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Den 16 april är det dags för årets 
förbundsstämma och som vanligt är 
den förlagd till S:ta Birgittakyrkan i 
Knivsta. Alla medlemmar är välkomna. 
Rösträtt har förbundsstyrelsen, kyrko-
mötesledamöterna och valda ombud för 
stiftskretsarna. Praktisk information finns 
på sista sidan av detta medlemsblad.
Vid denna stämma kommer vi att behandla 
verksamhetsplanen som också är en valplan 
för kyrkovalet 2017. Vid sitt sammanträde 
16/3 kommer Förbundsstyrelsen att     
lägga ett förslag till verksamhetsplan som 
förbundsstämman sedan får ta ställning till.
I denna plan kommer det att finnas både 
praktiska anvisningar för vårt valarbete, 
samt de frågor som vi särskilt vill fokusera 
på i vår kommunikation med väljarna. Som 
ni ser på annan plats i detta medlemsblad 
var dessa frågor huvudämnet vid den 
konferens som förbundsstyrelsen och 
ordförandena i stiftskretsarna hade i 
januari. Denna överläggning ligger till 
grund för den plan som förbundsstyrelsen 
nu arbetar fram.
Utgångspunkten i vårt valbudskap ligger 
i förbundets namn att vi vill verka för en 
levande kyrka. Med den utgångspunkten 
vill vi precisera vad vi ser som viktigt för att 
nå det målet och vad som är unikt för vår 
nomineringsgrupp.
1. Den lilla gemenskapen - Familjen är 
viktig i den kristdemokratiska ideologin. 
Vi vill betona att detta måste gälla också 
i kyrkan. Kyrkans gudstjänster och övrig 

verksamhet måste vara så öppna att de 
passar alla åldrar. Alltför länge har kyrkan 
arbetat med olika gruppverksamheter 
som utestänger de som inte passar in i en 
specifik grupp. Visst ska vi fortsätta med 
barn- och ungdomsarbete, men det måste 
vara en integrerad del av församlingens 
gemensamma liv.
2. Kristi kyrkas enhet är viktig enligt 
Jesu egen förbön: ”att de alla må bli ett 
för att världen ska tro.”  Även vår kyrka 
måste sträva efter att alla kristna, av olika 
traditioner, ska nå fram till en gemenskap 
som visar på Kristi kärlek.
3. Människans unika värde måste försvaras 
av en levande kyrka. I en värld där våld 
och terror ständigt tycks öka, måste kyrkan 
ständigt betona att varje människa har ett 
unikt värde. Alla människor ska mötas av 
respekt och värdighet, oavsett bakgrund 
och möjligheter.

Bertil Olsson
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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– Kommer du ihåg varför vi firar påsk? 
Frågade jag vår yngste son, varpå han 
svarade, -Neej. Då började jag förklara.
– Du vet vi firar påsk för att Jesus dog… 
Sonen utbrast - Va, är han död! Sedan kom 
ett stort leende fram i hans ansikte och han 
utbrast, - Yes, då får jag bestämma. 
Han hade ju hört eller uppfattat det som att 
det är Jesus som bestämmer. Jag fortsatte 
snabbt med förklaringen att Jesus  inte 
längre är död, han lever. - Oh, no, säger 
sonen med eftertryck när han inser att 
Jesus som levande fortfarande är den som 
bestämmer. 
Denna händelse utspelade sig hemma hos 
oss för flera år sen när jag och sonen satt 
och pratade om påsken. 
Kanske en del tänker som sonen ”Va, 
är Jesus död”? Eller så kanske man inte 
alls funderar på påskens dramatiska och 
kärleksfulla budskap. För visst är det ett 
drama i flera akter som möter oss varje år 
under påsktiden. Jag tänker framför allt på 
dagarna från skärtorsdagen till påskdagen. 
Nu kanske någon funderar på vad det är 
för märkvärdigt med just de dagarna. Ja, 
jag skulle nog vilja säga att det är de mest 
betydelsefulla dagarna i den kristna tron. 
Skärtorsdagen med berättelsen om hur 
Jesus blir förrådd av en av sina närmaste 
vänner. Med en kyss förråder Judas Jesus. 
Långfredagen som var så lång när jag var 
liten, ingenting fick vi göra, tråkig musik på 
radion. Det är annorlunda nu, jag vet, men 
budskapet är inte annorlunda. Jesus dog 
där på korset. Sen kommer påskafton, den 
dagen känns som att gå i väntans tider. En 
mellanperiod eller transportsträcka inför 
något stort som ska komma. Jag kan inte 
låta bli att tänka på hur lärjungarna hade 

