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Till stiftets kyrkoherdar    Göteborg 19 mars 2020 
 
Idag har vi haft prostmöte och trots svåra tider är det uppmuntrande att ta del av allt det 
goda arbete som görs i detta nu. Situationen är ovan för oss alla. Tveka därför inte att söka 
råd och stöd hos mig eller dina kollegor. Tillsammans hjälps vi åt att ta ansvar och att att visa 
på hoppet i Kristus, i ord och i handling.  
 
Så långt det är möjligt är det biskoparnas önskan att vi forstätter att fira gudstjänster och 
låter våra kyrkorum vara öppna. Samtidigt är vi medvetna om att det är nödvändigt att göra 
förändringar. Därför har domkapitlet fattat beslut om att biskopen har mandat att bevilja 
undantag från de regler som finns fastslagna i församlingsinstruktionen vad gäller antal 
huvudgudsjänster, samt hur många av dessa som ska firas med nattvard. Eventuella 
förändringar anmäls genom ett mail till cecilia.nyholm@svenskakyrkan.se . 
 
Jag vill uppmuntra till forstatt bruk av nattvarden, men det är viktigt att vi distribuerar den 
under trygga former. I några sammanhang kan det innebära att använda särkalkar. I det 
rådande läget menar jag också att det finns skäl att enbart dela ut nattvard under en gestalt. 
Brödet delas ut med orden ”Kristi kropp för dig utgiven”. Därefter lyfts kalken och prästen 
säger ”Kristi blod för oss utgjutet”.   
 
I mitt förra brev utmanade jag er att finna nya sätt att vara kyrka i denna tid. Jag har idag 
mottagit många vittnesmål om att detta hörsammats och att arbetet med att ställa om 
fortskrider.  
 
I detta brev vill jag lägga till två områden som vi behöver ägna särskild uppmärksamhet: 
 
Begravningsverksamheten. Det vår skyldighet som huvudman att vidta 
beredskapsförberedelser utifrån den risk som föreligger. Den uppgiften kräver samarbete 
inom kontraktet.  
 
Påskfirandet. Jag vill utmana till frimodighet och liturgisk medvetenhet. Veteaxet i min 
vapensköld vittnar om vår tro; genom död till liv. Hur gestaltar vi detta i rådande situation? 
Kan det ske på andra platser än i kyrkorummet? Låt kreativiteten flöda – ge människor 
möjlighet att dela såväl långfredagens mörker som påskdagens överraskande glädje! 
 

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och 
självbesinningens.(2 Timotheosbrevet 1:7)  
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