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Den helige Mikaels dag
– Betraktelse över Matt. 18:1-10 –

I en del kyrkor från fornkyrklig tid kan man se bilder, som påminner oss om, vad som
händer i en gudstjänst. En bild över altaret visar Jesus och lärjungarna, därför att det
är samme Jesus, som vandrade omkring i det heliga landet, som också är närvarande i gudstjänsten, när vi är samlade i hans namn, lyssnar till hans ord och på
hans befallning firar nattvarden.
Över denna bild kan man ibland se den
himmelsfarne Jesus, som är omgiven av
änglarna. När vi är samlade i Jesu
namn, så står vi inför den himmelska
tronen och är omgivna av denna änglaskara. Då firar vi inte något fjärran, utan
vi gläder oss över att Jesus är mitt
ibland oss och Guds änglar är nära.
I evangeliet läser vi att Jesus får frågan: Vem är störst i himmelriket? Och
näst efter Gud och Jesus kunde man
tänkt sig, att Jesus hade nämnt om änglarna. Men nej! Istället kallar Jesus till
sig ett litet barn och lyfter fram det som
ett föredöme för vuxna och säger: Om ni
inte omvänder er och blir som barn, kommer
ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar
sig som detta barn, han är den störste i
himmelriket.

Den störste i himmelriket är alltså inte
den som kan en massa – inte den som
kan prata eller prestera något stort, utan
den som inte kan annat än ta emot
Guds kärleksrika omsorg. Det är gott,
för det nyfödda barnet och den döende
gamle kan inte prestera något, men kan
ändå vara föremål för Guds stora kärlek
och genom tron ta emot den.
När Jesus här talar om barnets tro, är
det alldeles klart, att tro är barnslig tillit
till Gud och till Jesus. Barnet kom ju, då
Jesus kallade. Jesus varnar mot att förleda en av dessa små som tror på mig. Det
är det allvarliga i detta evangelium.
Men glädjande är, att Människosonen
har kommit för att frälsa det förlorade,
och att Gud i sin kärlek ger oss en
skyddsängel.
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Bibeln ger en del exempel på, hur Gud
ingriper genom sina änglar. En ängel
ropade till Abraham, att han inte skulle
offra Isak. Jakob såg änglar stiga upp
och ner på stegen till himmelen. Ängeln
Gabriel sändes till Maria med budskapet om att hon skulle föda Guds
Son. Genom historien finns många berättelser om änglar. Här skall blott
nämnas om en sådan från andra världskriget. En liten flicka ville inte sova,
utan gå upp. Föräldrarna vill att hon
lägger sig, men hon säger: Det står en
ängel och ropar på mig. Föräldrarna säger
att där inte är någon ängel, men flickan
håller på sitt och springer fram till
ängeln. Ett ögonblick efter faller en
bomb. Flickan hade dött om inte ängeln
kallat henne upp ur sängen.
Det finns anledning att tacka för änglarna.
Vi har också anledning att glädja oss
över, att Guds Son kom till oss – inte
som en ängel, utan som en människa.

För bara på det viset kunde Gud uppenbara djupet av sin kärlek: att Han kom –
inte i oemotståndlig makt, utan – som
en sårbar människa på ett sådant sätt att
människor kunde stå Honom emot.
Därigenom kunde kärleken uppenbaras, att Jesus utgav sig själv som offer
på korset för vår frälsnings skull. Därför
nöjer sig inte heller Jesus med att sända
änglar, utan Han sände apostlarna, som
förkunnade evangelium. Evangeliet om
den korsfäste och uppståndne Jesus
skall förkunnas av människor, som själva är sårbara och kan riskera att lida för
Jesu skull. Men just i berättelserna om
martyrerna finns det också många vittnesbörd om änglavakt.

