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Kärt återseende. Biskop Johan Tyrberg hälsar på kyrkoherden Ann-Louise Trulsson på Martagården i Nättraby.

Biskop Johan på återvisit
■ ■Johan Tyrberg har återvänt till Blekinge, nu som biskop för en visitation. Myc-

ket är sig likt sedan han var här senast, men en hel del har förändrats.
■ ■– En del saker vill jag komma ihåg, en del vill jag glömma bort, säger han.
BLEKINGE.
Lunchmötet
med Ronneby pastorat i
Kallinge är slut vid 13.00.
Nytt möte på Martagården
i Nättraby börjar vid halv
två. Däremellan ska det
klämmas in en pressträff
med Sydöstran i Kallinge
församlingshem.
Det är ett fullspäckat
schema för biskop Johan
Tyrberg när han är på visitation i Blekinge. Tidningens utsända får ta rygg på
Svenska kyrkans bil från
Ronneby kommun till
Nättraby. Annars finns det
inte tid för fotograf-Mattias att ta bilder.
– Det känns skönt att
vara tillbaka, många minnen väcks till liv, säger biskop Johan Tyrberg, som
tidigare tjänstgjort i såväl
Ramdala, Sturkö, Ronneby och Karlshamn.
– En del vill jag komma
ihåg, en del vill jag glömma bort, säger han och
ler.

Just Kallinge väcker sär-

skilda minnen.
– Jag kom inte ihåg att
jag varit här förut, men
när jag kom hit och såg
kyrkan kom jag på att jag

hållit i en konfirmation
här. Det fick mig att minnas en massa ansikten på
konfirmanderna. De är
säkert gifta och har barn
nu.

brukar gå runt och oroa
sig för att det var bättre
förr, men det är i det utmaningen ligger. Det är
en annorlunda och spännande tid.

Som biskop har han nu
högsta möjliga befattning
i Lunds stift. När en biskop
besöker församlingarna
för att se till att allt står
rätt till, kallas det för en visitation. Det innebär förenklat en kontroll, menar
Johan Tyrberg:
– Men kanske inte kontroll som i det de flesta
tänker, utan vi tittar snarare på hur det ser ut i församlingarna. Behövs det
till exempel mer ekonomiskt stöd?

Ett samarbete med andra

Att Johan Tyrberg nu är

chef på en arbetsplats där
han själv tidigare varit
verksam, ser han inga problem med.
– Det finns de som säger att man ska rekrytera
inifrån, ta någon som
känner organisationen.
Och så finns det andra
som tycker man ska ta någon utifrån. Det finns positivt och negativt med

På språng. Biskop Johan Tyrberg lämnar Kallinge församlingshem i rask takt.

båda synsätten, säger Johan Tyrberg.

Mycket är sig likt i Blekinge sedan Johan Tyrberg var kyrkoherde i länet, men en hel del har förändrats.
– Svenska kyrkan är ju
en organisation som bygger sin verksamhet på ekonomiskt stöd från sina
medlemmar, och precis
som alla organisationer –
om det så gäller idrott eller
kultur – så tappar vi i medlemsantal.
Att då se över sina loka-

ler kan vara ett sätt att hålla ekonomin på rätt kurs,
menar biskopen.
– Jag brukar prata om
Fredrikskyrkan som ett
bra exempel. Där finns allting samlat. Historiskt har
kyrkan haft många lokaler, men det är kanske inte
något som behövs. Vi behöver se över det.

Johan Tyrberg menar att

framtiden för Svenska
kyrkan ser god ut, trots
medlemstapp.
– Kyrkan har funnits i
över ettusen år. Många

religioner kan vara en väg
att gå.
– Många går runt och
tror att man automatiskt
är ovänner för att man
tror på olika saker. Men
tillsammans kan vi visa
att man kan leva tillsammans ändå, att vi ändå
vill ha fred, säger Johan
Tyrberg.
– Det är viktigt att vi för
en dialog mellan varandra.

Vad gör då en biskop när
han kommer hem från jobbet?

– Jag gillar att bara
slänga mig i soffan och
slappna av, eller att laga
mat. Jag är på jakt efter att
tillaga den perfekta omeletten.

Hur ser en sådan ut?

– Det ska vara stekt lök
och svamp, och en matsked mjölk. Men den mås-

FAKTA

Johan Tyrberg
Ålder: 55.
Familj: Fru, två vuxna
barn.
Född: Tyringe.
Bor: Lund.
Valspråk: Jordens salt.
Intressen: Laga mat.
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Lunds stift
■■Ett av Svenska kyrkans

13 stift.

■■Sedan 2014 är Johan

Tyrberg biskop.

■■I stiftet, som innefattar

Blekinge och Skåne,
finns 165 församlingar
och över 500 kyrkor.
Källa: Svenska kyrkan

te se bra ut också. Jag har
precis köpt en ny stekpanna, med bra beläggning.
Men det bästa är en gjutjärnspanna.
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