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Mångfaldsarbete har blivit ett populärt 
uttryck i många sammanhang, speciellt 
inom politiken. Då avser man etnicitet, 
kulturell bakgrund, sexuell läggning, 
religion m.m.
Inom Svenska kyrkan har vi en mångfald 
av annat slag som behöver bevaras. Under 
kyrkans historia har olika väckelserörelser 
berört människor och format deras sätt 
att leva i kyrkans gemenskap. Många av 
dessa kyrkokristna känner sig mer och mer 
främmande i vår kyrka idag. De har många 
gånger svårt att finna gudstjänster, som 
de känner sig hemma i och som ger dem 
andlig näring.
Kring 1990 slöts ett avtal med EFS, som 
innebar att deras lekmannapredikanter 
prästvigdes, dock utan behörighet att 
inneha tjänster i Svenska kyrkans vanliga 
församlingar och regelbundet vigs präster 
för EFS med dessa villkor. Det har inneburit 
att EFS och dess lokala föreningar betraktas 
som en del av Svenska kyrkan. Detta har 
också betytt mycket för vår kyrka.
För att behålla mångfalden inom 
kyrkan borde det vara möjligt att sluta 
liknande avtal med andra inomkyrkliga 
organisationer, t.ex. ELM/Bibeltrogna 
vänner, Laestadianerna, Kyrkliga 
Förbundet, arbetsgemenskapen Kyrklig 
Förnyelse, OAS-rörelsen.
När det presenteras siffror på de som aktivt 
lämnar kyrkan, så nämns bara de som 
lämnar Svenska kyrkan därför att de inte 
tror och inte känner behov av att delta i 
kyrkans verksamhet. Det vore intressant att 

få upp en diskussion om varför många aktiva 
kristna lämnar Svenska kyrkan, antingen 
för att ansluta sig till annat samfund, eller 
bli ”utan församlingsgemenskap” därför 
att de inte längre känner sig höra hemma 
inom Svenska kyrkan.
Ett sätt att motverka denna utveckling vore 
att ge dessa grupper hemortsrätt i Svenska 
kyrkan och ge dem präster som de har 
förtroende för. 
Hade detta skett innan Missionsprovinsen 
bildades och ordnade sina egna vigningar, 
så hade vi kunnat slippa den splittring som 
uppstått och bevarat också det andliga arv 
som dess medlemmar har inom kyrkan.
Nästan all kyrkosplittring genom historien 
har skett genom att ”majoritetskyrkan” inte 
förmått integrera nya andliga strömningar 
utan stött ut dem ur kyrkans gemenskap. 
Hade dåvarande påve insett vad Luther 
ville åstadkomma med sina 95 teser, så 
hade inte den delning som reformationen 
kom att innebära behövt ske. Hade Svenska 
kyrkan på 1800-talet tagit till sig den 
nyevangeliska väckelsen, så hade kanske 
många av dem som bildade ”fria samfund” 
stannat inom Svenska kyrkan, så som EFS 
och Bibeltrogna vänner gjorde.
Är det kyrkans uppgift att stöta ut dem som 
står för personligt andligt engagemang?
Givetvis inte!

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Påskens jubel
Vi närmar oss påsken – den kristna kyrkans 
största högtid. Den helg då vi firar minnet 
av livets seger över döden. På framsidan av 
detta medlemsblad ser vi Kristus på korset 
– inte som den lidande Kristus – utan som 
en segrande konung som sträcker ut sina 

armar för att sluta oss alla i sin famn. Låt 
oss nu följa vår Frälsare på Hans väg genom 
lidande och död till seger och liv, så att vi 
till påsk kan hälsa varandra med jubel: 
Kristus är uppstånden, Halleluja. Ja, Han är 
sannerligen uppstånden, Halleluja.

Info om Kyrkovalet
Nu är stiftskretsarna inne i slutfasen för 
att fastställa valsedlarna inför höstens 
kyrkoval.
Beslut om valsedlar till kyrkomötet och 
stiftsfullmäktige fattas vid stiftskretsens 
stämma som ska hållas senast i mars månad 
och kandidaterna ska vara registrerade i 
valsystemet senast 15 april.
Listor till kyrkofullmäktige kan fastställas 
vid lokalt möte där samtliga medlemmar i 
församlingen/pastoratet kallas. Samverkan 
bör ske med stiftskretsen. Även om det bara 
finns en kandidat i det lokala valet är det av 
vikt att det blir en valsedel. Det påverkar 
vårt röstetal till stift och kyrkomöte. 

