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Kära Synodmedlemmar!

Årets första Synodinformation innehåller:
Andakt av Mattias Fjellander 
Kallelse till stämman
Inbjudan till bibelundervisning av Marie Persson , Lennart Sten
Övrig information

De ord som jag har talat till er är Ande och liv (Joh 6:62)
Allra först kan vi konstatera att Gud talar till oss på ett för oss begripligt sätt. Det talas mycket i vår tid 
om hur stor Gud är – och det med rätta. Gud är större än de flesta har förstått. Gud är större än ett 
oändligt (?) universum. Gud är större än några mänskliga tankar och begrepp. Särskilt en aspekt av 
Guds storhet borde betonas mer än vad som nu är vanligt: Guds helighet. Inget orent kan bestå inför 
honom.
Men Gud är också mindre än de flesta har förstått (och det är nog ännu svårare att ta till sig). Han 
kommer till oss som det lilla barnet i krubban. Han går på jordiska vägar. Han talar till oss på ett språk 
som vi kan förstå. Det han säger är antagligen inte hela sanningen, utan ”bara” så nära den gudomliga 
sanningen som man kan komma med mänskliga ord. Men sant är det, och hans ord är inte bara sanna, 
de är Ande och är liv. Därför skall vi lyssna inte bara med öppna öron utan med öppna hjärtan. När vi 
tar emot hans ord tar vi emot sanningen, tar vi emot livet, tar vi emot den helige Ande.
Den tro det väcker handlar inte bara om våra tankar och vårt medvetande, utan det handlar om hela 
livet. Det är inte bara i syndens sammanhang som tankar, ord och gärningar finns med, utan också i 
trons. Frågan är inte bara hur jag kan bevara min tro så ren som möjligt och hur jag kan bekänna min 
tro så bra som möjligt, utan också hur jag kan leva min tro så helgjutet som möjligt. Det är en 
utmaning i ett samhälle där det ibland inte accepteras ens att man uttrycker sin övertygelse med ord. 
Och när man i åsiktsfrihetens namn tillåts tala, får man långt ifrån alltid leva enligt sin tro. 
Religionsfrihet är i vårt land tankefrihet, åsiktsfrihet och gudstjänstfrihet, men mer än så har man inte 
rätt till. En nyutbildad barnmorska prövar just nu gränserna i Småland. Vi får se hur det går. 
Enhetssamhällets mekanismer är inte döda, bara för att de bevakar annat än förr. Ibland är de starkare 
än vi vill tro. Vi får se - och vi får be.
Skall man kunna bevara (bevaras i) tron i denna förvirrade värld gäller det att leva nära Herren. I egen 
kraft klarar vi det inte. När vi tar emot de ord som är Ande och liv så får vi Ande och liv. Och tro skall 
tänkas i livets kategorier minst lika mycket som i övertygelsens kategorier. Tron skall växa. Den skall 
utvecklas. Den skall mogna. Och normalt sett gör den det i ett sammanhang. Trons gemenskap, som är 
en gemenskap både med Herren och med andra kristna, är inte ett tillägg till tron utan en del av tron. 
Den som inte har en gemenskap bör alltså söka en gemenskap. Och som det idag ser ut menar jag att 
man får söka den där den finns. För att kunna älska min nästa som mig själv måste jag älska mig själv. 
För att kunna ta ansvar för andra måste jag ta ansvar för mig själv. Tillsammans får vi söka vägen 
framåt, styrkta och vägledda av de ord som är Ande och liv.
                                                                                                                                     Mattias Fjellander
Förbönshjälp
Den som önskar få Synodens förbönspärm är välkommen att höra av sig till Lena A-Artman, tel 0709-69 28 87 
 Nu finns även en namnlista att använda som förbönslista när vi nämner varandra i bön inför Herren
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                                   Kallelse till synodstämma i Stockholm, Smala Gränd 5 den 4-5 april. 
 Programmet börjar kl 17 på fredagen den 4 april och avslutas kl 15.30 på lördagen den 5 april.. 
Tema: Nattvarden.  Det blir ett föredrag på fredag och ett dubbelföredrag på lördag förmiddag, samt 
på eftermiddagen stämmoförhandlingar.
 Motioner skickas till ordf Lena A Artman senast den 25 mars.
 Anmälan till: Lena A-Artman, Turabyggev. 5, 286 33 ÖRKELLJUNGA, tel 0709-69 28 87 el se nedan

Alla uppmanas att komma till stämman, då vi står inför viktiga beslut.

Vid sitt senaste sammanträde träffade och samtalade synodrådet med Ove Lundin aKF, Stockholm 

 Svenska Kyrkans ledning försvårar ytterligare för EFS genom att från och med i år vägra viga de 
prästkandidater som gått hela sin utbildning på Johannelunds Teologiska Seminarium. Nu krävs att de 
ska slutföra utbildningen på Pastoralinstituten i Uppsala/Lund. Problemen blir kännbara för dem som 
påbörjat sina studier när villkoren plötsligt förändras. 

Uppbyggliga länkar
http://www.  bibelskolan  .  com  /cms/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=64  
Bengt Pleijels blogg Himmelskt söndagsgodis
http://bengtpleijel.blogspot.se/
 
Ekonomin
Gåvor mottages med tacksamhet, samt medlemsavgiften: 200 SEK/pers, 300 SEK/par  på postgiro:78 05 51-8

Kontaktpersoner
För att finna andra medlemmar på rimligt geografiskt avstånd, eller för att få tips om gudstjänster 
inom närområdet, tag kontakt med någon av nedanstående:
Lena A-Artman 0435-44 84 04 lena.a.artman@gmail.com,  Skåne/Blekinge 
Mattias Fjellander 0371-173 19             mattias.fjellander@spray.se för Småland 
Kai Larsen 0702-119015            kai.larsen@svenskakyrkan.se för  Gbg stift 
Marie Persson 031-824155              mio.p@bredband.net  för  Göteborgsområdet
Göran Hallberg 0151-303 04            (fax o telefonsvarare) för Strängnäs stift 
Hans Gustafsson 08-704 18 07            hans@ziffran.se för Stockholm 
Bo Zetterlund 0225-145 40             bo.g.zetterlund@telia.com för Mellansverige
Anna-Greta Norén 0911-71065              ag.noren@spray.se för Norrland
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 BIBELUNDERVISNING I
När: Lördagen den 1 mars kl 10.00-15.00   
Var: Falkenberg, RIA-huset, Stationsg. 14 (intill busstationen, Stationsgrillen o Falkenbergs  k:a 
Vad: Bibelstudium: ”Filipperbrevet”                                                 
Vem: Stefan Svensson, präst ,Falkenberg
         Enkel lunch serveras på plats liksom eftermiddagskaffe. Kostnad ca 40 kr/person.
         Anmäl gärna senast torsdag 27/2 till Lennart Sten  0738- 49 36 81 eller 0346-201 90

BIBELUNDERVISNING II
När: Lördagen den 10 maj kl 10.00-15.00   
Var: Falkenberg, RIA-huset, Stationsg. 14 (intill busstationen, Stationsgrillen o Falkenbergs  k:a 
Vad: Bibelstudium: ”Galaterrbrevet”                                                 
Vem: Magnus Hagström, präst , Munka Ljungby
         Enkel lunch serveras på plats liksom eftermiddagskaffe. Kostnad ca 40 kr/person.
         Anmäl gärna senast torsdag 8/5 till Lennart Sten  0738- 49 36 81 eller 0346-201 90
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