Domprostens information med anledning av coronaviruset
Jul- och nyårshelgerna
Tyvärr måste vi fortsätta leva länge med pandemin. Det är allas vårt ansvar och solidariska handlande att följa de strikta rekommendationerna. Naturligtvis gäller det också
för kyrkans del. Under jul- och nyårshelgerna firas gudstjänster i Skara domkyrka som
kommer att webbsändas utan församling i kyrkorummet. I Ardala och Valle församlingar
firas några gudstjänster, i övrigt hänvisas till domkyrkans webbsändningar. Se mer om
gudstjänsterna i kalendern här på hemsidan.
Förutsättningen för allt vi gör till det yttre har förändrats genom regeringens beslut att
för närvarande bara tillåta offentliga sammankomster med max 8 personer. Detta skall
ses som normerande för allt som sker i Sverige, även det som inte går att lagstifta om.
Självklart är det svårt att gå in i ett jul- och nyårsfirande under dessa villkor, men vi
måste alltså alla med ansvar och solidariskt handlande följa den normen.
Kyrkan finns överallt, alltid, för alla – i en pandemi som berör alla, också i det som rör
någon personligt. Kyrkan finns i det lokala sammanhanget. Därför fortsätter Skara pastorat att fira gudstjänst, be och värna den diakonala omsorgen.

Skara pastorat gör detta genom att fira gudstjänster och be.
o Skara domkyrkoförsamling firar och webb-sänder gudstjänst i domkyrkan varje
helgdag och söndag 11.00. Julafton och nyårsafton 17.00. Du hitta länkar till sändningen här https://www.svenskakyrkan.se/skara/andakt-med-skara-domkyrka.
Korta mässor firas på juldagen, därefter söndag 27 december och följande helgdagar
och söndagar 9.00, 16.30 och 17.00. Hit välkomnas max 8 personer. Det krävs att du
anmäler dig till församlingens präster på telefonnummer som anges i kalendern här
på hemsidan.
Domkyrkan är öppen för bön och egen andakt dagligen 9.00–16.00, julafton och nyårsafton 10.00–14.00, samt för mässorna på söndagar.
o Ardala församling firar gudstjänster i S:ta Annagården på juldagen med kort mässa
9.00 och julböner 10.00 och 11.00, samt trettondedag jul med kort mässa 9.00 och
gudstjänst 11.00. Till dessa gudstjänster välkomnas max 8 personer med anmälan till
församlingens präst på telefonnummer som anges i kalendern här på hemsidan. Övriga helg- och söndagar hänvisas till domkyrkans webbsändningar.
o Valle församling firar gudstjänster i Varnhems klosterkyrka juldagen, nyårsdagen
och trettondedag jul med flera korta mässor varje av dessa dagar. Annandag jul firas
gudstjänst 10.00 och 11.00 i Eggby kyrka. Till dessa gudstjänster välkomnas max 8

personer med anmälan till församlingens präster på telefonnummer som anges i kalendern här på hemsidan. Övriga helg- och söndagar hänvisas till domkyrkans webbsändningar. Julmusik och predikan för jul och nyår finns på hemsidan.
Varnhems klosterkyrka är öppen dagligen 9.00–16.00 för bön och egen andakt. Julafton är klosterkyrkan öppen 9.00–24.00, välkommen att besöka Betlehem i den julkrubbans gestalt.
o Kyrkklockorna kommer att ringa vid de gudstjänsttider som var planerade, dvs i de
kyrkor där julnattsmässor och julottor skulle ha varit.
o Bön i Skara domkyrka, S:ta Annagården och Varnhems klosterkyrka kommer att ske
9.00, 12.00 och 15.00 eller bara 12.00 vissa vardagar eller heldagar. Gör till en god
vana att be därhemma vid någon av tidpunkterna, oavsett om det är bön eller inte i
kyrkorna just då.
De skärpta restriktionerna ligger kvar till 30 juni 2021 enligt de beslut som gäller just
nu. Regeln med max 8 personer kan, liksom andra restriktioner, komma att förändras
under tiden.
För Skara pastorat gäller därför att all gruppverksamhet, inne eller ute, är pausad tills
vidare. Efter jul- och nyårshelgerna kommer beslut att tas om, hur och i vilken form, något kan startas upp för vårterminen.
Kyrkliga handlingar, dvs. dop- och vigselgudstjänster firas för de som planerat för det
med maximalt 8 personer närvarande utöver de som tjänstgör. Vad gäller begravningsgudstjänster har regeringen beslutat om undantag för begravningsgudstjänster till max
20 deltagare utöver de som tjänstgör. Webbsända begravningsgudstjänster kan pastoratet hjälpa till med i domkyrkan. I övrigt kan anhöriga själva ordna det.
Inför en annorlunda jul- och nyårshelg vill jag skicka med en hälsning från en tid som
blev så annorlunda för de som var med. Det är annorlunda också för oss, och hälsningen
gäller dig denna julen också.
Ängeln sade till herdarna på Betlehems äng: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor
glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” (Luk 2:10–12)

Hälsningar
Robert Lorentzon
Domprost
robert.lorentzon@svenskakyrkan.se
0511-265 01

