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Välkommen till Synodstämma 2021 i Hjälmseryd 
22 augusti kl 14.45!  

 

Efter högmässa kl 9.30/kl 11, seminarium kl 12.45:  
 

“Guds goda skapelse och psykisk ohälsa i pandemin”  
 

v.ordf inleder. Söndagsmiddag kl 13.30.  
Medlem 20/21 får stämmans handlingar. Motioner senast tre veckor 
före. Frågor om val av preses/råd förbereds isåfall av rådet, se §7. 
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Synod Info per post med inbetalningskort till alla intresserade utan 
specifik kostnad men gärna en gåva! Maila info@synoden.se 

Synod Information  
 

2 2021 
Realism och 
förväntan. 



1. 
 
 
Betraktelse: Whats’s first? – Vad kommer först? 
Hemma på andaktsbordet står en tändsticksask med rubriken: What’s first? 
Det är en fråga och en uppmaning till läsaren att fundera över vad som 
verkligen kommer och skall komma först?!  
    Nyligen möttes jag av en tanke som slagit rot i mitt inre och som berör 
vår uppgift som bedjare i Synoden – att be för dem som står med på vår 
förbönslista. Naturligtvis förutom de många förbönsämnen som är aktuella 
för var och en personligen. Det är ofta så att våra egna behov kommer i 
första hand och sedan följs av andra situationer, konflikter och uppgifter vi 
står inför. Det påminner om barnens önskelista inför julens klapptider. Men 
vad kommer först?  
    Bönen Fader vår lägger en annan grund och utgångspunkt – nämligen 
denna: att börja med tilltalet “Fader vår som är i himmelen” följt av bönen: 
“Helgat varde ditt namn” och sedan vrids perspektivet till: “Ske din vilja, 
såsom i himmelen så ock på jorden”.  
    Just detta: Att börja våra böner med att tilltala Gud, Fader vår, och hålla 
fast vid det himmelska perspektivet, “Helgat varde ditt namn, [och bönen:] 
Tillkomme ditt rike, Ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden”.  
    Sedan riktas intresset och bönerna och förbönen till det jordiska: maten, 
nästankärleken, förlåtelsen för synderna och förbönen för våra med– och 
mot–människor, skydd mot ondskans och djävulens härjningar, frälsningen 
ur detta och sedan sammanfattningen av alltsammans: ”Ty riket är ditt och 
makten och härligheten i evighet” – Amen (må det ske). Det blir en 
påminnelse om nåden att få börja den nya dagen med rätt perspektiv: Som 
Guds barn får vi börja med ett tilltal till Gud, vår Fader, och sedan kommer 
allt det jordiska som vi står i.  
    Allt inramas av övertygelse om att allt ändå vilar i Guds barmhärtiga 
händer, ofta utan att vi förmår att genomskåda tillvarons hemligheter – 
frågor om meningen med prövningar och frestelser. De många frågorna: 
Varför - vi kan ställa oss frågan med tanke på virusens härjningar runt om i 
världen - människor som dör till synes för tidigt osv. Nu obesvarade frågor 
att överlämna i Guds händer och veta att Jesus Kristus har dött för världens 
synd och uppstått för att vi skall leva genom honom.                   
Göran E. Hallberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 
 
Från https://synoden.se/tankesmedja/ snart 60 bidrag: 
 

Tre senaste: 
58. At tjene en kirke i konflikt. 
https://synoden.se/onewebmedia/At%20tjene%20en%20kirke%20i%20konf
likt%20Kurt%20Larsen%20Frimodig%20kirke%20Norge..pdf 
57. Felaktig undervisning i Nådegåvor 2017-01-22. 
https://synoden.se/onewebmedia/Felaktig%20undervisning%20i%20Na%C
C%8Adega%CC%8Avor%202017-01-22.pdf 
56. En fast men öppen sanning. 
https://synoden.se/onewebmedia/En%20fast%20men%20o%CC%88ppen%
20sanning%20.pdf 
 

