
 

Varmt välkommen till          Svenska kyrkans Fria Synod 1983-2023 
Seminarium med biskop Rod Thomas, Engelska kyrkan, 24/3-23. 
I Missionshuset i Hjälmseryd, Stockaryd, med bra järnvägsförbindelser. 
 

Man och kvinna och mission, Hjälmseryd fredagen 24 mars 2023. 

Mässa kl 8.30 i den medeltida kyrkan intill. Frukost i prästgården. 

Föreläsning kl 10.15 
”Frågan om enkönade äktenskap i Engelska kyrkans kyrkomöte 2023” Biskop Rod 
Thomas. Föredraget tolkat. 
Kaffe 
Kl 11.15 Seminarium med biskop Rod Thomas, London. 
1. Föredrag. ”’Församlingsplantering’ i England: Betydelsen av resurs-kyrkorna och 
den fem vägledande principerna!” Om Engelska kyrkans möjlighet att avsätta finanser 
för medarbetargrupper i kyrkor som man vill prioritera. 
2. Varför annorlunda i Skandinavien? Eftertanke i smågrupper kl 12.00. 
3. Sammanfattning av nya insikter kl 12.30. 

Middagsbön kl 12.45 i kyrkan. Middag kl 13 i prästgården. 

Kl 14.30. Paneldiskussion utifrån de närvarande deltagarnas perspektiv. 
Fyra tema föreslagna att behandlas var för sig, beroende på deltagarna: 
* ”Vad göra med ’Guds lag’?” Fokus på K.E. Logstrups inflytande på kristen etik. 
* Mission och dagens nordiska kyrkomöten – vad vet vi? 
* Mission i städer och på landsbygd – i Nordens olika regioner. 
* Nya väckelsevågor från USA (England) med eld och mirakler (BSSM). 
Kaffe och sammanfattning kl 16. 

Hemfärd eller vidare bibelstudium med kaplan Kurt Enström kl 16.30 

Kvällsbön kl 18.00. Kvällsmat kl 18.30. Aftonbön kl 20.30. 
Anmälan och info: info@synoden.se alternativt direkt med ordf. SMS 072 931 83 42. 
Intresseanmälda bekräftas senast 18/3. 
Ingen kursavgift men gärna en gåva till Synodens plusgiro 78 05 51 – 8. 
Intresserade är välkomna att delta i Stilla dygn och årsmöte, fredag/lördag, info@synoden.se. 
Högmässa söndag kl 11. Goda anslutningsmöjligheter med tåg till Stockaryd. www.sj.se 
700:- helpension i enkelrum på gästhemmet i Hjälmseryd. (Best Western i Vrigstad) 

- till att befria, bevara och förnya Svenska kyrkan! 

Synodrådet, www.synoden.se, January 2023. 

Biskop Rod(erick) Thomas blev assisterande biskop till ärkebiskopen i Canterbury 2015 för 
att särskilt sörja för Engelska kyrkans lågkyrkliga/karismatiska konservativa kyrkoråd. Det 
var i sådana sammanhang som Alpha-rörelsen en gång tog form, med erkänt engagemang för 
evangelisation. Biskop Rod var en av nyckelpersonerna när de fem vägledande principerna 
formades, lika mycket p.g.a. frågan om enkönade äktenskap som ämbetsfrågan. Biskopen är 
särskilt inbjuden för missionsfrågorna men har också med sig bakgrunden till beskeden inför 
Engelska kyrkans kyrkomöte, att man nu inte föreslår ordning för enkönade vigslar. Biskop 
Rod gick i pension 2022. 



 

Very wecome to       The Free Synod of the Church of Sweden 1983-2023 
A Seminar with bishop Rod Thomas, Church of England, Friday 24th of March. 
At the Missionhall of Hjälmseryd, Stockaryd (good rail-way connections). 

Man and Woman and Mission. 

Eucharist 8.30 in the nearby reconstructed Romanesque church. 
Breakfast in the vicarage. 

Lecture at 10.15. 
”The issue of same-sex marriages in Church of England’s Synod 2023”, bishop Rod 
Thomas, Church of England. 
Coffee break. 
At 11. 15, Open seminary with b. Rod Thomas, London. 
1. Lecture: ”Church planting in England: The impact of resource churches and the 5 
Guidning Principles”. 
2. Why not in Scandinavia? Reflections in smaller groups at 12.00. 
3. Summing up new insights at 12.30. 

Sext at 12.45 in the church. Dinner at the vicarage at 13.00. 

At 14.30. Panel-discussion set by the different perspectives of the present audience. 
An introduction to a future anthology? 
Four issues suggested to be dealt with one by one, depending on the participants. 

• What to do with ”God´s law”? Compare the influence of K.E.Logstrup (1905-81). 
• Mission and the official Scandinavian Church’s Synods - what do we know? 
• Mission in ”cities” and in the country-side, in the different Nordic regions? 
• The new spiritual waves from America (England) calling for fire and miracles. 

Coffee and conclusion at 16.00. 

Breaking-up or bible study with chaplain Kurt Enström at 16.30. 

Vespers 18.00. Evening-meal 18.30. Compline 20.30. 
For registration and info: info@synoden.se or directly to chairman SMS +46 72 931 83 42. 
Registered will be confirmed at the latest 18/3. No conference fee, but a gift is a blessing, 
IBAN SE78 9500 0099 6034 0780. (If Bic of Swift needed: NDEASESS). Thanks. 
70 euro a day for a single-bed (including all meals) at the church-guesthouse. 

For those interested, the conference will continue with the Synod’s annaul meeting, Friday 
and Saturday, info@synoden.se. Sunday High-mass at 11.00 o’clock. 
Good connections to Stockaryd 400 km south of Stockholm, 200 km east of Gothenburg and 
200 km north of Lund, see www.sj.se. 

- to liberate, keep and renew Church of Sweden. 
The board of the Synod, www.synoden.se, January 2023. 
Bishop Rod(erick) Thomas was ordained an assistant bishop to the archbishop of Canterbury 
2015, with special care for the conservative evangelicals in Church of England, a context for 
the Alpha movement, known for its eagerness to evangelism. Bishop Rod was a key person 
when the Five Guiding Principles were formed as much because of same-sex issues as 
regarding women in ministry. Bishop Rod is especially invited due to the issue of mission. He 
also brings some of the background for the Church of England Synod not to propose an order 
for same-sex marriages, at the moment. 


