Prolog
Organisationen, är det namnet på en spännande deckare i maffiamiljö? Eller leds tankarna mot
Spectre och James Bonds raffiga universum? Eller är det rent av ZOG; den judiska
världskonspirationen som bildar bakgrund?
Nej Organisationen är något mycket mer handgripligt och tydligt, något som går att påverka,
går att göra något åt, något som kan formas i bättre eller sämre riktning; det handlar om en
kyrka, om Svenska kyrkan och hennes organisation på lokalplanet, oftast förekommande som ett
ganska nyinrättat pastorat. Exemplen och inspirationen är förstås tagna från verkligheten (i flera
församlingar, pastorat och stift), men ingenting är tänkt för att peka ut någon som skurk utan
boken och dess delar är tänka som inspiration och vägledning, biktspegel och förbönsmaterial.
Organisationen kan också ses som ett samtalsunderlag, en dialogpartner till tankar om
bemanning och om uppfyllelsen av kyrkans huvuduppgifter; den kan ses på många sätt, men det
den har gemensamt med deckaren eller James bondfilmen är spänningen på hur det ska sluta
och vägen dit!
Någon ytterligare kommentar kanske bör göras; om än sätten att organisera i exemplen skiljer sig
åt så passar de alla den miljö här där vi verkar (och många andra sammanhang), alla håller sig
inom budgetramar och bemanningsplaner, de är sålunda lika realistiska ur ett världsligt
perspektiv, men vilket av dem eller vilket annat sätt tillämpar bäst Guds rikes perspektiv?
Kapitel I behandlar en radikal tillämpning på sitt sätt, kapitel II är inte från min hand utan från
Luleå stifts biskop Åsa och kapitel III tar utgångspunkt i det generella för en församling och ett
pastorat i Svenska kyrkan, såsom Kyrkoordning och bekännelseskrifter och Bibeln.
Alla tre har dock fått ett eller flera bibelord som skulle kunna fånga en slags essens. Måhända
bör de alla tre prövas mot Skriftens ord om och till Kyrkan i alla tider?!
Ännu ett par ord dock om Organisationen och dess välbehövlighet: Om vårt mål med att vara
kyrka ändå i första hand bara handlar om att i minskande skala administrera en krympande
statskyrkoapparat (eller ett derivat av detta) så är mitt förslag och min övertygelse att all
organisationsöversyn ges så lite utrymme och så lite möda som möjligt; då föreslår jag att man
inte lägger någon möda vid att mötas och prata eller att försöka tänka efter hur man ska göra
detta, då är det bättre att någon bara bestämmer och genomför eftersom att det kostar så mycket
energi att omstrukturera och om det ändå inte ska leda till mer Kyrka och mindre organisation så
är det liksom inte lönt, eller som Skriften resonerar:
Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden är väktarnas vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp o ch går sent till vila,
ni som sliter för ert bröd.
Men sina vänner ger Herren f ramgång.
– Psaltaren 127:1-2
Här kunde man påminna om att Psaltaren 126 har en annan ton, en ton som kan bli vår, ett jubel
över arbetet i Herrens örtagård!
Nå väl bekomme, nu börjar vi!
Martin Walldén, Lycksele hösten 2021
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Modell I - Matteus 6:24 – Eller ”ett anspråkslöst förslag”1
Den här modellen tar i stor utsträckning fasta på ekonomisk bärkraft och den fokuserar på vad
som hinns med i en prästtjänst.
Det stora med denna modell är att antalet präster i de flesta pastorat kan minskas rejält (med
därtill hörande ekonomiska besparingarna). I vårt stora pastorat i Södra Lappland kanske kan
antalet vara så lågt som 5 stycken; kanske 5 inklusive Kyrkoherde.
Så här går vi tillväga i denna modell: Vi räknar ut antalet kyrkliga handlingar, med fokus på
begravningar. Då vi vet antalet begravningar så kan vi anpassa resten genom att lägga
begravningstider måndag till fredag. Kanske måste vi specificera en lokal per församling eller rent
av per pastorat eller dylikt. Här kanske vi också kan/bör styra upp den tid en kyrklig handling får
ta med samtal och förberedelser, kanske kan det inte alltid vara personliga samtal hemma hos
sorgehuset? I alla fall så behövs nog inte så många präster för begravningar, kanske max tre igång
per vecka?
Inledningsvis behöver vi nog ha bokade doptider och vigseltider på helger i kyrkor, kanske kan
man styra det så att det är en helg i månaden och på en plats i vart pastorat då? Det blir enklare att
effektivt ha flera kyrkliga handlingar per präst och dag. Så småningom minskar efterfrågan med
detta förfaringssätt på alla kyrkliga handlingar.
Gudstjänst är inget större problem eftersom det endast måste firas en huvudgudstjänst per
pastorat vilket ju enkelt klaras av med ovan skissade bemanning. Kanske ska den alltid vara på
samma ställe för enkelhetens skull?
Kanske blir denna förändring svår att få igenom domkapitel eller dylikt? Lösningen på det torde
vara att göra som nu ofta sker att vakantsätta tjänster, till att börja med. Efter en tid kan man då
för domkapitel m fl visa att vi inte har någon större verksamhet så fler tjänster behövs inte.
En positiv bieffekt av detta sätt att maximera prästtjänsterna är att antalet kyrkorum antagligen
kan minskas, man behåller bara någon viktig byggnad i övrigt räcker det kanske att behålla en
sekulär begravningslokal per kommun? Då kan många dyrare lokaler stängas, avyttras eller sluta
användas. Här kan man ju sedan sätta hårt mot hårt på Länsantikvarie eller dylikt och säga att vi
inte har råd eller så.
Ytterligare en aspekt är kanske att antalet musiker (en annan ekonomiskt tung arbetstagargrupp)
på sikt kan minskas också, i alla fall för att täcka behovet gällande kyrkliga handlingar.
Har vi som mål att ytterligare spara så är ju pastorsexpeditioner inget vi måste bemanna heller,
då minskar ju också kyrkliga handlingar etc. i bästa fall.
1

