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Rösta för 
en levande 

kyrka



Rösta för en levande kyrka!

Uppsala stift: Danmark-Funbo församling, Enköpings 
pastorat, Ovansjö-Järbo pastorat, Uppsala pastorat och 
Vattholma pastorat
Linköpings stift: Linköpings Domkyrkopastorat
Skara stift: Trollhättans pastorat
Strängnäs stift: Salems församling
Västerås stift: Mora församling, Stora Tuna och Torsångs 
pastorat, Västerås pastorat
Växjö stift: Barnarp-Ödestugu församling, Jönköpings 
församling, Växjö pastorat
Lunds stift: Höllvikens församling, Lövestads församling, 
Sjöbo församling
Göteborgs stift: Falkenbergs pastorat, Öckerö församling

Karlstads stift: Brålanda pastorat, Hammarö församling, 
Karlstads pastorat, Övre Älvdals församling
Härnösands stift: Sundsvalls församling
Luleå stift: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå 
församling, Nordmalings församling, Sävar-Holmöns 
församling, Södra Lapplands pastorat, Umeå pastorat
Stockholms stift: Botkyrka församling, Enskede-Årsta 
församling, Farsta församling, Gustav Vasa församling, 
Hedvig Eleonora församling, Huddinge församling, 
Hässelby församling, Högalids församling, Järfälla 
församling, Nacka församling, Oscars församling, 
Skärholmens församling, Solna församling, Sundbybergs 
församling, Vantörs församling, Vällingby församling och 
Västerleds församling.

I höstens kyrkoval ställer vi upp i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige i alla stift utom i 
Visby stift. Dessutom ställer vi upp i valen till kyrkofullmäktige i följande församlingar/pastorat:

i Svenska kyrkan

Ansvarig utgivare: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Redaktionskommitté: Bertil Olsson, Lars-Erik Prosén  
Marianne Kronbäck och Lennart Sacrédeus2

Det kommer att bli vår valslogan 
i årets kyrkoval. Vad det innebär i 
korthet hittar du på sidan 6 i detta 
medlemsblad. Vill du läsa mer så finns 
vårt inriktningsprogram på: http://www.
enlevandekyrka.se/wp-content/uploads/
Inriktningsprogram-2016-1.pdf.
Nu är alla nomineringar till de olika valen 
registrerade i kyrkans valsystem. Till 
skillnad mot de allmänna valen går det bara 
att rösta på anmälda nomineringsgrupper 
och kandidater. Alla våra kandidater 
finns också på vår hemsida: http://www.
enlevandekyrka.se Där söker du upp resp. 
stiftskrets, så finns länkar till valsedlarna 
där.
Nu pågår arbetet med att färdigställa våra 
valbroschyrer. Till formen kommer de att 
vara som våra medlemsblad, där Förbundet 
står för utformningen av sidorna 1,2, 7 och 
8 och varje stiftskrets använder sidorna 3, 
4, 5 och 6 för att presentera sina kandidater. 

Det blir alltså 12 olika versioner av 
valbroschyrerna.
När valsedlarna kommer från trycket vid 
månadsskiftet juli/augusti, ska de fördelas 
ut till alla valnämnderna i stiftets olika 
församlingar/pastorat. Om det inte ska bli 
alltför betungade för några få, så behöver 
vi hjälp av var och en som kan hjälpa till. 
Ta kontakt med någon i din stiftskrets och 
erbjud din hjälp.
Men den viktigaste uppgiften för oss alla är 
påverka våra vänner och bekanta att rösta 
för en levande kyrka.
Vid förra årets förbundsstämma lanserades 
en slogan: VÄRVAR VI VÅRA VÄNNER – 
VINNER VI VALET.

