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Upphöjd för våra synders skull
Uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull

Vi är mitt inne i påskens förberedelsetid,
fastan, och närmar oss med förväntan
själva påskhögtiden. Under påsken
får vi i tacksamhet och glädje ta emot
sanningen om att Gud försonade världen
med sig själv och därmed gav oss alla
hopp om evigt liv, hopp om att vi aldrig
någonsin behöver dö. Jesus hade före
denna hans sista påsk i Jerusalem varnat
sina lärjungar: ”Om någon vill följa
mig, skall han förneka sig själv och
ta sitt kors på sig och följa mig.” Inför
vandringen upp till Jerusalem tog Jesus
de tolv lärjungarna åt sidan och sa till
dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och
allt som genom profeterna är skrivet om
Människosonen skall gå i uppfyllelse.
Han kommer att utlämnas åt hedningarna.
De skall håna och skymfa honom, gissla
honom och döda honom, och på den
tredje dagen skall han uppstå.”
På Palmsöndagen red Jesus in i Jerusalem
och folket som kantade färdvägen ropade:
”Hosianna, Davids son! Välsignad är han
som kommer i Herrens namn, Hosianna
i höjden!” Så skulle dessa välkomstord
en kort tid därefter förvandlas till ropen:
”Korsfäst honom!”
Sista veckan av sin verksamhet ägnade
Jesus åt att undervisa i templet. När påsken närmade sig på allvar sa han till sina
lärjungar att de skulle ställa i ordning för
högtiden. I ett rum på andra våningen
i ett hus i Jerusalem åt Jesus den sista
påskmåltiden under torsdagens kväll tillsammans med de tolv.

Det var under den efterföljande natten
som Jesus skulle bli förrådd och nu under måltiden tog Jesus ett bröd, tackade
Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och
sa: ”Tag och ät! Detta är min kropp, som
är utgiven för er. Gör detta till minne av
mig”. På samma sätt tog han bägaren,
tackade Gud och gav åt dem och sa:
”Drick alla av den. Denna bägare är det
nya förbundet i mitt blod, som är utgjuten för er till syndernas förlåtelse. Så ofta
ni dricker av den, gör den till minne av
mig.” Jesu ord: ”Gör detta till minne av
mig”, visar att han avsåg att nattvarden
skulle firas, inte bara av de lärjungar som
var samlade i Jerusalem den natten utan
av alla kristna i alla tider.
Paulus tillägger: ”Så ofta ni äter detta
bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” Mycket kan sägas om detta sakrament där bibeln gör klart att i sakramentet
äter vi bröd och dricker vi vin: ”Ni äter
detta bröd och dricker av denna bägare.”
Men en mycket större gåva läggs i sakramentet: ”Tag och ät. Detta är min kropp.
/...../ Drick alla av den. Ty detta är mitt
blod, förbundsblodet som är utgjutet för
många till syndernas förlåtelse.”
Jesus säger att han ger oss sin egen kropp
och sitt eget blod med de jordiska tingen.
Jesu kropp, som på korset skulle utges
i döden för oss är verkligen närvarande
i brödet. Hans blod som blev utgjutet
för att vi skulle bli återlösta är verkligen
närvarande i vinet.

Foto: Kristina Strand Larsson
Redan följande dag skulle påsken genom
hans egen död få sin uppfyllelse. Ordet
påsk är hämtat från det hebre-iska
namnet ”nog” (pesach) som betyder
”passera” eller ”gå förbi” och tydligast
pekar ordet på den judiska innebörden
– under fångenskapen i Egypten gick
ängeln förbi de israelitiska bostäder vars
dörrposter hade målats med lammets
blod.
Samma natt bad Jesus i Getsemane:
”Ske din vilja!” Han blev förrådd och
fängslad, ”för att profeternas skrif-ter
skulle uppfyllas.” Jesu eget folks högsta
domstol, ’Stora rådet’, förklarade honom
skyldig till hädelse, då han hade sagt att
han var Messias Guds son. Då Stora rådet
eller någon annan judisk sammanslutning
inte hade rätt att verkställa dödsstraff
förde man Jesus till Pontius Pilatus, den
romerske landshövdingen. Inför Pilatus
anklagades Jesus för att förleda det
judiska folket, för att förbjuda judarna
att betala skatt till kejsaren och för att
han gav sig ut för att vara Messias, en
konung. Efter viss vånda dömde Pilatus
Jesus till döden genom att utlämna Jesus
till sina egna (översteprästerna och
folket) för att korsfästas.
Jesus korsfästes, dog och blev begraven.
Varför? Jesus befanns inte ansvarig
för överträdelse av någon straffrättslig
norm. Pilatus kunde inte finna honom
skyldig men dömde honom ändå till
döden genom att lämna ut honom till
att korsfästas, ”korsfäst honom, korsfäst
honom”.
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Varför blev han korsfäst? Han blev
frestad i allt som vi, men utan synd. Han
var genomborrad för våra överträdelsers
skull, slagen för våra missgärningars
skull. Straffet hade lagts på honom för
att vi skulle få frid, och genom hans sår
blev vi helade. All vår skuld lade Herren
på honom, trots att vi alla gick vilse som
får och trots att var och en gick sin egen
väg. När Johannes döparen fick se Jesus
komma sa han: ”Där är Guds lamm, som
tar bort världens synd.” Jesus led och
dog i vårt ställe. Jesus bar straffet för
våra synder. Paulus säger: ”Ty Gud var
i Kristus och försonade världen med sig
själv. Han tillräknade inte människorna
sina överträdelser/...../ Den som inte
visste av synd, honom har Gud i vårt
ställe gjort till synd, för att vi i honom
skulle stå rättfärdiga inför Gud.”
Gud hade utgett sig själv genom att anta
en tjänares gestalt då han blev människa.
Han som till det yttre var som en
människa ödmjukade sig och blev lydig
ända till döden – döden på korset. Detta
resulterade i att Gud gav Jesus all makt
och myndighet. Han steg ned i dödsriket
för att utropa sin seger över djävulen.
Han återuppstod som den förste från de
döda. Han steg upp till himmelen.
Han sitter på Faderns högra sida och
Han kommer åter för att döma levande
och döda.

Paulus skriver att Gud gav Jesus namnet
över alla namn, för att i Jesu namn,
alla knän ska böja sig, i himlen och på
jorden och under jorden, och alla tungor
bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus
Kristus är Herren.
När lidandet på korset för vår frälsning
var slutfört steg Jesus ned till dödsriket.
Gjorde han det för att lida? Gjorde han det
för att ge de fördömda en sista möjlighet
till omvändelse? Det är bestämt om
människan att hon en gång ska dö och
sedan dömas. Det är endast under sin
livstid som människan har möjlighet att
bli omvänd. Vi kan tänka oss att syftet
med Jesu nedstigande till dödsriket var
att han som segrare över väldena och
makterna fick triumfera inför fienden.
Paulus skriver: ”Han har klätt av väldena
och makterna och förevisat dem offentligt,
när han på korset triumferade över dem.”
På tredje dagen uppstod Jesus igen ifrån
de döda. Varför är hans uppståndelse så
betydelsefull?
Det var bara Jesus Kristus som kunde
säga: ”Jag ger mitt liv för att sedan ta
det tillbaka/...../ Jag har makt att ge det,
och jag har makt att ta det tillbaka.”
Jesus blev alltifrån uppståndelsen från de
döda genom helighetens Ande bevisad
vara Guds son. Jesus utlämnades och
upphöjdes för våra synders skull och
han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses
skull.

Gud har därmed förklarat oss rättfärdiga
i hans ögon och himlens port står
därmed öppen. Vi har ett säkert hopp
om att också vi ska uppstå. ”Men nu
har Kristus uppstått som förstlingen av
de insomnade.” Han gav sina lärjungar
och därmed också oss denna försäkran:
”Jag är uppståndelsen och livet. Den
som tror på mig skall leva om han än
dör, och var och en som lever och tror på
mig skall aldrig någonsin dö.” Så får vi
sammanfatta att genom sin uppståndelse
på påskdagen visade Jesus att han är
den allsmäktige Gudens Son, att han har
återlöst oss och gjort oss rättfärdiga och
att också vi ska stå upp från de döda.
Låt oss över måttan glädjas åt påskens
under och låt oss begrunda den frid och
seger som Herren ger oss. ”Gud sina
barn i Jesus Krist, vill hjälpa från all nöd
och brist. Halleluja vi sjunger här, lov,
pris ske Gud, vår Fader kär !” (Luthersk
psalmbok).

