Anföranden

Måndagen den 20 november 2017

§ 56 Nyöversättning och kommentar till bekännelseskrifterna
AXEL W KARLSSON:

Ordförande! Det är jag som har motionerat igen om bekännelseskrifterna,
motion 2017:124. Jag får tacka för den utredning som har gjorts kring detta. Det är
ju en översikt över vad som redan har gjorts av översättningar och kommentarer. Nu
är det väl så, att man kan få modifiera sitt yrkande lite grand? Jag skulle i så fall i
stället för som i motionen yrka på att man gör en nyöversättning och kommentar
yrka på litteraturlistan som finns i svaret på min motion. Kunde man inte publicera
den på något sätt på kyrkans hemsida? Det är en väldigt bra översikt över vad som är
gjort på det här området. Ni kan ju fundera på det. Om det går att yrka så, yrkar jag
det i stället. För övrigt tackar jag för den välvilliga och goda behandlingen av min
motion. Tack ska ni ha.
ORDFÖRANDE LEVI BERGSTRÖM:

Enligt de föreskrifter vi har som är antagna av kyrkomötet ska man lämna in ett
skriftligt yrkande i samband att man begär ordet. Det har inte du gjort, vilket gör att
vi inte tar upp det förslag som du nu lämnar.
AXEL W KARLSSON:

Då kan vi göra så, att ni i alla fall kan lägga det på era hjärtan. Jag tror det behövs en
sådan översikt över vad som är gjort när det gäller kommentarer och översättningar
av bekännelseskrifterna. Ni som är ansvariga för detta, tänk på det. Gör gärna det, så
blir både jag och andra glada. Tack för ordet.
ORDFÖRANDE LEVI BERGSTRÖM:

Nu ligger den tyngden på allas våra hjärtan, denna litteraturförteckning.
EMMA HEDLUNDH:

För att då inte förlänga det här talar jag för utskottet och yrkar bifall till utskottets
förslag, alltså att avslå motion 2017:124.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 124.
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