För vidare inspiration till en rationell lösning på ett svårt problem, som ändå kanske inte är
en bra lösning rekommenderas: Jonathan Swifts Ett anspråkslöst förslag … Swifts förslag går
ut på att de fattiga kan förbättra sin ekonomiska situation genom att sälja sina barn som
delikatesser till rika människor.
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Modell II - Jesaja 43:19
Modellen baseras på biskop Åsas skrift Så är vi, fastän många, en enda kropp (särtryck ur Idealitet
som utmanar) som skickades ut till präster (och kanske flera). Den är i stort sett kopierad därifrån.

Så utgör vi, fast många, en
enda kropp i Kristus, men var
för sig är vi lemmar som är till
för varandra.
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Bild från: Kyrkans Nya Uttryck – om
mission i Sverige (Ingång nr. 3-4 2014,
Johanneslunds teologiska skriftserie
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Modell III - Apostlagärningarna 2:41-47; Matteus 28:18-20
I denna modell utgår vi ifrån grunddokument och grundbetydelser, alltså det som kan/bör ses
som normerande för oss, för Svenska kyrkan Södra Lapplands pastorat. Kyrka som i den grekiska
grunden betydande ”[alla som är] tillhörig[a] Kristus”. Svenska kyrkan är då en särskild del av
Kyrkan i världen.
Sedan har vi att vi är Södra Lapplands pastorat (Södra Lappland är var vi befinner oss, pastorat
vad vi är (pastorat har ju också med herde att göra)). Då står det såhär:

Om vi nu återvänder till den organisation vi är, Svenska kyrkan, så har den några grunddokument
som anger inriktning, vilka de är kan vi finna i Kyrkoordningen:

