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Kyrkovalsåret 2013 har redan satt sin 
prägel på Kristdemokrater för en levande 
kyrka i form av en rivstart i januari.

Vid ordförandekonferensen i Knivsta den 
19 januari sammanstrålade stiftskret-
sarnas representanter med förbundssty-
relsen för att stöta och blöta valtekniska 
praktikaliteter och valfrågor. Det prak-
tiska måste vara klart 15 april, då alla 
kandidatlistor och medgivandeblanketter 
ska vara inlämnade till stiftskanslierna 
av stiftskretsarnas valda företrädare. 
Valfrågorna kommer att få ny belysning 
vid förbundsstämman den 27 april, då 
förbundsstyrelsen avser att bidra med 
viktig argumentationshandledning.

Veckan efter ordförandekonferensen höll 
KD sina kommundagar i Helsingborg, 
där vårt förbund ställde ut med nya, 
fräscha rollups, små kuvert med informa-
tionsmaterial, pikétröjor, pins, gelégodis 
och pepparkakor – allt i det kärleksfulla 
hjärtats tecken. Vi, som representerade 
förbundet på plats, fick en samstämmig 
känsla av att vår närvaro drog till sig ett 
stort antal besökare, som med nyfikenhet 
och intresse ville ta del av vårt budskap 
om och koncept för En levande kyrka. 
Nu gäller det att ta väl hand om de nya 
och presumtiva medlemmarna!

I församlingar och pastorat uppmuntrar 
vi våra medlemmar att ställa upp i KR:s 
namn där förutsättningar finns för att 
skapa en egen lista. Alternativet är att i 
de lokala församlingarna kandidera på 
opolitiska samlingslistor, där sådana 
finns, och även att ta initiativ till att såda-

na listor skapas. Låt mig här dock varna 
för några av våra konkurrenters falskspel 
när det gäller rekrytering av kandidater i 
kyrkovalet: 

”Borgerligt alternativ” lockar gärna till 
sig kandidater från vår nominerings-
grupp under flagg som opolitiska. Men 
”Borgerligt alternativ” är en allmänpo-
litisk nomineringsgrupp, som består 
av moderater. Om du kandiderar för 
en opolitisk samlingslista lokalt bör du 
se upp så att du inte automatiskt ham-
nar som medlem i POSK på stifts- och 
kyrkomötesnivå. Om så sker kan du inte 
ställa upp för KR. POSK kallar sig par-
tipolitiskt obundna, men de arbetar inte 
för renodlade personval. Både POSK och 
Frimodig kyrka (FK) vill ha indirekta val 
till kyrkomöte och stiftsfullmäktige, vil-
ket med dagens gruppindelade valsystem 
skulle befästa och stärka det partipolitis-
ka inflytandet i Svenska kyrkan. 

Så här ett drygt halvår före kyrkovalen 
ska vi alla vara medvetna om att Kristde-
mokrater för en levande kyrka alltjämt 
är den enda nomineringsgruppen som 
driver frågan om renodlade personval.

I valrörelsens upptakt vill jag önska er 
alla Guds välsignelse och stort Lycka till!

Thérèse Engdahl, Förbundsordförande

Ordföranden har ordet - Valupptakt

Ola Mårtensson i Stockholm, tidigare 
ledarskribent och politisk chefredaktör 
på moderata Västerviks Tidning och nu 
verksamhetschef för Kristdemokraterna 
på partikansliet i Stockholm, är en av de 
nya medlemmarna i vårt förbund Krist-
demokrater för en levande kyrka.
Så här berättar han om sina tankar om 
Svenska kyrkans framtid:
 

– Jag är kritisk till politiseringen av 
kyrkan och det vore så mycket bättre om 
strukturerna såg annorlunda ut. Politi-
seringen av Svenska kyrkan är verkligen 
inte av godo, dessutom är det mycket 
tydligt att Stockholms stift präglas av 
en politisk vänstersyn på samhället som 
inte är inkluderande och allmängiltig 
utan stöter bort och exkluderar.
 
– Vi har sett det genom många av 
biskopens uttalanden och genom stiftets 
prioritering av en halv stiftskollekt till 
vänsterpolitiska Seglora Smedja, för att 
nämna två exempel. Jag är helt övertygad 
om att det behövs tydliga och balansera-

de motvikter. Jag vill sträva efter att vara 
en sådan.
 
