Strängnäs i juni 2013

till
prästerna och diakonerna i
Strängnäs stift

Inför sommaren
Det har gått någon vecka sedan vi möttes till präst- och diakonmöte i Strängnäs. Mitt
bestående intryck är att det blev dagar med goda möten, nära och givande samtal om årets bok
I rörelse¸ inspirerande gästtalare samt uppskattade minnesteckningar. Hos mig själv finns en
kvardröjande känsla av glädje och tacksamhet för mötet. Det är ett stort privilegium att vi kan
mötas på detta sätt och viktigt för stiftskänsla och samhörighet i vårt uppdrag.
Det var nu rätt länge sedan jag skrev till er och det finns anledning att se tillbaka på några av
vårens händelser och ge några reflektioner utifrån min egen kalender. Först vill jag koppla
tillbaka till temat för årets präst- och diakonmöte. Temat om mission kommer på olika sätt att
prägla olika stiftsarrangemang under året. Årets pastorala brev, Gå över gränser hoppas jag
läses i medarbetarlag och kyrkoråd. Jag tar gärna emot spontana synpunkter utöver de som
framkommer vid de möten som sker inom ramen för Strängnäsmodellen. Behövs fler brev hör
av er till kansliet.
Som jag nämnde för er under dagarna i Strängnäs så kommer ett par representanter från fyra
församlingar att under en vecka studera hur församlingar i vårt vänstift Truro gestaltar sitt
missionsuppdrag. På motsvarande sätt får dessa fyra församlingar besök från Truro en vecka i
höst. Det hela avslutas med ett gemensamt seminarium på Stjärnholm. Vid det tillfället gästas
vi också av biskop Tim från Truro.
Årets kyrkoherdedag har mission och undervisning som tema. Medverkande är två präster
från Truro stift: Rev Canon Dave Elkington som är Deanery Priest och arbetar inom ramen för
deras missionsprojekt samt Archdeacon of Bodmin, Audrey Elkington, som arbetar i deras
undervisningsprojekt Way of Life, med dess betoning på lärjungaskap.
Denna vår har för min del bjudit på ett antal resor. Den första veckan i mars bar det iväg på en
studieresa till Israel/Palestina med stiftets prostar. Det var verkligen en studieresa! Vi var
igång från till tidig morgon till sen kväll. Resans gav möjlighet till bearbetning av
bibeltolkning och politisk situation om hur förstå olika teologiska positioner omkring rätten
till land och vilka som är det utvalda folket.
I anlutning till att vi har ett vänstiftsavtal med ELCJHL, vill jag ställa mig bakom den vädjan
till förbön för Palestina som ACT Palestine Forum står bakom. De manar till förbön den 24:e
varje månad för det palestinska och israeliska folken och för fred i Mellanöstern. Om den
dagen inte fungerar, planera in förbönen närmast liggande dag i lämplig gudstjänst. Se vidare
http://actpalestineforum.org/vigil/
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Den 22-24 april reste jag till Leicester tillsammans med ett antal representanter för
kommunledningarna och församlingarna i några av stiftets städer. Jag hade inbjudit dem som
särskilt arbetar med integrationsfrågor för att besöka och studera det arbete som bedrivs i S:t
Philip´s Center, ett välkänt religionsdialogcenter i Leicester. Leicester hör till en av de mest
mångkulturella städerna i England. S:t Philip´s Center har lyckats åstadkomma intressanta
samarbetsprojekt över religionsgränser inom en rad olika samhällsområden.
Det var verkligen givande att få dela upplevelser och tankar tillsammans
församlingsmedarbetare och kommunrepresentanter i så angelägna frågor som religionsdialog
och interkulturella möten. Det var också utmanande för oss svenskar att se med vilken stolthet
och självklarhet de religiösa representanterna berättade om sin tro, oavsett om de var sikher
eller muslimer. Här var det inte främst fråga om guidning i det yttre, utan det yttre ledde alltid
in mot trons innehåll och ett bärande ethos. Frågor väcktes: Hur guidar vi i våra kyrkor? Är vi
stolta över vår tillhörighet och frimodiga att berätta om vår tro?
Vårens sista resa gick veckan därpå till Washington. Ärkebiskopen, biskop Antje Jackelén
och jag själv deltog tillsammans med ytterligare några tjänstemän och en klimatforskare i
mötet mellan The Episcopal Church, The Evangelical Lutheran Church in America och
Svenska kyrkan. Denna konsultation om klimatfrågan inkluderade också lobbyarbete
gentemot Vita Husets Enviromental Council samt Kongressen.
Svenska kyrkan anklagas ibland för att bara syssla med frågor som ligger i tiden, en
anpassningens strategi. Vårt klimatengagemang skulle då vara ett sådant exempel. Men
klimatfrågan är en djupt andlig och existentiell fråga som en kristen kyrka inte kan tiga inför
eller i praxis ignorera. Inför hotfulla scenarier får vi möta framtiden med det kristna hoppet
