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Till stiftets kyrkoherdar   Göteborg 31 mars 2020 
 
 
Jag vill börja med ett bibelord som citeras i många kyrkor världen över just nu: 
 

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

 
Den sista tiden har jag sett prov på stort mod, kraft men också självbesinning för att hantera 
den tid vi lever i. Tack för allt arbete och ert sätt att ta ansvar! 
 
Kyrkans grundläggande uppdrag består, men frågan om hur måste ständigt besvaras på nytt. 
Den uppkomna situationen har lett till stora diakonala behov. Genom stiftsdiakon Helena 
Jonsson får jag del av många goda initivativ. En vädjan från min sida är att försöka planera 
hållbart och att inte glömma barn och unga. 
 
Dagens domkapitel beslöt att biskopen kan bevilja dispens från konfirmandriktlinjerna. Har 
ni ett sådant behov hör av er till Beata.ahrman@svenskakyrkan.se  
 
Biskopsmötet betonar vikten av att fortsätta fira gudstjänst så långt det är möjligt. På många 
håll är stora omställningar av gudstjänstlivet nödvändigt. Vi tänker så här: 
 

• Kyrkklockorna fortsätter att ringa 
• Gudstjänst firas i lämplig form, t ex enklare andakt (Det måste alltså inte vara 

offentlig huvudgudstjänst söndag klockan 11.00) 
• Kyrkoherden har ansvar för och är fri att utforma gudstjänstlivet 
• Det finns riklig tillgång till gudstjänster via webben att hänvisa till, t ex från Göteborgs 

domkyrka 
• Kyrkorna är öppna (där det finns behov och det är praktiskt möjligt) 

 
Jag vill uppmuntra till kreativitet och frimodighet. Dela goda idéer! Ta gärna fram skriftligt 
material för andaktsliv på temat ”fira påsk/gudstjänst/andakt där du är”. 
 
Det finns en förväntan på kyrkan att vara närvarande i krissituationer, också i denna. I vårt 
arbete följer självklart fattade lagar och folkhälsomydighetens rekommendationer. Låt oss 
fortsatt gripa oss an arbetet med mod, kraft och självbesinningens ande, given av Gud själv. 
 
I fastetid, i förvissning om att ”Vår Gud bär sår”. 
 
 
+ Susanne 
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