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Till stiftets kyrkoherdar    Göteborg 12 maj 2020 
 
Tiden går och jag vill att ni ska veta att jag sätter stort värde på ert arbete och våra möten 
runt påskhelgen. Tillsammans har vi i långa stycken förmått leva upp till ambitionen att 
kyrkan ställer om och ställer upp, heller än att ställa in!  
 
Den akuta omställningsfasen är nu över och vi behöver därför blicka mot framtiden. Jag vill 
lyfta några områden som jag ser behov av att tänka lite extra kring: 
 
Vikten av att värna normala beslutsprocesser 
I inledningen av krisen har många av er varit tvungna att fatta snabba beslut och ibland 
saknat tid att förankra. Nu är det annorlunda. Nu behöver vi, trots att det kan vara svårt med 
digitala möten, återgå till normala beslutsprocesser så långt det är möjligt. Det gäller 
kyrkoråd, men också församlingsråd. Runt om i vår värld ser vi hur ledare utnyttjar den 
rådande pandemin för att tillskansa sig makt – vi ska inte gå i samma riktning. 

 
Gudstjänstlivet 
Domkapitlet har fattat beslut om att förlänga giltigheten av beviljade dispenser angående 
gudstjänstlivet - de gäller automatiskt till den 30/9. Det går naturligtvis att skicka in nya 
ansökningar eller ändra. Skicka dem till cecilia.nyholm@svenskakyrkan.se   
Det är angeläget att ni har en god kommunikation med församlingsråd och kyrkoråd om 
sommarens gudstjänstliv. (Sätt gärna konkreta datum för ev förändringar som ni sedan 
omprövar.) Det är alltjämt biskopsmötets önskan att vi fortsätter fira gudstjänster. I längden 
är det inte hållbart att det inte firas några offentliga gudstjänster i ett pastorat. Överväg 
möjligheten att fira fler men mindre gudstjänster, veckogudstjänster, friluftsgudstjänster…   

 
Diakonin 
Sommaren står för dörren. Fler föräldrar än vanligt kommer bäva för ett långt sommarlov. 
Många kommer finna ensamheten mer plågsam än vanligt. Vid sidan av alla fantastiska 
initiativ som har målgrupp äldre och ensamma vill jag här rikta ljuset mot barn och unga. Det 
är viktigt att det finns meningsfulla aktiviteter i närsamhället i sommar som inte kostar 
mycket pengar. Jag vill vädja till er att fundera på hur ni (gärna tillsammans med andra) kan 
bidra. 

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

 
Med önskan om Guds rika välsignelse 
 
+Susanne 
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