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I två val har vi tvingats att gå till val 
på ett namn som vårt förbund inte 
längre heter. Nu är det dags att vi får 
namnfrågan prövad på nytt. På förslag av 
Förbundsstyrelsen har Förbundsstämman 
med stor majoritet beslutat att vi på nytt 
ska ansöka hos Kyrkostyrelsen om att få 
namnet ”Kristdemokrater för En levande 
kyrka” registrerat som namn för vår 
nomineringsgrupp. Om Kyrkostyrelsen 
på nytt vägrar att godkänna namnet, 
kommer vi att lämna in en överklagan hos 
Överklagandenämnden. Vid förra tillfället 
fanns det inte tid till den processen, då 
Kyrkostyrelsens nej kom precis innan 
valsedlarna skulle registreras. Denna 
gång kan vi få det juridiskt prövat. I 
Överklagandenämnden finns det juridisk 
kompetens. 
Redan före sommaren avser 
förbundsledningen att få saken på nytt 
behandlad av Kyrkostyrelsen.
Vi heter Kristdemokrater för En levande 
kyrka, men tvingas fortfarande använda 
det gamla namnet Kristdemokrater i 
Svenska kyrkan på valsedlarna. Det är 
vare sig rättvist eller hållbart, även om vi i 
båda fallen visserligen tillåts bära samma 
förkortning, nämligen KR.
Motivet till avslag inför kyrkovalet 2013 
handlade om en påstådd förväxlingsrisk på 
lokal församlingsnivå, något kyrkostyrelsen 
inte skall pröva utan enbart om en 

sådan problematik finns nationellt bland 
nomineringsgrupperna till kyrkomötet.
Om vi, mot all förmodan, skulle få nej 
även i Överklagandenämnden, så kommer 
Förbundsstyrelsen att efter samråd med 
stiftskretsarna att föreslå nytt namn för 
förbundet till nästa års Förbundsstämma.
Oavsett vad vi heter är det viktigaste 
vilket program som vi vill arbeta för att 
förverkliga i vår kyrka på nationell nivå, i 
stift och i pastorat/församlingar.
Vårt inriktningsprogram är en klar 
markering av våra värderingar och 
utgångspunkter.
Så önskar jag er alla en skön sommar med 
avkoppling men också den ”påkoppling” 
som den helige Ande kan ge den som tar 
emot kraft från ovan.

Bertil Olsson Förbundsordförande

Ordföranden har ordet



GDPR
Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam dataskyddslag i kraft kallad GDPR. Det innebär 
att det ska finnas ett behov för att personuppgifter ska lagras i ett register.
I vårt förbund har vi ett medlemsregister där vi registrerar uppgifter om våra medlemmar: 
Namn, adress, telefon, e-post och personnummer, samt betalning av medlemsavgift.
Vi stryker de medlemmar som inte har betalt medlemsavgift de tre senaste åren och inte 
kandiderat på våra valsedlar i det senaste kyrkovalet.
Om du inte längre vill finnas med i vårt register, så meddela det antingen till undertecknad 
eller till kontakten i din stiftskrets. Då kommer alla uppgifter om dig att tas bort ur vårt 
register.

Bertil Olsson
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De kristnas enhet

Då påven Franciskus besökte Lund 
och Malmö i oktober 2017 enades 
den katolska kyrkan och de lutherska 
kyrkorna om fem ekumeniska imperativ 
eller förpliktelser. Dessa syftar till att söka 
en djupare enhet mellan kristna i världen:
• Katoliker och lutheraner bör alltid 
börja i enhetens perspektiv och 
inte i splittringens, för att stärka det 
gemensamma även om det är lättare att 
se och erfara skillnaderna.
• Lutheraner och katoliker bör ständigt 
låta sig själva förändras genom mötet 
med den andre och genom ömsesidiga 
trosvittnesbörd.
• Katoliker och lutheraner bör på nytt 
förpliktiga sig till att söka synlig enhet, 
tillsammans utveckla närmare vad detta 
betyder i form av konkreta steg och att 
oupphörligt sträva mot detta mål.

• Lutheraner och katoliker bör gemensamt 
återuppväcka kraften i evangeliet om 
Jesus Kristus för vår tid.
• Katoliker och lutheraner för vittna 
tillsammans om Guds barmhärtighet 
genom förkunnelse och genom att tjäna 
världen.
Detta är de riktlinjer vi bör följa i den 
yttre ekumeniken. Detta är något som vi 
alla kan omsätta i praktik i våra arbeten 
o våra församlingar. Men också i mötet 
med våra systrar och bröder i tron.