 
 
Lokalt: Bibelstudium på telefon 
Hur gör man för att fortsätta församlingslivet, när de flesta är i karantän? Vi 
har hittat en möjlighet – telefon! www.freeconference 
call.com. Karin och jag är med i två bibelgrupper, en i Nybro och en i 
Långasjö. Nybrogruppen träffades före corona i Equmenia-kyrkan, 
Långasjö-gruppen träffades i olika hem. Vad skulle vi då göra, när vi inte 
längre kunde träffas? Vi fick hjälp från Slätthög. Där har en bönegrupp 
träffats varje lördagsmorgon kl. 8 och bett laudes under ett tiotal år. När 
corona började gick de över till telefon.  
    Genom tjänsten Free conference call kan man koppla samman ett antal 
mobiltelefoner med högtalare. Detta har vi använt oss av i bibelgrupperna. 
Detta sätt att läsa Bibeln tillsammans innebär att den som skall leda lägger 
ner ett större arbete än tidigare. En vecka före samlingen skickar vi ut ett 
studiebrev över kommande avsnitt. Gruppen i Långasjö läser kommande 
söndags texter på grekiska och hebreiska, vilket innebär att studiebrevet 
innehåller grekisk och hebreisk text samt förklaringar. Själva genomgången 
blir i huvudsak i föreläsningens form men en eller ett par gånger under 
samlingen går ordet runt för synpunkter och frågor. 
   Vi har använt samma upplägg med Östrabo-seminariet, ett teologiskt 
seminarium som främst riktar sig till doktorer och doktorander. En fördel är 
att man kan ha deltagare från långtifrån; i Långasjö-gruppen har vi haft 
deltagare från Stockholm. En annan fördel är att alla får komma till tals. En 
nackdel är att man inte kan sjunga eller be annat än en i taget. Tekniken 
klarar inte mer. 
    För oss har det varit en befrielse ur karantänen att det överhuvudtaget går 
att mötas kring Guds Ord och få ta del av tecknen som är oss givna för att vi 
skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att vi genom tron skall ha 
liv i hans namn. (Joh. 20:31) 

Christian Braw (Se inbjudan på hemsidan. Kontaktperson.) 
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Internationellt: Situationen i Lettland. 
När jag kom hit för 21 år sedan så brann Den Helige Andes eld med klarare 
låga än i Sverige. Den har inte slocknat men falnat sen dess. Cirka 2015 
började det komma mindre folk till gudstjänster och allt som ordnades i 
församlingen, mer eller mindre detsamma i hela landet.  
    Huvudorsakerna är två. Den första är stor emigration till Västeuropa för 
att tjäna mera pengar och komma undan korruptionen här. Det innebär att 
det finns mindre folk överallt och speciellt i åldrarna 20-40 år. Den andra 
orsaken är att liberal, sekulär ideologi från Västeuropa breder ut sig, 
speciellt bland ungdomar. Vi hade en söndagsskola med ca 30 barn 2010, nu 
finns den inte längre. 2010 kom det ca 45-50 personer en vanlig söndag, nu 
25-30. Kvantiteten har sjunkit men kvalitén stigit eller är i alla fall 
oförändrad. Det är de medvetna som är kvar.  
    Huvudsakligen är alla vänliga, inga allvarliga konflikter i församlingen. 
Kollekterna är höga i förhållande till deltagarantalet. Aldrig mindre än i 
genomsnitt 5 euro per deltagare och oftast ca 10 euro per deltagare. Och en 
hög procent är pensionärer med ca 200 euro i månaden i pension.  
    Nyligen avvisade riksdagen här en lag om eutanasi. Huvudorsaken var att 
samtliga biskopar för alla konfessioner uttalade sig emot och 
riksdagsledamöterna tog hänsyn till det(majoriteten). Men det finns två 
partier som öppet tar ställning för liberala värderingar vilket inte fanns för 5 
år sedan. Det står i landets författning att äktenskapet är en förening mellan 
en man och en kvinna. Men nyligen beslutade författningsdomstolen att 
barnbidrag skulle delas ut till ett lesbiskt par där den ena blivit gravid 
genom insemination. Det beror på att ett av de liberala partierna lyckades få 
in en av sina domare där. Beslutet har överklagats men inget är avgjort 
ännu.   
    Men fortfarande kommer det procentuellt fler till gudstjänsterna än i 
Sverige. Om man räknar alla konfessioner deltar definitivt 1,5% och kanske 
1,8% av befolkningen i en kristen gudstjänst varje söndag. Om man räknar 
de som kommer minst en gång i månaden blir siffran högre.  
    Överallt pågår det ett krig mellan Guds och satans armeer. På södra 
halvklotet och i Kina är det Guds arme som huvudsakligen avancerar. I 
Västeuropa och USA är det huvudsakligen satans arme som avancerar och 
Guds som retirerar. Biden, som stöder liberala värderingar, blev president. I 
Polen blev en konservativ president vald med ytterst knapp majoritet. Guds 
arme retirerar i Lettland också, djävulskapet breder ut sig. Men jämfört med 
Sverige, USA och övriga Västeuropa så håller Guds arme sina ställningar 
bättre här, retirerar i alla fall mindre.                 