Kom ihåg att alla kandidater måste fylla i en 
blankett om att man är villig att kandidera. 
Även de blanketterna måste vara inlämnade 
till stiftet senast 15 april.
När valsedlarna kommer till stiftskretsarna, 
måste de fördelas ut till alla valnämnder i 
resp. stift. Den som har möjlighet att hjälpa 
till med denna distribution uppmanas ta 
kontakt med sin stiftskrets.
Sedan måste vi alla hjälpas åt att värva 
röster. Var och en av oss har vi en 
bekantskapskrets där vi kan sprida kunskap 
om vårt alternativ i kyrkovalet.



Rapport från kyrkostyrelsen 
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Vi hade besök av stiften en dag och 
ägnade nästa dag åt samtal inför 
Verksamhet & Ekonomi 2018-2020. 
Men stiften samtalade vi om beslutet 
från Kyrkomötet som handlar bl a om 
byggnader och utjämningssystemet. Vi 
samtalade i grupper och det vi samtalade 
om håller nu på att sammanställas 
på kansliet. Det verkar spontant som 
att stiften verkar vara nöjda med 
kyrkomötesbeslutet. Men något som kom 
upp handlar om stiftens möjligheter att 
hjälpa församlingar där problem uppstår. 
Eftersom stiften efter 2000 endast har 
uppgifter om främjande och tillsyn, har 
det visat sig vara svårt att komma med 
konkret hjälp i de församlingar som får 
svårigheter. Det blir ofta utköp som blir 
den enda lösningen och det har vi haft en 
hel del de senaste 16 åren. 
I kyrkostyrelsen hade vi ställt frågor 
om uppbyggnaden och utökningen av 
kansliet. Det finns idag 12 avdelningar 
med 551 medarbetare varav 398 
är tillsvidareanställda. Utökningen 
av medarbetare beror mest på IT-
utvecklingen, men också på att både 
utbildningsinstitutet och Svenska kyrkan 
i Utlandet ingår bland dessa. De räknades 
separat tidigare. De frågor vi talade om 
handlade mycket om vad nationell nivå 
ska göra för hela Svenska kyrkans stift 
och församlingar och vad som kan ligga 
på stiften och på församlingarna. Som 
framtiden ser ut är det bättre att vissa delar 
ligger på nationell nivå. Det kan handla 

om IT, upphandling, telefonsjälavård och 
stöd till stift och församlingar i frågor 
som berör byggnader, kyrkogårdar, avtal 
och annat. Som det ser ut framåt är det 
väsentligt att särskilt församlingar inte 
ska behöva dra ner på möjligheterna 
att utföra den grundläggande uppgiften 
med gudstjänst, undervisning, diakoni 
och mission. Skulle församlingar skapa 
egna databaser (vilket redan några har 
gjort) eller göra egna upphandlingar, 
blir det väldigt stora kostnader för 
församlingarna som istället både billigare 
och bättre kan utföras nationellt. Något 
om det här pratade vi om. Denna gång 
fattade vi inga beslut och vi pratade inte 
heller om Kyrkohandboken som precis 
har färdigställts och kommer upp för 
beslut under våren.

Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen
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Valfrågor i kyrkovalet 2017

Förbundsstämman 2016 har fastställt nedanstående pa-
roller som våra viktigaste frågor att driva i kyrkovalet 2017:
Precis som i tidigare val är den främsta drivkraften för förbundet och dess medlemmar  
att verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv. 