Hans Olav Okkels, präst
Roager, Danmark
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Från biskopens bord
– September 2015 –

Organisation, förvaltning och tjänster
I slutet av augusti genomfördes sammanträden i Läronämnden, Missionsrådet och Konsistoriet. Här och nu vill
jag kortfattat nämna följande:
Ett antal koinonior har rapporterat
om rikt gudstjänstfirande och aktiviteter av olika slag under den gångna
sommaren. – Tacka Herren, för han är
god, evig är hans nåd.
Arbetet med en del organisationsförändringar fortsätter. Jakob Okkels, som
under många år arbetat som administratör på kansliet, flyttade med sin
familj i månadsskiftet maj–juni till Kisa
(se Sändebrev nr 82, maj 2015). Missionsrådet beslutade vid augustisammanträdet att Jakob fr o m den 1 september
tillträder en tjänst som biskopens adjunkt
(40% av heltid). Befattningsbeskrivningen anger bl a följande:




Ha löpande kontakter med koinonior,
befintliga och sådana som är på väg att
växa fram.
 Stödja Missionsbiskopen i framtagning
av underlag och utredningar till Missionsråd, Konsistorium och Läronämnd.
 Delta i Konsistoriets arbete och fungera
som sekreterare.
 Medverka i Missionsprovinsens interna
och externa informationsarbete.
Dessutom är Jakob tills vidare ansvarig redaktör för Sändebrevet (10% av
heltid). Med bosättning i Kisa har han
pastoralt ansvar för koinonian Tabor
och för nybrottsarbete i Linköpingsområdet.
Fixeringen av provinssekreterare
Bengt Birgerssons fortsatta tjänst är ännu inte fastställd. Mer om detta senare
under hösten.
Vi har tidigare informerat om en större gåva som tillfallit Missionsprovinsen.
Missionsrådet har fattat beslut om användning och förvaltning, något som
kommer att redovisas vid Konventet i
oktober.
Magnus Olsson har under månaderna
maj–augusti fullgjort en deltidstjänst
som pastor i Blekinge och Sydöstra
Småland. Kyrkliga Förbundets Givartjänst har fattat beslut om bidrag till
förlängning av tjänsten under fem månader, 50% av heltid under tiden 17
augusti 2015–17 januari 2016. Missions

Samverka med Missionsbiskopen och i
samråd med honom prioritera och bistå i
de olika uppdragen som stadgas i Provinsordningen (kap 5 § 8) och vara kontaktperson i förberedelser och uppföljning av ärenden på Missionsbiskopens
bord.
Förbereda och genomföra olika aktiviteter inom Missionsprovinsen som biskopsvisitationer och andra sammankomster i samverkan med Missionsbiskopen
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provinsen bidrar till Magnus tjänst med
10% av heltid.

Danmark, två representanter från Afrika: generalsekreteraren i Ethiopian
Evangelical Church Mekane Yesus
(EECMY) och en biskop från Evangelical Lutheran Church in Tanzania
(ELCT) och undertecknad från Missionsprovinsen.
Överläggningarna ledde fram till ett
preliminärt dokument om formandet
av ett globalt lutherskt nätverk, med tre
syften: 1) ömsesidigt stöd och uppmuntran i missionsuppdraget, 2) teologisk
reflektion i samtida frågor, i Bibelns och
bekännelsens ljus, och 3) strategiskt
tänkande så att församlingar och präster kan förnyas för mission och lärjungaskap. Detta förslag kommer nu att
föreläggas respektive kyrka / organisation för överväganden.
En utförligare rapport från besöket i
Dallas kommer att publiceras på Missionsprovinsens hemsida.

Internationella kontakter
Den 6–12 augusti besökte jag Dallas,
USA. Lördagen och söndagen den 8–9
augusti arrangerades Global Confessional
and Missional Lutheran Forum, initierat
av North American Lutheran Church
(NALC). Antydningar om detta forum
gjordes redan under sommaren 2014,
när Bengt Birgersson och undertecknad
deltog i NALCs konvent i Charleston
(se Sändebrevet nr 76, oktober 2014). Vi
var ett 20-tal deltagare: de flesta från
NALC och för övrigt från Tyskland, Die
Internationale Konferenz Bekennender
Gemeinschaften (IKGB), från Norsk
Luthersk Misjonssamband (NLM), Den
Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge,
Evangelisk Luthersk Nettverk i Norge,
från Evangelisk Luthersk Netværk i

Global Confessional and Missional
Lutheran Forum, Dallas 2015
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International Lutheran Council (ILC), en
paraplyorganisation för ett 30-tal konfessionella lutherska kyrkor, inbjuder
till en konferens i Buenos Aires, Argentina under tiden 24–27 september.
Dessa samlingar hålls vart tredje år.
Bengt Birgersson deltog i Seoul, Sydkorea år 2009 och själv var jag närvarande i Niagara Falls, Kanada år 2012.
Kontakterna är viktiga eftersom Missionsprovinsen, tillsammans med Missionsstiftet i Finland och Det evangelisk
lutherske stift i Norge arbetar vidare med
frågan om närmare kontakter med ILC.
Temat för konferensen är Bringing the
Reformation to the World, med studium
av artiklarna 4–10 i den Augsburgska
Bekännelsen. Mitt besök i Argentina
blir under tiden 22–29 september – allt
om Gud vill!

