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 4 2020 
– Advent i pandemi. 



1. 
Betraktelse: Advent 
 

Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra 
träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att 
sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta 
hända, att Guds rike är nära. (Luk 21:29-31) 

 

Advent betyder ankomst. Och den som kommer är Jesus, och Han kommer 
med sitt rike. Under Advent rider Jesus först in som konung i Jerusalem i 
ringhetens gestalt. Andra söndagen handlar om hur Han kommer som 
konung i sin härlighet. Tredje söndagen firar vi hur Johannes Döparen 
vittnar om Jesu ankomst. Och på fjärde söndagen får vi följa hur Jesus 
kommer till Jungfru Maria och blir ett människofoster. 
    Jesus innehar de tre gammaltestamentliga ämbetena konung, präst och 
profet. I Advent fokuserar vi framför allt på Jesus som konung. Vad innebär 
det då att Jesus är konung och har ett rike? I nationalstaternas och 
demokratins tid tänker vi gärna ett rike som ett landområde med en folkvald 
regim. För att förstå Guds rike, bör vi i första hand tänka på en stam eller en 
klan, som är starkt knuten till sin ledare. I Guds rike är det kung Jesus som 
står i centrum. Guds rike kan beskrivas som den sfär av verkligheten som 
lyder under Jesus som Herre. När Johannes Döparen på tredje 
adventssöndagen frågar Jesus om Han är den som skall komma, svarar Jesus 
med att hänvisa till hur Han besegrar det onda: "Blinda ser, lama går, 
spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens 
budskap." (Matt 11:5). Att inlemmas i Guds rike är att svära sin trohetsed 
till Jesus. Och det är att följa Hans bud och ledning. Jesus å sin sida kommer 
då att regera över oss. Vi kan i våra liv få se hur Jesus besegrar sjukdom, 
lidande, demoner och död, på samma sätt som när han vandrade på jorden. 
Inte bara i symbolisk och överförd bemärkelse, utan på riktigt. 
    Liberalteologin har lyckats framställa Guds rike som en ganska diffus 
fantasi. Men Guds rike är något högst konkret. Jag liknade ovan Guds rike 
vid en nomadiserande stam. Det innebär inte att Guds rike inte har en plats. 
Men vi är ännu inte där. En bra liknelsen för Guds rike är Israels folk. När 
de vandrade genom öknen, såg det inte ut att vara så mycket till rike. Men 
de var på väg till Kanaans land, där de fick mjölk och honung; palats och 
tempel; makt, vishet och Gudskunskap såsom inget annat folk. På samma 
sätt är vi på väg till något större. Trots att vi tillhör Guds rike, lider vi 
alltjämt av sjukdom, möda, olyckor, tillkortakommanden och död. Detta år 
är coronapandemin ett särskilt påtagligt hot mot våra liv. Jesus kan segra 
över detta redan nu. Men en dag skall Han komma tillbaka och besegra allt 
detta på ett slutgiltigt sätt. Guds rike skall en dag ta konkret gestalt. 
    Att vara kristen är att leva i denna dubbelhet. Att i detta livet be om Jesu 
seger över våra motgångar och svårigheter, och att själva underordna oss 
Hans vilja. Men att också se fram emot och hoppas på Hans slutliga seger:  
 

När fikonträdet skjuter blad, jag väntar glad,  
på sommarns ljusa tider.  
Och när jag tidens tecken ser, i tron jag vet:  
mot Kristi dag det lider. 
När ångest svår kring jorden går, 
han närmar sig, att hämta mig,  
ur sorger, nöd och strider. (Sv. ps. 424:2)  

Gunnar Persson 



2. 
Från https://synoden.se/tankesmedja/ 
 

Tre senaste: 
55. Några begrepp för samtal mellan själar. 
https://synoden.se/onewebmedia/Na%CC%8Agra%20begrepp%20fo%CC%88r%20samtal
%20mellan%20sja%CC%88lar.%20JN.pdf 
54. Universum och himmelen.  
https://synoden.se/onewebmedia/Universum%20och%20Himmelen.pdf 
53. Dostojevskijs novell “Anteckningar från källarhålet.” 
https://synoden.se/onewebmedia/Hela%20livet%20kna%CC%88ppt%20pa%CC%8A%20n
a%CC%88san%20i%20Anteckningar%20fra%CC%8An%20Ka%CC%88llarha%CC%8Al
et%20en%20anti-utopists%20fo%CC%88rsvarstal.pdf 