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Rapport från kyrkostyrelsen 
Vi hade sammanträde med kyrkostyrelsen 
samt en dag tillsammans med biskoparna. 
Vi hade uppe frågan om kyrkohandboken 
och det gällde mest förslaget till skrivning i 
Kyrkoordningen, ang. användningen av den 
fria musiken i gudstjänsten. För att förstå 
det hela måste vi tänka på att grundförslaget 
handlar om huvudgudstjänsten. Den 
regleras så i KO att det ska firas minst 
en huvudgudstjänst i varje församling 
som inte ingår i ett pastorat samt i varje 
pastorat varje söndag och helgdag om 
inte domkapitlet för visst tillfälle medgivit 
något annat. Huvudgudstjänsten har inte 
så många valbara alternativ eftersom det 
ska vara den huvudsakliga gudstjänsten. I 
Mässa och Gudstjänst finns väldigt många 
flexibla delar där den fria musiken kan 
komma till som alternativ. Frågan vi tog 
upp är huruvida Mässa och Gudstjänst 
också ska kunna firas som huvudgudstjänst 
och vad som gäller då. Här är det lite 
oklarheter som tjänstemännen fick 
tillbaka att titta på, vad menar vi med 
huvudgudstjänst egentligen? Hur den 
ska firas är tydligt enligt ordningen, men 
om den firas som Mässa eller Gudstjänst 
med fler valbara alternativ utöver de som 
finns i handboken vad innebär det? Sen 
kom vi in på förslaget om hur man kan 
lägga in friare musik i huvudgudstjänsten. 
Vi talade om att möjligheten för friare 
musik i huvudgudstjänsten ska införas, 
men att det behöver anmälas till 
domkapitlet för tillsynens skull. För övrigt 
är det församlingsråd eller kyrkoråd som 
tillsammans med kyrkoherde beslutar 
om gudstjänstordningen vad gäller 
huvudgudstjänsten. Men då kanske 
ni undrar varför den här frågan om 
huvudgudstjänst är så väsentlig. Det beror 
på den nuvarande strukturen i Svenska 

kyrkan. Tänk på Malmö pastorat. Enligt 
den här ordningen skulle de bara behöva 
fira huvudgudstjänst i hela pastoratet för att 
följa KO. Men då är det viktigt att vi har med 
oss vikten av Församlingsinstruktionen. 
Där ska det framgå hur gudstjänstlivet ser ut 
i alla församlingar inom ett pastorat. Därför 
menade bl. a Ärkebiskopen att problemet 
inte behöver bli så stort, men det är 
viktigt att församlingarna förstår vikten av 
Församlingsinstruktionen. Tjänstemännen 
kommer tillbaka med frågan och fler frågor 
till vårt sammanträde i juni.
För övrigt fick vi besök av revisorerna 
och vi pratade lite om det som blivit så 
stora rubriker i sociala medier, nämligen 
att vi behöver utreda situationen i SKUT. 
Det blir dyrt, men det har visat sig att vi 
måste göra något och det är ganska många 
utlandsförsamlingar. Vi har redan utrett 
församlingen i London och kostnaderna 
hänförs till vad det kostade med tanke 
på att genomföra samma sak i övriga 
utlandsförsamlingar. Är inte så förtjust 
i kostnaderna, men med det som har 
kommit fram så var det svårt att lägga ett 
annat förslag. Pengarna finns, frågan är om 
det är så klokt att nu satsa på det här. 

Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen



Förbundsstämman i Knivsta 
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- Svenska kyrkans engagemang  för 
förföljda kristna i världen och i vårt eget 
land måste öka och bli mer synligt.
Det underströk Torbjörn Aronson från 
Uppsala, omvald vice ordförande i 
nomineringsgruppen Kristdemokrater 
för En levande kyrka (KR), vid 
förbundsstämman första helgen i maj i 
S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.
Torbjörn Aronson vill också att kyrkomötet 
och kyrkostyrelsen – av många kallat 
Svenska kyrkans riksdag och regering 
– slutar med sin negativa behandling 
av staten Israel och i stället intar en 
mycket mer balanserad inställning i 
Mellanösternkonflikten än vad man gör nu.
Många i Svenska kyrkan är besvikna 
över hur kyrkoledningen har kantrat i 