Stefan Brännerud, fungerar som kantor.
Prosten Per-Anders Grunnan har i en
artikel i Kyrka & Folk (nr 39, 29 september 2011) beskrivit detta fenomen
på följande sätt:
Stefan Brännerud har ett stort fritidsintresse – att spela orgel. När han byggde sitt
nya hus för några år sedan byggde han det
runt sin orgel. Genom att placera orgeln på
andra våningen, med öppet till nock och
räcken som gör att man kan se honom på
sin orgel från både matplats och vardagsrum liknar villan något av en kyrka.
Här firades högmässa i alla enkelhet,
drygt 20 personer var på plats.
Ett 40-tal personer deltog i eftermiddagsgudstjänsten i Kungälv. Sedan
drygt ett år tillbaka samlas en grupp,
knutna till Kyrkliga Förbundet i Södra
Bohuslän, troget till gudstjänster och
bibelstudier i Aktiva Länkens lokal i
stadens utkant.
Verksamheten på dessa platser leds
av prosten Per-Anders Grunnan, biträdd av komministrarna Tobias Olsson
och Henrik Vestergård. Dessa bröder
har också ansvar för regelbundet gudstjänstfirande i Stigens kyrka och Mariakyrkan i Uddevalla.

Besök i Prässebo och Kungälv
Söndagen den 6 september besökte jag,
tillsammans med prosten Per-Anders
Grunnan, dessa nya utposter i västra
delen av Västergötland och i södra Bohuslän. Gudstjänstfirande påbörjades
under 2014 och verksamheten har kontinuerligt utökats, inklusive katekesförhör och bibelförklaringar.
Gruppen i Prässebo fungerar tills vidare under benämningen Kyrkliga Förbundet i Göta Älvdalen. Gemenskapen
fungerar som ”en husförsamling”, i en
bostad inredd som ett kapell. Ägaren,

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop



5

Missionsprovinsens identitet
I förra numret av Sändebrevet kunde vi läsa dekanen Juhana Pohjolas svar på frågan om finska Missionsstiftets identitet. Biskop Thor Henrik With från vårt systerstift i
Norge har skrivit om identitet i Det evangelisk-lutherske stifts i Norge nyhetsblad Lys
og Salt, september 2015. Läs, begrunda – och ge gärna respons!

Hva er Det evangelisk-lutherske stift i Norge?
Som organisert stift er Det evangelisklutherske stift i Norge nokså nytt, selv
om en samling av menigheter under
biskop Børre Knudsens tilsyn har vært
en realitet siden 1997. Derfor er det naturlig at Stiftet nå presenterer seg overfor dem som spør: hva er Det evangelisk lutherske stift i Norge? Det presise
og forpliktende svaret på dette finner
man i det første kapitlet av Grunnreglene våre: Identitet og grunnlag. Her vil
vi presentere den første av de tre paragrafene i dette kapittelet.
Paragraf 1 i grunnreglene er formulert
slik: ”Det evangelisk-lutherske stift i
Norge omfatter valgmenigheter og
gudstjenestefellesskap, det er forsamlinger av de hellige i hvilke evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett.
Det viderefører Den norske kirkes felleskirkelige og lutherske kirkelige lære
og tradisjon.”
Denne paragrafen kan vi kalle ”identitetsparagrafen”, den sier hvem vi er.
For det første sier den at vi er et ”stift”.
Det er et annet ord for det som ofte
kalles bispedømme. Men ordet ”stift”
hjelper oss til å unngå å peke mot biskopens styringsmakt, ”bispe-dømmet”,