Avdelning III Kyrka här idag. 
Nr 47. Tron i Corona-tider.  

https://synoden.se/onewebmedia/Tron%20i%20Corona-‐tider%20%281%29.pdf 
“Hela Världen är hotad av Corona-viruset. Kristna världen över ber emot 
hotet i många bönekedjor. Vad kan man tro om denna pandemi? Varför kom 
den? Jag tänker på Jesu liknelse om ogräset i Matt 13:24-30 FB. Tjänarna 
frågade sin herre: ‘Varifrån har då ogräset kommit?’ Mannen som sådde 
god säd i sin åker svarade: ‘En ovän har gjort det.’ Naturvetenskapen...” KS 
 
Adventsreflektion i pandemitid:  
 

Herre Jesus du som är den som hela världen bär, 
bär den tåligt på ditt kors där du utgav dig för oss. 
Nu vi vädjar, nu vi beder för dem och det folk de leder, 
de som väcker vårt förakt: Ledarna som du gav makt. 
 
Det är plågsamt Herre Gud, bryta mot ditt fjärde bud, 
bygga hus på lösan sand, snabbt gå under i sitt land. 
Skamligt nakna utan kläder, dock de står här, våra fäder. 
Inför faran gav de tappt, ledarna som du gav makt. 
 
Men du, alla fäders Far står för liv och hälsa kvar. 
Håll mig nära, håll mig varm - driv ut hatet ur min barm. 
Lär mig tryggt hos dig få gråta, hjälp mig slutligt att förlåta 
alla lögner som de sagt, ledarna som du gav makt. 
 
Du min Gud, gör allting väl, för jag fruktar för min själ. 
Landet där jag fötts och bott, svikit allt vad jag har trott. 
Vi var bäst i hela världen, staten tryggade välfärden, 
men nu för de oss till slakt, ledarna som du gav makt. 
 
Fast det var ju ändå oss makten utgick från förstås. 
Jag kan inte klandra dig för att de får styra mig. 
Nej de enda vi kan klandra är oss själva och varandra. 
Ner på knä de oss har bragt, ledarna som du gav makt. 

 
Nu vi står här vid ditt kors, Herde, du som dog för oss. 
Ytterst ditt liv stod på spel när vi alla gjorde fel. 
Under sjukdomarnas plåga brinner än din kärlekslåga. 
Låt den lysa oss, vår trakt, ledarna som du gav makt. 

 

Gunvor Vennberg, Domssöndagen 2020 



3. 
– Kan man då tänka julglädje under en pandemi?  
– Ja, därför att Jesus lever, också under pandemin. Han har redan överlevt 
den. Ljuset lyser i mörkret (Joh. 1:5). 
    Ibland förenklas julbudskapet till tanken att det var då som Gud kom till 
vår jord. Om inte den tanken får ett sammanhang leder den fel för den 
glömmer Guds närvaro sedan begynnelsen. Gud hade lovat vara med sitt 
folk också i svåraste kris. Alla evangelierna inleds med vad som föregick: 
Matteus med Abraham som prövades mer än någon annan. Markus med 
profeten Jesaja som prövade och tröstade mer än andra. Lukas börjar i 
Johannes Döparens födelse och evangelisten Johannes med Kristus i 
evighetens begynnelse! 
    Kyrkoårets kulmen i Första Advent kan leda fel. Advent är inte i första 
hand en omstart utan en landningsbana där återkomstens Herre till sist 
uppenbarar sig i krubban. Kyrkoårets drama kan också beskriva julen som 
tiden då Gud går ner i mänsklighetens botten - och domen hör dit - och 
påsken som tiden då Gud förenar en ny jord och ny himmel. Allt detta ryms 
t.o.m. inom veckans nyanser med söndagen som uppståndelsedagen och 
lördagen som dagen då vi väntar Guds ingripande. Vi hör tonen om 
söndagsmorgonen: Ljus av ljus o morgon stjärna (SvPsb 488). 
    Alla som drogs in i juldramat var mer eller mindre förberedda. Det gällde 
även sådana som inte själva betraktade sig som judar. De fromma nyttjade 
bönerna och generositeten. Många av de första kristna kom även från 
grupper utanför de tolv stammarna. Himmelen var inte långt borta för dem 
som levde med i gudstjänstgemenskapens böner även om man var långt från 
Jerusalem. Man bad med Bibelns bönbok Psaltaren. I de bönerna ryms allt 
mellan himmel och jord. Himmelens portar ställs mer eller mindre på glänt. 
Jungfru Maria hade lärt sig böner utantill. Marias lovsång (SvPsb 675, Luk. 
1:46–55) beror av Hannas lovsång, profeten Samuels mor (1 Sam. 2:1–10). 
Profetissan Hanna och Symeon bad ständigt i templet (Luk.2:25–38).  
    Jungfru Maria skakas när hon nås av budet att hon ska föda Guds Son. 
Det betyder att det himmelska ska komma i en människa. Simon talar om att 
ett svärd skulle gå genom hennes själ. Mötet med Gud i Advent präglas 
också av Johannes Döparen, botpredikanten som predikade omvändelse och 
syndernas förlåtelse. Det syns alltså två linjer i julen: när Gud kommer nära 
till dom och till glädje och tröst. Moder Teresas exempel förpliktar. Att 
ställas inför dödens hot buren av kärlekens blick är en del av evangeliets 
under.  
    Det är vackert när vi ser Jesus stå vid hjärtats port och bulta (Upp 3:20-
22), som vi läser i en av Första Advents läsningar. Men det är samtidigt 
skrämmande: Kristus utanför vårt hjärta som vill in! Denna Advent befarar 
många höra dödens ängel klappa på i förtid. Frukta mer för att inte öppna 
för den som brutit dödens udd än att krampaktigt försöka hålla döden borta. 
Jesus har brutit dödens makt och fört fram liv och glädje långt bättre än 
denna världens! Det finns hopp och glädje bortom pandemi och död, det 
hörs i lovsångstonerna. 

