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FRÅGA FRÅN STRANDHEMS STYRELSE ANG ANVÄNDNING AV 
PRÄSTVIGD KVINNA I MISSIONSGÅRDENS VERKSAMHET 

BAKGRUND 

Till lärorådet har styrelsen för Missionsgården Strandhem genom dess ordförande Jan Jämstorp ställt 

frågan ”kan vi använda en kvinna som är prästvigd till att undervisa i olika ämnen, hjälpa till i köket, städa 

o s v finns det någon gräns?” Bakgrunden till frågan är att man genom samarbete med Glimåkra Folkhög-

skola erbjudits lärarhjälp av en prästvigd kvinna och att frågan diskuterats bland medlemmarna. (Brev 

2013-01-19) 

 

LÄRORÅDETS SVAR 

Att använda en prästvigd kvinna i verksamheten vid Strandhem vore att gå emot den undervisning Bibeln 

ger oss. Det är vår övertygelse, och ELMs officiella ståndpunkt, att predikoämbetet är förbehållet män. 

Undervisningen om detta finns framförallt i 1 Kor och 1 Tim. Att kalla och viga en kvinna till präst är ett 

brott mot Bibelns undervisning, liksom att som kvinna gå in i prästämbetet. Att låta en prästvigd kvinna 

stå som representant för Strandhem och genom anställning vara med att ge gården ett ansikte kan vi inte 

försvara, eftersom det strider mot vår på Guds Ord grundade övertygelse. 

Frågan om att använda en prästvigd kvinna i köket, till städning o s v blir lite märklig i sammanhanget, och 

det känns ganska konstruerat. Men det går säkert att finna en situation där Strandhem skulle kunna an-

ställa en kvinnlig präst, t ex i ett fall där någon kämpar med frågan om hon verkligen har gjort rätt som 

blivit präst, och behöver ett arbete – vilket som helst där hon inte är aktiv som präst – för att försörja sig 

samtidigt som hon bearbetar frågan. 

Vi hoppas att detta svar kan vara en hjälp för Strandhem och att det ska lösa sig på bästa sätt både när det 

gäller lärarbemanning i allmänhet och i samarbetet med Glimåkra FHS. Om styrelsen önskar kan säkert 

någon/några av oss möta er för vidare samtal. För vidare läsning: ELMBVs styrelse: ”Uttalande i ämbets-

frågan” (2006-02-04) 
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