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POSK HÖSTMÖTE 2020  

 

Klockan 10 den 17 oktober hälsade POSKs i Stockholms stift ordförande Jan-

Hugo Nihlén de 42 deltagarna från 19 POSK församlingsföreningar i Stockholms 

stift välkomna till ett digitalt höstmöte. Inbjuden gästtalare var Jonas Eek, präst 

och teologie doktor, idag opinionschef på Verbum och redaktör i Kyrkans tidning. 

 

LO Landin var organisatör av mötet och inledde därefter med att hälsa dagens 

gästföreläsare Jonas Eek välkommen. För ganska exakt ett år sedan var Jonas 

inbjuden till 2019 års höstmöte för att inspirera oss på temat ”Kyrkan idag – 

om självbild, omvärld och kommunikation”. Det ledde bl.a. till att vi köpte in 

ett antal exemplar av hans bok ”Livsfrågan och Evangeliet”. Tanken var att 

ordna workshops kring boken. Men året som gått har varit exceptionellt, sa LO, 

och för organisationer som likt Svenska kyrkan bygger hela sin verksamhet på 

möten och gemenskap har det senaste året inneburit mer eller mindre 

yrkesförbud. 

 

Människor har varit isolerade och behovet att knyta an till där vi slutade förra 

året med frågorna ”vad är det att vara kyrka och hur är vi kyrka idag” är 

mer angeläget än någonsin. Kyrkans budskap behövs idag, när vilsenhetens 

epidemi härjar, som prästen och forskaren Cecilia Melder kallar den 

existentiella ohälsa som just nu drabbar såväl gamla som unga.  

 

”Och därför anser jag att dagens tema är kyrkans viktigaste angelägenhet”, 

inledde Joans sitt anförande, nämligen ”Livsfrågan och Evangeliet” – om 

kyrkans helt avgörande undervisande uppdrag, där alla behöver delta, 

inte minst ni förtroendevalda. Kyrkans mål är som sades inledningsvis, att 

samlas till gudstjänst och fira måltid tillsammans, vilket har varit svårt för att 

inte säga omöjligt det senaste året. Och de andra två viktiga uppdragen är 

utbildning och diakoni. Och detta anförande ville Jonas därför ägna just 

undervisningen. 

 

Utbildning är substans – vad vi säger – och struktur - hur vi är.  

Jonas menar att kunskapen om kyrkans historiska betydelse är dålig och det är 

kyrkans viktigaste uppgift att ändra på det. Han tog exemplet med statsminister 

Stefan Löfvén, som i ett tal 2015 i samband med flyktingkrisen citerade den 

kände journalisten Torgny Segerstedt, som enligt Löfvén sagt ”vad hjälper det 

en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ”. Men vad 

statsministern inte visste var att det inte var Segerstedt som hade sagt detta 

utan han hade i sin tur citerat Jesus. Människor använder mängder av religiösa 

uttryck utan att tänka på det och vi har förhållningssätt som bygger på vårt 

urgamla lutheranska kulturarv. Folkhälsmyndigheten drar nytta av detta i sin 

Coronastrategi utan att troligen vara medvetna om det.  

Kristendomen och Svenska kyrkan har i 500 år betytt mycket för uppbyggnaden 

av det land vi har. Men kyrkans budskap måste ständigt förnyas och vara 
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relevant i vår tid. Undervisning är färskvara, säger Jonas. Och Bibeln används 

alldeles för sällan. Och för att råda bot på det har Jonas i sin bok skrivit ett 

pedagogiskt manifest som lyder; Den hållbara kyrkan är en evangelisk-

pedagogisk kyrka som ständigt ställer undervisningens grundfrågor.  

 

Kyrkan måste ta pedagogik och teologi på allvar. Reformationen var ett 

pedagogiskt projekt med innebörden att vår uppgift är att föra evangeliet vidare 

till nästa generation. Teologen Gustaf Wingren menade att ”evangeliet gör det 

lättare att andas”.  Och ”det evangelium vi ska föra vidare är det vi evangelium 

själva har tagit emot”. 

 

Fråga dig själv, menar Jonas, vad var det som fick dig att gå igång? Vad är det 

som får dig att vara kvar i kyrkan?  Det är den personliga upplevelsen och 

erfarenheten vi ska föra vidare till nästa generation. Det är vad ”Livsfrågan och 

Evangeliet” handlar om. 

 

Kyrkans språk, evangeliet, är användbart och ändamålsenligt. Det har om inte 

annat historien visat. Varför skulle inte kyrkans språk kunna användas för att 

utbilda t.ex. invandrare i svenska? Ett viktigt praktiskt sätt att sprida evangeliet 

idag vore för kyrkan att arrangera SFI-klasser (svenska för invandrare). Vi bör 

ofta ställa oss de pedagogiska grundfrågorna varför och vad. Det kommer 

att ge oss nya idéer hur vi bäst sprider evangelium. 