Första Advent 2020, Jonas Nilsson 
 
Lokalt: Kloster och kommuniteter, se särtrycket. 

– efter uttalandet av Svenska kyrkans biskopar oktober 2020 
Med anledning av biskopsmötets brev om Kloster och kommuniteter okt 
2020 har Synodrådets AU ställt några frågor till biskop Mikael Mogren i  



4. 
 
Västerås stift. (I Västerås stift finns bl.a. Heliga Treenighetens kommunitet i 
Rättvik och Östanbäcks kloster utanför Sala.)  
  

Hej  
 

Hur ser du som Västeråsbiskop på detta uttalande som en utveckling av 
relationen mellan stift och kommuniteter efter biskopsmötets 
klosterkännande 1990? Hur viktiga är kommuniteter i Västerås stift? 
 

– Det finns en rik nutidshistoria hos oss i Västerås stift när det gäller olika 
evangeliska kommuniteter och kloster. De två som lever idag är Berget i 
Rättvik och Östanbäcks kloster utanför Sala. I dagsläget finns det anledning 
att se ljust på framtiden, eftersom jag märker hur kommunitetsliv spirar ute i 
stiftets församlingar. Det finns behov av att leva nära Jesus tillsammans. Vi 
ska vara beredda på att gemenskaperna kan utveckla nya former, eftersom 
det är en ny generation.  
  

Kloster har inte sällan samlat människor som önskar mer gudstjänstliv än 
det som ofta finns i församlingarna och utgjort glödpunkter för viktig 
kyrkokritik. Kan en stiftsbiskop stötta en sådan kritik? 
 

– Kristen tro behöver gestaltas på många olika sätt. Det är klart att olikheter 
också kan bli grund till institutionskritik. Det är nödvändigt med kritik från 
olika håll, eftersom det skärper oss som har ansvar för kyrka och kristen tro. 
All kritik ska vara tillåten att framföra, och den som kommer med kritiken 
måste vara beredd att gå in i ett samtal där argumenten prövas. Då kan något 
verkligt spännande börja hända!  
  

Vad kan du som biskop göra för att underlätta för kommunitetsliv och 
kloster i ditt stift?  
[Frågan modifierades utifrån AU:s ursprungliga: Kan Västerås stift ge kyrkoherdar 
en baskunskap om vad en kommunitet är och hur en sådan relation kan 
respekteras?] 
 

– Goda relationer är viktiga, liksom att tala väl och sant om varandra. När 
jag är ute i församlingarna får jag ibland höra tankar om kommunitetsliv 
som finns i bygden. Då försöker jag uppmuntra till fortsättning. 
Överhuvudtaget är det betydelsefullt att den lokala församlingen finns med i 
kommunitetens självförståelse, och även tvärtom: Församlingen kan ha 
mycket utbyte av en kommunitet. Där kan jag som biskop vara en brygga.  
  