En strof från Bibeln som brukar ses som viktig i en kyrkas liv och uppgift är den så kallade
Missionsbefallningen (Matt. 28:18-20):

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig
har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär
dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med
er alla dagar till tidens slut.«
Vilket passar bra till målformuleringen ifrån Södra Lapplands pastorats målformulering:
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Fortsätter vi med begreppet Kyrka så får vi en definition ifrån ovan nämnda bekännelseskrifter;
Augsburgska bekännelsen:

Om vi då fortgår till just vårt område och vår tid, vår organisation, vår kyrka här i södra Lappland
så ser vi att de som samverkar är de ingående församlingarna, och de har definierade uppgifter i
Kyrkoordningen (Andra avdelningen, från Inledning):

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den
primära enheten inom kyrkan.
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission.
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en
kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och
skapelsen återupprättas.
Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av
denna grundläggande uppgift.
Då församlingarna nu samverkar i ett flerförsamlingspastorat så bär detta organ, denna
samverkan, de respektive församlingarnas uppgift och syfte (Kyrkoordningen, Andra avdelningen,
2 kap. Församlingens uppdrag):

5 § Pastorat
Flera församlingar kan samverka i ett pastorat som då utgör en kyrklig
samfällighet. Pastoratet har som pastoralt område det övergripande
lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande
uppgift. Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens
uppgifter och fullgör uppgifterna enligt 1 § tredje och fjärde styckena
samt 2–4 §§.

Slutsatser för organiserandet av arbetet i Södra Lapplands pastorat
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Församlingarnas uppgift är alltså de ofta förkortade GUDM, syftet är att människor ska bli kristna
och en dylik gemenskap skapas, och att Guds rike utbreds och skapelsens upprättas.
Verksamheten kan och har ju fler delar än just detta, men de är (ska vara) ett stöd för denna
verksamhet (inte en separat uppdragsgivare med egen agenda som tar kraft och tid och
engagemang från kärnuppgiften) och ska vara en konsekvens av huvuduppdraget (alltså den ska
komma av att den behövs för huvuduppdraget), den ska och får och kan inte växa på några andra
premisser eller av några andra skäl.
Ett pastorat är alltså ingen ledningsgrupp, inget kansli, ingen kyrkoherde eller fastighetschef
per ce, utan en samverkan mellan de ingående församlingarna för att huvuduppdraget ska kunna
utföras.
Pastoratet har också att ansvara för, fullgöra de ingående församlingarnas uppdrag och uppgift
med dess syfte.
Detta ger för mig frågan om inte ett annat fokus för närvarande allt för ofta uppvisas och
förekommer? Och vidare frågar jag mig om det verkligen någonsin motiveras trots att det inte
direkt går i linje med normerande dokument? Om detta är fallet så har vi visst arbete att göra; att
göra om och göra rätt!

