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Värmländska ny KR-ordförande i
valberedningens förslag
Rapport från kyrkostyrelsen
Inbjudan till förbundsstämma 2019

Ordföranden har ordet

Så är det dags för mig att skriva min
sista ledare i vårt medlemsblad.
Förbundsstämman den 11 maj kommer
att utse en ny ordförande, med uppgift
att leda förbundet över kyrkovalet 2021.
Valberedningens förslag ser ni på annan
plats i detta medlemsblad.

Jag
vill
tacka
ledamöterna
i
Förbundsstyrelsen,
i
stiftskretsarnas
styrelser och alla medlemmar för alla
insatser som gjorts under åren som gått och
samtidigt önska Guds rika välsignelse över
den nye förbundsordföranden och över
hela förbundet för kommande år.

Under fem år har jag haft förbundets
förtroende att leda dess arbete. Nu känner
jag att det är dags att lämna över ledarrollen
till någon ny, även om jag kommer att vara
kvar i arbetet ytterligare några år om Gud
ger mig hälsa och kraft.
Den kristdemokratiska värdegrunden
som vårt förbund vilar på behövs också i
kyrkopolitiken.
När många nomineringsgrupper driver
sina egna ideologier, som är främmande
för kyrkans väsen, behövs det finnas
några som påminner om att kyrkan
måste vara till för hela familjen, så att den
kristna tron traderas till den uppväxande
generationen, att Svenska kyrkan är en del
av Kristi världsvida kyrka och att kyrkan
måste stå upp för alla människors unika
och lika värde. Familjen – Ekumeniken
– Människovärdet sitter ofta trångt även
i kyrkliga sammanhang. Vi ska vara den
motkraft som behövs.

Bertil Olsson Förbundsordförande

Ansvarig utgivare: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Redaktionskommitté: Bertil Olsson, Lars-Erik Prosén
Susanne Engstad Clarke och Lennart Sacrédeus
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Kyrkostyrelsen 2019-02-20/21
Kyrkostyrelsen hade tvådagsarssammanträde där vi ena dagen gjorde en
omvärldsanalys där vi tittade både på
omvärlden i stort och Sverige, Det visar
sig att medlemsantalet fortsätter att sjunka,
mer än vi tidigare trott och att vi, trots gott
kapital (som räddar vår budget varje år)
ändå måste spara ca 2,5% varje år framåt.
Det kan vi göra främst genom att tänka
om i olika banor och effektivisera och titta
närmare på våra olika roller på nationell
nivå, stifts- och församlingsnivå.
Vi fick också en rapport om begravningsverksamheten. Idag är problemet att staten
inte har en grupp utan flera som man
vänder sig till i begravningsfrågor och
det fungerar inte så bra. Vi vill skapa en
rådgivningsbyrå på kansliet som idag ligger
på SKAO och de gillar inte förslaget.
Vi fick också veta att det just nu pågår
översättningar av kyrkohandboken till
engelska, franska, tyska, spanska och
arabiska.
Det pågår också en processutvärdering
av strukturförändringar i stiften under
perioden 2013-2018 som vi har frågat
efter. Tanken med det nya förslaget om
pastoraten var att förhindra för många
sammanslagningar av församlingar, men
det verkar inte som om det har upphört
som vi hade önskat. Förändringarna
upplevs som ändlösa. Det saknas
förutsättningar för ett aktivt ledarskap i
förändringsprocesserna, det är en dålig
vana för förändringar. Det har varit
otydlighet om roll och ansvarsfördelning,
mycket vakanser har varit med i processen.
Vissa enheter har räddats från konkurs,
större enheter har upplevt större gemenskap
och man har kunnat fördela arbetet bättre