Text Anders Nordberg
förbundsordförande
Foto BLM

GLASBLOCK

Bergdala glasbruk som har levererat glasblocken med förbundets logga kan inte längre leverera. Vi söker ny leverantör men för
tillfället är lagret slut och tills vi finner en ny leverantör går det inte att beställa i förbundsnutiken.
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NÄ R MARE GUD

” M in vä n är m i n o c h j ag är h an s”
Då detta nummer av Lekman i kyrkan
utkommer, närmar sig i Lund något
som kallas HT-dagarna. Det är ett årligen återkommande evenemang vid den
humanistiska och teologiska fakulteten,
då ett antal kortföreläsningar erbjudes
den intresserade allmänheten. Dagarna
brukar ha ett sammanhållande tema, som
belyses utifrån olika infallsvinklar. I år är
temat Nära relationer. Det har därför blivit aktuellt för mig att fundera över, hur
detta tema skulle kunna belysas utifrån
ett teologiskt perspektiv.
Naturligtvis har såväl kristendomen som
andra religioner mycket att säga angående nära relationer människor emellan. På
dessa rader vill jag emellertid meditera
något över närrelationen till Gud själv
sådan den beskrivs inom den kristna traditionen.
Trots att Gud tänkes bo i ”ett ljus dit
ingen kan komma” (1 Tim. 6:16), omtalas redan i Gamla testamentet några personer som anses ha levat i en utpräglad
närrelation till Gud. I 1 Mos. 5:22,24
sägs om en man som heter Hanok och
som kommit att spela en stor roll inom
den judiska mystiken, att han vandrade i
umgängelse med Gud och att man sedan
inte såg honom mer, eftersom Gud tog
honom bort. Detta har tolkats så, att han
slapp att dö och i likhet med Elia blev levande borttagen från jorden (Hebr.11:5).
Även Mose anses ha umgåtts med Gud
på ett exceptionellt förtroligt sätt. Herren
talade med honom ansikte mot ansikte,
såsom när den ena människan talar till
den andra (2 Mos. 33:11). Efter att hans
död skildrats, heter det om honom: ”Men
i Israel uppstod icke mer någon profet
sådan som Mose, med vilken HERREN
hade umgåtts ansikte mot ansikte” (5
Mos. 34:10).
I Nya testamentet är naturligtvis Jesus
själv den som står i en alldeles unik
närrelation till Gud, så att han t.o.m.
kan säga: ”Jag och Fadern är ett” (Joh.
10:30). En närrelation till Gud vill Jesus förmedla även till sina lärjungar. I
gemenskapen med honom anser sig de
första kristna ha rätt att tilltala Gud inte
bara med det högtidliga ordet ”Fader”
utan även på det lilla barnets förtroliga
sätt med användning av ordet ”Abba”
(Rom.8:15; Gal.4:6).

Beträffande sin egen relation till lärjungarna säger Jesus, att han vill kalla dem
inte bara tjänare utan vänner. Detta aktualiseras i år för oss på den femte söndagen i påsktiden (den 28 april), då evangelietexten är hämtad från Joh. 15. Den
vänskapsterminologi som där möter för
tankarna till den bok i Gamla testamentet
som spelat en alldeles speciell roll för de
s.k. kristna mystikerna, nämligen Höga
Visan, där ”bruden” säger om ”brudgummen”: ”Min vän är min och jag är hans”
(Höga Visan 2:16), vilket går igen i en av
våra sommarpsalmer (Sv. ps. 201 vers 5 ).
Bernhard av Clairvaux, som levde på
1100-talet och räknas till de medeltida
kristna mystikerna, utlägger Höga Visan
så, att den syftar både på förhållandet
mellan Kristus och den enskilde kristne
och på förhållandet mellan Kristus och
hela den kristna kyrkan.
De kristna mystkerna har ofta talat om
något som de kallat unio mystica ( den
mystiska föreningen). Den har i allmänhet varit tänkt som en upplevelse som
man kan nå fram till efter att ha gått
igenom förberedande stadier, vilka kallats rening och upplysning. Ibland (t.ex.
hos Meister Eckehart på 1300-talet) har
denna förening setts som ett själens uppgående i Gud, jämförbart med en vattendroppes uppgående i världshavet. Ett
sådant tänkesätt, som av Nathan Söderblom förbindes med vad han kallar oändlighetsmystik, har nog egentligen utomkristna, inte minst nyplatonska rötter. I
kristendomen finns en positiv värdering
av personligheten samt en klar åtskillnad
mellan Skaparen och det skapade. Kristendomen passar därför bättre samman
med vad Söderblom kallade personlighetsmystik, i vilken det visserligen är
fråga om en innerlig gemenskap mellan
människan och Gud men där samtidigt
en gränslinje upprätthålles mellan de
båda, så att gemenskapen kommer att
präglas av ett jag-du- förhållande.
Luther talar i sin lilla skrift En kristen
människas frihet från 1520 i likhet med
många mystiker om förhållandet mellan
den kristne och Kristus som ett äktenskapligt förhållande.

Den nära relation som råder mellan Kristus och den som förlitar sig på honom
innebär enligt Luther, att ett saligt byte
äger rum dem emellan, så att den kristne
får lämna ifrån sig det som är hans eget,
synden och orenheten, som Kristus tar på
sig i hans ställe, och i stället ikläda sig
det som hör Kristus till, rättfärdighet och
renhet.
Även inom lutherdomen har begreppet
unio mystica kommit till användning.
När man, t.ex. inom den lutherska ortodoxin på 1600-talet, laborerade med
detta begrepp, var det emellertid inte
för att därmed beteckna en speciell upplevelse, som bara vissa kristna når fram
till. I stället menade man, att det handlar
om en faktisk närrelation till Gud som
varje kristen äger och som upprättas i
samma ögonblick som den frälsande tron
på Kristus upptändes i människans hjärta. Då människan genom denna tro tar
emot syndernas förlåtelse och får Kristi
rättfärdighet sig tillräknad, tar Kristus
sin boning i människans hjärta, så att
hon kommer att vara i honom och han i
henne. För detta synsätt kunde man finna
stöd på många ställen i Nya testamentet, både i texter som handlar om att de
kristna är lemmar i Kristi kropp (se t.ex.
1 Kor. 12:27) och i utsagor som handlar
om att Kristus är i de troende (se t.ex.
Joh. 14:20).
För de första kristna innebar det en tröst
att tänka på, att han som var i dem var
större än den som är i världen (1 Joh.
4:4). Paulus vill därför att medvetenheten om närrelationen till Kristus skall
hållas levande i församlingen, så att de
kristna inte dukar under i de prövningar
som möter dem (2Kor. 13:5-6).
Rune Söderlund
teol. dr.

Teol. dr. Rune Söderlund
är en av talarna vi Riksmöte Norr den 10 - 12
maj i Härnösand på Vårsta konferenscentrum
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HÄNG MED
OCH PÅVERKA
SVERIGE
Skicka in talongen eller kontakta oss via tel: 018-430 40 50,
fax: 018-430 40 01 eller e-post: kundtjanst@varldenidag.se

Prenumerera
på Världen idag!
� 3 månader 269 kr (ord. 519 kr)
� 1 månad webbtidningen gratis
Erbjudandet gäller fram till den 31 augusti och för hushåll som
inte har prenumererat på Världen idag de senaste 6 månaderna.
Efter provperioden avslutas prenumerationen automatiskt.
Namn: ________________________________________________________
Adress:________________________________________________________
Postadress: ____________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________
E-post: _______________________________________________________

www.varldenidag.se
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Ekumenisk gudstjänst i Sorsele
o

”Kakfrossa”

När det våras är det en verklig fröjd att få
styra kosan söderut mot Sveriges södra
delar men lika underbart, minst, är det att
under den friska, kritvita vintern få vända motorhuven mot norr. Den fantastiska
skönhet som naturen bjuder på tar andan
ur mig. Många kan tycka att gråskala
signalerar tristess men för mig är det en
skönhet med lugn och harmoni.
Liksom 2011 fick jag en glädjande inbjudan, att nu i december få följa upp resultatet av förra besöket.

Sedan dess har kåren fått tio nya medlemmar så alla olyckskorpar som kraxar
om dåliga tider och medlemstapp kanske
inte ska vara så snabba att dra förhastade
slutsatser. I Sorsele är framtidsutsikterna
ljusa och humöret är på topp bland medlemmarna. I år samlades vi andra advent
till ekumenisk gudstjänst. Det var Sorsele församling och Filadelfiaförsamlingen
som deltog i gudstjänsten i Sorsele där
många hade samlats. Kombinationen av
en välvilligt inställd kyrkoherde,

Fr v Kårordförande Tora Linder, Birgit Johansson och Ingrid Cronqvist

Erik Hugo Johansson och församlingskåren blir en styrka. Många församlingar
har insett vikten av att ha ett fundament
av medlemmar som vill engagera sig utöver det vanliga. När jag besökte Uppsala
i höstas vid kyrkomötets öppnande insåg
jag, efter många samtal med deltagarna,
att många inser att frivilligarbetare inom
kyrkan är framtiden.
Naturligtvis tycker inte alla det, det finns
motstånd lite här och där men min förhoppning för framtiden är att man inte
skall se Lekmannaförbundet som en
konkurrent utan som en resurs.