Lite utrymme för peptalk – Det fungerar!
”Guds ord bär inte bojor”, som bekant (2 Tim. 2:9); inte ens ett statskyrkoarv eller saker som inte
tycks gå att ändra hindrar detta faktum, men ändå kan man behöva påminna sig om detta!
Först ut är biskop Fredrik i förordet till Mod att vara kyrka.
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Sedan kommer Carl-Erik Sahlberg och något ur inledningen till den prästmötesavhandling som
inte dog sotdöden, eller rönte ödet att ställas undan, utan som fått tryckas igen och igen: Den
växande kyrkan
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Epilog - En saga om och ur en slags verklighet
Det var en gång ett stort antal eldar som skulle hållas brinnande, de skulle täcka hela landets yta.
De kallades Ljuspunkter; förkortat LP, och de hette som den plats där de skulle brinna:
Ljuspunkt D, Ljuspunkt S, Ljuspunkt V, Ljuspunkt L, Ljuspunkt Å och så vidare.
Just de här eldarna som vi här ska berätta om befanns sig lite avsides och de som hade hand om
dem likaså. Emellanåt möttes de och en insikt om att man hade liknande uppgifter och liknande
bekymmer växte fram. Efter samtal med varandra visade det sig att man använder mycket tid och
energi till att anskaffa ved till de respektive eldarna. Man insåg att man skulle kunna hjälpas åt
och man bestämde sig för att föra ihop sina resurser för att inte alla skulle behöva göra samma sak
utan att man utsåg en som skaffade ved mer effektivt och sedan delade ut till övriga. Och de som
inte skulle anskaffa ved kunde göra andra viktiga uppgifter för och i den plats där elden brann.
Sagt och gjort; man förd ihop sina resurser och gladde sig åt att kunna fokusera på det som var det
viktiga: Elden, ljuset, värmen och allt det andra som eldarna bidrog med, det som gladde och
betydde mycket för människor i närheten av varje Ljuspunkt.
När man slagit ihop sina resurser så kom man samman för att se hur det gick för den som skulle
anskaffa och distribuera veden, på avtalad plats fann man inte bara personen utan också ett stort
nybyggt hus. När de frågade vad det skulle vara bra för så fick de svaret att det behövdes för att
den Stora Ljuspunkten (förkortat SLP) skulle kunna fungera. För att besparingar och
samordningar skulle kunna utföras. ”Dessutom”, fick de veta, ”från och med nu ska ni berätta om
den Stora Ljuspunkten för alla människor som bor vid era eldar, inte om de små som förut.”
Nå de gick hem och gladde sig åt den tid de nu inte behövde använda bara för att få elden att
brinna och vad de kunde göra mer för människorna runt dem; matlagning, myskväll runt brasan,
värme till de frusna etc.
Nå veden började i alla fall komma och den fungerade i eldarna. Men ändå uppkom det av och till
ute vid eldarna en del funderande över hur resurserna hushölls med, blev det en besparing? Blev
det en förenkling? Man tog frågan med sig till det stora huset, där fick man inte komma till tals i
någon större utsträckning med någon som hade ansvaret, för de var upptagna med att organisera
sade de, utan man fick lämna sina tankar i en brevlåda vid dörren. Men lite konfunderade blev
några på om budskapet verkligen kommit fram eller inte, hade de inte sett sådan där stora gröna
lådor med två hjul och handtag i något annat sammanhang, med något specifikt
användningsområde?
Efter en tid märkte de som eldade att veden inte var som förut, den var fuktig och fungerade
inte som förut i eldningen utan man fick lägga mer och mer tid vi brasorna för att få den att ta sig,
man behövde göra anpassningar vid eldarna såsom möjlighet att torka veden, klyva den mm. När
man gick till det stora huset för att söka den som fått i uppdrag att skaffa ved och distribuera för
att de som eldade skulle kunna göra annat då möttes man av några nya personer som ingen av
eldarna kände till. De sade bestämt att veden de skaffat var billigare och att det blev bättre
ekonomiskt resultat av den nya. Invändningarna att veden blev sämre och att arbetet blev svårare
att utföras ansågs av underordnad betydelse.
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När man beställde mer ved nästa gång (det stora huset och dess olika kontrollfunktioner hade
nämligen ganska låg kännedom om eldarnas förhållanden så de visste inte när det var dags för
mer ved) då fick man till svar att vi börjat med nya blanketter som ska fyllas i med uppgifter om
erhållen ved från förra gången och beräknad åtgång framåt. Dessa papper erhålls på Det Stora
Huset, och ”nej uppgifterna kan inte inlämnas på något annat sätt en på dessa därför avsedda
papper!”. Och ”nej det räcker inte att uppgiften om vedmängden som erhölls förra gången då
noterades här i Det Stora Huset, du måste ta fram den siffran och komma med den!”
Det fortgick så en tid och SLP med bas i Det Stora Huset kom på fler och fler idéer som skulle
göra arbetet enklare och snabbare och noggrannare för de som jobbade centralt med och på SLP
och för att man skulle kunna kontrollera, validera och göra lika överallt vid de olika eldarna.
Om någon opponerad sig så viftades den bort oavsett om den kunde visa med siffor,
utredningar eller annan fakta att det sätt som arbetet skulle utföras på inte gynnade någon; varken
SLP i stort eller de små Ljuspunkterna.
Så småningom började man tillsammans de olika eldarnas funktionärer att räkna lite och såg att
fortfarande lades knappt mer tid på att utveckla elden, gemenskaper och allt det andra, även fast
man lade mindre tid på att anskaffa veden. Men kontakterna med andra i den Stora Ljus Punkten
och olika procedurer som skulle följas innan det huvudsakliga uppdraget kunde påbörjas åt upp
den tid man förut använt.
Och alla väntade ängsligt/ förväntansfullt/ klentroget/ glatt/ missmodigt/ skeptiskt på hur detta
skulle fortsätta… (välj ett ord som passar dig, kära läsare, de två strukna orden är dock redan tagna
när hoppet och respektive framtidstron gick).