det den här dagen, det var minsann ingen 
transportsträcka för dem, det var ju slut, allt 
var över. Visst hade Jesus gett sina hintar 
om att det skulle bli något mer, men ändå, 
vad skulle de tro egentligen. Vi har ju facit 
och kan vänta på ett annat sätt, då blir det 
mer förväntan. 
Jag glömmer aldrig påskaftonens mässa i 
kyrkan. Vi träffades utanför kyrkporten, 
dörrarna öppnades och inne i kyrkan var 
det helt svart, bara Kristusljuset lyste. Var 
och en fick ett ljus i handen, under mässans 
gång tändes dessa ljus ett efter ett och lyste 
upp kyrkan. Vi ställde oss runt dopfunten 
och fick tillsammans säga ja till vår vilja att 
leva i vårt dop. Jag kan fortfarande känna 
känslan i kroppen, den starka närvaron av 
en uppstånden Kristus men också av de 
medmänniskor, både kända och okända, 
som stod där.
Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen 
uppstånden, ropar man ut i kyrkorna runt 
hela vår värld på påskdagens morgon. 
Nästa gång som du ser en påsklilja kan du 
ta med dig bilden som jag brukar använda. 
Påskliljorna lyser knallgula mot oss de 
står där i sin trumpetliknande form och 
trumpetar ut, Kristus är uppstånden – ja 
han är sannerligen uppstånden!

Moni Höglund
Kyrkomötesledamot, Strängnäs stift

Krönika om påsk



Påvebesök i Lund på reformationsdagen:
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Argentinskfödde påven Franciskus kommer 
i år till Sverige och Lund, det andra påvliga 
besöket genom historien i vårt land och för 
första gången sedan Johannes Paulus II:s 
pilgrimsresa hit 1989. Detta sammanfaller 
med att Lutherska världsförbundet inleder 
firandet av Reformationsåret exakt denna 
dag, 31 oktober, och just i Lund. Genom att 
vara med vid öppningen av jubileumsåret 
ges det ett allkristet, d v s ekumeniskt, 
innehåll, inte en ensidigt protestantisk 
eller anti-katolsk prägel. 
För även om en bred europeisk och 
världsvid kristenhet idag kan se det 
nödvändiga i att reformatorn och den 
tidigare katolske augustinermunken 
Martin Luther precis den 31 oktober 1517 
spikade upp sina legendariska 95 teser 
på slottskyrkans port i den centraltyska 
staden Wittenberg, är inte kristen 
söndring, splittring och motsättningar 
något att jubla över. 
Mellan de båda kyrkotraditionerna råder 
ännu idag klara skillnader och mot- 
sättningar i teologiska och socialetiska 
ämnen som det ofödda barnets okränkbara 
rätt till juridiskt skydd, äktenskapets 
innehåll och oupplöslighet eller ifall 
prästen som Kristus-representant måste 
vara man eller inte.
Den gemensamma gudstjänsten i 
Lundadomen på 499-årsdagen av 
Luthers teser visar ändå på att de två 
kyrkotraditionerna – den lutherska och 
katolska – dras till varandra. 

