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Till stiftets kyrkoherdar   Göteborg 29 oktober 2020 
 
Idag har Folkhälsomyndigheten infört särskilda allmänna råd i Västra Götaland. Dessa gäller 
till och med den 19 november, men kan förlängas. Beslutet var inte helt oväntat och 
eftersom smittspridningen ökar också i Halland behöver ni som är kyrkoherdar där göra det 
som smittskyddsläkare Leif Dotevall uppmanade oss till - se till att alltid ha en plan B.  
 
Som ledare och chefer behöver vi fortsätta agera med vishet och gott omdöme. Det är 
viktigt att ta smittan på allvar men samtidigt inte drabbas av panik. Smittan kommer att 
finnas kvar länge i vårt samhälle och de åtgärder vi vidtar behöver därför vara hållbara över 
tid. Min bedömning är att vi har hittat bra sätt för att hålla avstånd, ha en god handhygien 
och därmed tar stort ansvar för att begränsa smittspridningen. Mot denna bakgrund menar 
jag att det mesta av det vi gjorde igår också kan göras i morgon.  
 
Jag vill betona att vårt uppdrag som kyrka är viktigt, för många helt livsavgörande. Det gäller 
särskilt våra gudstjänster, det diakonala arbetet och vårt möte med barn och unga. Jag 
tänker på våra kyrkor som väl utplacerade fyrar vars ljus visar vägen i tid av oro. Så låt oss 
därför fortsätta verka! Jag har fortsatt förtroende för att ni fattar kloka lokala beslut och 
stödjer varandra. Tveka heller inte att ta kontakt ifall du har behov av att ”tänka 
tillsammans”. 
 
Vi står på tröskeln till Allhelgonahelgen. Det är en svår tid för många då sorg och saknad 
kryper nära. Detta år liknar inget annat, och kanske har det aldrig varit viktigare än nu att vi 
möter människors sorg.  Att vi finns där på samma sätt som vårdpersonal fortsätter att möta 
patienter på sjukhuset. Genom våra gudstjänster stärker vi livsmodet. Den enskilde får 
avgöra om besöket i kyrkan eller på kyrkogården är nödvändigt, men vi håller dörrarna 
öppna och finns där för dem som söker oss.  
 
I veckan har jag fått frågor om hur vi ska förstå begreppet ”sittande publik”. Det betyder inte 
att en gudstjänstdeltagare måste sitta hela tiden, utan att alla måste ha en plats att 
återvända till. Det går bra att till exempel ta del av nattvarden eller ta avsked vid en kista. 
Vår uppgift är att se till så att gudstjänstdeltagarna kan hålla avstånd vid rörelse i rummet. 
 
Jag avslutar som jag brukar med 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 