på fler personal. Arbetsmiljön har påverkats
negativt genom oro, men positivt med fler
kolleger som skapat större möjlighet till
ledighet. Antalet gudstjänster har minskat,
men församlingarna har blivit livaktigare.
Planering inför indelningsändringar
behöver därför tydliggöras på alla nivåer.
Det är några skrivelser inför årets
kyrkomöte som kansliet håller på att arbeta
med. De är:
• KsSkr 2019:1 Verksamhet och ekonomi
för Svenska kyrkans nationella nivå 2020–
2022
• KsSkr 2019:2 Årsredovisning för Svenska
kyrkans nationella nivå 2018
• KsSkr
2019:3
Redogörelse
för
behandlingen av kyrkomötesärenden
• KsSkr 2019:4 Ändringar i kyrkoordningen
• KsSkr 2019:xTillhörighetsutredningen
• KsSkr 2019:xTematiskt kyrkomöte 2019
Det är en kontrollstation på gång för KAE
och därför har generalsekr. skrivit till
kulturminister Amanda Lindh och hon har
inbjudit till ett möte som bla ska handla om
kontrollstationen för KAE.
När det gäller frågan om begravningsavgiften har vi frågat Kammarkollegiet
om det eftersom vi anser att avgiften är för
stor. Det har blivit ett för stort överskott
för
begravningsverksamheten
och
avräkningen har inte fungerat så bra. Vi
har samma uppfattning med skatteverket
om det här, men kammarkollegiet har inte
samma uppfattning. Vi kanske får gå till
Finansdepartementet.
Det var något om det som togs upp på
senaste kyrkostyrelsens sammanträde.
Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt
ledamot av Kyrkostyrelsen
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Valberedningens förslag 2019-03-23
1) Förbundsstyrelsen
Ordförande för ett år 2019-2020:
Susanne Engstad Clarke, Karlstad stift (nyval efter avgående Bertil Olsson, Växjö stift)
Ordinarie ledamöter valda för 2018-2020:
Torbjörn Aronson, Uppsala stift. (1:e vice ordförande)
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift
Lars Palo, Luleå stift
Cecilia Engström, Lunds stift
Ordinarie ledamöter för två år 2019-2021
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift (2:e vice ordförande, nyval på denna post)
Katarina Åkesson, Växjö stift (omval)
Sven Påfvels, Västerås stift (omval)
Bertil Olsson, Växjö stift (omval)
Ersättare för ett år 2019-2020 (oförändrat 6 personer):
Irene Oskarsson, Linköpings stift (omval), 1:e ersättare.
Per Sundin, Härnösands stift (omval), 2:e ersättare
Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholms stift (omval), 3:e ersättare.
Bo Herou, Lund stift (omval), 4:e ersättare.
Margit Borgström, Uppsala stift (omval), 5:e ersättare.
Christopher Dywik, Växjö stift (omval), 6:e ersättare.

2)Två revisorer och tre ersättare valda för ett år 2019-2020:
Ordinarie:
Thomas Zakrisson, Stockholms stift (omnyal), sammankallande.
Christer Mörlin, Göteborgs stift (omval).
Ersättare:
1)Jan-Åke Jansson, Karlstads stift (omval).
2)Solveig Danielsson, Linköpings stift (omval)
3)Daniel Ericgörs, Västerås stift (omval).
3)Mötespresidium vid förbundsstämman i Knivsta lö 2019-05-11:
Per Larsson, Linköpings stift, mötesordförande.
Torbjörn Aronson, Uppsala stift, vice mötesordförande.
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift, mötessekreterare.
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Förslag till ny förbundsordförande
Susanne Engstad Clarke
föreslås bli ny förbundsordförande i KR
En glad och positiv värmländska med djupa
familjerötter i att engagera sig i kyrka och
samhälle, en sann ekumen som kyrkvärd
i Svenska kyrkan och med rötterna i
pingströrelsen, ja, se där Susanne Engstad
Clarke, 43 år, född och bosatt i Arvika i
Karlstads stift – och av valberedningen
nu föreslagen som ny förbundsordförande
i Kristdemokrater för En levande kyrka
(KR) efter avgående Bertil Olsson från
Växjö stift.
Och så har hon jobbat på bank i England och
med administrativa uppgifter på självaste
BBC. Studier och jobb förde Susanne till
London och Oxfordshire åren1997-2013.
När hon väl vände bopålarna hemåt igen
var det inte som ensam: med följde engelskirländske maken Stephen, IT-konsult, samt
barnen Hannah (född 2004), Adam (2006)
och Josephine (2011).
-Dit jag blir inbjuden, dit går jag,
förklarar Susanne, numera butikschef
för Erikshjälpen hemma i Arvika, varför
hon bestämde sig för att tacka ja på
valberedningens fråga.
-Kristna demokrater med ett engagemang
för Svenska kyrkan skall inte lämna walk
over. Vi är ju på hemmaplan i kyrkan
och behövs där för att göra henne mer
levande, säger kyrkvärden i Mikaelikyrkan i Arvika, där hon är vice ordförande
i församlingsrådet samt ledamot i
kyrkofullmäktige.
Hemma i kommunen är hon ledamot av
fullmäktige för Kristdemokraterna och det
var på en värmländsk KD-stämma hon