EN LEVANDE KYRKA
- är en kyrka för hela familjen
Dopet är vägen in i Guds rike och kyrkans gemenskap. En levande kyrka måste därför 
på olika sätt markera dopets betydelse för de döpta i alla åldrar. Detta sker genom olika 
former av undervisning t.ex. barngrupper, konfirmandundervisning, Alphagrupper och 
bibelstudier.
Denna undervisning måste få en förankring i gudstjänster, där alla kan känna sig välkomna. 
Konceptet Messy Church är ett exempel på generationsöverbryggande gudstjänster. 
Kyrkomusikens och körernas viktiga roll ska lyftas fram.
Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor, gärna i 
samverkan med andra samfund.
- verkar för Kristi kyrkas enhet
”Jag ber att de alla ska vara ett, så att världen kan tro.” Jesu översteprästerliga förbön 
markerar betydelsen av de kristnas gemenskap. Vår kyrka måste verka för goda ekumeniska 
relationer, såväl i internationella sammanhang, som nationellt.
Utbyte med andra kyrkors teologiska fakulteter är ett sätt att öka förståelsen för andra 
kyrkotraditioner. 
Svenska kyrkan ska generöst upplåta sina kyrkor och andra lokaler för olika kyrkor som 
etableras i takt med att allt fler människor från t.ex. Mellanöstern och Nordafrika söker 
sig till vårt land.
Det ekumeniska arbetet ute i olika församlingar behöver dokumenteras och samlas som 
”goda exempel”

- står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde
En levande kyrka måste tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks. Kyrkan ska värna 
livet från dess början till dess slut.
De som söker sig till vårt land på flykt undan krig och förföljelse, eller av annan anledning, 
ska mötas med respekt och värme. Församlingarna bör, tillsammans med andra 
organisationer, verka för att rusta människor att göra en diakonal och humanitär insats.
Rekrytering och utbildning av volontärer är viktiga satsningar inför framtiden.
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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
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Kirsi Minkkinen, Skara stift
kirsi.minkkinen@gmail.com
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Sven Påfvels, Västerås stift
sven.pafvels@kristdemokraterna.se
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Adjungerade
Jarl Nordström, Förbundskassör
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A,  
193 34  SIGTUNA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare 
förkyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Helena Klahr Fast, Skara stift
helena.klahr@comhem.se
Moni Höglund, Strängnäs stift
monih@telia.com
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Alve Svensson, Lunds stift
alvesvensson@hotmail.com

Karl-Gunnar Svensson,  
Göteborgs stift, Gruppledare
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Birgitta Sedin, Härnösands stift
birgitta.sedin@sensus.se
Torbjörn Arvidsson, Luleå stift
torbjorn.arvidsson@crossnet.se
Helen Lindbäck, Luleå stift
helen_prast@hotmail.com
Anders Novak, Stockholms stift
anders.novak@comhem.se
Kerstin Rossipal, Stockholms stift
kerstin.rossipal@kristdemokraterna.se

Våra ledamöter i kyrkomötet:
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Hitta din kontakt i stiftskretsarna

Rätt svar om stiftens olika standar i förra numret

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 
Alve Svensson, 076-636 54 53
alvesvensson@hotmail.com

Skara
Helena Klahr Fast, 073- 929 50 11
helena.klahr@comhem.se

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6 
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073-0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Lars  B Stenström, 076-340 69 40
lmstenstrom@tele2.se

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.

Fr. v. Stockholm, Luleå, Karlstad, Lund, Västerås, 
Skara, Uppsala, Svenska kyrkan Linköping, 
Strängnäs, Växjö, Göteborg,, Härnösand och 
Visby.

Från mitten räknat står de i den ordning som 
stiften traditionellt står i officiella sammanhang. 
Kyrkomötets ledamöter sitter också grupperade 
i den ordningen i plenisalen.



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 363 44  LAMMHULT

www.enlevandekyrka.se

Program:
09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45  Mässa: Bertil Olsson
10.30  Olof Norberg: S:ta Maria, Alsike – 
 hur berikar det församlingsarbetet
11.15  Stämmoförhandlingar
12.00  Lunch
13.30  Fortsatta stämmoförhandlingar
14.45  Kaffe/te
16.00  Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 26 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 öns-
kemål 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 2017!

Lördagen den 6 maj 2017 klockan 9.00 – c:a 16.00
Plats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna
Röstberättigade är Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, ordinarie kyrkomötesledamöter 

(vid förhinder dennes ersättare) och ombud valda av stiftsstämmorna.

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