sin syn på Israel. Man kan heller aldrig 
tappa bort den historiska bakgrunden 
och den särskilda roll det judiska folket 
spelar i frälsningshistorien, sade Torbjörn 
Aronson.
Han är teol. dr. i kyrkohistoria och nytt 
förstanamn på KR-listan till kyrkomötet 
i Uppsala stift, där nuvarande ledamoten, 
den kända körledaren Margit Borgström 
från Uppsala, fortsatt ställer upp fast 
denna gång som trea.
Nyligen reserverade sig också KR:s 
ledamot i kyrkostyrelsen, prästen Karl-
Gunnar Svensson från Träslövsläge 
utanför Varberg i Göteborgs stift, mot 
hur kyrkans högsta ledning uttalade sig 
kritiskt mot staten Israel.

Förföljda kristna och Israel
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Förbundsstämman i Knivsta

Med över 520 kandidater i 
valen  runtom i Svenska kyrkan hoppas 
nomineringsgruppen Kristdemokrater 
för En levande kyrka att kunna flytta fram 
positionerna i höstens kyrkoval. Siktet är 
inställt på att vinna stöd från fler än de drygt 
32 000 väljarna förra gången, motsvarande 
knappa fem procent av rösterna och tolv 
ledamöter i kyrkomötet.
KR ställer upp med egna listor i tolv av de 13 
stiften samt i totalt nästan 50 församlingar/
pastorat, det senare en viss ökning som 
också stämmoombuden gladdes över.
Förbundsstämman, med företrädare för 
de samtliga tolv stiftskretsar runtom i 
landet, följde enhälligt valberedningens 
förslag. Det innebär att prästen och 
kyrkomötesledamoten Bertil Olsson från 
Växjö stift omvaldes till förbundsordförande 
och Marianne Kronbäck, Göteborgs stift, 
till 2:e vice ordförande.
Cecilia Engström, Lunds stift, och 
Sven Påfvels, Västerås stift, flyttades 
upp från ersättarplats till ordinarie i 
förbundsstyrelsen, där de ersätter Lars B 
Stenström, Strängnäs stift, respektive Lars-
Erik Prosén, Uppsala stift, som båda avsagt 
sig av hälsoskäl.
Nya ersättare blev prästen och tidigare 
förbundsordföranden i KDU Hans Eklind, 

Strängnäs stift, oppositionsrådet i Kalmar 
Christopher Dywik, Växjö stift, samt 
körledaren Margit Borgström. Uppsala stift. 
I inriktningsprogrammet betonar KR att 
man vill verka för levande församlingar med 
ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv, 
önskar en kyrka för hela familjen och som 
verkar ekumeniskt för Kristi kyrkas enhet.
- Svenska kyrkan ska tydligt stå upp 
för alla människors unika, lika och 
okränkbara värde. Vi vill också att kyrkan 
sluter motsvarande avtal man gjort 
med EFS med även andra inomkyrkliga 
fromhetsriktningar som ELM/Bibeltrogna 
vänner, Laestadianerna, Kyrkliga 
Förbundet, arbetsgemenskapen Kyrklig 
Förnyelse, OAS-rörelsen m. fl. Vi vill 
behålla dessa grupper då de berikar vår 
kyrka och inte att de marginalseras som nu 
sker, framhöll förbundsordförande Bertil 
Olsson vid riksstämman.

Kyrkovalfrågor i höst för KR

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

Tack Lars-Erik och Lars B!
Förbundsstyrelsen vill här uttala sitt 
varma tack till Lars-Erik Prosén och 
Lars B Stenström för deras insatser i 
Förbundsstyrelsen och önskar dem Guds 
rika välsignelse för kommande år.
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Valfrågor 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
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Max Fredriksson, Luleå stift
medicinochmusik@vilhelmina.ac 
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@kristdemokraterna.se 
Ulla-Britt Sundin, Härnösands stift
ulla-britt.sundin@svenskakyrkan.se

Ersättare
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Hans Eklind, Strängnäs stift
hans.eklind@icloud.com
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Christopher Dywik, Växjö stift
christopher.dywik@kristdemokraterna.se
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:



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  
Bo Herou, 070 - 836 53 25
bo.herou@enlevandekyrka.se

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

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

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


