Dåtid  Nutid – Framtid
FPF V har haft torsdagsträff i sjömanskyrkan Göteborg . Vi hade besök av fältprosten Sten
Elmberg som i tretton års tid haft ansvar och lett den militära själavården inom
försvarsmakten. Han sa att ”vi som kyrka skall ge människor hopp i hopplösa situationer”
Kvällens överskrift var Militär själavård 475 år detta berodde på att det i år är 475 år
sedan Gustav Vasa beordrade in präster i försvaret. Sten började med att berätta att Gustav
Vasa på 1500‐talet tog hjälp av kyrkan för att hålla ordning på soldaterna men att idag
fyller präster i Försvarsmakten en helt annan funktion. Policy är att ha öppenhet för andra
troende och utgå från den religiösa mångfald som finns i landet. Pastorerna skall också
kunna samverka så att var och en kan utöva sin religion och kyrkan skall kunna vara med i
kontroversiella sammanhang.
Pastorerna i utlandsstyrkan är idag en viktig resurs då det finns till för stöttning och många
samtal. Planer finns också på att eventuellt utöka själavårdspersonalen till
utlandsstyrkorna med diakoner.
FPF har idag uppdraget att utbilda och placera pastorer till Hemvärnet ca 40st. Det är
fältprostens ansvar att det är rätt pastorer på rätt plats. Rekryteringen är inte helt enkel då
många präster anser att tiden inte räcker till. På frågan om diakonernas medverkan som
pastorer i Hemvärnet var detta någonting som Sten ställde sig mycket positiv till och skulle
ta med sig denna synpunkt för utredning. Det skulle förbättra rekryteringsunderlaget.
Det knyts alltmer kontakt med pastorer till de förband som finns här i Sverige. Här har
det också talats om eventuell anställning mellan Försvarsmakten och Svenska kyrkan.
Vi fick också information om hur fältprostens prästbank ser ut. Ifrån denna prästbank
kan fältprosten använda de pastorer som finns där till olika uppdrag. Det kan vara vid
större katastrofer eller hemkomst av stupade soldater från utlandsuppdrag.
Avslutningsvis gick Sten Elmberg igenom hur sändningsmässan och processen för en
pastor som skall ut på mission går till. Det är en högtidlig stund med biskop, kyrkoherde
och fältprost som finns till för att pastorn skall känna stödet från oss här hemma.

Till mötet kom 26 stycken åhörare som efter föredragning åt klassisk torsdagsmeny,
ärtsoppa och pannkakor.
Eleonor Evenbratt.
Styrelseledamot i FPF V