– Kyrkornas kulturhistoriska värden 
måste värnas och utvecklas. Den rika 
flora av byggnader, föremål och berät-
telser som inryms i kyrkorna riskerar att 
gå förlorade i takt med kyrkans vikande 
medlemssiffror. Givetvis går det att vädja 
till människor att stanna kvar som med-
lemmar för kyrkobyggnadernas skull.
 
– Dock är tillvägagångssättet klart defen-
sivt. Istället måste kyrkan vara relevant 
för människorna idag. Det måste exem-
pelvis vara möjligt att själv välja vilken 
församling man vill tillhöra, kyrkan 
måste finnas där när så behövs och ändå 
ha sin utgångspunkt i ordet. Det låter 
enkelt, men är svårt. Men om vi aktiva 
kristna inte tror på att vi ska lyckas - 
vem ska då göra det?
 
– Kristendomens kulturella betydelse för 
vårt land får inte underskattas. I det tide-
varv vi lever, där sekulariseringen går på 
fullvarv och där icke-tron får genomslag 
i det offentliga, behövs kyrkan mer än 
någonsin.
 
– Vi såg nyligen tydliga exempel på 
den avtraditionalisering som Skolver-
ket försöker sig på genom att vifta med 
skollagen för att inte barnen ska få fira 
skolavslutningar i kyrkan.
 
– I ett sådant tidevarv som vårt behövs 
en kyrka och kyrkopolitiker som står 
upp för sin tro och för vad den kristna 
traditionen betytt, betyder och framgent 
kan betyda för vårt land.

En ny medlem berättar om sitt val



När främst Socialdemokraterna, Cen-
terpartiet och liberala En Öppen kyrka 
(ÖKA), tillsammans med en majoritet av 
Moderaterna och Partipolitiskt obundna 
i POSK vid kyrkomötet 2009 drev ige-
nom en förändring av Svenska kyrkans 
äktenskapsordning som gick emot den 
bibliska skapelseordningen riktade vi i 
vår nomineringsgrupp från talarstolen 
allvarliga varningar.
 
I en motion från KR till samma kyr-
komöte hade undertecknad inte minst 
påmint om Svenska kyrkans ekumeniska 
ansvar i äktenskaps- och skapelseord-
ningsfrågan inom vårt land och interna-
tionellt, i det senare fallet inom ramen 
för Lutherska Världsförbundet och 
Kyrkornas Världsråd.
 
Vårt budskap är att Svenska kyrkan inte 
kan gå sin egen väg i en så central fråga 
som den kristna synen på äktenskap och 
familj, i många kyrkor dessutom sedd 
som ett sakrament. I stället har vi ett an-
svar att gå tillsammans och inte springa 
iväg. Vidare varnade vi för att vår kyrkas 
ekumeniska läge skulle bli utsatt och 
leda till gradvis marginalisering om hon 
inte beaktade den samlade kristenhetens 
grundläggande teologiska hållning.
 
Som alla vet valde, beklagligtvis, en 
majoritet bland kyrkomötets ledamöter 
2009 att inte lyssna till oss. 
Nu börjar vi alla också på allvar kunna 
se de smärtsamma ekumeniska kon-
sekvenserna av Svenska kyrkans nya 
ordning att försöka omvandla en av 
Guds grundläggande ordningar, såsom 

äktenskapet, till en så kallat könsneutral 
förening.
 
Nyligen har nämligen den 19:e general-
församlingen för Mekane Yesus-kyrkan 
i Etiopien, en gång grundad av svenska 
EFS-missionärer och snart Lutherska 
världsförbundets största medlemskyrka, 
beslutat att avbryta det mångåriga sam-
arbetet med Svenska kyrkan och Evang-
elisk-lutherska kyrkan i USA (ELCA) till 
följd av äktenskapsfrågan.
 
Verkligheten börjar alltså komma ikapp 
Svenska kyrkan. Samtliga ansvariga 
ledamöter och deras respektive nomi-
neringsgrupper tillsammans med de bi-
skopar som stödde ändringen, inklusive 
ärkebiskopen, bär det fulla ansvaret för 
Svenska kyrkans tragiska och tilltagande 
ekumeniska marginalisering, i synner-
het gentemot de kyrkor i Tredje världen 
som vår egen kyrkoledning sedan länge 
annars uttalat att vi har så mycket att 
lära av och visa solidaritet med. Mekane 
Yesus-kyrkans rakryggade beslut inne-
bär samtidigt att de tydligt valt teologis-
ka sanningar framför att fortsatt säkra 
svenskkyrkliga biståndspengar.
 
