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    Göteborg 15 mars 2020 
Till stiftets kyrkoherdar 
 
”Vår Gud bär sår” det är mitt valspråk och min förtröstan i denna speciella fastetid. En tid då 
Litanians ålderdomliga språkdräkt känns mer aktuell än på länge. 
 

”…för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i 
himlarymderna, för uppror och splittring… Bevara oss milde Herre Gud.” 

 
Jag vet att ni tar stort ansvar i den situation som råder. Vi har att balansera mellan att 
förhindra att smitta sprids och att bidra till ett samhälle som håller samman. Riskgrupper ska 
skyddas och för det krävs att vi alla visar omsorg om varandra. 
 
I fredags bad jag kontraktsprostarna ta kontakt med er för att förmedla information och att 
få en lägesrapport. Framöver är det nödvändigt att ni har nära kontakt i kyrkoherdekollegiet. 
Vi behöver bland annat ta gemensamt ansvar för bemanning så att gudstjänster och kyrkliga 
handlingar kan genomföras. 
 
Som er biskop vill jag: 
Uppmuntra er att ”vara kyrka”. Det är vår uppgift och det är vårt bidrag till samhället. 
Fortsätt alltså att utföra den grundläggande uppgiften. Jag ser ett särskilt behov av att vi 
fokuserar på gudstjänst, bön, diakoni och själavård. Vi vet att många söker sig till kyrkorum 
på andra tider än då det är gudstjänst – det är fint om vi kan möta det behovet. 
 
Utmana er att reflektera kring arbetsuppgifter och former. Situationen har skapat diakonala 
behov som vi behöver fundera på om vi kan möta. Jag tänker t ex på behov av praktiskt hjälp 
med livsmedel/medicin för personer utan hemtjänst, isolering, oro… Hur ser möjligheten till 
samverkan ut? 

Jag förstår att många, på goda grunder, har ställt in verksamhet och att ni noga följer 
utvecklingen. Kanske går det att nu ställa om verksamhet? Vara utomhus? I mindre grupper? 
I andra lokaler? Vara mer i digitala kanaler? Det är viktigt att så långt det går ta aktiva beslut 
och försöka väga in konsekvenser på kort och lång sikt.  

Dela goda idéer med varandra och pressekreterare torgny.linden@svenskakyrkan.se. Följ 
också kontinuerligt Göteborgs stifts intranät under Corona-information. 

Tveka inte att ta kontakt med kontraktsprost, stiftsprost eller mig ifall du behöver någon att 
rådgöra med. 

 
Må Gud välsigna er i ert viktiga uppdrag 
 
+ Susanne 
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