Magnus Bengtsson 
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Oroliga tider och existensiella frågor. 
Mänsklighetens historia är kantad av en rad katastrofer, krig och farsoter. 
Under dessa situationer har det alltid uppstått frågor av existensiell natur. 
Nuvarande pandemi utgör inget undantag. Från myndigheter och sociala 
instanser har, redan i ett inledande skede av pandemin, varnats för ökad 
psykisk ohälsa och konsekvenser av isolering. Varningar för ökad psykisk 
ohälsa avser inte enbart den yngre generationen utan omfattar även de äldre. 
Det kan idag konstateras att varningarna inte var obefogade. Det fulla 
utfallet kommer inte att kunna noteras förrän pandemin förhoppningsvis är  
över. Det vi redan vet är att isolering och oro behöver mötas med omtanke, 
hopp och mening med tillvaron och att redan svaga grupper är än mer 
utsatta. Här kan och  bör kyrkan finnas med, vilket är en självklarhet. 
    Som ordförande för Psykiatrinämnden i Region Halland är jag in-
volverad i vårdens pågående arbete för att möta upp inför de ut-maningar av 
psykisk ohälsa som vi står inför. Årsstämman i augusti inleds med ett samtal 
om dessa frågor, med erfarenheter från olika delar av landet.   
               Lars Gustafsson 
 