Frågan är då varför, de tydliga teologiska 
och social-etiska skillnaderna till trots?
Det som kan listas, utöver gemensamma 
historiska trosbekännelser, är inte minst 
traditionen av att vara folkkyrkor, att slå vakt 
om kyrkoåret med namn på varje söndag 
och fasta predikotexter samt förvaltandet 
av småkyrkor och imponerande katedraler, 
i bägge fallen med rötter i medeltiden.
Hit hör även den akademiska 
traditionen och, inte sällan, teologiska 
intellektualismen, en liturgisk medvet-
enhet med konsekvent gudstjänstritual, 
prästtjänsten som ett särskilt ämbete 
samt biskopsämbetet med en obruten 
apostolisk succession tillbaka till Jesus 
Kristus och de första lärjungarna genom 
handpåläggningen vid prästvigningen.
Romersk-katoliker och evangeliskt-
lutherska kristna kan, helt enkelt, 
inte undvika eller undvara varandra, 
likt en oupplöslig, men komplicerad, 
syskonrelation.

Lennart Sacrédeus
Ordförande Västerås stiftskrets, ledamot av 
Svenska kyrkans nationella revision.

Ny syskonrelation lutheraner och katoliker



 

Ordförandekonferensen
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Förbundsstyrelsen och Kr:s stiftskrets-
ordföranden var samlade i Sunnersta 30 
januari. Vi pratade där om förbunds-
styrelsens förslag till valfrågor 2017 
som handlar om att vi som En Levande 
kyrka ska ha tre huvudfrågor: en kyrka 
för hela familjen, verka för Kristi kyrkas 
enhet och stå upp för ett okränkbart 
människovärde. Huvudrubriken är tänkt 
vara En Levande kyrka. Sedan talade 
vi mycket om underrubrikerna för att 
peka på vad vi vill satsa på. Det talades 
om musik, diakoni, frivilligarbete och 
att förklara de olika typer av Fresh 
Expressions som har blivit en del av 
evangelisationen i Svenska kyrkan. Vi 
pratade vidare om vikten av ekumenik 
samt om människovärdet och vikten av 
att poängtera detta också i vår Svenska 
kyrka. Om ni har synpunkter på detta 
förslag till kyrkovalet så är det viktigt att 
styrelsen får ta del av dem. Skicka därför 
synpunkter till förbundssekreterare 
Marianne Kronbäck (marianne.
kronback@gmail.com)
När det gäller valet är det viktigt att vi 
arbetar för att det blir så få och stora 
valkretsar som möjligt i valen till 
stiftfullmäktige.
Det är viktigt att vi arbetar med 
medlemsvärvning och just under 2016 är 
det extra viktigt för att få många namn, 
gärna nya, till våra nomineringslistor. Vi 
behöver fundera hur vi ska göra för att få 
så många medlemmar som möjligt, både 
i stiften som i förbundsstyrelsen.

Vi behöver redan nu förbereda oss för 
nomineringar i stiften för valen till 
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Ett av 
problemen vi har är att få möjligheter 
att göra reklam i pastoraten där vi inte 
finns representerade lokalt. En ide för att 
lösa det är att någon eller några av våra 
medlemmar i sina pastorat ställer upp på 
en lokal lista. Även om det bara blir ett 
namn för oss så blir konsekvensen att vi 
får möjlighet att få med våra valsedlar för 
stiftsfullmäktige och kyrkomöte i utskick 
för pastoratet, vilket i regel också betalas 
av pastoratet. Vi behöver endast stå för 
valsedlar.  
Samtidigt är det viktigt att vår hemsida 
uppdateras och att våra aktiviteter läggs 
upp, både på riks som för varje stift. Fler 
idéer är välkomna för att vi ska kunna 
öka våra mandat i kyrkovalet 2017 både 
på stifts- som riksnivå.
Efter ett trevligt möte for vi åter till våra 
stift.

Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen 
samt ledamot av Kyrkostyrelsen



Hitta din kontakt i stiftskretsarna
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Göteborg
Karl-Gunnar Svensson, 076-677 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Härnösand
Birgitta Sedin, 070-654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se
Karlstad
Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 070-274 38 17
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se
Linköping
Per Larsson, 070-288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se
Luleå
Lars Palo, 073-073 61 95
lars_palo@bredband.net
Lund
Bankgiro 822-1038 
Sten Johanson, 070-745 15 11
stenprost@telia.com
Skara
Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6 
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073-0476347
ewonne.goransson@bredband.net
Strängnäs
Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net
Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070-517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokrater-
na.se
Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
Växjö
Bankgiro 730-0148
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Förbundets bankgiro 5729-6048 används för de 
stiftskretsar som inte har eget bank-eller plusgiro.