Kan gemenskaper i Västerås stifts som väljer en annan än stiftsbiskopen 
ändå förbli kyrktrogna?  
 

– Präster och diakoner kan inte välja bort sin stiftsbiskop. Vigningstjänsten 
står under biskopens och domkapitlets tillsyn, och detta går inte att skilja 
från en biskops andliga ledarskap. Samtidigt är det självklart att oavsett om 
det gäller en familj eller en kommunitet, så hämtar vi vår inspiration från 
olika håll. Det står varje människa fritt.  
 

Förtroendet mellan kloster/kommuniteter och stiftets biskop kan bära frukt. 
Det finns mycket glädje att hämta i den relationen, för båda parter. Det vet 
jag av egen erfarenhet.  
 

Tack. Mvh Jonas Nilsson, Lars Gustafsson och Gunvor Vennberg  
 

För uttalandet 2020, se:  
 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/Kloster_Kommuniteter_BM_201020.pdf 
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Ett uttalande av Svenska kyrkans biskopar BM jan 1990: 
 

I många evangeliska kyrkor i olika länder har människor, som vigt sina liv 
åt Kristus, känt en kallelse att leva i förpliktande gemenskap. De har bildat 
kommuniteter och kloster, som många gånger blivit till stor välsignelse för 
det andliga livets fördjupning, det kristna tjänandets förnyelse och som 
tecken för kyrkans synliga enhet. 
    Inom Svenska kyrkan finns några kommuniteter av olika tradition. De har 
betytt mycket som uttryck för kyrkans fromhet och tjänst bland utsatta 
grupper i samhället. Biskoparna uttrycker sin glädje över detta och vill 
utveckla relationen mellan stift och kommuniteter. 
    Ett liv i förpliktande gemenskap är en autentisk livsform och ett levande 
vittnesbörd i en evangelisk kyrka. Att bära fram sitt liv i utgivande tjänst, 
lovsång och bön är en kallelse för var och en som döpts till Kristus. 
Människor som tillsammans söker fullgöra denna kallelse inom ramen för 
en gemensam regel, kan – med Guds nåd – tjäna som förebilder i lydnad 
och tro. Men de får också mer än andra erfara sin egen otillräcklighet och 
bära kyrkosplittringens smärta. 
    I vår längtan efter kyrkans förnyelse genom den Helige Ande ber vi att: 
Gud som kallar människor till ett liv värdigt Kristi evangelium,  
skall bevara dem i kärlek och trofasthet,  
så att Gud blir ärad och kyrkan blir en förgård till Guds rike. 
 

Biskopsmötet 17 januari 1990  
 

jfr. https://www.linkopingskloster.se/biskopsmotets-officiella-klostererkannande-1990/ 
 
 (Med mottot ‘solsken eller ösregn’ tecknas olika trakter i kyrksverige, 
mycket värdefullt med bidrag och tips!) 
 
Upprop:  
Öppet brev till Svenska Kyrkans Ärkebiskop och till Kyrkostyrelsen 
SVENSKA  KYRKAN  OCH  LÅNGSIKTIG DEMOKRATI 