slik det liknende ordet ”konge-dømmet” peker på en konges styringsmakt.
Det er ikke biskopens styringsmakt som
definerer stiftet. Derimot er det stiftets
”forsamlinger av de hellige i hvilke evangeliet læres rent og sakramentene
forvaltes rett” som definerer det. Identitetsparagrafen viser altså til Den augsburgske trosbekjennelse sin forståelse
av hva kirken er. Og paragrafen sier rett
og slett at Det evangelisk lutherske stift
er en del av kirken, et stift i Guds kirke.
Det er verken en demokratisk organisasjon, slik som misjonsorganisasjonene, heller ikke en stiftelse med religiøs
basis, eller en aksjonsgruppe. Og det er
ikke definert av et formål, av noe det
skal oppnå. Det er definert av det som
stiftet er: en del av Guds kirke i et
landområde.
Stiftet er en del av kirken, og kirken er
forstått som ”forsamlinger av de hellige
i hvilke evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett”. Det består nærmere bestemt av valgmenigheter og
gudstjenestefellesskap. Stiftet består altså av mennesker som regelmessig kommer sammen til gudstjenester, der både
Guds Ord og de hellige sakramentene
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forvaltes rett. Derfor består Stiftet ikke
av bibelgrupper, foreninger eller arbeidsgrupper, selv om disse kan ha
gode, kristelige formål, for eksempel
knyttet til bibelstudium, misjon, innsamling eller annen kristen virksomhet.
Stiftet er altså gudstjenestefeirende
menigheter i et geografisk område,
sammensluttet og under en biskops tilsyn. For å være et virkelig stift trenger
det ikke godkjenning av noen annen
myndighet, heller ikke registrering som
”trossamfunn” etter statens regelverk.
Men som en del av kirken kan det ikke
la være å ha fellesskap med, eller søke
fellesskap med, andre deler av den
samme kirken, enten de kaller seg stift,
provins eller kirkesamfunn, og uansett i
hvilket land de befinner seg.
Til slutt sier identitetsparagrafen noe
om Stiftets røtter: ”Det viderefører Den
norske kirkes felleskirkelige og lutherske kirkelige lære og tradisjon.” Røttene
til Stiftet er Guds rette kirke gjennom
alle tider, den som begynte hos Jesus og
apostlene og har bestått gjennom historien. Den bærer med seg det sant ”felleskirkelige”, og Stiftet fører det videre.
Stiftet vedkjenner seg at Ordet og sakramentene, som kirken alltid har levd av
og overlevert til nye generasjoner, er
formidlet til oss gjennom luthersk lære
og kirkeliv. Det har kommet til oss som

lever nå gjennom Den norske kirkes
formidling, først og fremst som et
læreinnhold, men også gjennom de tradisjonene som ligger i gudstjenestelivet
og i andre menneskelige ordninger for
livet i kirken. Kirken trenger aldri å
”finnes opp” på nytt.
Det evangelisk-lutherske stift i Norge
er altså et fellesskap av norske menigheter, sammenknyttet som stift etter
gammel kirkeskikk. Som fellesskap av
rette menigheter er stiftet en del av
Guds synlige kirke, den som har bestått
i verden siden sin begynnelse hos Jesus
og apostlene.

(Foto: Boe Johannes Hermansen)

+Thor Henrik With
Det evangelisk-lutherske stift i Norge
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De nordiska stiftens gemenskap
I förlängningen av ett beslut vid Provinskonventet 2013 har det nordiska biskopsmötet arbetat med former och innehåll för en ”de nordiska stiftens gemenskap”.
Detta kommer att behandlas vid höstens Provinskonvent i Göteborg, och vi har bett
Provinssekreteraren lyfta några centrala perspektiv på denna gemenskap. Han
skriver följande:
Missionsprovinsen är ett av tre nordiska stift, som på många sätt har en liknande historia och som förstår sig själva
på samma sätt. Förutom Missionsprovinsen handlar det om Det evangelisklutherske stift i Norge och om Evangelisklutherska missionstiftet i Finland. Dessa
tre stiftsgemenskaper förbereder undertecknandet av ett avtal om gemenskap
och samarbete. Vid det kommande
provinskonventet föreslår Missionsrådet att konventet godkänner avtalet.
Förhoppningen är, att det ska kunna
undertecknas vid finska missionsstiftets
konvent den 7 november. Dagen före,
den 6 november, samlas de tre stiftens
biskopar – Thor-Henrik With, Risto
Soramies och Roland Gustafsson – tillsammans med Missionsprovinsens biträdande biskopar och några medarbetare för nordiskt biskopsmöte i Helsingfors.