som grund. Men också bekänna vår egen bekvämlighet och en livsstil som jorden inte tål. I
vår gemensamma uttalande som kyrkor åtar vi oss att göra följande:
1) Förespråka nationella och internationella policyer och regler som kan påskynda en snabb
övergång från beroendet av fossila bränslen till rena, säkra och förnybara energikällor och till
rättvisa ekonomiska system.
2) Upprätthålla en interreligiös, internationell dialog om klimatförändring och social och
ekonomisk rättvisa samtidigt som vi arbetar för att hålla klimatfrågorna i allmänhetens fokus.
3) Uppmuntra våra trossamfund till djupare teologisk reflektion om den moraliska och etiska
reaktionen på klimatförändringen, och sedan vittna offentligt om klimatförändringen genom
att påverka på lokal, nationell och internationell nivå.
4) Uppmana våra församlingar att genom bön begrunda hur deras egna handlingar och livsval
– särskilt energiförbrukningen – påverkar miljön.
5) Erbjuda våra samfund fortlöpande möjligheter att lära sig mer om klimatförändringar och
om de globala kyrkornas sätt att bemöta denna kris. ”
Våren har varit något intensiv om vi till detta också lägger förberdelser för årets präst-och
diakonmöte. Att då strax efter påsk få åka på en veckas retreat på Kastlösa var sannerligen
välgörande. Denna möjlighet erbjuds oss biskopar varje år, och jag vill än en gång uppmuntra
er att unna er den möjligheten till eftertanke och krafthämtning.
Jag vill förutom denna tillbakablick också ta upp några varierande ämnen som information.
Först något om vårt internationella arbete. Som många av er vet är jag biskopsmötets
representant i Svenska kyrkans internationella nämnd. Under ett par års tid har vi intensivt
arbetat med vårt utlandsarbetes identitet. C:a 1000 personer ute i landet har varit involverade i
processen, vilket borgar för ett brett inflytande. När vi för ett par månader sedan fastställde
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grunddokumentet för vårt arbetes identitet liksom den strategiska planen för de kommande
fyra åren var vi i hamn. Jag måste säga att jag var rätt nöjd att vi kunde nå så långt i samsyn,
trots all den olikhet som ryms i vår kyrka. Den teologiska grunden tydliggör vår trosgrund och
att vi agerar som kyrka. Det måste stå klart, vi är ingen biståndsorganisation!
Under våren visiterade jag Södra Öknebo pastorat, där Järna ligger – den ort i Sverige som
mer än någon annan är förknippad med antroposofin. Där aktualiserades den andlighet som
ryms inom antroposofin liksom det närbesläktade Kristensamfundets dop. Prästerna i
pastoratet är väl medvetna om hur vi i vår kyrka ställer oss till detta dop. Men för er övriga
präster i stiftet, som kanske endast vid något enstaka tillfälle kommer i kontakt med
Kristensamfundet, kan det vara bra att göra känt att det dop som förättas i Kristensamfundet
inte godkänns i vår kyrka som ett kristet dop.
Ytterligare en fråga har aktualiserats utifrån de nya stora pastoraten som ska gälla från och
med den 1 januari 2014. Den nya kyrkoherdeutbildningen eller motsvarande som numera
krävs för att bli kyrkoherde, kommer efter domkapitlets beslut i vår att också krävas i pastorat
som har ”församlingsherdar” eller motsavarande befattningar (t.ex. bitr. kyrkoherde).
Nu väntar vi i vår domkyrka på nästa stora högtid. Söndagen den 16 juni sker präst- och
diakonvigning i Strängnäs domkyrka. Ta gärna med i förbönen denna dag de fyra
kandidaterna och deras ingång i vigningstjänsten.
Till sist vill jag ge några påannonseringar och påminnelser. Till er kyrkoherdar vill jag
påminna om anmälan till kyrkoherdedagen den 24 oktober kl. 10-17 på Stiftsgården
Stjärnholm. Trots att ni kyrkoherdar är kallade till överläggningar denna dag och förutsätts
delta, så är jag tacksam att ni gör er anmälan, som är nödvändig för planeringen. Vid
förhinder, meddela mig direkt. Anmälan senast den 24 september till Elisabeth Sundström, tfn
0152-234 83 eller e-post elisabeth.sundstrom@svenskakyrkan.se
Samtal i biskopsgården, kommer under hösten att ske enligt följande:
för diakoner fredagen 18 oktober kl. 14-16. Förre biskopen i Växjö, Sven Thidevall
medverkar under rubriken ”Ett barmhärtighetens tecken - vad är det idag?”
för präster fredagen 15 november kl. 14-16. Då samlas vi under ämnet "Var min präst – om
prästämbetets ´ande´". Peter Halldorf är dagens föredragshållare.
Ingen anmälan i förväg behövs. För er som är nya i stiftet och anställts under 2013 vill jag
gärna träffa er direkt i anslutning till vårt samtal. Det gäller också pastorsadjunkter. Boka en
halvtimme mellan 16:00-16:30.

Med tillönskan om en välsignad sommar.

Hans-Erik Nordin
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