Den vanliga bekännelsetrogna kyrkobesökaren behöver göra sin röst hörd i 
frågan om de s.k. ”avkragningarna”. Många fler kan stämma in! 
     I tidningen Världen Idags extra magasin för mars 2020, med temat 
”Arvet från Aten, Rom och Jerusalem”, finns en artikel med titeln ”Antiken 
och kristendom avgörande för demokratin”. Där kan man läsa om hur den 
kristna traditionen, de kristna värderingarna samt det antika arvet haft 
betydelse för demokratins framväxt.  
    Den svenske professorn i statsvetenskap Claes G. Ryn, som sedan flera 
decennier är verksam i Washington DC, citeras: ” Den klassiska och kristna 
traditionen har betonat vikten av att sträva efter att bli en bättre människa. 
Den har betonat laglydighet, omsorg om nästan, att behandla andra med 
respekt och tolerans”. Professor Ryn framhåller vad demokrati betyder: ”Att 
tjäna hela folkets bästa, det allmänna, att höja sig över kortsiktiga 
särintressen. En god demokrat lyssnar på andra, tar hänsyn till hela 
samhället,  sammanjämkar, lägger band på egna intressen. För att klara en 
sådan uppgift krävs skolning och självdisciplin”. 
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    De flesta medlemmarna i Svenska Kyrkan accepterar kvinnliga präster, 
dock inte alla. Det finns en minoritet, de som har den äldre ämbetssynen. De 
vill hålla samman och älskar Svenska Kyrkan, och har därför inte gått ur 
den. Präster med traditionell syn vad gäller ämbete och äktenskap följer sitt 
samvete och känner sig illa behandlade. I ett omvärldsperspektiv är Svenska 
Kyrkan diktatorisk som förbjuder dessa präster att inneha tjänst. I de stora 
kyrkorna, den katolska och den ortodoxa, finns inga kvinnliga präster. 
    Vår kyrka befinner sig i teologiskt förfall. En känd författare skriver: ”En 
Herrens tjänare bör vara fri från människofruktan och från behovet att bli 
populär och värdesatt om han ska kunna se och möta de verkliga behoven 
– och inte blott de som ligger på ytan”. 
I ämbetsbeslutet från 1958 markerades att de som inte kunde acceptera den 
nya ordningen skulle ha en given plats. Detta var demokratiskt. Det måste 
betonas, att detta inte bara gällde präster utan också biskopar, 
prästkandidater, kyrkoråd och vanliga bekännelsetrogna kyrkobesökare. 
(Bekännelsetrogna = De som har Bibeln och Svenska Kyrkans 
bekännelseskrifter som rättesnöre.) 
    Att ”avkraga” präster som inte kan acceptera beslut som upphäver 
tidigare besluts förutsättningar, (samvetsklausulen 1982) eller att allt ska ses 
könsneutralt (’oavsett kön’ 2000) är diktatoriskt och kärlekslöst. Vill ni inte 
att det ska bli en kyrka och en Herre? Ska vi vara ekumeniska i 
förhållande till andra kyrkor men diktatoriska inom Svenska Kyrkan?  
    I den Anglikanska Kyrkan har man respekt för minoriteten, här finns två 
spår, i stället för ett som i Sverige. I norska och danska kyrkorna har man 
också respekt för dem som har den äldre ämbetssynen.  
    Förutom att tillåta två spår genom en ändring i kyrkoordningen skulle 
Svenska Kyrkans Kyrkostyrelse t.ex. kunna uttrycka sin uppskattning av 
Missionsprovinsens extra biskopar och värna tanken om en   EFS-biskop. 
De dubbelanslutna EFS-medlemmarna är nu (2016) 36711 personer enligt 
Erika Willanders bok (Myndigheten för stöd till trossamfund). 
    Den kristna kyrkan i Europa är i fara. Såväl Charta Oecumenica som 
Kyrkornas Världsråds Specialkommission av den 26 augusti – 3 september 
2002 förespråkar, att de spänningar som de skilda uppfattningarna i 
ämbetsfrågan innebär bearbetas med ömsesidig god vilja och ett ärligt 
uppsåt att göra motparten väl. (Ur Bo Branders brev till Svenska Kyrkans 
Ansvarsnämnd, Svensk Pastoraltidskrift nr 20, 2006.) Det går att med 
respekt för varandra leva sida vid sida. Det har många av oss upplevt bevis 
för.   
Med Litanian får vi be till Gud: Bevara oss för uppror och splittring!  
 

I november 2020, med utmärkt högaktning 
Magdalena Johnsén, adjunkt i franska och engelska, Jörlanda 

Jonas Nilsson, doktorand i bibelvetenskap i Åbo/Lund, Stockaryd 
Elsie Andersson, pensionär och fyrabarnsmor, Hultsfred 

