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Kära Roseniusvän!

Vi är säkert många som i dessa tider sitter mer eller mindre isolerade på grund av ålder eller 
annat som motiverar karantän. Och vi undrar över vad framtiden kommer att innebära. 
Ovissheten är stor. Då är det tryggt att ha Rosenius som sällskap. Själv har jag under de 
senaste veckorna återigen läst utkasten till några av hans predikningar och slagits av den 
grundton som genomsyrar allt. Det kan enklast sammanfattas i orden: Guds barns trygghet. 
Det kommer också att bli titeln på den serie predikoutkast med kompletteringar som EFS 
Budbäraren kommer att ge ut. Första volymen är nu i stort sett klar att tryckas; andra 
volymen är också på god väg.

Roseniussällskapets årshögtid avhölls den 15 februari i Roseniuskyrkan, Stockholm, och 
samlade en mindre skara lyssnare. De två föredragen, varav det ena finns på sällskapets 
hemsida (www.co-rosenius.se), gav dels en historisk och teologisk bakgrundsbild för 
Rosenius verksamhet, dels en liten inblick i familjen Rosenius genom några familjebrev. Vid 
årsmötet omvaldes avgående styrelseledamöter, vilket gör att styrelsen behåller samma 
personuppsättning som tidigare: LarsOlov Eriksson (ordförande), Lars G Brandt (vice 
ordförande), Jens Lunnergård (sekreterare), Birgit Hedman och Torbjörn Larspers. 

Eftersom vi lever i tider som präglas av coronavirusets framfart är det mycket som blir 
inställt. Regeringens förbud mot samlingar större än 50 personer och uppmaningen till 
social distansering innebär att alla arrangemang som innebär att människor samlas fysiskt 
omöjliggörs. En följd av detta är att det planerade symposiet vid Roseniusgården i Ånäset i 
mitten av augusti är skjutet på framtiden.

I väntan på en öppnare tillvaro får vi nöja oss med att läsa mer. Och i sammanhanget har en 
mycket intressant bok om Rosenius i Danmark kommit ut. Jag hänvisar till sällskapets 
hemsida för mer information och möjlighet att skaffa boken genom BV-förlag i Sverige. En av 
de medverkande är den oerhört kunnige Flemming Kofod-Svendsen. Flera av hans artiklar 
finns för övrigt att läsa på sällskapets hemsida.
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