god och riktig församlingsordning att
tillhöra ett stift med dess biskop. På
samma sätt är det viktigt för ett nationellt stift att stå i gemenskap med den
världsvida kyrkan. Ett uttryck för detta
är att det egna stiftet tydliggör sin gemenskap med andra stift. De nordiska
stiftens gemenskap är ett uttryck för detta. Liksom man inte är kristen för sig
själv, så är man inte stift för sig själv,
även om man organisatoriskt står självständigt. Men den andliga gemenskapen behöver göras tydlig och bekännas.
Det avtal som är på väg att godkännas
och skrivas under blir också en bas för
vidgad gemenskap, både i Nordeuropa/Baltikum och vidare i interkontinentala sammanhang. Ett exempel på
detta är de förberedelser som nu också
görs för att gemensamt ansöka om medlemskap i ILC (International Lutheran
Council), som är ett konfessionellt alternativ till Lutherska Världsförbundet.

Vi hör samman
En äkta kristen hör alltid samman med
alla andra kristna – och firar därför, om
möjligt, alltid gudstjänst med medkristna i sin lokala församling. En kristen
församling hör samman med Kristi
kyrkas andra församlingar – och det är

Vi behöver varandra
Det avtal som förbereds för undertecknande betygar, att våra stift har altaroch predikstolsgemenskap med varandra.
Det betyder, att en präst i t ex finska
Missionsstiftet kan på ett av de andra
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stiftens inbjudan komma och predika
eller leda en högmässa och omvänt.
Men det betyder också, att om någon
kommer för studier till Sverige från det
norska eller det finska stiftet, så kan
han/hon vara trygg i att här finns samma tro och bekännelse som hemma, den
här församlingen är i gemenskap med
min församling därhemma.
Genom att delta i olika gemensamma
arrangemang, i studiedagar eller konvent, i prästmöten eller dagar för lekmän, kan vi inspirera varandra.

stiftsledning i dessa nordiska folkkyrkor utsatt en del av de våra för. Att då
veta om, att vi hör samman med de
andra, att få möta dem ansikte mot
ansikte, att få samtala med varandra om
det som skett eller det som hotar – den
hjälpen är ovärderlig. Avtalet, som är
på väg att undertecknas innehåller en
förpliktelse till att stiftens biskopar
möts minst två gånger om året för överläggningar, samråd, information och
uppmuntran. Man talar ibland om att
inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt”.
Det kan gälla också här. En svårighet
som någon varit igenom har gett viktiga
lärdomar, som kan få bli till stor hjälp
för någon annan i denna nordiska stiftsgemenskap.

Vi behöver hjälpa varandra
De tre nordiska stiften har fötts inne i
respektive lands lutherska nationalkyrka, för att bära den tron och den bekännelsen vidare, när dessa folkkyrkor i
tro och liv lämnar sin bekännelse. Det
har för somliga inneburit visst lidande
att stå i den snålblåst, som biskopar och

---------------------------

Bengt Birgersson
Provinssekreterare

Från kansliet

----------------------------

Provinskonvent 2015
Provinskonventet kommer i år att äga
rum den 10 oktober hos Kvillebäckens
församling i Göteborg (Glöstorpsv. 49).
Programmet ser ut på följande sätt:
Kl 9.00 Fika
Kl 9.30 Morgonbön
Kl 10.00 Från söder till norr: Vad kan
den rättfärdige göra när grundvalarna
raseras? (Ps. 11:3) – kortföredrag av
Anders Alapää, Korpilombolo, och

Magnus Olsson, Ronneby, med
efterföljande samtal
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.30 Förhandlingar
Kl 17.30 Aftonbön
Alla är varmt välkomna! Men man behöver anmäla sitt deltagande senast
den 2 oktober – kontakta kansliet!
Måltidskostnader: 160 kronor.
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Nya tider på kansliet
Vi påminner om att kansliet finns kvar
på Thorburnsgatan 5 i Göteborg, och
man kan fortsatt skicka post dit. Men
som det framgått av detta och förra
Sändebrevet, så har det hänt en del förändringar senaste tiden.
Mest markant är det nog att kontoret
inte är regelbundet bemannat som tidigare, men man kan ringa till Missions-

provinsens kansli och ledning på ett av
följande telefonnummer:
Kansliet – 031-51 42 47;
Jakob Okkels – 076-236 52 24;
Bengt Birgersson – 070-777 26 09;
+Roland Gustafsson – 076-165 15 59.