Sara Hälleberg färdignjuten av kakfrossan
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Sju sorters kakor? Det räckte inte, totalt var det arton sorters kakor och det ställde till ett dilemma. En av varje krävde ett stort
utrymme så det blev till att välja.
Lekmannaförbundets medlemmar är
den grupp som mest frekvent nöter våra
kyrkbänkar och som verkligen brinner
för Svenska kyrkan. Kyrkoherdar som
Erik Hugo Johansson är vad varje engagerad lekman drömmer om.
Sorsele församlingskår med sin dynamiska ordförande Tora Linder och hennes ”tanter” som hon säger måste även
de vara en dröm för en hårt arbetande
kyrkoherde. Där har han sin kärntrupp
och sina vapendragare. Vad skulle man
göra utan ”tanterna” när det krisar eller
när kyrklunchen är i farozonen.
Ekumenisk gudstjänst och ”kakfrossa”
ett oslagbart koncept för ett kakmonster som jag. Tydligen finns det många
kakmonster i Sorsele med tanke på alla
gästerna. Gun Larsson, Ingrid Cronqvist,
Birgit Johansson, Janet Sandström, Mary
Jonsson och Tora Linder var damerna
som hade trollat fram de välsmakande
konstverken. Det var 15 sorter med 60 st
av varje sort, så det blev 900 kakor som
fanns på bordet. Vi fick först en högtidlig gudstjänst i kyrkan med predikan av
Kjell-Göran Westerberg, pastor i
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Filadelfiaförsamlingen med många deltagare och så kyrkkaffe med alla kakorna i församlingsgården så det blev både
andlig och lekamlig föda och stor gemenskap. Församlingskårens medlemmar gör stora insatser för församlingen
och lägger ner många timmars arbete för
att många skall känna sig välkomna.

Dagen till ära överlämnades ett bårtäcke
vävt av tre av färsamlingskårens medlemmar Greta Andersson, Ulla Eriksson,
Marianne Rosberg. Bårtäcket är vävt
i Sorseles färger och pryds av ett brett
band. Materialet hade skänkts av PRO.
Församlingskåren har en mängd aktiviteter och samlas 10 -12 gånger per år.

Fr v Greta Andersson, Ulla Eriksson, Marianne Rosberg med det nyvävda bårtäcket
som damerna hade vävt och PRO skänkt materialet.

LEKMAN I KYRKAN

Oavsett väder håller man ihop, umgås,
planerar och stöttar varandra. Människor
i sameland är av tuffaste virke och som
fjällbjörken är man seg. Man kan böja
sig men knäckas kan man inte. Här är
man med och aktiv till långt över nittioårsåldern. Församlingskårens årsberättelse är som en roman. Vilken aktivitet!
Vilken insats och vilken guldgruva för
församlingen. Vem skulle göra allt det
jobbet om inte tanterna i församlingskåren fanns, jag det kan man undra?
I dessa tider när receptböcker och kokböcker står i rader i kökens bokhyllor så
undrar jag om man inte skulle publicera
en med matlagnings- och bakrecept som
kommer från lekmannaförbundets medlemmar.

Kyrkoherde Erik Hugo Johansson

Ingen kan ana vilka kulinariska resor
det blir när jag besöker de olika församlingskårerna och de olika stiftskonvent.
Vilken erfarenhet och kunskap! När jag
möter sådana människor blir jag en bättre människa, jag vill vara som dom är.
Nu har jag två år i rad haft förmånen att
komma till församlingskåren i Sorsele,
en så fin upplevelse varje gång. Jag som
känner mig som ”urnorrlännig” känner en enorm gemenskap med folket i
Sameland. Jag som älskar snö och snöstormar. Jag älskar när snön piskar mig
i ansiktet och när jag får vandra upp på
en fjälltopp, sommar eller vinter, och
blicka ut över en tyst, oändlig natur. När
jag, en gnistrande januaridag, helt ensam
får sätta mig på skotern och köra upp på
fjället, drar jag ner visiret för hjälmen
och så sjunger jag för full hals ”Morgon
mellan fjällen”. Det är livskvalité.

Leif Karlsson, från filladelfiaförsamlingen.
Samma känsla har jag i Sorsele med alla
vänner som jag har fått i församlingskåren. Jag får sitta och prata med mina
vänner när festen är över och summera
våra intryck. Då känner jag mig rik, en
rikedom som inte har med pengar att
göra och den är gratis.

Fr v Efter allt gott sitter här Mary Jonsson och Gun Larsson, ser nöjda och belåtna ut.
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Riksmöte Norr
Inspirationsdag i Härnösand
på Vårsta kursgård 10 - 12 maj 2013

Foto Härnösands kommun

SVENSKA KYRKANS

LEKMANNAFÖRBUND

ANMÄLAN
NAMN ...............................................................................................
Telefon (där du kan nås dagtid och kvällstid).....................................
KOSTNADER

3 dagar med 2 övernattningar - 1100 kronor

2 dagar med 1 övernattning - 800 kronor
Dagbesökare/lördag - 490 kronor
Enkelrumstillägg - 150 kronor/natt kronor
I priset ingår samtliga måltider enlig program,
Anmälningsavgift skickas senast den 20 april 2013 till Pg. 17 09 99 - 7
Anmälan skickas till: Fritz Pettersson
				
Dekarsön 310
891 78 BONÄSSUND
0660 - 37 00 97
				
E-post. fritz.pettersson@gmail.com

Anmälan är bindande
10
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Riksmöte Norr
SVENSKA KYRKANS

LEKMANNAFÖRBUND

Inspirationsdagar i Härnösand
på Vårsta kursgård 10 - 12 maj 2013
			

FREDAG

16.00 		
18 00 		

Inkvartering
Middag

19.30		
			
20.45		
21.15		

Föredrag - teol.dr Rune Söderlund
”VILAN” enligt Nya testamentet 			
Aftonbön
Kvällskaffe

		

LÖRDAG

08.00 		
09.00 		
			

Frukost
Välkomsthälsning
Fritz Pettersson och Anders Nordberg

10.00 		
			

Föredrag - teol.dr Rune Söderlund talar om
”Församlingen under kristendomens första tid” del 1

11.00		
11.30		
12.00 - 13.30

Paus
Frågestund o samtal kring föredraget.
Lunch

13.30		
			
			
14.30 		

Föredrag - teol.dr Rune Söderlund talar om
”Församlingen under kristendomens första tid” del 2

15.30 - 17.00
			
			

Underhållning i bönsalen
Karin och Åke Wiberg från Nyadal sjunger och spelar dragspel och fiol
”Dan Anderssons författarskap och liv.”

18.00 		

Festmiddag

20.00		
			
21.15 		

Föredrag av kyrkoherde em Göran Modén.
”Helgon förr och nu”
Samtal och Aftonbön

			

SÖNDAG

08.00		
09.00 		
			

Frukost - Morgonbön
Föredrag forts. - teol.dr Rune Söderlund talar om
”Församlingen under kristendomens första tid” del 3

11.00		
13.00		

Mässa i Domkyrkan
Lunch och tack och farväl på Vårsta

Eftermiddagskaffe

Anmälan se sid 10
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Stärk din församling och bli medlem i
SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND
Återigen kommer vi med en påminnelse om att rekrytera nya medlemmar. Efter förra gången fick vi en liten skara nya medlemmar
och ber er nu att göra så mycket ni kan för att värva nya krafter till vårt förbund. Ju fler vi är ju starkare blir vi när vi vill stärka
Svenska Kyrkans ställning i Sverige.
Svenska kyrkan består ju i huvudsak av lekmän. Utan oss skulle varken vårt förbund eller Svenska Kyrkan existera. Därför är det
viktigt att vi förenar oss, oavsett om man har krafter att vara aktiv eller inte. Både en aktiv och en passiv medlem kan bidra och
stödja verksamheten genom sitt medlemskap och på så sätt visa sig positiv till arbetet.
Därför ber vi om ditt stöd. Uppmuntra människor i din omgivning att bli medlemmar i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund!

Anmälan om medlemskap
NAMN....................................................

Man kan välja att vara ansluten till en speciell församlingskår
eller om närmaste kår råkar ligga långt bort kan man välja att
vara direktansluten.
Medlemsavgiften är 75.-/år

ANHÖRIG................................................... För anhörig är avgiften 65.-/år
ADRESS.................................................
POSTNUMMER.......................................
ORT........................................................
TELEFON................................................

Jag önskar tillhöra närmaste kår

För den avgiften får man vår tidning som utkommer fyra
gånger per år där vi informerar om vad som händer i förbundet. Vi försöker också att ha med reportage från hela landet.
Där informeras vi om aktiviteter som bl a inspirationsdagar,
temakvällar och rikskonvent.
Behöver du mer information är du välkommen att ringa någon
av oss. Telefonnummer finner du på omslagets insida.
Vi hoppas att du ska känna att vi verkligen behöver varandra
och varmt välkommen om du väljer att bli medlem.
Inbetalningskort och mer information kommer att skickas till
er adress inom kort

Jag önskar att vara direktansluten

För att registrera dig som medlem
Övriga: Juhani Ahonen,Rådhusgatan 81, 831 45 Östersund,
063-12 30 30 eller 070-557 82 41

Välkommen till en stark gemenskap med ett viktigt uppdrag!
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Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

Rikskonvent

			

				

				

PROTOKOLL RIKS 1-12

fört vid RIKSKONVENT med
Svenska kyrkans lekmannaförbund 12-08-18 i
Stiftsgården Rättvik

Närvarande: 89 röstberättigade, varav 20 förbundsrådsledamöter,13 stiftsombud och 55 kårombud. (Deltagare under konventet c:a 170 medlemmar, inbjudna gäster och övriga intresserade).
		

