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Mycket av det ordinarie arbetet har stannat av. Många av dem som deltar i församlingslivet är över 70 år  
eller tillhör andra riskgrupper för corona och kan därför inte komma till kyrkor och församlingshem. Men en 
del möten kan fortfarande ske som tidigare, och det blir desto mer värdefullt. Konfirmations- 
verksamheten i Västervik rullar exempelvis på.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

En lugn stund i solen. Konfirmationsgruppen ”På spåret” i Västervik träffades på församlingsgården Gläntan nära Gränsö i förra veckan. Här 
är det Marcus Wintzell, Leo Hagelin, Hugo Jansson Frisell, Georgina Langhorne och Ottilia Mårdh som slagit sig ner på bryggan.   
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Stiftets 
organisation 
stramas åt

Coronakrisen är inte bara en 
hälsomässig kris utan även en 
ekonomisk kris som drabbar 
hela samhället, och även kyr-
kan. Stiftsstyrelsen har givit 
stiftsorganisationens ledning 
i uppdrag att hitta åtgärder 
för att säkra organisationens 
ekonomi på kort och lång 
sikt, och flera av de åtgärder-
na börjar nu genomföras. 

På gårdarna Vårdnäs och 
Gransnäs har personal per-
mitterats, vilket innebär att 
de befrias från arbete under 
en längre perioden medan 
lönekostnaderna till stor del 
bärs av staten. Detta är en 
följd av det dramatiska tapp i 
efterfrågan som coronakrisen 
lett till.

Även på stiftskansliet i Lin-
köping har många kostnads-
reducerande åtgärder satts 
in. Lediga tjänster tillsätts ej, 
inga konferenser och fort-
bildningar genomförs. Pil-
grimscentrums café håller 
stängt och inga sommarvi-
karier anställs. Gransnäs och 
Vadstena folkhögskola bevil-
jas lån från stiftsorganisatio-
nen för att klara den ekono-
miska situationen kortsiktigt.
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” Sedan förra 
veckan bjuder vi 

på  levande musik i 
våra kyrkor.
Jan-Olov Adolfsson, förtro-
endevald i Svenska kyrkan i 
Aneby, berättar för Tranås 
Tidning om pastoratets sats-
ning i coronatider. En gång 
i veckan, tisdag-torsdag, 
spelar någon av kantorerna i 
var och en av de nio kyrkorna i 
pastoratet (På bilden Vireda 
kyrka). Det är på piano eller 
orgel och under cirka 30 minu-
ter. Vid varje tillfälle är alltid 
en diakon eller präst med och 
håller en kort andakt eller 
leder bön. Jan-Olov Adolfsson 
påpekar att man självklart 
rättar sig efter Folkhälsomyn-
dighetens rekommendatio-
ner.


