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MAX WAHLUND stiftsredaktör

Allahelgonafirande i coronatider
Torsdagen den 29 oktober
införde Folkhälsomyndigheten lokala allmänna råd i
Östergötland för andra hejda
spridningen av coronaviruset. Hur påverkades Allhelgonafirandet? Stiftssidan
gav sig ut under helgen för
att kolla läget.
1. SOMMEN. Den första hållpunk-

ten för stiftssidan är strax söder om den östgötsk-småländska gränsen, i Holavedskapellet
i Sommen, på Alla helgons dag.
Här gäller alltså inte de nya råden
från Folkhälsomyndigheten.
Några människor syns ute på
kyrkogården vid anhörigas gravar. Två av dem är Marie Nilsson
och Catharina Jonsson. Att komma till kyrkogården är en självklarhet, däremot blir helgen annorlunda i övrigt nu under epidemin.
– Jag brukar träffa mina släktingar och umgås, men nu får vi
nöja oss med att ses på kyrkogården, säger Catharina, som nyss
gjort ett covidtest:
– Jag har inte fått svaret ännu,
så det är bäst att vi håller lite avstånd.
Till minnesgudstjänsten vid
det lilla kapellet kommer färre
än vanligt. Kanske är det råden i
Östergötland som påverkar. En av
de närvarande skämtar:
– Tidigare var man rädd för
ryssen och dansken, nu är det
östgöten som skrämmer.
Vi går in och håller gudstjäns-

ten i kapellet, med ordentliga avstånd sinsemellan. Som avslutning sjunger vi ”Härlig är jorden”.
2. RÖNÖ. Nästa anhalt är långt ute

på Vikbolandet. Här hålls också en gudstjänst och det är rejält
med avspärrningar i bänkarna.
Bara ett femtontal personer får
plats i kyrkan, långt ifrån varandra. Men kyrkvärden kan ändå
inte hejda sin spontana glädje när han hälsar oss välkomna:
”Vad roligt att så många hittat hit
i dag!” Det känns trevligt. Vi lyssnar till vacker musik och till en
predikan av prästen Peter Fransson på helgens tema – att döden
övervinner livet.
Efteråt går vi ut, och på kyrkbacken sjunger vi ”Härlig är jorden”.
Robert Zitman är vaktmästare i kyrkan, och för att hjälpa
dem som på grund av coronan
har problem med att komma till
kyrkogårdarna så lade han dagen innan ut ett erbjudande på
Facebook: Om någon vill få ett
ljus tänt vid en grav i församlingen så kan han ordna det. Ganska
snabbt kom fem önskemål om
ljuständning in.
– Man får göra vad man kan.

3. KISA. Dagen därpå styrs kosan mot Kisa kyrka. Där blir det
högmässa och invigning av en ny
askgravlund. På porten förkunnar ett stort plakat: ”Kyrkan är
full då 50 personer vistas i lokalen. Vi håller ett omsorgsfullt av-

Catharina Jonsson och Marie
Nilsson håller coronaavstånd på
kyrkogården i Sommen.

stånd till varandra.”
Inne i kyrkan är det, även här,
väl tilltagna avstånd. Vi lyssnar på
dagens evangelium. Jesus sade:
”Att de döda uppstår har också
Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för
Abrahams Gud och Isaks Gud och
Jakobs Gud. Gud är inte en gud
för döda utan för levande, ty för
honom är alla levande.” Och så
sjunger vi ”Härlig är jorden”.
Efter mässan går vi ner till den
nya askgravlunden, som i stor
utsträckning skapats av trädgårdsmästare Sven Molander

Invigning av askgravlunden vid
Kisa kyrka. Trädgårdsmästare
Sven Molander, hans son Adam
och kyrkoherde Jörgen Sundeborn.

och hans son Adam.
– Det har blivit otroligt fint,
säger kyrkoherde Jörgen Sundeborn.
– Detta är ett smycke för vår
kyrkogård, och många besökare tycker att det har blivit så väldigt vackert. Detta var tidigare en
grönyta, men nu kommer det att
blomma massor här. Det kommer
både människor och djur till del.
Coronasituationen har påverkat Kisa kyrka också, förstås.
– Vi har inte haft våra vanliga

minnesgudstjänster, säger Jörgen
Sundeborn.
– Kyrkan har stått öppen under
dagarna, och då fanns det ljus för
dem som avlidit under året, och
möjlighet att sitta och lyssna till
musik. Vi hade också andakter.
Många besökte oss, men vi märker att det inte är lika många som
kommer in i kyrkorna som vanligt.
MAX WAHLUND
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Biskopen skrev brev om coronaråden
Dagen efter det att de nya
råden kommit skickade
biskop Martin Modéus ett
brev till stiftets kyrkoherdar
med rekommendationer för
hur situationen kan tolkas.
Stiftssidan återger några
korta utdrag ur brevet. Hela
texten kan läsas på webben
genom att skriva in länken
som finns här nedan.
Möjligt att fira gudstjänster

”När det gäller antalet deltagare
i gudstjänster är vår beredskap

för att ta hand om detta god, och
gudstjänster går även fortsättningsvis att genomföra, under
förutsättning att man sitter glest
och håller avstånd. Mer tveksamt
är det med konserter, men det har
mer med förebildligheten i samhället att göra.”
Uppmärksam på rörelsen i kyrkan

”Min kontakt på smittskyddet
framhöll att det problem man
framför allt behöver ta hand om
är in- och utpassering i kyrkan,
liksom hur man går fram till nattvarden. Det är när människor är i

rörelse som riskerna uppstår. Här
kan vi behöva vara extra försiktiga, men detta är genomförbart
om man håller avstånden. Körverksamhet, med lokalt deltagande, är möjligt, men med små
grupper där man sitter glest. Detta bör också gå att tillämpa på övrig gruppverksamhet.”
Kyrkan har inte varit smitthärd

”Kyrkorna och vår verksamhet
har, enligt smittskyddet, inte varit någon smitthärd under den
gångna tiden, och det är primärt
verksamheter med ”större rörlig-

het” samt arbetsplatser där folk na, en mycket farlig sjukdom.
kommer varandra för nära man Vårdpersonalen oroar sig för att
siktar på. Dock, jag är medveten vårens tryck på vården ska återom att det kan förekomma loka- komma. Vi behöver hjälpas åt.
la omständigheter som
(…) Även om vi lärt oss
gör att man kan behömycket så rör vi oss
●● Läs hela brevet
va återgå till ett helt
fortfarande i okänd
på https://internwww.
virtuellt
gudsterräng. Om man
svenskakyrkan.se/default.
tjänstliv.”
är osäker om hur
aspx?id=1515071
man ska göra
●● Där kan också finnas tillrätVälja hög säkerär det sannotalägganden, om situationen
hetsnivå
likt klokt att välskulle ha ändrats sedan
”Vi är långt ifrån
ja
den tolkning
denna tidnings pressigenom pandemin,
som ger högst säläggning.
och fortfarande är
kerhetsnivå.”
detta, för riskgrupper-