§ 1.		
				
				
				
				

Förhandlingarna öppnas
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar välkommen till Lekmannaförbundets femtiotredje
rikskonventsförhandlingar. Parentation med ljuständning hålls över medlemmar och ledamöter i Svenska kyrkans
Lekmannaförbund som avlidit under den gångna mandatperioden. Rolf Strandman läser psalm 8 i Psaltaren och
förbundsordföranden leder oss i bön. Därefter förklaras förhandlingarna öppnade.

§ 2. Val av mötespresidium			
(Bil. 1 till orig.prot.)
			
På förslag av valberedningen genom Kjell-Arne Green (sammankallande) väljs			
a) till ordförande 				
Lars Rydje, Borlänge
			
b) till vice ordförande 		
Evert Josefsson, Viskafors
			
c) till sekreterare 				
Berndt Petersson, Linköping och Sven-Erik Huss, Vingåker
			
d) till ekonomisk bisittare 		
Juhani Ahonen, Östersund
			
e) övrig: pressreferent och fotograf Britt-Louise Madsen, Östersund
		 § 3.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare		
(Bil. 1 till orig.prot.)
				 Att justera rikskonventets protokoll och tillika vara rösträknare väljs Hilma Skjöldebrand, Edsbyn, Västerås stift
				 och Elsa Pettersson, Bonässund, Härnösands stift.
		
		 § 4.
			

Fastställande av föredragningslista		
(Bil. 2 till orig.prot.)
Rikskonventet beslutar på förslag av mötesordföranden Lars Rydje att fastställa föredragningslistan.

		
		 § 5.
Upprop av ombud och fastställande av röstlängd		
(Bil. 3 till orig.prot.)
			
Förbundssekreteraren förrättar upprop av förbundsråd inkl. arbetsutskott, stifts- och kårombud.
			
89 röstberättigade närvarande.
		 Rikskonventet beslutar
		 att
ombudsförteckningen vid behov utgör röstlängd.
		
		 § 6.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2010
(Bil. 1 till orig.prot.)
				
Fastslås att verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redogörelsen för år 2010 är föredragen genom utsändandet
					 och kungörandet i konventskatalogen.
					 Ekonomiutskottet har följande att erinra: Intäkterna till rikskonventet 2010 står angivna i budgetkolumnen istället
					 för resultatkolumnen. Därav den felaktiga summeringen i resultatkolumnen.
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Rikskonventet beslutar
att fastställa resultaträkningen för 2010 och dess resultat till -94.000 kr mot budgeterat –177.000 kr, och balansräkningen
per 2010-12-31med eget kapital till 505.000 kr. Årets underskott täcks av medel från förbundets kapital.
att efter nämnda ändringar godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2010.
§ 7. 			 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2011
(Bil. 1 till orig.prot.)
			
Fastslås att verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redogörelsen för år 2011 är föredragen genom utsändandet.
		
Rikskonventet beslutar
att 		

fastställa resultaträkningen för 2011 och dess resultat till 329.000 kr mot budgeterat 102.000 kr

			

och balansräkningen per 2011-12-31 med eget kapital till 835.000 kr.

			

Årets överskott läggs till förbundets kapital.

att 		

godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2011.

§ 8. 		
				

Revisionsberättelse för åren 2010 och 2011
Bil. 1 till orig.prot.)
Revisionsberättelsen för de båda åren 2010 och 2011 finns upptagna i konventshandlingarna.

				

Från ombuden kommer anmärkning på att revisionsberättelserna i konventskatalogen var felaktiga från

				

2008 och 2009 års revisioner och inte 2010 och 2011.

			

Av revisor Lena-Karin Lundgren föredragna revisionsberättelser godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9.
			
			

Beviljande av ansvarsfrihet
Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet för de båda räkenskapsåren 2010 och 2011.
Rikskonventet beslutar enligt revisorernas förslag.

§ 10.
		

Behandling förslag från Förbundsrådet
(Förslagen har varit införda i Lekman i Kyrkan nr 2/2012 ).

(Bil. 1 till orig.prot.)

Från förbundsrådet har inkommit förslag om stadgeändring
Allmänna utskottet ställer sig enhälligt bakom Förbundsrådets förslag.
En livlig diskussion uppkommer om vissa delar i det nya stadgeförslaget.
Rikskonventet beslutar
att 		

godkänna föreslagen text i § 7 med följande lydelse: Motion skall inges till stiftskonventsrådet senast den 1 mars

att 		

återremittera föreslagen text i § 7 till förbundsrådet för omarbetning av texten: Då lokalavdelning upphör

				
				

överlämnas dess tillgångar till stiftskonventsrådet. Från Ekonomiutskottet föreslås att en kår får vara vilande i två år
och därefter uteslutas om den inte vill återuppta medlemskapet.

att 		
				

återremittera föreslagen text i § 9 till förbundsrådet för omarbetning av texten: Stiftskonventet utser varje år en
representant. Stiftsombuden anmäls varje år senast den 15 maj till förbundsrådet.

att 		
				
				

godkänna föreslagen text i § 9 med följande lydelse: Stiftskonventet har genom motioner förslagsrätt till
rikskonventet. Såväl motioner från lokalavdelningar ställda till rikskonventet som stiftskonventets egna
skall tillsammans med stiftskonventets beslut senast den 15 maj sändas till förbundsrådet.
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Från förbundsrådet har inkommit förslag om höjning av medlemsavgiften till förbundet 2013-2014 med 20 kronor per
medlem.
Ekonomiutskottet avslår förslaget att höja medlemsavgiften från 2013 men ställer sig bakom en höjning av medlemsavgiften med
20 kronor per medlem från 2014.
												
En livlig diskussion uppkommer om förbundsrådets förslag att höja medlemsavgiften med 20 kronor 2013-2014.
Vid röstning om förslaget att rösta bifall till förslaget om höjning av medlemsavgiften 2014 eller att inte alls höja avgiften, begärs
röstning via handuppräckning som visar bifall till förslaget att höja medlemsavgiften 2014.
Votering begärs.
Röstning sker genom att ombuden som röstar för en höjning av medlemsavgiften 2014 reser sig, En stor majoritet röstar för höjning
av medlemsavgiften med 20 kronor 2014.
Rikskonventet beslutar
att 		

2014 höja medlemsavgiften till förbundet med 20 kronor per medlem och år.

Skriftlig reservation mot Rikskonventets beslut om höjning av medlemsavgiften till Svenska kyrkans lekmannaförbund med 20
kronor/medlem och år 2014, inlämnas av följande representanter för förbundsrådet och stift: Roger Karlsson, Uppsala stift, Berith
Bergström, Uppsala stift, Yngve Lindblom, Göteborgs stift.
Dessutom har följande rikskonventsdeltagare inlämnat skriftlig reservation: Marie-Anne Nilsson och Tord Olsson, Alingsås, Skara
stift.			
(Se Bilaga nr 4 till orig.protokoll!)
§ 11		
				

Val av förbundsråd intill 2014 års rikskonvent
På förslag av valberedningen med Kjell-Arne Green som sammankallande

(Bil. 1 till orig.prot.)

			
beslutar Rikskonventet
			
att			 a)			 till förbundsordförande välja Anders Nordberg, Jönköping.			
									 Beslutet är enhälligt.		
						 b)			 till 1:e vice förbundsordförande välja Kjell Aggefors, Enskede		
						 c)			 till 2:e vice förbundsordförande välja Birgitta Ericsson Löfgren, Viken. 		
						 d)			 till förbundssekreterare välja Leif Lindholm 			
									 (efter Berndt Petersson, Linköping, som undanbett sig återval)
									
e)
till vice förbundssekreterare välja Marie Nederman, Viken			
										
(efter Rolf V Strandman, Skellefteå, som undanbett sig återval)
									
f)
till förbundskassör välja Juhani Ahonen, Östersund			
											
			
				
				

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Omval

Dessutom beslutar rikskonventet
att
förbundsrådet liksom tidigare får mandat att utse ersättare till arbetsutskottet om
vakans uppstår mellan konventen.
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Upprop av representanter till förbundsrådet valda av stiften.
(Bil. 1 till orig.prot.)
Mandattiden är två är. Stiften har – liksom tidigare - möjlighet att vid behov utse annan representant.
Förbundssekreterare Berndt Petersson förrättar upprop av förbundsrådets ledamöter intill 2014 års
rikskonvent.
(Omval där ej annat anges.)
							 Stift ordinarie				
ersättare
							 Uppsala
Roger Karlsson
			