SLUT

Epi-epilog – Inte en saga?
Kanske är det mer än en saga? Kanske är det verkligheten beskriven i en sagas form? Kanske
känner många av oss igen sig allt för mycket? Kanske är upplevelsen att den stora organisationen
glömmer och slutar fokusera på det stora uppdraget, inte lyssnar på de som ser vart fartyget är på
väg och var isberget är och vilken skada det kommer att göra, kanske är upplevelsen att den stora
organisationen gör sig och organiserandet till det som tiden och fokuset läggs på, kanske är den
upplevelsen inte helt ovanlig i vår älskade kyrka?
Och kanske är inte heller upplevelsen av att goda medarbetare fastnar i skyttegravsliknande
konflikter när fokus flyttas från att vara kyrka till att vara organisation som driver kyrka allt för
ovanlig, men desto tråkigare.
Detta är en saga, med verklighetsförankring, men som ändå är fiktiv.
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Epi-epi-epilog – Den nya sången?
Eller vad var det som hördes? Var det en dröm? Var det en fågel? Det lät som ett hopp som sakta
bubblar fram, kanske som en sång?
Några tycktes ha hört en text, de nynnande sakta och sången tog form och fart:
När Herren vände Sio ns öde,
Då var allt som om vi d römde:
vi skrattade, vi sjö ng av glädj e,
och jublet steg från våra läpp ar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjo rde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
Liksom d u ger liv åt bäcka rna i Negev.
De som sår under tårar
Skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

– Psaltaren 126:1-6
Vår uppgift är tänker jag att träda fram med hoppet om att en annan väg är möjlig, att bära allt
och alla i bön och att fortsätta i det som är vår kallelse var och en i Herrens örtagård.
Det år då Guds nåd fortsatt varade såg j ag Herren.
Han satt på en hö g och upp höj d tron, och hans mantelsläp fyllde templet.
Serafer stod ovanför ho nom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med
två skylde de kroppen och med två flög de.
Och de ropade till varandra:
Helig, helig, helig är Herren Sebaot!
Hela jorden är full av hans härlighet.
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rö k.
Jag sade: Ve mig! Jag är fö rlorad, ty j ag har o rena läppar och j ag bor bland ett folk med
orena läpp ar, och mina ö gon har sett Konungen, Herren Sebaot.
En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol so m han hade tagit från altaret med en
tång. Med det vidrörde han min mun och sade:
»När detta vidrö r dina läppar blir din skuld bo rttagen och din synd sonad.« Och jag hö rd e
Herrens röst.
Han sade : »Vem skall j ag sända, vem vill vara vår bud bärare?«
Jag svarade: »Jag, sänd mig!
Vad händer när Guds folk omvänder sig? I bön och åkallan vänder sig till Gud?
Och i hans kraft, kärlek och vishet går hans vägar och ärenden?
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