 
Hälsning från ordförande:  
Vänner,  
Uppståndelseropet, Kristi Himmelsfärd och Pingstdagens under har för alla 
tider gett en ny verklighetsuppfattning, att leva med öppen himmel! Kristus 
är nyckeln och centrum i det livet. Han är Allhärskaren som kommer till oss 
som den i Sonen Människoblivne Gud och som lyfter in oss i de heligas 
gemenskap. Det är realism i ordets djupaste mening, inget undantaget, men 
också ett himmelskt löfte som präglar varje dag. 
    Synodens årsmöte är bestämt till söndag eftermiddag den 22 augusti kl 
14.45 i Gamla Hjälmseryd, tåg till Stockaryd. För mer info maila 
info@synoden.se eller ring ordförande 072 931 83 42. Valberedningens 
sammankallande är diakon Marie-Louise Lundström, Smålandsstenar. 
Stadgan om preses/råd (§7) har väckt frågor men ännu inga 
intresseanmälningar till stämman att besluta om valförberedelse. 
Synodrådets preliminära förslag till arbetsram för preses/råd bifogas 
årsmötet. 
    Stämman föregås av ett samtal om det existentiella hälsoläget, kl. 12.45, 
närmast med anledning av pandemin men även p.g.a. de larmrapporter som 
vittnar om ungas ohälsa, se föregående sida. Vid tidigare höstsamlingar har 
vi fått fördjupad kunskap om prövningarna inte minst för unga när det gäller 
identitetsfrågorna. Med en kyrkoordning som f.n. cementerar sådana 
förhållanden med talet om ‘oavsett kön’ behövs bättre insikter hur t.ex. en 
släkt eller gudstjänstgemenskap ska kunna orientera sig. 
    I pandemitider gör många församlingspräster liksom vissa biskopar 
hjälteinsatser. Ljusstaken flyttas uppenbart men ljuset tänds pånytt på inte så 
få ställen, inte sällan på platser som varit helt öde. Din bön och fråga om 
präst hem till dig är ett sådant livstecken! Se kontaktpersonsnätet på sista 
sidan. 
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    Efter tidigare Sy Info 3 och 4 2020 (se hemsidan) blev ett upprop 
publicerat kallat “Svenska kyrkan och långsiktig demokrati”. Magdalena 
Jonsén inbjöd fler att vara med och ytterligare fyra engagerade sig. Kyrkans 
Tidning (KT) nr 5/21 tryckte uppropet som en insändare med rubriken “Att 
leva sida vid sida i respekt”. Nätversionen fick behålla sin ursprungliga 
rubrik https://www.kyrkanstidning.se/debatt/svenska-kyrkan-och-langsiktig-
demokrati. I båda versionerna uppmärksammade man att förhållandena ser 
märkbart olika ut i Svenska kyrkan jämför med de engelska, danska och 
norska folkkyrkorna som tillåter mer än ett spår i kontroversfrågorna. 
Skrivelsen ankom kyrkokansliet 8/3 och chefen för ‘pastoral utveckling med 
ekumenik’ formulerade ett svar 26/3 vilket publiceras nedan. Men han 
anknyter inte med ett ord till det som redaktionerna uppmärksammade, det 
är anmärkningsvärt. 
    Gruppen har skickat in en respons som följer Peter Lindvalls resonemang, 
det svaret läggs ut på Synodens hemsida. Lika mycket som Lindvalls 
vänliga inlindade svar är hårt, lika mycket kontrasterar KT nr 17, utkommet 
ungefär i samma tid som responsen nådde kyrkokansliet. KT 
uppmärksammar ärkebiskopens tanke om partipolitisering – som en annan 
tids tanke, men försäkrar att hon inte avser ändra systemet. KT missar 
(förbigår?) Frimodig kyrkas kandidater i den större kyrkovalsöversikten. 
Och i samma nummer av KT får Jesper Bengtsson större delen av framsidan 
med sin tes att det är sossarna som gjort kyrkan mer progressiv, se Dag 
Sandahls svar 18:e, 20:e och 22/1 m.fl. https://kyrkligsamling.se/page/28. 
    Socialdemokraternas förre ärkebiskopskandidat var Ann-Louise Eriksson, 
den mycket hårt kritiserade tidigare rektorn för Kyrkans utbildningsinstitut. 
Antje Jackelen var Centerns kandidat. Strategiskt gjorde nog sossarna en 
klok ändring. Resultatet var klart. Nu är frågan om man t.ex. kan enas om 
Fredrik Modéus som ny ÄB-kandidat. Det lär sossarna ha svårare för.  
    Hur leva trons liv i en kyrkogemenskap såsom den presenteras av dagens 
kyrkokansli och Kyrkans Tidning? Påskens realism och förväntan gör att 
man tror att Gud kan vända också tillsynes hopplösa lägen som detta. Därför 
är Synodens existens och arbete – med böne- och gudstjänstgemenskap – 
viktigt. Tack för ditt stöd. 

Mvh Jonas Nilsson, ordf. 
 