Sten Jagell 		 nyval 		
							
Enköping			
Valbo
							 Linköping
Roger Gustafsson			
Britt Andersson
							
Ringarum		
Storebro
							 Skara		
Anders Åström			
Bernt-Olov Klingesten
										
Alingsås			
Borås
							 Strängnäs
Beryll Grandell
nyval		
Sven-Eric Huss		
										
Eskilstuna			
Vingåker
							 Västerås
Lars Rydje
nyval		
Kurt Fosselius
									
Västerås			
Säter
						 Växjö		
Kerstin Göransson
nyval		
Sonja Sjölander 		 nyval
								
Långaryd			
Nässjö
						 Lund			
Ann-Charlott Löfvenberg nyval
Evert Magnusson
									
Rödeby 			
Ängelholm
						 Göteborg
Yngve Lindblom			
Elsie Sundberg
									
Göteborg			
Västerlanda
						 Karlstad
Birgit Larsson			
Melvin Ribbing
									
Kristinehamn			
Karlstad
						 Härnösand
Fritz Pettersson			
Hugo Bolin
									
Bonässund			
Sundsvall
						 Luleå		
Sonja Bäckström
nyval		
Rolf V Strandman nyval
									
Hortlax			
Skellefteå
						 Visby		
Karin Grundberg			
Vakant
									
Stockholm
									
(kontaktperson)
						 Stockholm
Göran Petterson			
Gunnel Berggren Larsson
									
Djurhamn			
Värmdö
§ 12.			
				
				
				

		 § 13.
			
		 att
		

§ 14.				
			
		att
			

		 § 15.
			
		 att
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Val av två revisorer jämte ersättare			
(Bil. 1 till orig.prot)
Rikskonventet beslutar på förslag av valberedningen
till revisorer välja Lena-Karin Lundgren, Frösön, omval, och Agneta Hansson, Frösön omval.
samt till ersättare Berndt Petersson, Linköping, nyval, och Jan Rask, Lomma, omval.

Val av två representanter till Hela Människan
Rikskonventet beslutar på förslag av valberedningen
till förbundets representanter i Hela Människan välja Ingvar Johansson, Älmhult omval och
Anita Mörkenstam, Bromma, nyval.

Val av representant och ersättare till Sensus studieförbund
Rikskonventet beslutar på förslag av valberedningen
till ordinarie representant i Sensus studieförbund välja Priscilda Hellenius, Sundsvall,
(efter Anita Mörkenstam, som undanbett sig återval),
samt till ersättare Hans Magnér, Nättraby, nyval.

nyval
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§ 16.			 Val av representant och ersättare till Ideellt forum
Rikskonventet beslutar på förslag av valberedningen
att
till ordinarie representant i Ideellt forum välja Kjell Aggefors, Enskede, omval,
och till ersättare Marianne Sundström, Örnsköldsvik, nyval
(Karin Grundberg, har undanbett sig återval.)
§ 17.		
att

Val av kontaktperson och ersättare till EFCM (European Forum for Christian Men)
Rikskonventet beslutar på förslag av valberedningen
till kontaktperson i EFCM välja Anders Nordberg, Jönköping, med Birgitta Ericsson Löfgren,
Viken, som ersättare.

							
§ 18.
Val av valberedning inför 2014 års rikskonvent
		
Rikskonventet beslutar på förslag av Birgitta Ericsson Löfgren (enligt uppdrag från förbundsrådet.)
		 att
till valberedning inför 2014 års rikskonvent till ledamöter välja Kjell-Arne Green, Höganäs, (omval), Gunilla 		
		
Kimura, Insjön (omval), Karin Persson, Skellefteå (nyval), Göran Modén, Frösön (nyval),
		
Karl-Birger Svenningsson, Forsheda (nyval), Gudrun Eklund, Trollhättan (nyval), Lennart Harlin, Jämjö (nyval),
		
Benny Olsson, Borås (omval), Britt-Louise Madsen, Östersund (omval).
		 att
till sammankallande välja Kjell-Arne Green, Höganäs, Lunds stift.
		
		

§ 19.

Fastställande av budget för åren 2013 och 2014
(Bil. 6 till orig.prot.)
Fastslås att budgeten för åren 2013 och 2014 är föredragen genom utsändandet.
På uppdrag av Förbundsrådet meddelar förbundskassör Juhani Ahonen att kapitalet kommer att användas
för att täcka underskott i budgeten och att medlemsavgiften för år 2013 blir oförändrad och för 2014 en höjning
med 20 kronor.

		
Rikskonventet beslutar på förslag av Förbundsrådet och ekonomiutskottet
att
fastställa årsavgiften för 2013 till 50 kr respektive 40 kr för de medlemmar där
någon i familjen redan är medlem
att
fastställa årsavgiften för 2014 till 70 kr respektive 60 kr för de medlemmar där
någon i familjen redan är medlem
att
godkänna Förbundsrådets förslag till budget och att kapitalet används för att täcka 					
underskott densamma.
§ 20.		
			
§ 21.		
			

Firmatecknare
Rikskonventet beslutar att utse förbundskassören Juhani Ahonen (xxxxxx-xxxx) och förbundsordföranden, Anders
Nordberg (xxxxxx-xxxx), att var för sig vara firmatecknare.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Attest och Utanordning		
(Bil. 7 till orig.prot.)
Vid föregående rikskonvent antogs ett förslag till Attest och Utanordning som godkänts av Förbundsrådet.
Rikskonventet beslutar att detta kommer att gälla även från och med innevarande rikskonvent.
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Plats och tid för 2014 års rikskonvent
Gudrun Eklund, Trollhättan inbjuder till 2014 års rikskonvent i Skara stift. Tidpunkt och plats är inte fastställt.
				 Tema för 2014 års rikskonvent blir: ”Kristi kyrka kallar”.
		 § 22.

			
		
		 § 23.

§ 24.

Rikskonventet beslutar att tacka ja till denna inbjudan.
Övriga frågor
Ekonomiutskottet, genom Magnus Wittgren, Helsingborg redogör för ett av diskussionsunderlagen från förbundsrådet som handlar om lekmannaförbundets församlingskårer kan vara en resurs för att hålla kyrkor öppna och
fungera som kyrkvärdar i tider av sämre ekonomi och där kyrkor av risk för stöld och skadegörelse inte är öppna
vid andra tider än vid gudstjänster.

Förhandlingarna avslutas - TACK m m
Förbundsordförande Anders Nordberg framför ett tack till Lars Rydje som fungerat som mötesordförande och till 		
Evert Josefsson, vice ordförande. Ett varmt tack framförs också till de ledamöter och funktionärer som nu avslutar det
engagerade arbete de utfört för lekmannaförbundet inom Förbundsrådet i olika positioner. Hilma Skjöldebrand, Edsbyn,
Uppsala stift,

		
		
		
		

Göran Guldbrandsson, Östansjö, Strängnäs stift, Gunnar Strömbäck, Luleå, Luleå stift. Efter högmässan i
Rättviks kyrka tackar Anders Nordberg Berndt Petersson som varit vice förbundssekreterare 2008-2010 och 			
förbundssekreterare 2010-2012 och Rolf V Strandman vice förbundssekreterare 2010-2012 med var sin bok.
De tackar för de gångna åren och hälsar sina efterträdare Leif Lindholm och Marie Nederman välkomna i uppdragen.

		

Förbundsordföranden Anders Nordberg tackar för visat intresse och förklarar år 2012 års rikskonventsförhandlingar avslutade.

Stockholm den 18 augusti 2012
Vid protokollet:

							 Berndt Petersson			
					
Sekreterare			
				
			

Justeras:

									
						
			

Lars Rydje
ordförande
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HilmaSkjöldebrand		
Justerare		

Sven-Eric Huss
Biträdande sekreterare

Elsa Pettersson
Justerare
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VÄLKOMNA till följande STIFTSSAMLINGAR våren 2013

		

Uppsala stift:		
					
					

Stiftskonvent 20 april i Bollnäs i församlingshemmet och kyrkan.
Tema: Framtiden väntar - vår möjlighet. Gunnar Sjöberg, Uppsala
För information ring Hilma Skjöldebrand 0271-22458.					

Linköpings stift:
Stiftskonvent 27 april i Linköping
					
Berga kyrka församlingsgård. Talare Kh Bo Lindell ”Lekman-lika roligt som det
								 låter”. Sång o musik av Lina Sandell-kapell, under ledn av Erik Svae.
					
