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”Dagens präst” – instruktion
Uppgiften som beskrivs i denna instruktion gäller vardagar under terminstid, klockan
9-17, och benämns ”Dagens präst”. Det finns ett särskilt schema för ”Dagens präst”
med en ordinarie och en reserv för varje dag.
Uppgiften ingår i den ordinarie tjänsten och ger inte särskild ersättning. Prästerna
schemaläggs för tjänsten enligt beslut av kyrkoherden. Behöver man byta dag gör
man det i första hand med varandra, i andra hand efter kontakt med kyrkoherdens
assistent.
Den som är ”Dagens präst” ringer till medarbetarna i receptionen eller kyrkoherdens
assistent strax efter klockan 9 och anmäler sig.
Har inte den aktuella dagens präst ringt kl. 9.30 kontaktar receptionen kyrkoherden
eller kyrkoherdens assistent.
”Dagens präst” förväntas kunna inställa sig i Tibble kyrka med inte mer än 60
minuters varsel. I övrigt behöver inte prästen vara på plats i Tibble kyrka, utan
tjänsten är tillgänglig per telefon. Under den aktuella dagen måste prästen vara
tillgänglig på telefon hela tiden. Receptionen kan skicka ett sms om andra samtal gör
att det inte går att koppla fram samtal. Prästen ska i så fall omedelbart återkomma till
receptionen eller den som ringt.
Tjänsten ”Dagens präst” gör uppehåll under sommar- och jultid, som båda framgår av
kyrkoherdens årsklocka. Under de perioderna är kyrkoherden eller vikarierande
kyrkoherde eller chefen för avdelningen för gudstjänst och musik den som
receptionen kontaktar vid pastorala ärenden.
Uppgiften för ”Dagens präst” är att svara på pastorala frågor som har med
gudstjänster och kyrkliga handlingar att göra, medlemskap i Svenska kyrkan,
livsfrågor och att förmedla kontakter till andra präster och diakoner för enskilda
samtal och bikt. De svar prästen ger på frågor ska stå i linje med de av kyrkoherden i
Täby beslutade pastoralerna och Kyrkoordningens bestämmelser om medlemskap.
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