 
Kyrkokansliets svar på tidigare upprop (Sy Info 4/20). 
Uppsala 2021-03-26 
KS 2021–0336            Magdalena Johnsén, Jörlanda 
 

Tack för ert brev med överskriften “Svenska kyrkan och långsiktig 
demokrati”! Brevet rymmer frågor om demokratisk tradition och ansvar i 
Svenska kyrkan liksom frågor kring samspel och förhållningssätt inom 
ramen för den mångfald som är Svenska kyrkan liksom i de ekumeniska 
sammanhangen.  
    I Kyrkoordning för Svenska kyrkan står i inledningstexten till Andra 
avdelningen (den s.k. Syftesparagrafen); “Församlingens grundläggande uppgift är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är 
att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap 
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” 
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    Till att dela detta i församlingens gemenskap är vi alla helt likvärdigt kallade 
genom dopet och den nåd som vi har del av genom Jesus Kristus. I 
inledningstexten till Kyrkoordningens Första avdelning noteras vidare; “Kyrkans 
lära formuleras genom den teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen 
innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva 
sig in i trons djup och klargöra dess innebörd. Läran uttrycks i trosbekännelser, i 
skrifter från kyrkans historia, i gudstjänstböcker och andra nutida dokument som 
kyrkan har bejakat. Varken trosbekännelserna eller läran är föremål för tro. De 
redovisar vad kyrkans övertygelse består i och utlägger tron. I fortlöpande samtal 
med andra traditioner, i förkunnelsen och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan 
att utlägga sin tro.” 
    I inledningen till Kyrkoordning för Svenska kyrkan står det; “Ett evangelisk-
lutherskt kyrkosamfund har stor frihet att utforma sin organisation utifrån vad som 
i varje tid bedöms som mest ändamålsenligt. Kyrkoordningen innehåller mycket 
som inte är nödvändigt för kyrkans sanna enhet, men när Svenska kyrkan har 
fastställt bestämmelser av olika slag måste de följas för att splittring ska motverkas 
även i fråga om det som kan utformas på olika sätt.” 
    Kristen bekännelse och det ansvarstagande som följer att ta ansvar i samhällets 
liv, har helt klart varit en del av framväxten av demokratiska system och 
beslutsordningar på olika håll i världen. Detta som ett uttryck för kyrkans uppdrag 
att gestalta och realisera den kristna människosynen om varje människas värde och 
därpå följande ansvar. Vår evangelisk lutherska tradition kan här sägas vara ett 
viktigt sammanhang i betoningen av varje människas myndighet och möjlighet att 
ta ansvar för relationen till Gud och därmed också förväntan på och förmågan till 
att ta ansvar i det samhälle och den värld som var och en är kallad att vara en del 
av.  
    Svenska kyrkan är en mångfaldskyrka. Som öppen folkkyrka rymmer Svenska 
kyrkan många olika erfarenheter, traditioner, spiritualiteter och uttryck. Detta är en 
viktig del av Svenska kyrkans identitet och roll.  
    Svenska kyrkan har i grunden ordningar för beslut som bygger på grundläggande 
demokratiska principer och inflytande. Detta dock i samspel med 