Tacksägelsedagen 2015

Liksom tidigare år skickar vi ut en insamlingsfolder inför Tacksägelsedagen,
som infaller söndagen den 11 oktober,
dagen efter Provinskonventet.
Vi har som individer och församlingar, som lemmar på Kristi kropp
oerhört mycket att vara tacksamma för!
Årets folder lyfter genom två exempel
fram gemenskapen i Kristus.

Sändebrevet – Missionsprovinsens tidningsorgan
Sedan Missionsprovinsen kom till 2003
har det – inklusive denna utgåva – publicerats 84 nummer av Sändebrevet med
information om Missionsprovinsens verksamhet. Sändebrevet har ändrat utseende
ett par gånger under resans gång. I början kom Sändebrevet ut fem-sex gånger
per år enbart per brev. Idag skickas det
även per e-post ca nio gånger per år.

P g a besparingar har Missionsrådet
önskat att se över, hur Sändebrevet framöver skall användas; hur ofta och på
vilket sätt det skall publiceras.
Vi planerar därför att under hösten
skicka ut några frågor till ett urval av
Sändebrevets mottagare. Men alla som
har konstruktiva idéer till Sändebrevet är
välkomna att höra av sig till kansliet.
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Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige
S:t Markus församling
Bantorget 5, Lund (oftast)

Sön-/helgdagar kl 11

Patrik Toräng
Tel 070-615 11 61

S:t Johannes församling
Fader Gunnars väg,
Kristianstad

Sön-/helgdagar kl 11

Jan-Erik Appell
Tel 044-21 35 25

Katakomben
Västra Hamngatan 15,
Göteborg

Lördagar kl 12

Jakob Okkels
Tel 076-236 52 24

Kvillebäckens församling
Glöstorpsvägen 49, Göteborg

Sön-/helgdagar kl 14

Bengt Birgersson
Tel 070-777 26 09

Tabor
Grönedegatan 49, Kisa

Varannan söndag kl 11

Jakob Okkels
Tel 076-236 52 24

Mariakyrkan
Sommarhemsvägen 4,
Uddevalla

Sön-/helgdagar kl 10

Per-Anders Grunnan
Tel 0522-234 43

Stigens kyrka
Stigevivägen 1, Stigen

Sön-/helgdagar kl 12

Per-Anders Grunnan
Tel 0522-234 43

S:t Stefanus koinonia
Alvastravägen 8, Hägersten

Sön-/helgdagar kl 11

Hans-Åke Holmström
Tel 08-541 39 041

Alsike kloster
Knivsta

Helgeandssystrarna
Tel 018-38 30 02

S:t Petri gudstjänstgemenskap Sön-/helgdagar kl 11
Sundbergsgatan 16, Karlstad

Daniel Brandt
Tel 073-150 93 51

Evangelisk Luthersk
Församling Umeå,
Pilgatan 4, Umeå

Sön- /helgdagar kl 11

David Appell
Tel 076-828 47 10

Korpilombolo
gudstjänstgemenskap,
Överkalixv. 6, Korpilombolo

Varannan söndag kl 10

Anders Alapää
Tel 070-602 48 34
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Tack och bön
Tacka för







Änglavakt och apostlars budskap
Guds kärlek och omsorg om alla människor
Nordiska samarbetet och andra internationella kontakter
Det evangelisk-lutherska stift i Norge (DelsiN)
Bidrag till Missionsprovinsens arbete
Gemenskap i Kristus – i Ordet och sakramenten

Bed om / för






Provinskonventet – gemenskap och förhandlingar
Missionsrådets och konsistoriets beslut
Gudstjänstgemenskaperna i Kungälv och Prässebo
Prästerna som tjänstgör inom Missionsprovinsen
Välsignelse över Missionsprovinsens arbete för nya församlingar

Kalendern 2015





10/10
12/11
21/11
28/11

Provinskonvent i Göteborg
Prästmöte i Göteborg
Missionsrådets sammanträde i Göteborg
Konsistoriets sammanträde i Göteborg
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