Det finns med andra ord all anledning 
att väcka frågan i kyrkostyrelsen om 
Svenska kyrkans tilltagande ekumeniska 
utanförskap till följd av hennes ödesdig-
ra äktenskapsbeslut – och vilka slutsatser 
de ansvariga är beredda att dra av detta.
 
Lennart Sacrédeus, Mora, ledamot av 
Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen för Krist-
demokrater för en levande kyrka (KR).

Förbundsstämmans beslut den 29 sep-
tember att justera förbundets namn har 
utvecklats till en riktig nagelbitare.

Den 15 april skall nomineringsgrup-
pens alla kandidatlistor vara inlämnade. 
Kärnfrågan i sammanhanget är vilket 
namn på nomineringsgruppen som skall 
anges längst upp på kandidatlistor och 
andra blanketter. Förbundets formella 
ombud och förbundsstyrelsens ord-
förande lämnade den 29 sept. 2012 in 
förbundets begäran om namnjustering 
till kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen har ännu inte avgjort 
förbundets begäran om att namnet på 
valsedlarna skall ändras till Kristdemo-
krater för en levande kyrka.

Eftersom vi inte har någon garanti för att 
ärendet avgörs före den 15 april måste vi 

som förbundets företrädare ge ett tydligt 
besked till alla valarbetare runt om i lan-
det om vad som skall anges som nomi-
neringsgruppens namn på de listor och 
blanketter som lämnas in till respektive 
stiftsstyrelse:

Det är förbundets nya namn ”Kristde-
mokrater för en levande kyrka” som skall 
anges som nomineringsgruppens namn 
på samtliga blanketter som förbundets 
företrädare och kontaktpersoner lämnar 
in.

Förbundsstyrelsen skall genom fortlö-
pande kontakter med kyrkostyrelsens 
handläggare bevaka hur de komplikatio-
ner som blivit en följd av fördröjningen 
skall hanteras.

Svenska kyrkans ekumeniska marginalisering 
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Senaste nytt i namnfrågan

Med hänsyn till Kyrkoordningen 
kap. 38 § 31 bör detta inte vara något 
problem. Det åligger stiftsstyrelserna 
att både godkänna grupp- ochkandi-
datförteckningarna och avgöra om de 
listor som kommit in är godkändaför 
respektive val. Innan man avslår en 
ansökan ska stiftsstyrelsen, enligt 
kyrkoordningen kap. 38 § 27, “ge den 
berörda gruppen möjlighet att inom 
viss tid inkomma med ett medde-
lande om ändring eller komplettering 
av sin ansökan”. Vid problem är det 
m.a.o. möjligt att ändra gruppbeteck-
ningen så att den blir godkänd. Detta 
ska då ske senast 31 maj.

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGEKristdemokrater...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nisse NilssonSvea NilssonGreta BengtssonBosse PerssonKalle KulaNiklas StrömDorothea EkHelga SkoogKarina KarlssonPelle PerssonAnna AnderssonEva KrokDouglas KyrkhultAndreas JönssonViveka LandKnut Pettersson

Valstad
ValköpingValborg

Valö
Valås
Valryd
ValbergaValerum

Valbro
Vallund
Valhem
Valsås
Valtorp
Valnäs
Valvik
Valbäck



Förbundsstyrelsen

Kortare notiser
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Förbundsordförande
Thérèse Engdahl, Lunds stift

Vice förbundsordförande
Göran Sagen, Västerås stift

Ledamöter
Bertil Olsson, Växjö stift
Bo Herou, Lunds stift
Kristina Töyrä, Luleå stift

Stig-Arne Persson, Karlstads stift
Ingvar Hansson, Linköpings stift
Lars-Erik Prosén, Uppsala stift
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift

Ersättare
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
Helena Klahr Fast, Skara stift
Kerstin Rossipal, Stockholms stift

Göteborg
Karl-Gunnar Svensson, 070-575 68 57
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Härnösand
Birgitta Sedin, 070-654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad
Stig-Arne Persson, 070-274 38 17 
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Linköping
Per Larsson, 070-288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå
Lilian Nilsson, 070-246 86 64
lilian-kjell.n@allt1.se

Lund
Thérèse Engdahl, 0734-354068
therese.engdahl@enlevandekyrka.se

Skara
Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com

Stockholm
Anders Björck, 0735-846841
anders.bjorck@kristdemokraterna.se

Strängnäs
Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net

Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070-517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokra-
terna.se

Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Växjö
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Nils-Ola Andersson, 070-668 63 71
nils-ola.andersson@tavelsjo.se

Hitta din kontakt i stiftkretsarna

Mailadresser till styrelsen är: förnamn.efternamn@enlevandekyrka.se (Utan prickar)

– Med oro följer vi utvecklingen i
Stockholms stift att säga upp samarbet-
savtalet med EFS kring Hammarbykyrkan 
samt tankarna från utbildningsnämnden 
på nationell nivå i Svenska kyrkan, att den 
av EFS drivna prästutbildningen Johanne-
lund i Uppsala inte längre ska rymma hela
pastoralinstitutet.