Bo Herou
Lunds stift. ersättare i 
Förbundsstyrelsen

”Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett…. ”(Joh 17:21)



Uttalande vid stämman:

Referat från Förbundsstämman 2018
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Hur kan S vilja förbjuda svenskkyrkliga 
skolor?
-Hur kan kyrkomötets största 
nomineringsgrupp, Socialdemokraterna, 
säga sig arbeta för ett tolerant Sverige, med 
mångfald, och samtidigt vilja förbjuda 
kristna friskolor, inklusive svenskkyrkliga 
friskolor? 
-Vilken faktagrund och vilka värderingar 
vilar Socialdemokraternas kongressbeslut på?  
De frågorna ställer sig Kristdemokrater för 
En levande kyrka (KR) i ett uttalande från 
förbundsstämman i S:ta Birgittakyrkan i 
Knivsta.
Ombuden från de olika stiftskretsarna 
samlade till KR:s förbundsstämma förstår 
inte hur Socialdemokraterna kan hävda att 
de vill Svenska kyrkans bästa när partiet 
deltar i kyrkovalen och kyrkans beslutande 
organ – och sedan aktivt bekämpar hennes 
verksamhet. Att säga nej till kristna, 
inklusive svenskkyrkliga,  friskolor är att 
försöka hindra Svenska kyrkan och andra 
kyrkor att nå ut till barn, ungdomar och 
deras föräldrar med evangeliet.
-Det är direkt motsägelsefullt agerande 
och framstår som helt obegripligt att 
kyrkomötets största nomineringsgrupp, 
Socialdemokraterna, har något emot att 
den kyrka de är med och styr i bedriver en 
god utbildningsverksamhet i form av väl 
fungerade svenskkyrkliga friskolor.
-Socialdemokraterna framstår som helt 
verklighetsfrånvända när man hävdar att 
ett förbud av landets 70 kristna friskolor, 
inklusive de tre svenskkyrkliga, skulle 

främja intregrationen av aslylsökande i vårt 
land, de flesta från Mellanöstern och Afrika 
och med muslimsk bakgrund.
Förbundsstämman hos Kristdemokrater 
för En levande kyrka (KR) undrar dessutom 
om Socialdemokraterna, kyrkomötets 
största grupp,  även anser att det skall göras 
olagligt för Svenska kyrkans olika stift och 
EFS att fortsätta driva sina folkhögskolor.
-Många av dessa folkhögskolor är äldre än 
hundra år. Skall de också tvingas att stängas 
och läggas ned? Eller om de tillåts fortsätta: 
varför är de ”ofarliga” om svenskkyrkliga 
grundskolor inte anses det?
Nya förbundsledningen: Omval, nyval 
och avtackningar
Förbundsstämman valde i sin helhet om 
presidiet i Kristdemokrater för En levande 
kyrka (KR), d v s Bertil Olsson, Växjö stift, 
förbundsordförande, Torbjörn Aronson, 
Uppsala stift. 1:e vice ordförande, samt 
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift, 2:e 
vice ordförande.
Omval på två år blev det även för Cecilia 
Engström, Lunds stift, medan stiftskretsens 
ordförande i Luleå stift, Lars Palo, 
efterträder Max Fredriksson från samma 
stift.
Även Per Sundin från Härnösands stift 
kom med i förbundsledningen, detta som 
fyllnadsval efter makan Ulla-Britt Sundin, 
som nu satsar på uppdraget som ny 
ordförande i kyrkorådet i hemförsamlingen 
Själevad.
Kvarstår som ordinarie ledamöter, då de 
valdes ifjol på två år för 2017-2019, gör 
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Katarina Åkesson, Växjö stift, Nils-Gunnar 
Karlsson, Linköpings stift, samt Sven 
Påfvels, Västerås stift.
Ersättare på ett år blev i rangordning 
Bo Herou, Lund stift, Susann Engstad 
Clarke, Karlstads stift (nyval efter Stig-
Arne Persson, Karlstad stift, som nu 
efter runt 15 år i förbundsledningen i 
stället går in i valberedningen), Ewonne 
Ekmyr Göransson, Stockholms stift, 
Christopher Dywik, Växjö stift (omval), 
Irene Oskarsson, Linköpings stift (nyval 
efter riksdagskandidaten Hans Eklind, 
Strängnäs stift), samt Margit Borgström, 
Uppsala stift.
Nya revisorer efter avgående trotjänarna 
Levi Johansson, Göteborgs stift, och 

Anders Bergsten, Uppsala stift, blev 
Thomas Zakrisson, Stockholms stift, 
sammankallande, tillsammans med 
Christer Mörlin, Göteborgs stift. Även två 
nya revisorsersättare utsågs, nämligen Jan-
Åke Jansson, Karlstads stift, och Solveig 
Danielsson, Linköpings stift, den senare 
efter Karin Svensson Nygren, Linköpings 
stift. Kvarstår som ersättare gör Daniel 
Ericgörs, Västerås stift.