För info ring Berndt Petersson 013-170888
Skara stift:		
								
								
							
Strängnäs stift:
					
Västerås stift:		
					
Växjö stift:		
							
					
Lunds stift:		
					
					

Vårkonvent Ulricehamns församling den 11 maj
Talare journalisten och författaren Elisabeth Sandlund.
För info Anders Åström 0322-530 32
Vårkonvent 20 april i Vingåkers församling och församlingshem
För information Beryll Grandell 016-516073
Ej fastställt
För information ring Lars Rydje 0243-22 00 33
Stiftskonvent den 4 maj inbjuder Oskarshamns och Döderhults 				
församlingskår till stiftkonvent i Döderhult.
För progr info ring 070-969 3963 Kerstin Göransson
Stiftskonvent den 4 maj 2013 i folkhögskolan Sundsgården, Helsingborg
Talare: Biskop em. Martin Lind om ”Framtiden kyrka - Kyrkans framtid?”
För information ring Ann-Charlott Löfvenberg 0455-40543

Göteborgs stift:
							
							

Stiftskonvent 20 april 2013						
Vasa kyrka och församlingshem står för värdskapet. 					
Gästtalare är Jonas Eek, stiftspräst					

Karlstads stift:
							

Vårkonvent 27 april i Åmåls församling, Talare biskop Esbjörn Hagberg		
För information Birgit Larsson 0550-312 53

Härnösands stift:
							
					

Vårkonvent I Sundsvall den 17 mars i Gustaf Adolfs församling			
Talare komminister Göran Lundstedt, ”Vad ska ni tro på i Svenska kyrkam?”
Info Fritz Pettersson 0660-370097

Luleå stift:		
							

Vårkonvent 27 april i St Olofs församling i Skellefteå					
Program ej faställt. För info kontakta Rolf V Strandman 0910-810 04

Stockholms stift:
					

Vårkonvent i Vallentuna församling den 27 april
För programinformation ring Göran Pettersson 08-571 515 87
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Kyrkoherden ‰r inte bara medlem utan
synnerligen aktiv och delaktig
En av de livaktiga kårerna i nordvästra
Skåne, Ekeby församlingskår, firade
sitt 40-årsjubileum den 8 oktober i
Ekebygården med stor uppslutning.
Kårens ordförande, Egon Svensson,
hälsade alla välkomna och kyrkoherde
Annika Linderfalk inledde med psalm
och bön. Därefter blev det många som
ville fira jubilaren. Kyrkherde Annika
Linderfalk gratulerade och tackade för
allt gott samarbete som sker mellan
församlingen och församlingskåren. Hon
poängterade att ordföranden aldrig säger
nej när hon behöver hjälp.

Ordförande Egon Svensson
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Därefter blev det tid för kvällens
underhållning av kantor Maria Jönsson
som sjöng till gitarr och ibland till piano
en rad fina sånger och melodier som
man minns. Gästerna fick också sjunga
med i en del sånger – något de gjorde
med glädje. Så fick vi kaffe och goda
hembakade tårtor och samtalen kring
borden var livliga.
Mat och dryck har alltid varit en förhöjande faktor när det bjuds till fest och Ekebys
jubileum var inget undantag

Även från Kyrkorådet fick kåren varma
gratulationer och välgångsord och tack
för deras beredvillighet att ställa upp i
kyrkan.
Birgitta Ericsson Löfgren gratulerade
från Lekmannaförbundet med ett diplom
och även från Vikens Lekmannakår,
då hon överlämnade ett glasblock med
Lekmannaförbundets emblem inuti.
Hon tackade även för alla trevliga möten
kårerna haft. Hon passade också på att
tacka ordförande Egon – som på fritiden
kört buss – för alla fina utfärder de gjort
tillsammans.
Så serverades delikata pajer m m och alla
lät sig väl smaka.

Det är alltid festligt att vara med i en församlingskår men det är klart allra festligast
när man får fira ett jubileum

Birgitta Ericsson Löfgren gratulerar från
riksförbundet
Slutligen tackade ordföranden för
alla gåvor och gratulationer. Kvällen
avslutades av kyrkherden med aftonbön
och psalm.

Kantor Maria Jönsson sjöng och ackompanjerade sig själv på piano och gitarr

Text Birgitta Ericsson Löfgren
Foto Annika Linderfalk
Kyrkoherde i Ekeby församling
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Förnedringen i Täby kyrka

Anade han vad det var på gång? Man
kan också undra över vad Abraham tänkte. Vacklade han i sitt beslut eller var han
fullt övertygad om att lyda Gud. Visst är
det på sitt sätt förnedrande att bli beordrad att döda sin egen efterlängtade son.
Lösningen finner vi på en annan målning, som visar hur en ängel hejdar hans
kniv och hur Gud sänt ett får att offra.
Isaks bärande av veden sägs vara en förebild till då Jesus förnedrades att bära
sitt kors.

Albertus Pictors målningarna från
1480-talet i Täby kyrka kan ge upphov
till många funderingar. I taket ovanför
och över det västliga fönstret på norra
kyrkoväggen finns fyra målningar som
jag tycker har det gemensamma temat,
förnedring.

Överst i det trekantiga takfältet ser man
Isak bärande veden till sin egen offereld
förundrad över vad man skall finna något får att offra. Efter honom kommer
Abraham bärande elden. Visst är det förnedrande för den lille pojken att få gå där
och undra utan att få något vettigt svar.

Till vänster nedanför ser vi en bild av
profeten Elisha som, efter att ha tagit
upp Elias fallna mantel, begivit sig upp
till staden Betel. Utanför staden blir han
angripen av en hop småpojkar som förnedrar honom genom att gång på gång
ropa: ”Ge dig iväg, flintskalle.” Elisha
förbannade dem i Herrens namn. Då kom
det två björnhonor ut ur skogen och rev
ihjäl 42 av barnen. Man kan undra över
hur Elisha kände sig efter att ha ställt till
en sådan massaker.
Till höger därom ligger Noa drucken med
kläderna i oordning och sover i gräset
efter en bägare vin för mycket. Bredvid
står sonen Ham och förnedrar och driver
gäck med sin fader medan de båda andra
sönerna, Sem och Jafet, i blygsel döljer
sina ansikten.
Enligt bibeln tog de sedan en mantel och
gick baklänges och höljde över fadern.

På väggen nedanför och ovanför fönstret
finns så en av de detaljrikaste bilderna
i kyrkan. Den är visserligen något suddig då den varit överkalkad men man har
lyckats avlägsna kalken så skickligt att
alla detaljer är synliga.
Motivet är Jesu gripande i Getsemane.
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Den inledande förnedringen som fick sin
kulmen på Golgata. Man ser hur Jesus
hålls fast av soldaterna och hur en skäggig Judas kysser honom på kinden. Till
vänster på bilden står Petrus och sätter
tillbaks sitt svärd i skidan efter att ha
huggit örat av Malkos, översteprästens
tjänare som ligger på marken.
Här visar Albertus sin stora noggrannhet
med detaljer. Jesus sträcker fram högra
armen och i handen håller han örat för att
sätta fast det. Så detaljrikt är det att man
på nära håll kan se ett par blodsdroppar
från örat. Huvudpersonen är naturligtvis
Jesus. Men vad tänker Petrus. Han blir
ju hejdad då han vill försvara sin mästare liksom han blev åthutad vid Caesarea Filippi då han protesterade mot Jesu
förutsägelse om sin död. Och hur kände
Malkos det, som var utsänd av översteprästerna för att gripa Jesus och som blir
förnedrad inte bara av att vara den enda
som skadas vid gripandet utan också
av att bli botad av den som han skulle
gripa.

Foto Christina Dagberger Jonsson
Text Rolf Beck

Och slutligen. Vad tänkte Judas. Ja, detta
vet vi ju eftersom han enligt skriften
begick självmord. Men är han inte lite
orättvist behandlad. Var det verkligen
bara den mänskliga girigheten som kom
till uttryck. Det måste ju vara så att

Ja tack, jag provar
gärna Kyrkans Tidning
under en månad (4 nr).

Gud hade utsett honom att fullgöra denna
uppgift. Enligt Matteus sade ju Jesus till
Judas efter kyssen: ”Min vän, nu har du
gjort ditt.” Det finns mycket att fundera
över.
Refererade bibelställen: 1Mos 22:5-19;
2Kon 2:23-25 ; 1Mos 9:20-25
Matt 26:47-56

PROV
GR AT A
IS!

KYRKANS
TIDNING
BETALAR
PORTOT

Helt gratis!

Tidningen för alla i Svenska kyrkan!

Namn: ............................................................................................................................................
Adress: ..........................................................................................................................................
Postnr: ........................................ Ort: ..........................................................................................
___________________________

Telefon: ..........................................................................................................................................

Svarspost

E-post: ...........................................................................................................................................

Kundnr 160 048 400
110 22 STOCKHOLM

Gäller t.o.m. 31 augusti 2012 och endast nya prenumerationer inom Sverige.
Samtliga kunduppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja vårt erbjudande.
Kyrkans Tidning tillhör Berling Press AB och all kundinformation behandlas med
datastöd enligt PUL, PersonUppgiftsLagen.
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Presenterar
Det här är ingen vanlig bönbok. Den innehåller böner skrivna
gothare och metalfans från hela världen. Bönerna riktar
sig speciellt till alla som på ett eller annat sätt befinner sig i
mörker.
Bönerna är innerliga och desperata, och blundar inte för
mörkret, men andas även hopp. För i mörkret lyser ljuset
starkast.
Gatupastorn har skrivit ett förord.