vigningstjänsternas särskilda ansvar. Detta har kommit att betecknas som ”den 
gemensamma ansvarslinjen”. Svenska kyrkan värnar alltså den demokratiska 
traditionen och de demokratiska ordningarna och detta i de tre nivåer som har 
beslutande organ i kyrkans struktur.  
    Detta betyder att de ordningar som finns i Svenska kyrkan är tillkomna efter 
beslut i demokratiskt valda sammanhang i enlighet med bestämmelserna i 
Kyrkoordningen. Förändringar i dessa ordningar sker inom detta demokratiska 
system genom motioner till Kyrkomötet.  För att undvika splittring och lägga fokus 
på kallelse och uppdrag är utgångspunkten att dessa beslutade ordningar ska följas. 
Detta dock i respekt för kyrkans dynamiska mångfald och öppenhet för 
förändringar. 
    Beslutet om ordningen att vigningstjänsten som präst är öppen för kvinnor som 
för män och de bestämmelser som sedan reglerar denna realitet har tillkommit i 
demokratisk ordning och inom ramen för de funktioner som säkerställer den 
gemensamma ansvarslinjen. Till detta kommer den tillsyn som tillkommer 
domkapitel och biskopar liksom de överklagandefunktioner som är reglerade i 
Kyrkoordningen. Allt för att behålla ordningen i relation till Svenska kyrkans 
identitet och uppdrag. 
    Det finns en ekumenisk bredd i synen på vigningstjänsternas identitet och roll. 
Svenska kyrkan är och har varit aktiv i många olika ekumeniska dialoger och 
samtal i dessa frågor. I alla ekumeniska samtal och relationer är det viktigt att vara 
trygg i sin egen hållning och tradition för att därigenom kunna vara öppen, 
inlyssnande och ha beredskap till att lära nytt och lyssna till Andens tilltal. Så söker  
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vi oss vidare i ömsesidig respekt på vägen mot enhet i mångfald. Detta är också 
den grundläggande hållningen i den inomkyrkliga dialogen i Svenska kyrkans 
mångfald. Vi ser detta också i de pågående samtalen i den samlade evangelisk 
lutherska gemenskapen i världen. Charta Oecumenicas hållning om ömsesidig god 
vilja och ärligt uppsåt att göra motparten väl är en bra sammanfattning av Svenska 
kyrkans inriktning i dessa sammanhang.    
    Ja,  det  går  att  med  respekt  för  varandra  leva  sida  vid  sida  i 
lyssnande, lärande och tjänst. Om detta är vi helt överens. Detta dock i 
enlighet med de ramar och beslut som beslutats inom ramen för Svenska 
kyrkans ordningar tillkomna i demokratisk ordning. Detta samtidigt i 
öppenhet och lyhördhet för Guds Andes tilltal och kallelse in i varje ny tid 
och kontext.  
    Vi får gemensamt stämma in i Litanians (Sv Ps 700: I) bön i Stilla 
veckans verklighet “Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds Son, världens 
Frälsare, Herre Gud Du helige Ande. Förbarma dig över oss. Var oss 
nådig.” Detta i aning om påskens glädje och med påminnelsen om den 
kallelse som vi som kyrka har att tillsammans vittna om påskens under och 
livets seger i alla de sammanhang som vi är en del av och kallas in i.  
    Allt enligt uppdrag, Peter Lindvall, prost.  
Enhetschef Enheten för pastoral utveckling med ekumenik, Avdelningen för 
kyrkoliv Svenska kyrkan, Uppsala 
 
