
Välkommen med i Kyrkliga Förbundet
Bohuslän/Dals givartjänst! 

Vårt arbete växer! Det är både häpnadsväckande, förunderligt och trosstärkande att se vad
Herren nu låter ske. Det är därför med tacksamhet till Herren, för vad han har låtit ske mitt
ibland oss, som vi nu med frimodighet kan se framåt. Kyrkliga Förbundet Bohuslän/Dal har
varit och är fortfarande till rik välsignelse för många. Vi hoppas och ber att det ska få fortsätta,
ända till den dag då vår Herre och Frälsare kommer tillbaka på himmelens skyar i makt och
härlighet för att hämta hem sina älskade barn. 

Navet  i  våra  församlingar  är  söndagens  gudstjänst,  då  vi  får  samlas  kring  ordet  och
nattvarden.  Utöver  söndagens  gudstjänster  har  vi  också  ungdomsgrupp,  lärjungakvällar,
hembesök och kyrkodagar etc. Vår förhoppning är att detta arbete ska få fortsätta, men också
att  det ska få möjlighet att  växa och utvecklas.  Allt  efter  Herrens försyn och under hans
ledning.

Den  största  förändring  för  lokalavdelningen och församlingen  i  Uddevalla  är  naturligtvis
fytten  till  Mariakyrkan i  Sommarhemmet.  En  kyrka  som under  ca  30 år  har  tjänat  som
stadsdelskyrka för Uddevalla församling. Ansvaret som ligger i att förvalta denna gåva från
Herren är stort, men ett ansvar som vi inte vill fy ifrån utan frimodigt arbeta under. Utöver
detta har det påbörjats en församlingsplantering nere i södra Bohuslän, där man startat en
koinonia. Under fyra års tid har förberedande verksamhet med studiecirkel pågått, men nu
har  man alltså  tagit  nästa  steg.  Tanken är  att  församlingens verksamhet  ska inledas  med
passionsgudstjänster  under fastan och därefter,  om möjlighet fnns,  börja med söndagliga
gudstjänster. Därtill fortsätter verksamheten i Stigen.

Som  ni  förstår  ligger  det  mycket  arbete  bakom  denna  verksamhet  och  Paulus  ord  i
Romarbrevet 10:14f gör sig påmint: ”hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört?
Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om
de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det
goda budskapet.” För detta bär vi  som lokalavdelning och inte minst  som församling ett
ansvar. Vi behöver tillsammans göra vårt yttersta för att se till så att evangeliet kan nå ut i våra
församlingar och i vår omgivning. För Herren vill inte att någon skall gå förlorad, utan att alla
människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen (2Pet. 3:9, 1Tim. 2:4). 

Många av er har offrat mycket, för att bidra till den verksamhet som våra församlingar idag
bedriver. Ett stort tack till er och till Gud som är alla goda gåvors givare och som har gjort det
möjligt för oss att bedriva det arbete som hittills har gjorts! Men för att vi ska kunna fortsätta
att bedriva vår verksamhet behövs det ett kontinuerligt givande, för som bekant får vi inga
statliga medel eller pengar via skatten. Dessutom kan vi inte räkna med att vi får avlönade
präster via Kyrkliga Förbundet riks givartjänst. 

Kollekterna som samlas in varje söndag har till främsta uppgift att täcka löpande kostnader
såsom: lokalkostnader, amortering av lån, reseersättning, inköp av olika slag etc. Därför är
kollekterna oerhört viktiga och får inte minska utan snarare öka, men vi skulle också behöva
få  igång ett  månatligt  givande  som ombesörjer  löner  för  våra präster.  Som det  nu är  så
ombesörjs 60% av Per-Anders lön via kollekterna och Henriks 50% av Kyrkliga Förbundets
givartjänst, fram till och med juni månad. Efter juni månad har alltså Henrik ingen avlönad
tjänst, vilket skulle leda till att Per-Anders får ta ett ännu större lass än vad han redan gör. 

Att  bygga en  verksamhet  med anställda  präster  enbart  på  söndagens  kollekter,  som kan



varierar från månad till månad och från år till år, menar vi inte är en hållbar lösning i längden
eller ett ansvarsfullt sätt att ta hand om våra anställda. Vi måste veta att vi varje månad får in
tillräckligt för att täcka prästernas löner, för att kunna erbjuda dem en trygg anställning. 

Därför har Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Bohuslän/Dal beslutat sig för att undersöka
vilket underlag vi  har,  för  att  själva också kunna avlöna en komministertjänst.  Redan nu
klarar vi en anställning av kyrkoherden på 60%, via kollekter, men vi vill också gärna kunna
avlöna en komminister. Tanken är att vi på sikt vill försöka dela upp givandet på kollekter
(löpande kostnader för byggnader etc) och prästlöner för att på det sättet kunna ge tryggare
anställningar, även om det i en viss mening ändå är samma kassa. Vi önskar därför veta hur
mycket du/ni (utöver det ni redan idag ger i kollekten eller via internetbank) skulle kunna
tänka er att varje månad vara med och ge till vår egna givartjänst. Någon kan ge mer och
någon  mindre  och  kanske  kan  vi  i  våra  tre  församlingar  gemensamt  också  bära  en
komministertjänst för vår lokalavdelning. Kanske når vi i dagsläget inte upp till en tjänst på
50 procent, men kanske 20% och på sikt även en större tjänst.

Den som vill stödja vår givartjänst är välkommen att anmäla sig genom att fylla i 
nedanstående talong och lämna till någon av oss präster eller skicka till:

Kyrkliga förbundet Bohuslän/Dal
c/o Per-Anders Grunnan
Restenäs 270
459 93  LJUNGSKILE

 ”Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika” 
2 Kor 8:9

”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. 
Ty Gud älskar en glad givare.” 2Kor. 9:7 

 

Styrelsen för Kyrkliga Förbudets lokalavdelning i Bohuslän-Dal 

Bankgiro: 5744-1420

Gåvor till givartjänsten märks ”Givartjänst” eller läggs i i ett kuvert i den vanliga kollekten.

--Klipp-----------------------------------------------------
Jag vill gå med i Kyrkliga Förbundet Bohuslän-Dals givartjänst!

Jag avser att bidra med nedanstående belopp varje månad. 

q q q
200 kr 350 kr 500 kr Annat belopp:...............................

Jag kan när som helst säga upp* min medverkan eller förändra storleken på mitt bidrag. 

Namn:  .................................................................................................................... 

Adress:  ............................................... Postadress:  ................................................

E-mail:  ...................................................................................................................

* För att säga upp din medverkan, kontakta kyrkoherden. 


