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

organisationsrapport

LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER 2018 
INBJÖD MISSIONSPROVINSEN TILL 
Provinskonvent under temat Han 
sände sitt ord och botade dem och räd-
dade dem från undergång (Ps 107:20). 
Drygt 70 personer hade mött fram 
på Lärjungagården i Torestorp. Dele-
gater från en ny församling fanns 
med: Helga Trefaldighets Försam-
ling i Kronoberg. Efter morgon-
mässan genomfördes sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 

Det ekonomiska läget är ansträngt. 
Medlemsavgifter, kollekter och gåvor 
har inte nått upp till antagen budget. 
Tack vare fonderade medel från en 

större donation av 2014 har arbetet 
kunnat genomföras enligt antagen 
kostnadsbudget. 

Konventet antog en budget för 2019, 
med en omslutning på ca 1,2 miljoner 
kronor. Val av ledamöter till Missions-
råd och Konsistorium förrättades.

Med tacksamhet förmedlades infor-
mation om att Missionsprovinsen i 
september 2018, tillsammans med 17 
nya medlemskyrkor, upptagits som 
fullvärdig medlem i International 
Lutheran Council (ILC). Arbetet med 
denna ansökan har pågått i många år. 
ILC är en paraplyorganisation för drygt 
50 konfessionella lutherska kyrkor 
från alla världsdelar.

Hälsningar förmedlades bland annat 
från systerstiften i Finland och Norge, 
den Evangelisk-Lutherske Frikirke i 
Danmark och från Lettlands Evange-
lisk-Lutherska Kyrka, genom biskop 
Hans Martins. 

Under eftermiddagen hölls två kort-
föredrag med anknytning till temat: 
Han sände sitt ord … av Jakob Okkels 
och Ledord för Missionsprovinsen 2019 
av Bengt Birgersson.

VAL AV NY MISSIONSBISKOP genom-
fördes med följande utfall (inklusive 
poströster från prästkollegiet och 
delegater):
- Bengt Ådahl 43 st (57%)
- Gunnar Andersson 16 st (21%)
- Rolf Pettersson 15 st (20%)
- Blank 1 st (2%)

Provinskonventet konstaterade 
därmed att Bengt Ådahl blivit vald 
till ny missionsbiskop. Planen är att 
biskopsvigningen skall äga rum i april 
2019. 

De närmaste månaderna utgör 
ett transit-läge på olika plan. Mis-
sionsrådet beslutade tidigare i år om 
att församlingarna inordnas i fyra 
distrikt: Nord, Öst, Väst och Syd. Fyra 
distriktsledare har nyligen utsetts för 
en tvåårsperiod:

Nord – Gunnar Andersson, Vännäs
Öst – Jakob Okkels, Kisa
Väst – Jakob Appell, Mölndal
Syd – Andreas Karlgren, Kävlinge

UNDER 2019 TRÄDER JAG tillbaka och 
biträdande biskop Göran Beijer likaså. 
Konventet beslutade att inte välja 
någon ersättare till biskop Göran. Vid 
den nye missionsbiskopens sida finns 
därför tills vidare biträdande bisko-
pen Lars Artman. Bengt Birgersson 
har också för avsikt att lämna posten 
som provinssekreterare under 2019. 
Vi förbereder nu för en ledarstruktur 
med missionsbiskopen, en biträdande 
biskop och fyra distriktsledare. De 
två biskoparna har mångårig pasto-
ral erfarenhet och vid deras sida finns 
yngre präster, med åtskillig erfaren-
het, som har framtiden för sig. Min 
förhoppning och bön är att HERREN 
Gud på detta sätt skall förse oss med ett 
konstruktivt ledarskap, när ett epok-
skifte är för handen. I den mån Gud ger 
oss äldre biskopar och präster hälsa och 
krafter, står vi givetvis vid de aktivas 
sida med punktinsatser, om och när 
så behövs. 

”Han som kan göra långt mycket mer 
än allt vi ber om eller tänker oss genom 
den kraft som verkar i oss, hans är 
äran i församlingen och i Kristus Jesus, 
genom alla generationer i evigheters 
evighet. Amen.” (Ef 3:20–21)

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Plusgiro:165 78 21–3
info@missionsprovinsen.se
www.missionsprovinsen.se

Ny fas i Missionsprovinsen  
– Bengt Ådahl vald till ny biskop

Från vänster till höger: Gunnar Andersson, Jakob 
Okkels, Jakob Appell, Andreas Karlgren