Håkan Sunnliden, präst och författare, Värnamo 
Ann Lång, jur. kand., Klippan 

Samtliga är medlemmar både i Svenska Kyrkan och i Svenska Kyrkans Fria 
Synod.  
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Hälsning från ordförande  
För Synodvänner är restriktioner inget nytt. Vi har levt med restriktioner i 
30 år. De nu gemensamma offentliga påbuden ger oss snarare möjlighet att 
pröva små lösningar utan att behöva tyngas av samvetsfrågor hur mycket vi 
egentligen kollat av alternativ.  
    Goda herdar kan pröva större lösningar t.ex. i form av drive-in mässa med 
liturgin i bilradion. Vilken prost har hyrt in de annars arbetslösa 
scenfirmorna för jättehögmässa på närmaste motsvarande fotbollsplan? Via 
storskärm och konserthögtalare? Formerna för eventuell distribution bör 
betänkas. Få träffar rätt direkt. Dagens kyrkas ovana att utgå från 
högmässan som församlingens nav och källa blir smärtsamt uppenbar.  
    Den annonserade höstsamlingen i Göteborg om att fira mässa i mindre 
lokal än kyrkolokal, fick förstås skjutas framåt. Men vi är glada för 
Lundabesöket efter sommaren och stämman i slutet av september.  
    I oktober gjorde biskopsmötet ett uttalande om kloster och kommuniteter. 
Vi kunde läsa och samtala om det i rådets novembersammanträde. Biskop 
Mikael Mogren Västerås stift har vänligen svarat på frågor som det finns 
anledning att följa upp, se lokalt i denna hälsning och särtrycket. Ett intryck 
av uttalandet är en svag medvetenhet om att kloster ofta(st) inte har 
stiftsbiskopen som sin visitator. Uttalandet 1990 tycks vara mer medvetet 
om en relation mellan stift och kommuniteter. Ämbetsbärare i kommunitet 
väljer inte bort stiftsbiskop men prioriterar först det lokala. Det kan bli en 
komplikation om ämbetsbärare i kommuniteter ska göra tjänst i 
församlingar men det måste inte bli så. Vi påminns om biskop Bertil 
Gärtners betydelse också i detta. Han blev visitator för flera av 
kommuniteterna. Oktoberbrevet skriver istället in ytterligare en konflikt vad 
gäller prästvigning av kvinnor men tar det inte längre än att skuldbelägga de 
romersk-katolska kontakterna. Men öppningar finns! Kyrkan är större. De 
olika kommuniteternas gemenskaper kan uppmuntras söka visitator som kan 
möta dem där de är. Här finns idag möjligheter med bl.a. den Engelska 
kyrkans stadgade ordning om respekt också för traditionalister.  
    Synoden blev en sådan temporär lösning. Nyckeln var återigen biskop 
Bertil. Med och genom Synoden kunde han bli biskop för alla som var 
isolerade och ifrågasatta samtidigt som visionerna som tog form också blev 
tillgängliga i alla stiften. Om inga andra kallar på biskop så är det tydligt att 
traditionella kommuniteter gör det. Om biskopsmötet blundar också för 
dessa behov är de kommuniteter som inte i första hand identifierar sig som 
lutherska i Svenska kyrkans tradition efter 2000 ett minne blott, d.v.s. större 
delen av dem som en gång bar upp visionen. Då blir biskopsbrevet ett 
avskedsbrev. (Jfr. Sven-Erik Brodds sammanfattning 1972 Evangeliskt klosterliv i 
Sverige)       
    Synoden tydliggör genom sin existens obegripligt nog ännu en tro på 
framtida existensutrymme. I det arbetet är ditt medlemskap viktigt även om 
det kommer i slutet av året, 200:- plusgiro 78 05 51 – 8. En trend kan vara 
att betala in vartannat år. Om fler gjorde så skulle det stärka (förutom att 
man mister rösträtten lika ofta). En variant kan vara att markera 
medlemskap för flera år åt gången eftersom osäkerheten om jag betalt 
årsavgiften eller inte ofta infinner sig. Så även för er ordförande. Tack för 
ditt stöd!        Mvh Jonas Nilsson. 
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Lär känna engelska vänstift och församlingar! 
Svenska kyrkan står i kommunion också med Anglikanska kyrkan. Engelska 
biskopsmötet satte 2014 ramen om fem vägledande riktmärken för att 
respektfullt säkra även traditionalisters existensutrymme och utveckling, se 
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the_five_guiding_principles.pdf 
 

    Två församlingar i Glouchester stift (Englands västkust - vänstift till 
Västerås stift) som valt sin visitator: 
* All Saints Pitville, All Saints Road, Cheltenham, 
https://www.achurchnearyou.com/church/14264/ 
Se församlingens egen hemsida med fin hälsning av f Robert (23/3). 
* St Davids Church, (Church Street), Moreton in Marsh,   
   Gloucestershire, https://www.stdavids.online/home 
 
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 
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 

Östra Östergötland: Kurt Enström 070 533 45 48 
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Södermanland: Göran Hallberg 0151 303 04 (tidiga mornar) 
Södertörn: Stellan Bengtsson 070 648 52 08 
Stockholm: Hans Gustafsson 070 594 75 68 

Kåre Strindberg 070 670 59 68 
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).  
– 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. I Jesu Namn 
 

Adressändring: Kåre Strindberg, Gröndalsv. 110, 117 68 Sthlm. (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 


