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Själevad, Mo och Björna pastorat består av Själevad, Mo och Björna församlingar. Själevads församling är 
uppdelad i de tre geografiska distrikten Själevad, Gullänget och Domsjö-Hållänget. Pastoratet är huvudman för 
begravningsverksamheten och det finns kyrkogårdar i alla tre församlingar. Inom pastoratet bor cirka 17 000 
kyrkotillhöriga. 
www.svenskakyrkan.se/sjalevad 

 

Allhelgonahelg i ny tappning  

Allhelgonahelgen är den helg på året då det kommer flest besökare till kyrkor och kyrkogårdar. 

Nytt för året är att kyrkans och kyrkogårdsförvaltningens medarbetare kommer att finnas närvarande 

på kyrkogårdarna i Själevad, Mo och Björna för att möta besökarna. De traditionella minnesguds-

tjänsterna kommer också att genomföras i delvis ny form. 

- Vi kommer att finnas på plats på kyrkogårdarna under valda tider. Vi vill ge möjlighet till möten 

och öppna upp för frågor. Det kan handla om såväl andliga frågor och funderingar som mer 

praktiska frågor.  

- Vi berättar gärna om våra kyrkogårdar. Vilka typer av gravskick som vi kan erbjuda, vad som 

gäller kring gravrätt, gravskötsel och avtal. Vi har även möjlighet att hitta och visa var gravar är 

placerade, berättar kyrkoherde Peter Persman. 

Även de stundande minnesgudstjänsterna genomförs i delvis ny form. Istället för att bjuda in till en 

minnesgudstjänst per kyrka blir det nu elva minnesgudstjänster, åtta i Själevads kyrka, två i Björna 

kyrka och en i Mo kyrka. Antalet tillfällen ökas och besökarantalet begränsas för att kunna leva upp 

till myndigheternas rekommendationer om maximalt 50 deltagare. Då de flesta minnesgudstjänsterna 

genomförs på fredag och lördag påverkas de inte av de nya rekommendationer som presenterades förra 

veckan och som gäller från den 1 november. 

- Våra minnesgudstjänster under allhelgonahelgen brukar vara mycket välbesökta. Vi har skickat 

personliga inbjudningar till anhöriga till de cirka 200 medlemmar som lämnat oss under året. 

Givetvis är det en tråkig lösning att tvingas begränsa antalet deltagande anhöriga. 

- Vi försöker tänka nytt och se möjligheter, därför kommer vi för första gången att även erbjuda 

en digital webbminnesgudstjänst. Den kan ses på vår hemsida och sociala kanaler för de som 

inte har möjlighet att delta på plats, fortsätter Peter Persman. 

De nya rekommendationerna innebär att det maximala deltagarantalet höjs till 300 personer beroende 

på lokalens storlek. 

- Vi undersöker nu hur många besökare respektive kyrka och lokal rymmer med ett avstånd på 

cirka en meter. Våra kyrkor har som regel gott om utrymme, det kan vara lite sämre med 

tillhörande kapell, församlingsgårdar etc.  

- De ändrade rekommendationerna innebär också att vi kan komma igång med aktiviteter för de 

som är äldre än 70 år, det känns positivt. Vi fortsätter självklart att noga följa myndigheternas 

rekommendationer, det är viktigt att vi klarar av att vara uthålliga, avslutar kyrkoherde Peter 

Persman. 

 

Vid frågor, välkommen att kontakta  

Kyrkoherde Peter Persman tel 070-698 24 11 eller 

Kommunikatör Monica Backerholm tel 070-693 59 84. 