Förbundsstyrelsen 2018: Sittande fr. v. Torbjörn Aronsson, Bertil Olsson, Marianne Kronbäck Stående fr.v. Karl-
Gunnar Svensson, Ewonne Ekmyr Göransson, Susanne Engstad Clarke, Iréne Oskarsson, Nils-Gunnar Karlsson, 
Per Sundin, Katarina Åkesson, Sven Påfvels, Lars Palo, Jarl Nordström, Cecilia Engström

Lennart Sacrédeus
Ledamot av Svenska 
kyrkans nationella 
revisionskollegium  
sedan 2014.
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Rapport från Kyrkostyrelsen

Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com

Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se

Helena Klahr Fast, Skara stift
helena.klahr@comhem.se

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

Torbjörn Arvidsson, Luleå stift
torbjorn.arvidsson@crossnet.se

Anders Novak, Stockholms stift
anders.novak@comhem.se

Våra ledamöter i kyrkomötet:

Det har varit kyrkostyrelse igen. Denna 
gång hade vi en dag med biskoparna då vi 
behandlade den viktiga och aktuella frågan 
om eutanasi, dödshjälp. Det finns tre 
former under benämningen varav endast 
de två första är vad det handlar om. De 
är att lagen gör det möjligt för läkaren att 
avsluta någons liv eller ge mediciner som 
gör det möjligt för den som så önskar att 
avsluta sitt liv. Det gäller självklart endast 
dödssjuka personer. Den tredje varianten, 
som inte är dödshjälp, är när en läkare 
med anhörigas tillstånd väljer att inte sätta 
in livsuppehållande åtgärder. Det gäller i 
regel någon mycket sjuk som befinner sig i 
livets absoluta slutskede, men inte påverkar 
dödens infinnande på något sätt. Vi lyssnade 
till en professor i ämnet som började med 
att säga: De som anser att dödshjälp är något 
självklart eller inte självklart, har inte tänkt 
efter” frågan är svår, men han sa vidare att 
det handlar inte om att slippa lidande och 
smärta, åtgärder mot de finns idag fullt ut. 
Det handlar i grunden om människosyn 
och påpekade att hela läkarkåren i Sverige, 
Europa och i världen säger bestämt nej till 
eutanasi. I Holland, Schweiz och Canada 
tillåts det, men ingen utvärdering har gjort 
ännu som han refererade till. England har 
i lag förbjudit och frågan behandlas här på 
riksdagsnivå. 

Vi hade djupa samtal om frågan och kom 
fram till ett kraftigt nej, vi kan aldrig som 
kyrka godkänna eutanasi. Det var viktigt 
att komma fram till det eftersom det 
kommer en remiss till Svenska kyrkan om 
den här frågan och vad vi förstått kan det 
visa sig vara avgörande för behandlingen i 
riksdagen.
För övrigt var det inga stora frågor som 
behandlades utöver de vanliga vid den 
här tiden, nämligen årsredovisning och 
revision. Vi tog beslut om ett musikråd, men 
det är egentligen bara ett igångsättande av 
det som kyrkomötet beslutade om i höstas.
En sak till bör däremot sägas. Det handlar 
om att vi byter namn på Svenska kyrkans 
Internationella arbete till Act Svenska 
kyrkan samt om loggan. Det har varit 
problem med marknadsföringen, det har 
inte varit tydligt efter att Lutherhjälpen och 
Svenska kyrkans mission gått ihop. Nu vill 
vi satsa på samma namn som kyrkornas 
biståndsarbete i världen har, Act Allians. 
Förslaget är Act där t skrivs som ett kors 
och att svenska kyrkan med loggan finns 
under. Men det handlar inte bara än om ny 
logga utan att hela biståndsarbetet måste bli 
mer tydlig, kännedomen idag är endast 5% 
och det är för dåligt.
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledaren



Ulla-Britt Sundin och Stig-Arne Persson (med blommor) avtackades och övriga välkomnades till nya uppdrag.

7

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
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Lars Palo, Luleå stift
lars_palo@bredband.net 
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com 
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@kristdemokraterna.se 

Ersättare
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
susanne.e.clarke@arvika.se 
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Christopher Dywik, Växjö stift
christopher.dywik@kristdemokraterna.se
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com

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



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

www.enlevandekyrka.se

Hitta din kontakt i stiftskretsarna

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, 076 - 051 87 00
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, 070-375 76 44
alvesvensson@hotmail.com

Skara
Björn Rubensson, 072-704 11 91
bjornrubenson@gmail.com

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

Strängnäs
Moni Höglund, 070 - 591 69 32
monih@telia.com

Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.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.


