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Denna sida är en del av den organisationsinformation som Kyrka & Folk låter utvalda organisationer 
få göra i tidningen med jämna mellanrum. 

M issionsprovinsen i Sverige är på olika 
sätt verksam på allt f ler orter runtom i 
landet. Främst sker detta i de anslutna för
samlingarna, där människor betjänas med 

Ordet och sakramenten vid söndagens huvudgudstjänst och 
bibelstudier. Missionsprovinsens prästkollegium är också 
aktivt i andra sammanhang med Ordets förkunnelse och 
pastoral omsorg. Detta har alltid varit Kyrkans uppdrag 
i Sverige och för samma ändamål är Missionsprovinsen 
kallad att tjäna Herren Jesus Kristus i denna yttersta tid.

Vision 20-20-20
I samband med Missionsprovinsens konvent i oktober och 
prästmötet i november dryftades innehållet av en vision som 
kallas 20-20-20 – tjugo koinonior i tjugo av Sveriges största 
städer år 2020. Strategiskt sett är det naturligt att fokusera 
på de större orterna, där potentiellt flest individer kan nås. 
Arbetet handlar dock inte bara om statistik – det finns fler 
faktorer att ta hänsyn till. Det är angeläget att det – oavsett 
ortens storlek – finns någon form av kallelse eller förfrågan 
från människorna där. Alla döpta har rätt, privilegium 
och ansvar att fråga efter biblisk förkunnelse och sakra
mentsförvaltning i enlighet med Herrens instiftelse. Det är 
 Missionsprovinsens kallelse att koordinera detta uppdrag, 
att tillhandahålla präster där sådana behov är för handen. Så 
sker enligt Jesu befallning: ”Be därför skördens Herre att han 
skickar ut arbetare till sin skörd.” (Matt 9:38)

Givare och mottagare
I Blekinge har det påbörjats ett arbete som Missions
provinsen har involverats i. Magnus Olsson, hemvänd präst 
från Valmiera i Lettland, har kallats till tjänst i Missionspro
vinsen (efter att ha varit medlem i prästkollegiet under sin 
utlandstjänst). En aktiv förfrågan om hjälp har lett till att 
Missionsprovinsen, med ekonomiskt bidrag från Kyrkliga 
Förbundets givartjänst, har kunnat ge Magnus Olsson en 
deltidstjänst. Sedan en tid tillbaka är det regelbundna guds
tjänster, bibelstudier och ungdomsarbete i Karlskrona med 
omnejd.

Missionsprovinsen fick under sommaren 2014 en 
förfrågan från några personer i Borås, som längtade efter 
gudstjänster i Svenska kyrkans goda andliga tradition. Efter 
en startsträcka med samtal och bön började för drygt ett år 
sedan en liten grupp samlas till bibelstudier i hemmen, under 
ledning av prästerna Rune Imberg och Gabriel Skilling. 
Detta har utvecklat sig till samlingar och gudstjänster med 
så många deltagare att utrymmet i bostäderna inte räcker 
till. Kyrkliga Förbundets givartjänst bidrar tillsammans med 
den lokala gemenskapen till att bygga upp verksamheten, 
som tas emot med stor tacksamhet. Gemenskapen har nu 
kommit så långt att en lokal för gudstjänstfirande hyrs från 

och med slutet av november månad. Läs mer om detta på 
 Missionsprovinsens hemsida – www.missionsprovinsen.se.

Kyrklig gemenskap
Nämnda berättelser visar på det som är – och måste vara 
– Missionsprovinsens kärnverksamhet: etablering av nya 
församlingar för att evangeliet ständigt skall nå människor 
och bevara dem i Kristi gemenskap.

Missionsprovinsen i Sverige har nyligen ingått kyrko
gemenskap med Det evangelisklutherske stift i Norge 
(DelsiN) och Det evangelisklutherska Missionsstiftet i 
Finland (LHPK) – se artikel i föregående nummer av K&F. 
I denna gemenskap kan de lutherska stiften i Norden stötta, 
uppmuntra och vägleda varandra, så att Ordet förkunnas 
på biblisk grund och dop och nattvard förvaltas rätt. En 
liv givande gemenskap med Jesus Kristus skapas och upp
rätthålls på detta sätt.

Det är Missionsprovinsens förhoppning att allt fler skall 
efterfråga Guds nåderika gåvor och söka sig till en sund och 
hälsosam kyrklig gemenskap och det är Missionsprovinsens 
bön att ”skördens Herre” skickar allt fler arbetare till den 
skörd som är Hans!
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