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Biskop Roland Gustafsson har sedan sin vigning 2010 lett Missionsprovinsens 

arbete för prästvigningar och församlingsliv i Svenska kyrkans andliga tradition. 

Han har dock meddelat att han kommer att lägga ner sin biskopsstav under 

våren 2019. Val av hans efterträdare som Missionsbiskop kommer att förrättas 

vid ordinarie Provinskonvent den 13 oktober 2018. 

Inför valet har Missionsprovinsens prästkollegium därför enligt ordningarna 

nominerat tre personer. Den 20 juni behörigförklarade Missionsprovinsens 

konsistorium följande kandidater: 

 

 

Gunnar Andersson (42), präst i Vännäs (Missionsgården 

Fridhem), vigd den 5 februari 2005 av biskop Arne Olsson, 

Missionsprovinsens förste biskop. Han är gift med Ailen och 

har fyra barn. Gunnar har teologisk examen från 

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) och har tjänstgjort bl 

a i Kisa (Tabor). Han är ledamot både i Missionsprovinsens 

konsistorium och missionsråd.  

 

 

 

Rolf Pettersson (59), komminister i Västerlanda pastorat, vigd 

den 15 juni 1986 av biskop Bertil Gärtner. Han är gift med 

Christina och har tre barn. Rolf har teologisk examen från 

Johannelunds teologiska högskola. Han har tjänstgjort bl a i 

S:t Pauli församling, Göteborg, varit dekan i Synoden och 

genom många år medverkat i redaktionen för Svensk 

Pastoral Tidskrift (SPT).  
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Bengt Ådahl (67), kh. emer., vigd den 18 maj 1975 av biskop 

Bertil Gärtner. Han är gift med Ann-Mari och har fem barn. 

Bengt har teologisk examen från Lund. Han har bl a 

tjänstgjort i Slättåkra pastorat och medverkar i 

församlingsplantering i Halmstad-trakten. Han är ledamot i 

Missionsprovinsens konsistorium och dekan i Södra Hallands 

Dekanat i Synoden.  

 

 

 

 

Kandidaterna har inte sökt tjänsten, men de har accepterat Prästkollegiets 

nominering och därmed ställt sig till förfogande inför valet. 

 

För ytterligare information kontakta vänligen: 

Missionsbiskopen, Roland Gustafsson, tel 076-165 15 59 

Provinssekreteraren, Bengt Birgersson, tel 070-777 26 09 

info@missionsprovinsen.se | www.missionsprovinsen.se  
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 Missionsprovinsen är ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition och 

består för närvarande av 16 församlingar samt några gudstjänstgemenska-

per, som håller på att bilda församling eller har ansökt om medlemskap.  

 Missionsprovinsen i Sverige bildades 2003 som en följd av det präst-

vigningsstopp som av Svenska kyrkans biskopar infördes 1993 och som 

Kyrkomötet fastställde i KO 2000.  

 Missionsprovinsen vill verka i lydnad för Jesu missionsbefallning bl a 

genom att bilda församlingar på evangelisk-luthersk grund. 

 Missionsprovinsen ingår i en kyrklig gemenskap med Det evangelisk-

lutherske stift i Norge (DelsiN) och Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i 

Finland (LHPK) och har liksom dessa uppmuntrats att söka medlemskap i 

International Lutheran Council (ILC). 

mailto:info@missionsprovinsen.se
http://www.missionsprovinsen.se/

