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Ordföranden har ordet
NÅD
På våra knän vi ber om Nåd. Nåd för att
klara av att folk mister sina liv, till ett virus vi
inte har kontroll över än. Nåd för anhöriga
som förlorar sina familjemedlemmar.
Psaltaren 124:8

Vi ber tillsammans då vi vet att det är kraft
i bön. När orden inte räcker, så ber vi om
din Nåd.
Var försiktiga alla.

”Vår hjälp är i Herrens
namn, hans som har gjort
himmel och jord.”
Nåd för de vars beslut påverkar andras liv.
Låt din Sanning gå före.
Psaltaren 89:15

”Rättfärdighet och rätt är
din trons fäste, nåd och
sanning står inför ditt
ansikte.”

Susanne Engstad Clarke
Förbundsordförande
KR för En levande kyrka

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.

Ansvarig utgivare: Susanne Engstad Clarke
Redaktör: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Övriga i redaktionskommittén:
Lennart Sacrédeus och Lars-Erik Prosén
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Förbundsstämman
Historisk telefonstämma med rekord i deltagare
För första gången i KR-förbundets
nu 16-åriga historia genomfördes
förbundsstämman i nomineringsgruppen
Kristdemokrater för En levande kyrka (KR)
i form av ett telefonmöte, detta förorsakat
av den pågående Corona-pandemin.
Planerna på en tre dagars nationell
inspirationskonferens på stiftsgården i
Rättvik vid Siljan - med stämma, föredrag,
måldiskussioner och gemenskap – har fått
skjutas på framtiden, till 2021.
Även om ombuden inte kunde träffa
varandra fysiskt, blev ändå effekten av en
förbundsstämma som telefonkonferens att
fler än någonsin kom att kunna deltaga,
med totalt 38 röstberättigade delegater
representerande tio av de tolv stift KR
verkar i.
Själva förutsättningen för att kunna
genomföra en nationell förbundsstämma
per telefon, ledd med glimten i ögat av
regionrådet Per Larsson, Linköpings stift, är
att det råder en god anda, tillit och upplevd
gemenskap inom nomineringsgruppen
med dess olika stiftskretsar, inklusive att de
olika valärendena är väl förankrade.
Det hindrade inte att viktiga frågor,
tankar och inlägg framfördes, inte minst
vikten av att utveckla goda relationer
till den kristdemokratiska rörelsen
och dess medlemmar - med största
respekt för partipolitiskt obundna
nomineringsgrupper.
Ifjol
nyvalda
förbundsordföranden
Susanne Engstad Clarke, Karlstad stift, fick
enhälligt förnyat förtroende, likaså teol.
dr. Torbjörn Aronson, Uppsala stift, och

kantor Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings
stift, i sina roller som 1:e respektive 2:e vice
ordförande.
Riksdagsledamoten Cecilia Engström,
Lunds stift omvaldes som ordinarie ledamot
på två år tillsammans med Lars Palo, Luleå
stift, och Irene Oskarsson, Linköpings stift,
den sistnämnda uppflyttad från tidigare 1:e
ersättare efter det att trotjänaren Marianne
Kronbäck, Göteborgs stift, avböjt omval.
Kvarstår i styrelsen, då deras mandat går
ut först 2021, gör Katarina Åkesson, Växjö
stift, Sven Påfvels, Västerås stift, Bertil
Olsson, Växjö stift, de två sistnämnda
ledamöter i arbetsutskottet tillsammans
med de tre i presidiet.
Till ny 1:e ersättare i förbundsstyrelsen
valdes Stockholmspolisens tidigare presstalesman Fredrik Wallén, Stockholms
stift. I övrigt blev det omval av Per
Sundin, Härnösands stift, Ewonne Ekmyr
Göransson, Stockholms stift, Bo Herou,
Lund stift, Margit Borgström, Uppsala
stift, och Christopher Dywik, Växjö stift.
Ny ordinarie revisor blev kommunfullmäktiges ordförande i Bengtsfors
kommun Jan Åke Jansson, Karlstads stift.