Daniel Jansson studerar till präst och har
jobbat som ungdomsledare i Svenska kyrkan
sedan 1994. Han är ordförande i i Ulfilas, en
internationell organisation som arbetar med
goth- och emoungdomar.
Han började att skriva Böner i mörkret när
han blev kontaktad av en nykristen gothtjej.
Många av bönerna är skrivna av medlemmar
i olika kristna gothgrupper på nätet.

Argument Förlag AB är ett oberoende och fritt förlag med övergripande målsättning att sprida
hopp och framtidstro.
Besöksadress: Norra vägen 27
Postadress:
Box 98, 432 22 Varberg
Tel:
0340-69 80 00
Fax:
0340-69 80 10
mailadress: exp@argument.se
hemsida:

www.argument.se

Leveranstid: I normala fall kan du räkna med att ha dina produkter inom fem arbetsdagar. Vid terminsstart inom 10 dagar.
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Presenterar
Tålamod och längtan innehåller trettio korta, reflekterande
texter, tänkta att läsas som daglig andakt. Boken har två
brännpunkter: kyrkans liv och den moderna vardagen. Joel
Halldorf vill genom sina texter via hur dessa två hör ihop. Att
tron varken låter sig isoleras till en separat sfär i våra liv eller
reduceras till en abstrakt känsla. I stället ger den våra liv en
struktur och en riktning som gör det möjligt att leva, konkret
och vardagligt, som Jesu lärjungar i den moderna världen.
Texterna är personligt hållna, och präglade av författarens eget
liv. Här söks ett språk för en vuxen tro, en tro som är långsammare, lite tålmodigare och mycket vardagligare.
”Tillsammans med vänner och bekanta har jag kämpat med
övergången från en så kallad radikal, allt-eller-inget-tro, till en
för det vuxna livet. Från en tro som bärs av ungdomsmöten,
bönenätter och hängivna beslut, till en vars centrum är förmiddagsmötet, söndagsskolan och aftonbönen med barnen.”
Joel Halldorf, född 1980, är
teologie doktor i kyrkohistoria,
högskolelektor på Teologiska
högskolan i Stockholm samt
verksam som skribent

Ofta möter vi bibeltexten genom enskilda verser eller
kortare stycken och reflekterar över vad texten vill säga.
I Möte med Markus presenterar Linda Alexandersson
Markusevangeliet som en helhet. Vad säger texten om
Jesus och världen på Jesu tid? Boken är djupt förankrad
i vad modern bibelforskning säger om Markusevangeliet, och presenterar tolkningsmodeller med en rad olika
utgångspunkter. Samtidigt behåller Linda Alexandersson
fokus på det som är hennes huvudsyfte: att lyfta fram vad
bibeltexten kan betyda för den som vill följa Jesus här
och nu.
Markusevangeliet presenteras kapitel för kapitel, och till
varje avsnitt i boken finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.

Linda Alexandersson är pastor,
författare och teolog. Hon har bl a
gett ut Älskad och utmanade samt
Bortom bekvämligheten.
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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND
I SKARA STIFT

Sommarmöte på Hjo folkhögskola
Fredag-söndag den 9 - 11 augusti på Hjo folkhögskola

Missa inte detta tilfälle till gemenskap och fördjupning
Vid sommarmötet finns det gott om tid till att vara tillsammans, samtala
och njuta av en underbar natur.
Du får god mat samt spännande och intressant undervisning.
Kom till Hjo i sommar!
Mer information kommer i Lekman i Kyrkan nummer 2 som finns ute sista dagarna i juni.
Frågor och anmälan: Anders Åström, tel 0322-530 32

Medverkande

Anna Sophia
Bonde
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Torgny ”Tojje”
Wirén
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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND
I SKARA STIFT

Hjo-dagarna
9 - 11 augusti 2013

MEDVERKANDE

Anna Sophia Bonde
Jag heter Anna Sophia Bonde, är präst i Svenska kyrkan och fri skribent. Jag
är gift och mamma till tre små pojkar. Jag tycker det är en viktig utmaning att
formulera en bärkraftig tro för vår tid och samtidigt vara fast rotad i traditionen.
Jag tycker det är viktigt att kyrkan håller sig till sin affärsidé och predikar Jesus
Kristus, den korsfäste och uppståndne och vill försöka vara trogen, så långt det
ankommer på mig. Jag tror på en Gud som är verksam idag, i hela sin skapelse
och som vill slösa sina gåvor över oss. Frågan är om vi är intresserade av att ta
emot det Han har att ge?
Torgny ”Tojje” Wirén
Jag är pastorsson som flyttat runt en del. Tre år på varje plats under min barndom. Tänkte nog bli pastor som pappa när jag var liten, men i tonåren ville jag bli
journalist. Sedan jobbade jag inom sjukvården och tänkte utbilda mig inom det.
Tappade min tro. När jag sedan hittade tillbaka till en tro igen valde jag Svenska
kyrkan och präst. Det har jag aldrig ångrat. Prästvigdes 1985 och hamnade i
Jönköping på en gång. Jag är gift med Pia, har tre barn och två hundar. Barnen
är stora nu men hundarna är små. Vi bor i ett gammalt hus utanför Jönköping.
Jag gillar att skriva, greja med huset, springa i skogen med hundarna mm
Vision för församlingen - en bredd av mötesplatser och ett djup i mötena.

Gemenskap
Engagement
i samarbete med

Delaktighet
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”Jag var främling och ni tog emot mig”
Under detta tema samlades i år kristna runt hela vår jord till gudstjänst på
Världsböndagen den 1 mars. Varje år
svarar en grupp kvinnor från ett visst
land för utformningen av årets tema, väljer texter, böner, sånger och psalmer och
berättar om sitt eget land för deltagarna,
och denna gång var det Frankrikes tur.
De franska kvinnorna hade valt ut texter
ur 3 Mose- bok och Matteusevangeliet
för att med Bibeln som grund påminna
oss om budskapet att visa kärlek, omtanke och respekt för de många som måste
ta sin tillflykt till ett främmande land,
kanske i vår närhet.

konstverket utifrån temat och det är målat av konstnären Anne-Lise Hammann
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Redan 1887 tog Mary Ellen James,
USA, initiativet till att samla kvinnor
till förbön för immigranter som kommit
till USA från Europa, och så småningom
resulterade det i en nationell ekumenisk
böndag där.

Rörelsen spred sig sedan till andra länder,
och 1931 hölls den första Världsböndagen i Sverige i S:t Peters Metodistkyrka
i Stockholm på förslag av missionären
Maja Johansson.
Då Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd SEK - bildats 1959, tog det över ansvaret
för Böndagen i vårt land. Och på en konferens i Stockholm bildades 1968 en internationell Böndagskommitté, som har
ett övergripande ansvar för Böndagen. I
den möts representanter från nationella
kommittéer och beslutar om teman för
några år framåt och om vilka länder, som
skall ansvara för genomförandet under
samma period.
1984 var det Sveriges tur att utforma
programmet under temat ”Levande vatten från Kristus, vårt hopp”. Ett par år
senare firade man
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Världsböndagens 100-årsjubileum i mer
än 170 länder i gudstjänster på över 1000
språk.
I Stockholm inbjöds 2011 till en högtidsgudstjänst och kvinnofrukost för att fira
80-årsjubileet av den första Böndagen
i Sverige i den kyrka, där man möttes
1931.
I den svenska Böndagskommitté finns 8
kvinnor från olika kyrkor och samfund i
Sverige representerade med Ragni Lantz
som ordförande. Tre av dessa var med på
2012 års möte i New York i den internationella kommittén, där kvinnor från
104 länder överlade om kommande års
arbete och teman.
Varje år tas en kollekt upp på Världsböndagen, av vilken 5% går till det gemensamma arbetet i världen, medan varje
land bestämmer inriktningen på återstoden. I Sverige stöder vi sedan länge kvinnors utbildning, och förra årets kollekt på
drygt 336 000 kr fördelades i samarbete
med 7 frikyrkor, Svenska kyrkan och
Svenska Jerusalemföreningen som 101
individuella stipendier till kvinnor i 22
länder.