Specificerat svar med anledning av ditt svar på vårt öppna brev med 
överskriften ”Svenska kyrkan och långsiktig demokrati”. 
 

Tack för Ditt mycket vänliga brev! Vi tillåter oss dock att specificera 
avvikande mening i en del fall: 
1. Du talar om att Svenska kyrkan är en mångfaldskyrka som visar 
lyhördhet. Men mångfalden måste ha sina gränser. Att viga samkönade par 
är mot Bibeln och Guds vilja i skapelsen. Detta kan bli ett sluttande plan. 
Ska vi sluta i att tillåta månggifte? Lyhördhet är inte detsamma som att rätta 
sig efter det som är modernt för tillfället i samhället. Gör Kyrkan så, blir 
hennes budskap urvattnat och attraherar i n g e n till slut.  
2. I “fortlöpande samtal med andra traditioner” t.ex. genom religionsdialog 
bör man vara försiktig, så att man inte hamnar i synkretism. Jesus sa: – Jag 
är vägen, sanningen och livet. 
3. Du säger att Svenska kyrkans bestämmelser måste följas för att undvika 
splittring. Kristenheten i Sverige är redan splittrad genom frikyrkorna och 
Missionsprovinsen. Nu måste vi alla söka största möjliga enhet! För att de 
bibel- och bekännelsetrogna ska kunna vara kvar i Svenska kyrkan måste 
man inrätta icke-territoriella stift och biskopar som i Anglikanska kyrkan i 
England. Med andra ord måste vi bejaka frikyrkorna och Missionsprovinsen 
och dess biskopar.  
4. Du citerar Charta Oecumenicas hållning i fråga om ”ömsesidig god vilja 
och ärligt uppsåt att göra motparten väl”, och påstår att detta är en bra 
sammanfattning av Svenska kyrkans inriktning. Så är ju inte fallet! Se bara 
på alla avkragningar av präster, nej till prästvigning av dem som har den 
ursprungliga ämbetssynen, nej till icke-territoriella stift och biskopar. 
5. Du hyllar “den gemensamma ansvarslinjen” för kyrkopolitiker och 
präster. Den fungerar inte. Jesus valde endast män till att representera  
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honom Gud har alltså inrättat ett manligt ämbete. Med den gemensamma 
ansvarslinjen har biskoparna mist sin befogenhet. Biskopsämbetet behöver 
återgå till den apostoliska successionen för att återupprättas. 
    Det minsta ni kan göra är att tillåta två spår i ämbetsfrågan som i 
Anglikanska kyrkan och i Danmark och Norge. Säg nu inte att vi måste 
sända in en motion till Kyrkomötet. Den blir ju avslagen med en gång! Nej, 
nu måste Ärkebiskopen och biskopskollegiet agera!  
    Den gemensamma ansvarslinjen fungerar inte i enlighet med Bibeln, 
eftersom det är politikerna i Kyrkomötet som bestämmer. Kyrkomötet måste 
reformeras! Det minsta man kan göra är att låta Kyrkomötet bestå av 
biskoparna och 50 % präster och 50 % lekmän. År 1949 års förordning 
innebar 100 ombud varav 57 var lekmän (Bonniers lexikon). Biskoparna ska 
vara självskrivna och naturligtvis ha rösträtt!  
    Du säger så vänligt: “Ja, det går att med respekt för varandra leva sida vid 
sida i lyssnande, lärande och tjänst.” Men då måste Ärkebiskopsämbetet 
anstränga sig!  
 
Pingst 2021 
mvh  
från Jörlanda, Stockaryd, Hultsfred, Värnamo och Klippan.  
 
 
Lär känna engelska vänstift och församlingar! 
Svenska kyrkan står i kommunion också med Anglikanska kyrkan. 
Två församlingar i Lincolns stift (östra mellersta England med ca 1 miljon 
invånare och 480 församlingar - vänstift till Härnösand stift med 380 000 
invånare och 98 församlingar) som valt sin visitator (Engelska biskopsmötet 
satte 2014 en arbetsram med fem vägledande riktmärken, inklusive 
klagomur (!) 
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the_five_guiding_principles.pdf 
* The Benefice of St Mary and St Martin, Stamford, Saint Mary's Hill/St 
Mary's Place, Stamford. https://www.stamfordbenefice.com 
 

* St Nicholas, Skirbeck – a parish of the Society in Boston, Lincolnshire. 
Fishtoft Rd, Boston. https://skirbeckstnicholas.com 
 
 
Uttalande: Svenska kyrkan 20 år under KO 2000.  
 

Svenska kyrkans Fria Synod, Synodstämman 2020, 27 september. 
 

När Kyrkoordningen 2000 tog slutlig form skedde det på en sådan sekulär 
lagstiftnings grund där begreppet samvete inte har någon plats, en s.k. 
rättspositivistisk grund. Sverige har en sådan regeringsform sedan 1974 - en 
rättsgrund jämförbar med den sovjetiska - utan antydan till naturrättsliga 
inslag. Den s.k. naturrätten utesluter inte en högre rättsordning. Idag präglas 
svensk rätt mer och mer av EU rätten med naturrättslig tradition, bl.a. är 
FN:s barnkonvention antagen. 
 

Kyrkomötet formades av kyrkomötesbeslutet 1982, ett högsta beslutande 
organ efter modell av riksdagen. Förslaget om skiljande mellan stat och 
kyrka 1979 hade avvisats. Svenska kyrkans Fria Synod kom till som en  
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reaktion på 1982 års kyrkomötesbeslut. Riksdagen beslöt om Lagen för 
Svenska kyrkan 1998, SFS nr: 1998:1591. 
 