upptäckte KR-förbundet för En levande kyrka
via mångårige förbundsstyrelseledamoten
Stig-Arne Persson.
-Tidigare hade jag hört lite grann om
kyrkopolitiken, men förstod nu hur viktigt
det var att engagera sig i KR kring de
kyrkliga besluten.
-Hur människor mår inombords är ju
själva grunden för ett gott liv. Svenska
kyrkan finns där för att förmedla tro,
hopp och kärlek. Det kan också handla
om att hjälpa människor att finna någon
att samtala med och kunna få prata av sig.
Det finns så många goda resurser i kyrkan
och som samhället kan ha nytta av, t ex
familjecentraler.
-Jag är en bedjande person. Kyrkan spelar
en väldigt viktig roll i människors liv samt
i samhället och hon kommer bli ännu
viktigare i framtiden, är det trosvissa
budskapet från Susanne Engstad Clarke.
Lennart Sacrédeus
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Hitta din kontakt i stiftskretsarna
Göteborg

Stockholm

Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33 Plusgiro 43 61 22-6
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Härnösand

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

Karlstad

Strängnäs

Sven Påfvels, 076 - 812 51 95
sven.pafvels@kristdemokraterna.se

Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 076 - 051 87 00
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Uppsala

Linköping

Västerås

Luleå

Växjö

Per Larsson, 070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se
Torbjörn Arvidsson , 070 - 528 23 51
torbjorn.arvidsson@crossnet.se

Lund

Bankgiro 822-1038
Alve Svensson, 070-375 76 44
alvesvensson@hotmail.com

Skara

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

Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
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.

Våra ledamöter i kyrkomötet:
Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Alve Svensson, Lunds stift
alvesvensson@hotmail.com
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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

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande

Ersättare

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

Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu

1:e vice ordförande

Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
susanne.e.clarke@arvika.se

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

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@hotmail.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare
förkyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Levande församlingsliv efterlyses
Alla medlemmar inbjudes härmed att skriva i vårt medlemsblad
om något som händer (har hänt) i era församlingar för att stärka ett
levande församlingsliv och nå människor med evangeliets budskap.
Maila artiklar till någon i redaktionskommittén så publicerar vi dem
i mån av plats.
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Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 363 44 LAMMHULT

Välkommen
Förbundsstämma 2019!
Lördagen den 11 maj 2019 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
Program:
09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45 Mässa: Bertil Olsson
10.30 Föredrag. Nils Lidskog:
Klara kyrka igår, idag och i morgon
11.15 Stämmoförhandlingar

12.00 Lunch
13.30 Fortsatta
stämmoförhandlingar
14.45 Kaffe/te
16.00 Avslutning

Anmälan senast torsdagen den 2 maj 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.
Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred.
– lörd. Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastar
respektive stiftskrets.

www.enlevandekyrka.se