 

Evangeliet handlar om dopet, guds ständiga närvaro. ”Jag är med er alla dagar.”  

 

Och det handlar om dig. Evangeliet handlar om att medvetandegöra dopet och 

guds närvaro. Vad spelar dopet för roll om man inte är medveten om det. För 

guds skull spelar det ingen roll. Men för människans skull. 

 

Dopet är både en punkt – när det händer – men också en process som startar 

med dopet. Jesus säger, ”gån ut och gören alla till lärjungar”. Det är en 

uppmaning att både ”DÖPA och LÄRA. Dopet var för dig första gången ditt namn 

nämndes i kyrkan. Sedan kommer det att nämnas vid konfirmationen, när du 

gifter dig i kyrkan och när du begravs. Dopvattnet representerar tillväxt och liv, 

men också nåd. Dopet är kärlekens budskap utan gräns, som ger oss kraft att 

leva våra liv, men också mod att dö. Någon frågade vad vi kan göra åt det 

faktum att många ungdomar inte stannar kvar i kyrkan efter konfirmationen. Vad 

kan vi göra?  

   Jonas menade att de förtroendevalda är väldigt viktiga i arbetet att sprida 

budskapet och göra kyrkan hållbar, dvs intressant och relevant.  

Nöjda konfirmander blir kvar. Konfirmander talar i enkäter om 

konfirmationslägret, om umgänget med konfirmandledare och kamrater. Men på 

frågan om gudstjänsterna var intressanta svarar bara 12% ja. 

Lars Jakobsson frågade vad Jonas ansåg om kyrkans nya riktlinjer för 

konfirmation. Och Jonas menade att gudstjänsten inte lyfts fram tillräckligt i 
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programmet. 

   2017 delades det ut 42.000 Biblar och många av dessa ges till konfirmander. 

Men konfirmandledare vittnar om svårigheter att använda Bibeln i 

konfirmationsarbetet. Och färre än de bara 12% av konfirmanderna som tycker 

att gudstjänsterna är intressanta, säger att de använder Bibeln under och efter 

konfirmationen. Jonas menar att detta är ett klart underbetyg. Gudstjänsten 

måste utvecklas och anpassas till aktuella förhållanden, dvs göras hållbar, så att 

livfrågan möter människan i gudstjänsterna. Det är inte kyrkans vad som är felet 

(vad är det att vara kyrka?), menar Jonas. Det är kyrkans hur (kyrkans självbild 

och kommunikation som brister!). 

   LO berättade hur viktigt det hade varit för honom att det bildades en 

gudstjänstgrupp med tillhöriga i Hägersten med prästen Anna Norrby som 

ledare. Tre veckor för gudstjänsten samlades en grupp och läste bibeltexterna 

för den aktuella gudstjänsten. Texterna analyserades och sedan frågade Anna 

vad som i dessa texter kunde intressera Hägerstensbor idag. Sedan gick hon 

hem och förberedde gudstjänsten. Sedan hon hållit sin predikan träffades 

gruppen igen och Anna fick ris och ros för den predikan hon framställt. Resultatet 

under ett par år blev att Annas predikningar blev bättre och bättre. Och 

gudstjänstgruppens intresse för predikningarna och bibeltexterna blev viktigare. 

Ett bra exempel på hur livsfrågorna och evangeliet möttes på ett hållbart – dvs 

intressant och relevant sätt. 

 

Lars Jakobsson frågade också om Församlingsinstruktionernas betydelse och 

Jonas menade att församlingsinstruktionsarbetet är viktigt för att linjera upp 

målgrupper och kommunikationsstrategier.   

 

Hur blir vi fler? Inte bara genom nyrekrytering utan genom medlemsvård. Att 

stärka människors relation till den kyrka de är döpta i.  Det är därför kyrkan bör 

satsa på utbildning. Präster måste bli bra på att bygga människor – inte bygga 

och förvalta fastigheter. På förra mötet för ett år sedan talade vi om kyrkans 

finansiering. Då sa Jonas; ”Tänk tanken, att kyrkan inte är medlemsfinansierad. 

Kan vi då satsa på att driva verksamheter som boende, existentiell hälsa och 

annan inkomstbringande social verksamhet när välfärden sviktar?” Prognoserna 

är negativa även om Svenska kyrkan fortfarande har 6 miljoner tillhöriga. Men 

prognoserna bygger på att allt annat är lika. Men vi kan själva förändra 

prognoserna, menar Jonas Eek.  
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