Lennart Sacrédeus
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Workshops
Workshops vid förbundsstämman ersätts av
workshops i stiftskretsarna
2021 är det på nytt val till kyrkofullmäktige,
stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Årets
förbundsstämma för Kristdemokrater i
Svenska kyrkan var tänkt att bli en startpunkt
för de nödvändiga förberedelserna. I
stämmans planerade program ingick
bland annat workshops för att ombuden
från de olika stiften tillsammans skulle få
tillfälle att diskutera strategi, metoder och
valfrågor. Nu får vi istället arbeta med dessa
frågor i stiftskretsarna. Sedan möts vi den
10 oktober i Knivsta för att diskutera och
besluta om valplanen från kyrkovalet 2021.
En viktig bakgrund för samtal om strategi,
metoder och valfrågor är naturligtvis en
analys av föregående val. En sådan gjordes
efter kyrkovalet 2017 och det är nu dags att i
stiftskretsarna damma av den och gå igenom
valresultatet och dess bakgrund samtidigt
som vi funderar över hur vi ska agera under
2021. En generell slutsats som kan dras är
att överallt där vi som nomineringsgrupp
ställer upp med egen lista får vi röster. Det
betyder att det finns en betydande potential
att kunna öka i kyrkovalet 2021. Det finns
många medlemmar i Svenska kyrkan som
är väl förtrogna med Kristdemokraternas
allmänna inriktning och bakgrund. Finns
en lista är de också uppenbarligen beredda
att lägga sin röst på vår nomineringsgrupp.
Den stora utmaningen för nästa års
kyrkoval är således att få till stånd egna
listor i så många pastorat och stift som
möjligt. Två stift är särskilt svaga i nuläget,
nämligen Strängnäs och Visby. Att förändra
situationen i dessa två stift i positiv riktning
är definitivt inte något omöjligt. Ytterligare
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en slutsats som kan dras av föregående
kyrkoval är att Kristdemokrater i Svenska
kyrkan kan göra ett bättre val i större
städer, t.ex. Göteborg, Malmö, med fler.
Där står fler mandat på spel än i mindre
tättbefolkade landsbygdspastorat. Vi bör
därför göra en ordentlig kraftansträngning
för att få till stånd listor och öka vårt
röstetal i valet till kyrkomötet i de större
städerna. Ytterligare en lärdom som
kan dras av förra valet är att ett närmare
samarbete med det politiska partiet,
Kristdemokraterna (KD) är önskvärt.
Detta kräver även en tydlig deklaration
från vår sida, att i större utsträckning
samverka med de politiskt obundna
nomineringsgrupperna Posk och Frimodig
kyrka. Även i dessa nomineringsgrupper
finns
kyrkomötesledamöter
med
medlemskap i KD. Ett förslag att en sådan
principdeklaration ska ingå i valplan/
verksamhetsplan är nu lagt av Linköpings
stiftskrets.

Budskap och mediaanvändning
Hur utformar vi valrörelsen 2021?
Det handlar naturligtvis om en
kombination av olika insatser som
behövs. Förbundsstyrelsens utgångspunkt
i samtalen om detta är att våra
kärnfrågor bör handla om familjens
kristna
trosöverföring,
ekumenik,
evangelisation, frivilliginsatser i kyrkan
samt människovärdets kristna förankring
i livets helighet och okränkbarhet. Vi
behöver också inför kyrkovalet 2021 lyfta
fram musik- och körlivets roll i kyrkan

och diakonin. Svenska kyrkan som helhet
måste även visa större kärlek till Jesu eget
folk, det judiska folket, och den judiska
staten Israel. Vid vår extrastämma i Knivsta
den 10 oktober får vi tillfälle att diskutera
dessa frågor igen och ifall de behöver
kompletteras med ytterligare aktuella
frågor att driva i kyrkomötet nästa period.
Ifråga om mediaanvändning vet vi ni nog
alla vid det här laget att hemsida, facebook,
och andra sociala media är både prisvärda
och helt nödvändiga för oss att använda. Vi
behöver diskutera hur vi kan använda dessa
på det mest strategiska sättet. Användning
av sociala media utesluter naturligtvis
inte användning av ”gammalmedia”,
som tidningar, flygblad och broschyrer.
Insändar- och debattartiklar behöver
skrivas, inte minst för att göra vår röst i hörd
i debatten och för att mobilisera alla dem
som fortfarande hämtar information från
tidningsvärlden. Beslut i förbundsstyrelsen
kommer under sommar eller tidig höst
angående logga. Detta möjliggör att vi kan
beställa och sprida olika typer av enkla
reklamprylar där vi finns vi med och som
gör att folk påminns om att vi finns som ett
alternativ i kyrkovalet 2021.

Valrörelsen 2021 på stifts- och
pastoratsnivå
Valrörelsen måste fr.a. föras på stiftsoch pastoratsnivå. Stöd på dessa nivåer
möjliggör i de flesta fallen också stöd
i valet till kyrkomöte. Svenska kyrkan
är en stiftskyrka, där stiften spelar en
viktig roll både för Svenska kyrkan
som helhet och för det kyrkliga livet på
församlingsnivå. Stiftskretsarna behöver
förbereda och planera sin valrörelse i
god tid. Den nationella nivån kan inte

