsvandring, lunchkonserter och skapade
verksamhet på webben. För den som behöver någon att prata med finns det även utökade möjligheter till samtal
med präst eller diakon (0418-574 00, helgfria vardagar 9.00-12.00 och 13.00-16.00).
”Samhället står just nu inför en utmaning och en stor oro finns bland människorna, inte bara i Landskrona utan

även i hela Sverige. Som kyrka är ett av våra uppdrag att vara en stabil punkt när det känns som mest blåsigt,
därför ställer vi om våra verksamheter – inte in!”, säger Eva-Lotta Grantén, Kyrkoherde i Landskrona
församling.
Stadens stora kyrka Sofia Albertina kyrka fortsätter hålla öppet dagligen 12.00-16.00. Det finns också
möjlighet att fira middagsbön varje dag 12.00 på plats, eller via webben. Varje onsdag från 12.10 finns det
även möjlighet att lyssna till musik i kyrkan.

”Det viktigaste är att kunna erbjuda verksamheter där människor får möjlighet att kunna träffa andra
människor att dela sina tankar och funderingar med, utifrån Folkhälsomyndighetes restriktioner och
rekommendationer. Även om man exempelvis inte kan delta vid middagsbönen fysiskt, finns det möjlighet att
hitta vår ordning via hemsidan och själv hålla andakt samma tid. Vetskapen om att om man inte är ensam i det
som händer är i många fall det som gör det möjligt för oss att fortsätta.”
Gudstjänster, dop, vigslar och begravning kommer att fortsätta som vanligt, samma gäller för de diakonala
verksamheterna Matkassen och Klädförrådet (där restriktioner och ett förändrat arbetssätt istället har
tillkommit).

-----------------------------------------------------------------------------------Frågor?
Kontakta Eva-Lotta Grantén, Kyrkoherde i Landskrona församling
Telefon: 0709- 76 57 82
E-post: eva-lotta.granten@svenskakyrkan.se

Datum och tider för samtliga alternativa verksamheter finns på www.svenskakyrkan.se/landskrona

