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Till stiftets kyrkoherdar   Göteborg 26 oktober 2020 
 
I veckan har det kommit flera förändringar av råd och regler med anledning av den pågående 
pandemin. Dessa påminner oss om att smittan kommer att finnas länge i vårt samhälle och 
att det därför är nödvändigt att finna uthålliga former för hur vi ska leva tillsammans. En 
viktig förändring är att de som är över 70 år inte längre har särskilda restriktioner. Det 
påverkar både dem som arbetar med oss och dem som besöker oss.  
 
I kyrkan har vi gjort stora ansträngningar för att möta människor över 70 år och nu fortsätter 
vi med det under trygga former. De råd ni fick i början på hösten är fortsatt till stor hjälp när 
vi planerar våra gudstjänster och vår övriga verksamhet. Det är nu möjligt att samlas 300 
personer såvida lokalen är tillräckligt stor för att hålla de avstånd som krävs. Liksom tidigare 
är det viktigt att tänka till så att rörelser i rummet sker utan att det skapar trängsel. Jag har 
sett många goda lösningar och är övertygad om att ni utifrån ert sammanhang fattar kloka 
beslut. Fortsätt stöd varandra i kontrakten och tveka inte att ta kontakt med mig om det 
uppstår frågor.  
 
I helgen har jag haft kontakt med smittskyddsläkare Leif Dotevall för att efterhöra om det 
finns något särskilt vi bör tänka på i kyrkan. Jag vill dela svaret för det är viktigt: 
 
Hej, 
Jag funderade på en detalj som bör finnas med när ni formulerar råd och rekommendationer 
till församlingarna: Även om nu regeringen har angett 300 personer som maximal gräns för 
antalet sittande besökare vid ett möte – ser vi från smittskyddet en stark tendens till att man 
önskar föra över beslut om smittskyddsåtgärder lokalt och regionalt istället!  

Detta innebär att på kort varsel kan smittskyddsläkaren i samråd med generaldirektören på 
Folkhälsomyndigheten besluta om mer strikta allmänna råd inom en kommun eller 
regiondel. Länsstyrelserna har även mandat att fatta beslut om föreskrifter som innebär 
sänkt antal besökare på möten inom en region eller del av region. Detta kan ske snabbt – 
och kan i praktiken innebära att planering för julgudstjänster måste göras om. Man måste 
alltså alltid ha en ”plan B” när antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar.  
 
Detta brev kommer i allhelgonatid. Med denna helg startar en intensiv period i 
församlingslivet där vi möter många människor. Låt oss glädjas över denna möjlighet och 
fortsätta bäras av Paulus ord till Timotheus: 

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

 
Bed för mig såsom jag ber för er 
 
+Susanne 