ersätta detta utan finns för att stödja och
komplettera. Det betyder att stiftskretsarna
i samverkan med medlemmar och
sympatisörer på församlingsnivå fr.a.
behöver undersöka i vilka ytterligare
pastorat som nomineringsgruppen kan
ställa upp med egna listor. Det måste
vara en huvudmålsättning inför nästa års
val. När nomineringsgruppens närvaro
stärks på pastoratsnivå kommer frågor
om bildande av lokala kretsar upp. I
vissa fall är bildandet av lokala kretsar i
föreningsform en förutsättning för att olika
typer av bidrag från pastoratet ska kunna
erhållas. Lokala kretsar är också viktiga
för att kunna driva specifika frågor inför
valet till kyrkofullmäktige. När val väl är
genomfört kan de lokala kretsarna fungera
som ett understöd och ge feedback till de
som valts in fullmäktige och nämnder. Det
finns således en lång rad ting som behöver
diskuteras och planeras i våra stiftskretsar.
För att det ska kunna ske i god tid och så att
den planerade valkonferensen 10 oktober
ska kunna ge maximal utdelning behövs
möten redan under sommaren och början
av hösten. Min och allas vår förhoppning
är att vi tillsammans ska kunna genomföra
detta. Målet är att vi ska ta tillbaka det vi
förlorade i förra valet och att vi dessutom
ska kunna avancera i antal mandat i nya
och gamla pastorat, i stiftsfullmäktige och
i kyrkomötet. Väl mött i Knivsta den 10
oktober.
Torbjörn Aronson
1:e vice ordförande
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Från kyrkostyrelsen
Från kyrkostyrelsen och inför kyrkomötet
Kyrkostyrelsens
sammanträden
har
handlat mycket om convid-19 pandemin
och vad den påverkar oss som kyrka
verksamhetsmässigt
men
också
ekonomiskt. Ekonomiskt märks det mest på
våra fonderade medel som har backat med
drygt 1 mdkr med en förhoppning att det så
småningom kommer att vända.

bygger på det nuvarande läget för pandemin
och på folkhälsomyndighetens nuvarande
beslut. Det här kan också innebära att det
inte blir något tema på kyrkomötet 2021
utan att det då kommer att vara ett vanligt
kyrkomöte med full motionsrätt. Men hur
det kommer att bli återstår att se, vi får
invänta presidiets beslut.

Vi får räkna med en minskning av
kyrkoavgiften för nationell nivå på samma
sätt som församlingarna i vårt land får en
minskning och den kommer främst att
drabba vår kyrka två år framöver. För övrigt
har vi fått rapporter över vårt land där väl alla
församlingar har ställt om sina verksamheter
på olika sätt. Man har infört hjälp med att
handla, besöka boenden med sång utanför
och jourhavande prästfunktionen har också
fått öka sin kapacitet.

Den stora frågan både för kyrkostyrelsen
och kyrkomötet blir verksamhet och
budget. Det kan komma att bli en
annorlunda verksamhet och budget som
det arbetas på just nu. Pandemin ställer till
det för alla idag och vi verkar ju också som
kyrka över hela jorden där särskilt de utsatta
i många länder och särskilt i flyktingläger
där vi arbetar. På vilket sätt vi drabbas och
får planera i våra verksamheter och med vår
budget för kommande år kommer att tas
upp i sammanträdet i juni. Hur det blir får
framtiden utvisa.

Den stora frågan nu är hur kyrkomötet
ska sammanträda till hösten. Beslut om
det kommer i juni någon gång. Förslaget
som presidiet för kyrkomötet nu funderar
på är ett något annorlunda kyrkomöte. Vi
har i gruppledarträffen 15 maj föreslagit
att kyrkomöte ska hållas. Det fanns annars
funderingar om att ställa in helt och
hållet. Det blir troligen ett kyrkomöte med
minskat antal ledamöter som kan komma
samman fysiskt - 43 styck där samtliga
nomineringsgrupper ska finnas med
inklusive utlandskyrkan.
Det finns för närvarande förslag på
att motionsrätten endast ska gälla de
skrivelser som kyrkostyrelsen lämnar
till kyrkomötet och hur hanteringen av
utskottsbehandlingar ska göras funderas
det vidare på. Men alla dessa funderingar
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Kalle Svensson

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
Conny Sundström, 072 - 702 47 47
jac.sundstrom@telia.com

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

Lund

Bankgiro 730-0148
Bertil Olsson, 070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Skara

I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Bankgiro 822-1038
Bo Herou, 070 - 836 53 25
Bo.herou@onslunda.nu
Håkan Deleskog, 0520-732 27
hakan.deleskog@telia.com

Visby

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

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

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande

Ersättare

Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
073-625 91 19
susanne.e.clarke@arvika.se

Fredrik Wallén, Stockholms stift
fredrik.wallen@kristdemokraterna.se

1:e vice ordförande
Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com

2:e vice ordförande
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift
kinahylte@yahoo.se
Lars Palo, Luleå stift
lars_palo@bredband.net
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Sven Påfvels, Västerås stift
sven.pafvels@kristdemokraterna.se

Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com
Ewonne Ekmyr Göransson,
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
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@hotmail.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare
för kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

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

www.enlevandekyrka.se