– EFS är en omistlig del av Svenska
kyrkan. Samarbetet med EFS skulle

tömmas på mycket av sitt mest väsentli-
ga innehåll om antalet samarbetskyrkor
minskas samtidigt som den uppskattade
prästutbildningens roll tunnas ut.

Det säger i ett gemensamt uttalande Len-
nart Sacrédeus, Mora i Västerås stift, och 
Karl-Gunnar Svensson, Varberg i Göte-
borgs stift, ordinarie ledamot respektive 
ersättare i Kyrkostyrelsen för Kristdemo-
krater för en levande kyrka (KR).

Inför kyrkovalet så ställer Svenska Kyrkans Unga några 
frågor om vad vi och andra nomineringsgrupper driver 
för frågor. Här kommer den första frågan.

Hur vill ni jobba för att unga får ta plats i kyrkan?

”Kristdemokrater för en levande kyrka” har som mål 
att det i det lokala valet skall finnas minst en kandidat i 
åldern 18-25 på valbar plats. Kandidater tas fram gen-
om kontakt med lokal Svenska Kyrkans Unga-grupp. 
Vår grupp verkar för renodlade personval. Det är 
viktigt att det finns en representation i besluten och 
därför arbetar vi för att barn och unga skall finnas med 
i beslutsprocessen i församlingen.

Behåll Johannelund och samarbetskyrkorna med EFS! 

Notis Kyrkoval: Ungas plats i kyrkan!

Hur du kan komma i kontakt med oss?

Läs mer på Svenska Kyrkans Ungas sida: www.ettenatfolk.wordpress.com

www.facebook.com/enlevandekyrka

Svenska Kyrkans Unga är en 
öppen gemenskap av unga 
människor som vill upptäcka 
och dela kristen tro.

Stanley Ekelund
Kampanjledare 
Kristdemokrater för en levande kyrka

073-351 39 13
stanley.ekelund@enlevandekyrka.se



Returadress: Kristdemokrater för en levande kyrka, Lillsjöberg 24, 922 66 Tavelsjö

www.enlevandekyrka.se

Kallelse till förbundsstämma!

OBS!  Detta är den enda kallelse som 
når samtliga medlemmar 

Välkommen till den stora upptakten inför kyrkovalet!

Lördagen den 27 april 2013 klockan 9.15 – c:a 16.30
S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Program med cirka-tider
09.15 Kaffe/te & småfranska
09.45 Mässa ledd av Göran Sagen
10.15 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
12.45 Stämmoförhandlingar forts.
13.45 Kaffe/te & frukt
14.00  Valstrategi med genomgång av  
 valplan och program m.m.
c:a 15:30 Avslutning

Konferens på söndagen den 28 april
Ordinarie ledamöter i kyrkomötet och förbundsstyrelsen fortsätter efter förbunds-
stämman med konferens i S:ta Maria Alsike, Brunnbyvägen 54.
Konferensen beräknas avslutad c:a kl. 15.00 på söndagen.  
Övernattning lörd. – sönd. på vandrarhemmet i Alsike samt Sunnersta. 
Anmälan enligt förbundsstämman ovan. 
Förhinder (kyrkomötesgruppen) meddelas gruppledaren Karl-Gunnar Svensson på 
0340-20 10 33 eller 0766-77 32 33, E-post: kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Anmälan
Senast fredagen den 19 april till:
Göran Sagen 
0280-255 56, 073-994 61 76 
goran.sagen@enlevandekyrka.se
Thérèse Engdahl 
044-24 71 02, 073-435 40 68  
therese.engdahl@enlevandekyrka.se
Glöm inte att meddela om du har behov 
av speciell kost!
Förbundet står för kostnad för resa samt 
logi för långväga stämmoombud natten 
fred. / lörd. Kostnader för mat och kaffe 
till medlemmar som inte är röstberättiga-
de ombud debiteras respektive stiftskrets.