Jag tror att många av oss i lekmannakårerna haft förmånen att delta och även
medverka i dessa samlingar runt om i
Sverige, som Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd haft ansvaret för i över femtio år. Men jag ville genom dessa rader
berätta om bakgrunden till att vi varje år
första fredagen i mars firar Världsböndagen och kanske nå fler, som skulle
vilja delta.
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Utökat sidantal, nu 136 sidor!
Kyrklig ordlista!
Anteckningssidor inför
de stora kyrkhögtiderna!
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Årets tema:
Att leva med kyrkan

Hög tid att beställa
dagboken 2012–2013!
Dagboken har varit en trogen tjänare åt kyrkan i 40 år och årets utgåva är fylld med nyheter!
Som alltid innehåller den kyrkliga symboler och förklaringar för varje kyrkhelg, ”livsgnistor” –
de omtyckta och inspirerande reflektionerna kring varje kyrkdag, aktuella årgångars läsningar,
detaljerade liturgiska rekommendationer för kyrkorummets utsmyckning samt värdefull
information om det kommande kyrkoåret.
Temat 2012–2013 är Att leva med kyrkan. I intressanta och personliga artiklar får vi möta
kyrkvaktmästaren, diakonen, kyrkomusikern, kyrkvärden, prästen, konfirmanderna, prästgårdsbarnet, volontären, barnpedagogen, pilgrimsvandraren, församlingshemsvärdinnorna,
kyrkorådsledamoten, körledaren, iotakorsmålaren, klockringerskan m.fl.

ADRESS

TELEFON

Psalmförslaglista
för varje kyrkdag!

Hela boken i färg!

DAGEN GER DIG DAGSAKTUELLA
NYHETER OM KYRKA OCH SAMHÄLLE,
HETA DEBATTER SOM ENGAGERAR �
MED ETT KRISTET PERSPEKTIV.

ORT

Gunnel Eriksson,
Villberga lekmannakår

Under en lång rad av år har jag själv
mycket starkt upplevt gemenskapen i
dessa möten med deltagare från olika
kyrkor och samfund i en gudstjänst öppen för alla men utformad, genom- förd
och präglad av kvinnor från olika miljöer och bakgrunder runt om i världen.
Jag vill till sist citera de avslutande orden i årets gudstjänst:

månad
gratis!

POSTNR

”Systrar och bröder, jag var främling
och ni tog emot mig. Låt vårt sätt att se
varandra hjälpa andra att leva. Låt våra
leenden vara varma. Låt våra ord hjälpa
till att främja livet. Låt vår närvaro bli ett
stöd. Gud, stärk vårt vittnesbörd. Jesus,
led våra handlingar. Heliga Ande, styr
våra tankar”.

Dessutom beviljades två bidrag till Caritas (Katolska Kyrkan) och Göteborgs
stift för HIV/aidsprojekt i Zambia och
Sydafrika. Kollekterna är ett svar på
tredje punkten i Böndagens övergripande tema:”Lära känna, be, handla”.

DAGEN
Svarspost
121 565 600
110 00 Stockholm

Erbjudandet gäller för hushåll som inte prenumererat på Dagen det senaste halvåret. Efter provperioden
avslutas prenumerationen automatiskt. Porto tillkommer för utland. Kundcenter 08�619 24 20 | info@dagen.se

Anders Nordberg medverkar med en artikel om Svenska kyrkans lekmannaförbund.
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Beställ Dagboken hos Verbum Förlag på www.verbumforlag.se
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Min församlingskår är viktig för mig
och mina kårvänner

Köpings kyrka en strålande dag med färgsprakande vildvin på församlingshemmets
vägg till höger.

För ett antal nummer sedan introduserade
jag en sida i tidningen som jag tänkte att
man kunde ha som någon form av ”Klagomur”. Jag tror inte att det var någon
bra ide. Innan fick jag ibland klagomål
på hur jag sköter tidningen och vad som
publiceras. Kanske skulle man ha låtit
läsarna vara anonyma. Det känns ändå
inte riktigt.
Så nu till nästa idé som jag fick. Kanske
skulle man vara så vågad att publicera
berömmet istället.
Ibland kommer verkligt glädjande och
uppmuntrande hälsningar från någon av
er läsare. Det är enormt uppfriskande
och en energikick i arbetet. Med risk för
att framstå som ”skrytig” så kommer nu
här ett sådant brev från en läsare som sätter stort pris på gemenskapen i förbundet
men även på vår tidning. Läsaren vill
dela med sig av vad som händer i den
egna kåren.
”Kära Redaktör, Britt Louise Madsen
Tack för en givande, värdefull och intressant publikation, Lekman i Kyrkan. Jag
vill så gärna delge lite om vår kår,
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Köpingsbygdens församlingskår.
Jag bifogar fotografier som får illustrera
vad som har hänt och som händer.

Ovan. Diakon Ulla Petersson, Ersta och
prästen Anders Westius, författare till
boken ”I berättelsen finns jag.”
Ulla Petersson kommer till församlingskåren den 30 maj och berättar om
boken som handlar om möten med
dementa.

Vi medlemmar är så tacksamma för vårt
kårråd och vår församling. Att få känna
delaktighet i kyrkans gudstjänster och
verksamhet är oerhört upplyftande och
stimulerar till gemenskap. Att vi behöver varandra är inte endast ett talesätt
utan vi blir ofta påminda om att det är
en verklighet. Att man få dela såväl sorg
som glädje. Att vi får lyssna och tala till
varande är ovärderligt. Sjunga, be och
önska varandra Guds rika välsignelse
tillhör höjdpunkterna i livet.
Tack för allt ni gör och tack för att ni
finns på redaktionen.

Vänliga hälningar
Barbro Slaug
Tacksam medlem i
Köpingsbygdens församlingskår”

Ovan. Monika Stark Hesselgren, kyrkomusiker, sångerska och körledare har
hållit ett starkt och gripande föredrag
om ECPAT, barnrättsorganisationen som
genom information, opinion och påverkan bidrar till att stoppa alla former av
barnsexhandel.
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Tv ”Smällkaramellerna” är ett glatt gäng
som underhöll oss en kväll förra året
i församlingskåren. Vi är som vanligt
i St. Olovsgården

T h Gemenskap vid ett dukat bord med
mat, och dryck är en stor trivselhöjare.
Här framför det magnifika fönstret av
konstglas är buffé uppdukat i församlingsgården, St. Olovsgården

Studiebesök med församlingskåren till
andra kyrkor och församlingar är ett
uppskattat inslag i kårens aktiviteter.
Där upplever man många intressanta
berättelser och får se de olika
församlingarnas dyrgripar
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”Lekman tar ansvar” så hette ett
studiematerial fån SKS från slutet
av 1950-, eller kanske början av
60-talet. Det skulle vara en hjälp
till församlingsbor att ta mer ansvar i sina församlingar. Det handlade om att sitta i kyrkoråd och
nämnder, att leda grupper och på
olika sätt vara aktiv och drivande
i församlingen.
Ett sådant material skulle vi kanske behöva nu också 2013. Det är
ju valår i år, och många viktiga
platser ska besättas med kloka och
engagerade människor. På 50- och
60- talen var det stor konkurrens
om platserna. Nu är det tvärt om,
inte så många vill ge sin församling sin tid och sitt engagemang.
Men det är mycket viktigt att det
finns lekmän som vill ta på sig att
stå på listor och att jobba för att
verksamheten i just Din församling ska bli så bra som möjligt.

B

Att finnas med i ”Församlingskåren” och liknande sammanslutningar är ett sätt att dra sitt strå
till den stora stacken. Vi är ju inte
med i Svenska Kyrkan enbart för
vår egen skull, utan också för de
andras. Vi vill ju verka för att fler
människor ska få höra om Jesus
och få komma till tro på Honom.
Jesus Kristus, livets Herre kallar
oss att vara Hans lärjungar. Han
ger oss uppdrag och uppgifter.
Under vissa tider i livet stora uppgifter, i andra tider mindre uppgifter. Men vi får aldrig luta oss
tillbaka och tänka att det där med
valet eller med aktiviteter i Fastekampanjen, det får någon annan
sköta.

Vi får ju inte så sällan höra att det
vore mycket bättre och billigare
att välja ett kyrkoråd ungefär som
man väljer en styrelse i en stor
förening.

För det finns ibland kanske ingen
annan än just Du. Kanske är det
så att Du just nu inte har din mest
aktiva period, men det finnas alltid uppgifter, inte minst att tala väl
om församlingens strävanden och
idéer.

Men Svenska Kyrkan är inte en
förening, utan en kyrka som har
ca 70 procent av svenska folket
som medlemmar. Detta stora medlemsantal är ett väldigt stort förtroendekapital. Det ska förvaltas,
och det görs bäst av alla som på
olika sätt är med i församlingen.

På många ställen är det också stora
förändringar på gång, man ska gå
från att vara en liten enhet till att
ingå i en stor. Där behövs många
goda kloka ord – och mycket av
eftertanke och framtidshopp.

Framtidshopp kan man verkligen
vara bärare av även om man inte
längre är ung. Vi vill ju att kyrkan
ska finnas och förkunna även för
dem som kommer efter oss. Församlingskårerna är en framtidsrörelse, även om man kan förledas
att tro att de bara förvaltar det som
varit.
Snart är våren här – och Påsken
med dess stora glädje: Det hopp
om evigt liv som skänks till varje
människa som söker sig till Jesus.
Vi får fylla den lilla men viktiga
uppgiften att vara vägvisare och
följeslagare.

Kerstin Wredén
Kyrkoherde i Nässjö
Foto Maria Bengthagen