Svenska kyrkans Fria Synod vill 20 år efter att kyrkoordningen antogs föra 
fram att en kyrkoordning inom ramen för en rättspositivistiskt samvetslös 
lagstiftning är ohållbar och destruktiv för kyrkans inre liv. Kyrkans lära kan 
inte överprövas av en majoritet. 
 

Svenska kyrkans Fria Synod tillåter sig vädja till kyrkomötet att låta sig 
reformeras snarast och underordna sig kyrkans ämbete. 
 

Dag som ovan, Mötessekreteraren. 
 

Välkommen att stämma in i denna vädjan med en gåva, plusgiro 78 05 51 – 
8, eller i en kortare eller längre tids medlemskap. 
 
 
Vettiga gudstjänster? Kontaktpersoner I Själens Nöd: 
Hjälp att hitta vettig präst för liten mässa i närområdet, bikt m.m., 
medlemmar på rimligt avstånd - kontakta någon av nedanstående:  

Skåne/Blekinge: Lena A Artman 070 969 28 87 
Malmö: sr Gerd Svensson 070 874 39 

Kronobergs och Kalmar län: Christian Braw 0478 500 22 
Jönköpings län: Mattias Fjellander 0371 173 19 

Göteborg: Marie Persson 070 682 41 22 
Bohuslän: Carl-Henrik Karlsson 073 773 89 74 
Vadsbo kontrakt: Anders Ahlenius 0506 530 80 

Östra Östergötland: Kurt Enström 070 533 45 48 
Södermanland: Göran Hallberg 0151 303 04 (tidiga mornar) 

Södertörn: Stellan Bengtsson 070 648 52 08 
Västeråstrakterna: Anna-Karin Andersson 021 14 68 81 

Norra Värmlands kontrakt: Stig Löwenspets 070 606 41 01 
Dalarna: Bo Zetterlund 070 330 79 87  

Hälsingland: Ulf Allenbäck 070 776 54 84 
Mellersta Norrland: Gunvor Vennberg 073 824 01 16 

Norra Norrland: Mats Rondahl 0970 640 09 
 

Förbönspärmen uppdateras av prästen Göran Hallberg.  
Hör av dig om förbön för dig, din eller er församling, bibelstudie-
/gudstjänst-gemenskap, 0151 303 04 (tidiga mornar).  
 
Adressändring: Kassör Anders Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla. 
(Synodrådet 2019 beslöt att efter tre år utan medlemskap/gåva eller annat 
meddelande, tidigast januari 2023, tas adressen bort ur registret.) 
 
Syftesparagrafen som bön:  
– Vi ber, i bön om den Helige Ande efter Bibelns Ord på Svenska 
kyrkans bekännelses grund, att Herren ville befria, bevara och förnya 
Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka som 
söker den enhet Han bad om för att världen ska tro. I Jesu Namn 
Amen.  



 
Synodrådet 2020-2021 (20200927). 
Ordf. Jonas Nilsson (2021), Hjälmseryd, Ängshuset, 576 94 Stockaryd, 072 
931 83 42, nilsson.bja@gmail.com, v.ordf. Lars Gustafsson (2021) 
Träslövsläge. Ordinarie: Göran Hallberg (2023) Vingåker, John G Ogenholt 
(2023) Katrineholm, Boris Pahlm (fyllnadsvald till 2022) Stockaryd, Marie 
Persson (2021) Styrsö, Gunvor Vennberg (2021) Marstrand/Vännäs. 
Suppleanter: Gunnar Persson (2023) Göteborg, Kerstin Sidenvall Karlgren 
(2021) Kävlinge, Oscar Wessman (2023) Skara som även är  
 
Synodens Tankesmedjas tf debattredaktör och ansvarig utgivare, 072 251 27 
04, synodenstankesmedja@synoden.se 


