Kyrkomötet
Motion 20xx:x
av Dag Sandahl

Kyrkohandboksarbetet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att skyndsamt ta fram och distribuera ett

studiematerial om gudstjänsten

Motivering
Det uppgjorda tidsschemat för handboksarbetet innebär remissarbete hösten 2016 och beslut i
kyrkomötet 2017 och en ny kyrkohandbok i bruk påsk eller pingst 2018. Det återstår alltså tid
för arbete och överväganden.
Problemen med handboksarbetet har emellertid blivit till en fråga om tillit. Det kan tänkas att
det förslag som presenteras kommer att återställa förtroendet men det vet vi inte ännu. Just nu
behövs en tillitsskapande medvetandeprocess.
Jag övervägde – efter att ha läst vad Walter Rathenau en gång sa till Stefan Zweig – att föreslå
att handboksarbetet skulle få ytterligare tid på sig. Rathenau sa: ”Litteraturen är ett underbart
kall, för den kräver ingen brådska. Ett år förr eller senare gör ingen skillnad när det gäller en
verklig bok.” (Stefan Zweig, Världen av i går. Ersatz 2011 s 204).
Jag kom fram till att det borde vara möjligt att parallellt med handboksarbetet ta vara på
möjligheten att i församlingarna arbeta med grundfrågan vad Gud gör och vad vi gör när vi
firar gudstjänst. Vad handlar gudstjänsten om och vad går den ut på? Hur gestaltas detta?
Utan ett sådant grundläggande gudstjänstmedvetande i församlingarna spelar ett
handboksarbete inte så stor roll.
En tillitsskapande medvetandeprocess gäller alla församlingar, inte bara de som svarar på
handboksremiss. Församlingarna behöver därför få tillgång till material för studier och samtal
– och det kan låta sig göras rätt enkelt för vad det handlar om är närmast ur gudstjänstmaterial
de senaste decennierna hämta fram något som kan fungera för studiearbete om grundläggande
liturgiska frågor. Här är en möjlighet för präster och kyrkomusiker att ta konstruktivt ansvar
för en dialog om gudstjänsten i anledning av kyrkohandboksarbetet.
Nu ska inte präster och kyrkomusiker betraktas som fullärda när det handlar om liturgisk
teologi. Det är rimligt att göra studiesatsningar för kyrkoarbetare i stift och kontrakt. Där
skulle med fördel Christer Pahlmblads bok Mässa för enhetens skull, Artos 2014, kunna
studeras och diskuteras.

När det gäller en kyrkohandbok gör i och för sig inte ett år till eller från. Det går emellertid
enligt min mening att genom ett medvetet studiearbete om gudstjänsten göra avgörande
skillnad under det dryga år som ligger framför oss, när kyrkohandboksarbetet går in i nästa
fas.

Moheda den 20 juli 2015
Dag Sandahl (FK)