Stiftkretsarnas ordförande: Lennart Sacrédeus, Västerås, Bertil Olsson, Växjö, Iris Denstedt Stigzelius, Uppsala, 
Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholm, Karl-Gunnar Svensson, Göteborg, Sten Johansson, Lund, Lars Palo, Luleå, 
Anders Mähler, v. ordf. Härnösand, Per Larsson, Linköping. Saknas: Jessica Rytter, Skara, Stig-Arne Persson, 
Karlstad, Göran Pettersson, Strängnäs och Birgitta Sedin, Härnösand.
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Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

1:e vice ordförande
Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
2:e vice ordförande
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift
m.kronback@gmail.com

Ledamöter
Max Fredriksson, Luleå stift
medicinochmusik@vilhelmina.ac 
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se
Lars-Erik Prosén, Uppsala stift
larserik.prosen@bredband.net
Lars B Stenström, Strängnäs stift
lmstenstrom@tele2.se
Ulla-Britt Sundin, Härnösands stift
ulla-britt.sundin@svenskakyrkan.se
Katarina Åkesson, Växjö stift
kinahylte@yahoo.se

Ersättare
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Jessica Rytter, Skara stift
jessicarytter@yahoo.com
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholms 
stift
ewonne.goransson@bredband.net

Adjungerade
Jarl Nordström, Förbundskassör
Västersjö, 741 91  KNIVSTA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare 
förkyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Kristdemokraternas 
partiordförande

Tid: 23 november. Kl: 18:00
Plats: Ljusgården, Filadelfiakyrkan, Örebro

Kristdemokraterna Örebro län

Ebba Busch Thor Tid: 14 november. Kl: 13:00
Plats: Göransson Arena, Sandviken
Kristdemokraterna Gävleborgs Län

Lyssna till: Désirée Pethrus

Tid: 7 november. Kl: 13:00
Plats: Officersmässen, Ärna
Kristdemokraterna Uppsala Län

Lyssna till: Ebba Busch Thor

DISTRIKTSSTÄMMOR

LÄK A R E U TATAT N G R Ä NSE
R

företagsvän

Vi vill verka för:

• En kyrka för hela familjen
• Kristi kyrkas enhet
• En kyrka som står upp för människovärdet

Stöd oss gärna genom att bli medlem och/eller ge en gåva!
Bankgiro 5729-6048. Kristdemokrater för en levande kyrka 
c/o Bertil Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30  Lammhult. 
E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se    
www.enlevandekyrka.se   Tel. 070-675 46 46.



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30  LAMMHULT

www.enlevandekyrka.se

Program:
09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45  Mässa: Bertil Olsson
10.30  Stämmoförhandlingar
12.00  Lunch
13.30  Fortsatta stämmoförhandlingar
14.45  Kaffe/te
16.00  Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 6 april
till Bertil Olsson, Tel. 070-675 46 46  
E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Gärna SMS eller E-post.
Glöm inte att meddela om du har behov av 
speciell kost!

För frågor, meddelanden eller speciella  
önskemål går det bra att kontakta
Iris Denstedt-Stigzelius, som står för  
arrangemanget på plats.
Tel. 018-34 14 10, Mobil 0705-17 60 31.

Välkommen
Förbundsstämma 2016!

Lördagen den 16 april 2016 klockan 9.00 – c:a 16.00
Plats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna

Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred. – lörd. 
Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastas respektive stiftskrets.

Ordinarie ledamöter i kyrkomötet och förbundsstyrelsen fortsätter efter 
förbundsstämman med konferens i S:ta Maria, Alsike.
Konferensen beräknas avslutad c:a kl. 15.00 på söndagen.
Anmälan enligt förbundsstämman ovan. 
Förhinder (kyrkomötesgruppen) meddelas gruppledaren Karl-Gunnar Svensson på  
tel. 0340-20 10 33 eller mobil 0766-77 32 33, E-post: kalle.svensson@kristdemokraterna.se


