Församlingens verksamhet i coronatider
Västanfors Västervåla församling har valt att ställa in några större evenemang inom den närmaste
tiden med anledning av risken för spridning av coronavirus. Den vardagliga verksamheten fortsätter
tillsvidare som vanligt, eftersom vi tycker att det är viktigt att försöka hålla modet uppe och att erbjuda
dem som är friska något meningsfullt att göra när så mycket annat stängs ned.
I nuläget fortsätter Svenska kyrkans församlingar med många av sina verksamheter och med att fira
gudstjänst. Vi väljer att inte ställa in verksamheter i första hand utan att ställa om och anpassa
verksamheterna till en ny situation. Den som känner sig orolig för sin egen hälsa har förstås all rätt att
välja att inte delta. Diakoner och präster har många enskilda samtal, även på telefon. Om du behöver
någon att prata med så är du välkommen att ringa till oss tel 0223-434 00.
Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och ändringar kan därför ske i församlingens
hela program med anledning av coronaviruset. Just nu (2020 04 01) gäller följande:







Lunchserveringen på Lindgården är öppen.
Församlingens öppna barnverksamhet: Öppna förskolan, Familjecentralens babykafé och
Minipulsarna är inställda tills vidare, men Barnkören och barngrupperna träffas som vanligt.
Förskolan Linden håller öppet och Lindgårdsskolan har undervisning enligt schemat.
Barn som är sjuka ska stanna hemma.
Körer och samtalsgrupper träffas som vanligt.
Vi fortsätter att fira gudstjänster. Den som inte vill ta emot nattvard kan istället få välsignelse.
Vi avvaktar med att öppna Brukskyrkans kafé igen. Kafét har varit stängt sedan en
vattenskada i oktober och vi väntar nu med att öppna kafét igen tills coronaspridningen har
dämpats.

Information om begravningar
Västanfors Västervåla församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, regeringens regler
och Svenska kyrkans riktlinjer när det gäller begravningar i coronatider.
Församlingens personal hjälper till med att ordna begravningsgudstjänst och eventuell minnesstund i
enlighet med de anhörigas önskemål. Det är de närstående till den avlidne som bestämmer om de vill
anordna en minnesstund efter begravningsakten.

Max antal personer
Antalet besökare vid en begravningsakt eller en minnesstund får enligt gällande regler inte överstiga
50 personer. Församlingens personal rådgör med de närstående om hur man på bästa sätt kan reglera
antalet fysiskt närvarande så att det inte är för många personer samlade.

Skatteverkets regler för anstånd
Skatteverket utökar inte kriterierna för att få anstånd för gravsättning eller kremering under
coronaepidemin. Skäl för att medge anstånd kan exempelvis vara att en anhörig på grund av sjukdom
inte kan ordna med gravsättning i tid. Det förutsätter dock att det inte finns någon annan anhörig som
kan ordna med gravsättningen. Om anhöriga tillhör en riskgrupp eller befinner sig utomlands och inte
kan delta vid begravningen utgör inte särskilda skäl för att få anstånd.

Livesändning av begravningsgudstjänsten
De sörjande genomför själva livesändning av begravningsakten om de önskar det.
Svenska kyrkans biskopar har uttryckt en positiv inställning till livesändning, men av juridiska skäl
avråder kyrkokansliets rättsavdelning från att församlingen står för inspelningen. Filmning och
livesändning överlåts därför till de sörjande att utföra i privat regi.
När det gäller praktiska frågor kring hantering av avlidna med coronasmitta, så finns det särskilda
regler och rutiner för det.
Cecilia Kjellin Eriksson, informatör
cecilia.k.eriksson@svenskakyrkan.se

Några tips på länkar som kan vara bra för den andliga hälsan:
Skriv egna och läs andras böner be.svenskakyrkan.se
Fira andakt med biskop Mikael Mogren på Facebook #åttatolvåarton
Morgonandakten i Sveriges radio https://sverigesradio.se/morgonandakten
Gudstjänster i Sveriges radio https://sverigesradio.se/gudstjansten
Gudstjänster i Sveriges television https://www.svtplay.se/gudstjanst
Jourhavande präst kl 17-08 varje dag https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

