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Högtid i Karlskrona

Därefter fortsatte högmässa, som leddes 

av kyrkoherde Jan-Erik Appell, som 

höll skriftetal över orden: ”Sänd ditt ljus 

och din sanning, må de leda mig, må de 

föra mig till ditt heliga berg och till dina 

boningar.” Magnus Olsson predikade 

över Jesu missionsbefallning, Matt. 

28:18-20. Genom båda dessa bröders 

förkunnelse blev vi ställda inför den 

rannsakande verkligheten och den heli-

ga kallelsen att föra ut evangeliet om 

riket.

Samarbete mellan Missionsprovinsen 

och KFfelt

Kyrkodagen hade ordnats av KFfelt 

men i nära samförstånd med Missions-

provinsen. Det var KFfelt:s ordförande 

Jan-Erik Appell som ledde gudstjänsten 

och det var Missionsprovinsens biskop 

Roland Gustafsson som öppnade dagen 

med installation. I kallelsen till Magnus 

Olsson sade biskopen: 

Missionsprovinsen i Sverige, i samar-

bete med Kyrkliga Förbundet för 

evangelisk luthersk tro, kallar dig, 

Magnus Olsson, till en missions-

tjänst / projekttjänst under tiden 15 

maj – 14 augusti som pastor för ett 

nybrottsarbete i Blekinge, framför-

allt i anknytning till påbörjad verk-

samhet i Karlskrona. Vår bön och 

förhoppning är att denna nystart på 

sikt kan fortsätta i en tältmakartjänst 

i kombination med regionalt och 

lokalt stöd.

Magnus Olsson är i nuläget anställd av 

Missionsprovinsen i en tre månaders 

projekttjänst på 60%. Hälften finansi-

eras av Missionsprovinsen och hälften 

av KFfelt. 

Sedan oktober 2014 har undertecknad 

i regi av KFfelt ordnat bibelstudier i 

Karlskrona. Det är utifrån dessa sam-

mankomster på de närvarandes ön-
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skemål som gudstjänst anordnades den 

här dagen. Detta har sedan samman-

fallit med att pastor Magnus Olsson 

varit beredd att flytta hem till Sverige. 

Nu är förhoppningen att det snart växer 

fram en församling i Karlskrona-

området som blir en koinonia i Mis-

sionsprovinsen.

Magnus och Lasma Olsson

Efter studier vid Göteborgs Universitet 

och Församlingsfakulteten under mitten 

av 90-talet vägrades Magnus Olsson 

prästvigning i Svenska kyrkan på 

välkända grunder. Efter studier i 

lettiska språket blev Magnus prästvigd 

för tjänst i Lettlands evangelisk-

lutherska kyrka av ärkebiskop Janis 

Vanags. Där har han tjänstgjort i tre 

olika församlingar under ca 16 år. 

Sedan Missionsprovinsen bildades 2003 

har han varit s.k. passiv medlem i 

prästkollegiet.

Magnus är sedan slutet av 90-talet gift 

med Lasma, född i Lettland. Lasma är 

kantor och sjuksköterska, som läser 

svenska för att kunna få tjänst inom den 

svenska sjukvården. Tillsammans har 

de två härliga pojkar Samuel och Jona-

tan, 13 resp. nio år, som nu går i svensk

skola. Familjen har flyttat till Ronneby, 

tre mil väster om Karlskrona, där 

Magnus är född och uppvuxen och har 

sina föräldrar. Det är en stor gåva för 

oss i Missionsprovinsen att Magnus och 

hans familj har flyttat tillbaka till vårt 

land. Magnus och Lasma brinner för att 

bygga församling i Blekinge.

Herrens vänner

Vi tror att det är Herren själv som har 

påbörjat något i Karlskrona, men Han 

är ju sådan att han oftast använder sig 

av sina vänner. Några av dessa hans 

vänner vill jag nämna. Det hela började 

med att vännen Elin Skjutare, 97 år, 

ringde mig en dag i somras och frågade 

om inte KFfelt eller Missionsprovinsen 

kunde göra något liknande i Karlskrona 



11

som man gjort på många andra håll. 

Samtidigt kom det en förfrågan från 

vänner i den lilla byn Ärngisslahyltan 

strax väster om Nybro, om inte de kun-

de få information om Församlingsfakul-

tetens arbete liksom om Missions-

provinsen. Nu finns det därför en 

storfamilj/husförsamling av ovanligt 

och underbart slag med i arbetet för ett 

församlingsbygge i Blekinge. Kyrko-

herde Jan-Erik Appell och hans hustru 

Anna-Karin, som har varit delaktiga i 

detta projekt från början på ett härligt 

sätt, har knutit flera kontakter i 

gränslandet mellan Skåne och Bleking. 

Flera personer i eller i närheten av 

Karlskrona har också kommit med.

Missionsprovinsen fick en speciell 

”handtryckning” som vi också tror var 

en fingervisning mot Blekinge. En 

gammal vän i Ramdala i östra Blekinge, 

Berthil Adolfsson, utlovade en större 

donation. Strax efter årsskiftet kom 

dessa pengar in på Missionsprovinsens 

konto. Donatorns önskan var att någon 

del av pengarna skulle användas till 

stöd för Församlingsfakulteten och för 

den Evangelisk-lutherska kyrkan i 

Kenya. Sedan dessa medel avdelats har 

medel beviljats för arbetet i Blekinge 

och för några akuta behov. Men reste-

rande medel ger åt Missionsprovinsen 

ett extra bidrag, som vi överväger att 

fördela över de närmaste fem eller sex 

åren, vilket i så fall ger ett tillskott på 

över 100 000 kronor för varje budgetår. 

Vi tackar Herren för alla hans vänner 

genom vilka han bygger sin kyrka. Och 

vi ber, att Han ska fortsätta att kalla på 

människor för att bygga Hans kyrka, 

genom förbön, arbete och gåvor.

Bengt Birgersson

Provinssekreterare

Från Finland – Prästvigning i Uleåborg

Ordinator var Missionsstiftets biskop 

Risto Soramies, och vigningsmässan var 

välbesökt. Enligt Janne Koskela, pastor i 

S:t Timoteus församling som stod värd 

för högtiden, deltog 280 personer i 

mässan. Ordinandi var denna gång fyra 

till antalet, och hette Hannu Kantoluoto, 

Harri Lammi, Pekka Puustinen och 

Ilkka Pöyry. Ingen av dem kommer att 

gå in i någon avlönad prästtjänst, utan 

kommer att tjäna som präster vid sidan 

av civila arbeten. De kommer att bi-

träda pastorerna i var sin församling, 

tre av dem i södra Finland och en i 


