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Nya kyrkohandboken tas i bruk
i Uppsala domkyrka
På Pingstdagen den 20 maj, tas den nya kyrkohandboken i bruk i Svenska kyrkans
församlingar. I Uppsala domkyrka sker det i högmässan där handboken symboliskt lämnas
över till ärkebiskop Antje Jackélen, domprost Annica Anderbrant och domkyrkoorganist
Ulric Andersson av medlemmar ur domkyrkans flickkör.
- Det känns verkligen roligt att den nya kyrkohandboken kan börja användas, säger Annica
Anderbrant. Vana kyrkobesökare kommer att känna igen sig, samtidigt som det blir möjligt för
gudstjänstfirare ur olika traditioner att känna sig hemma i Svenska kyrkans gudstjänster.
Kyrkohandboken – som är den åttonde sedan reformationen – innehåller ordningar för gudstjänster,
till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst och sätter ramen och riktlinjerna för alla
former av gudstjänster när det gäller språk, liturgi, teologi och musik. Arbetet med den nya
handboken har pågått under ett antal år. Syftet har varit att varit att göra en språklig översyn (bl.a.
anpassning till Bibel 2000) men även att ge den nya handboken ett övergripande barnperspektiv.
Det ryms både tradition och förnyelse i den nya kyrkohandboken; en hel del material finns kvar från
den förra kyrkohandboken (från 1986) men det finns också helt nyskrivna texter/böner och musik.
- Kyrkohandboken kan liknas vid en kokbok som ska fungera både till vardag och fest. Samtidigt är
det ju inte kokboken, utan maten som vi äter. På samma sätt är det med de nya handböckerna; Det
är inte böckerna vi firar, utan gudstjänster, säger Annica Anderbrant. Kyrkans handböcker ska vara
en hjälp att tolka livets olika skeden och berätta om den kristna tron.

Välkommen att bevaka när Svenska kyrkans nya kyrkohandbok tas i bruk i Uppsala domkyrka på
Pingstdagen, söndag den 20 maj kl 11.00. Högmässan direktsänds via webben på
https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken-20-maj där den även kan ses i efterhand.
Kontaktperson
Johan Nilsson, kommunikatör Uppsala domkyrka, tel 018-430 36 05
För fotografer krävs ackreditering pga begränsat antal fotoplatser. Anmäl namn, redaktion och
mobilnummer till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se senast den 17 maj.
Pressbilder
Pressbilder från Uppsala domkyrkas första högmässa med den nya kyrkohandboken läggs ut under
söndagseftermiddagen, på Svenska kyrkans bildbank: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen
inloggning krävs, klicka bara ”OK”.

