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27 augusti 2020 

Söndagarnas mässor HT 2020 

Vänner i den gudstjänstfirande gemenskapen! 

Pandemin gör att vi fortsatt behöver leva med anpassningar såväl på det 
personliga planet som i det gemensamma livet.  

När det gäller samlingar i Slottskapellet i Bjärka-Säby är bedömningen att vi kan 
vistas 30 personer samtidigt med bibehållet säkerhetsavstånd. Vid mässor 
utomhus kan vi i dagsläget vara upp till 50 personer. En gräns som enligt dagens 
presskonferens från Folkhälsomyndigheten kan komma att höjas till 500 personer 
inom kort. Det gör dock ingen skillnad utifrån hur många som kan mötas i 
kapellet. I dagsläget firas inga gudstjänster med mässa i grannkyrkorna vilket gör 
att vi är hänvisade till samma princip även vid utlåning av gudstjänstrummet.  

En av de anpassningar vi behöver göra gällande Ekumeniska Kommunitetens 
mässor på söndagar gäller de tillfällen då söndagarna sammanfaller med retreater 
eller andra möten på slottet. Detta eftersom deltagarantalet redan på förhand 
uppgår till maxantalet med medverkanden och husfolket inräknat.  

Efter att ha samtalat med många av er om olika alternativ har vi nu landet i att 
mässor med den gudstjänstfirande gemenskapen firas kl. 18.00 (plats kan variera) 
samt kl. 8.00 de gånger det är möjligt. Det finns ett tydligt önskemål, särskilt från 
barnfamiljer, om att denna termin fira mässan kl. 9 istället för 8. En av 
anledningarna till att behålla tiden kl. 8 är att enskilda gäster klarar busstiden 
samt att frukost sammanfaller med kyrfrukosten. Utifrån 
medverkandeperspektivet ökar möjligheten att vidga gruppen av celebranter och 
predikanter med tiderna 8.00 och 18.00 då andra uppdrag ofta behöver 
kombineras under söndagen. Den som firar huvudgudstjänst i sin hemförsamling 
ges också bättre möjlighet att hinna i tid.   
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Ett annat alternativ som varit uppe är att förlägga samtliga mässor med den 
gudstjänstfirande gemenskapen till kl. 18. Med hänsyn till husfolkets rytm och att 
enskilda gäster oftast inte har möjlighet att stanna till kvällen vill vi erbjuda en 
morgonmässa varje söndag.  
Jag påminner om möjligheten att fira mässa i samband med hembesök samt att 
kunna fira husandakt med det konsekrerade brödet från mässan.     

Anmälan till varje gudstjänst är obligatorisk. Denna görs senast innevarande 
lördag kl. 10 till Niklas Lindholm på adress: forvaltare@nyaslottet.se 
  
En separat inbjudan med uppdaterad information skickas inför varje söndag. Om 
du inte brukar få e-post som riktas till den gudstjänstfirande gemenskapen kan du 
meddela din adress till Jonas Eveborn på preses@ekibs.se så kommer du med på 
sändlistan. 
  
När det gäller mässornas upplägg kan de variera med hänsyn till vilka som 
medverkar och helgens övriga program på Nya Slottet. Vissa söndagar blir det en 
mässa som i allt väsentligt påminner om den ordinarie söndagsmässan, andra 
gånger kan det vara en enklare Stilla mässa.  

Morgonmässorna följs av kyrkfrukost.  

Initiativ kring gemenskap, fika och måltider  de söndagar vi firar kvällsmässa 
återkommer vi till. 

Program: 

Ett kylskåpsdörrsanpassat program följer på separat sida här nedan.  

Guds frid 

mailto:preses@ekibs.se


SÖNDAGSMÄSSOR I PANDEMINS TID HÖSTEN 2020

AUGUSTI 
30	 8.00 	 	 Slottskapellet 

SEPTEMBER 
6	 18.00 
13	 18.00	  

14	 Det heliga korsets upphöjelse firas under omständigheterna genom 	 	
	 tidebönsgudstjänsterna för dagen.	 

20	 8.00 	 	 Slottskapellet 
27 	 8.00 	 	 Slottskapellet 

OKTOBER 
4	 8.00 	 	 Slottskapellet 
11	 8.00	 	 Slottskapellet 
18	 8.00 	 	 Slottskapellet 
25	 18.00 

NOVEMBER 
1	 18.00 		 (Firningsämne: Alla helgons dag) 
8	 18.00 
15	 18.00 
22	 8.00 	 	 Slottskapellet 
29	 18.00 

DECEMBER	  
6	 18.00 
13	 18.00 
20	 18.00 
24	 22.00 
26	 8.00 
27	 8.00 


