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Två år har gått sedan senaste kyrkovalet. 
Det betyder att det bara är två år till 
nästa kyrkoval. Det betyder att det är 
nu det egentliga valarbetet måste börja. 
Det arbete som vi var och en gör i våra 
sammanhang för att sprida kunskapen 
om vårt arbete. Det är nu det gäller 
att skaffa nya medlemmar och få fler 
intresserade att engagera sig i vårt 
förbund. Att vänta med detta tills det är 
dags att anmäla kandidater till de olika 
valsedlarna innebär att vi får svårigheter 
att få listor som blir attraktiva för väljarna.

Det är nu vi måste arbeta för att få så 
många engagerade att vi kan ställa 
upp i fler val till kyrkofullmäktige i 
pastorat/församlingar. Där vi har ett 
lokalt engagemang blir det också lättare 
att få väljare i stiftsfullmäktige- och 
kyrkomötesvalen.

Många väljare söker kända namn på de 
lokala valsedlarna och tar sedan gärna 
valsedlar med samma nomineringsgrupp 
till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Fundera över vilka du har i din 
umgängeskrets som du kan tänka dig 

vill engagera sig som förtroendevalda i 
Svenska kyrkan. Tala sedan med dem och 
försök värva dem som medlemmar. Då 
har vi en större urval när vi ska fastställa 
våra valsedlar vintern 2017.

Vill vi se en kyrka med levande för-
samlingar, kräver det medlemmar som 
engagerar sig, också i de beslutande 
organen. Låt oss gemensamt verka för en 
levande kyrka – som är en kyrka för hela 
familjen – som arbetar för Kristi Kyrkas 
synliga enhet och som alltid står upp 
varje människas unika värde.

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Med särskilt fokus på 1) Församlingens 
evangelisation, 2) Familjen och dess 
trosförmedling, 3) Ekumeniken, 4) 
Ekonomin (att förvalta sitt pund visligt) 
och 5) Medmänskligheten (diakonin), 
dessa FEM områden, finns en klar grund 
och inriktning på vad vårt förbund 
Kristdemokrater för En levande kyrka 
(KR) vill bidraga med och ta ansvar för 
inom Svenska kyrkan och kristenheten i 
stort i vårt land samt internationellt.

Tillsammans bildar detta en unik 
kombination och motiverar varför våra 
insatser behövs, allt detta inom den 
gemensamma kristna och kyrkliga ramen 
att förmedla tro (Gudstillit), hopp och 
kärlek utifrån vår gemensamma kristna 
trosbekännelse.

I dessa tider med unikt stora strömmar 
till Europa och Sverige av asylsökande 
från Syrien, Irak, Eritrea, Afghanistan 
m fl länder, ofta med muslimsk 
befolkningsmajoritet, måste vi alla i 
Svenska kyrkans sammanhang ställa oss 
frågan vad vi som enskilda kristna och 
som kyrka kan bidra med.

På ledande nationell och stiftsnivå i 
vår kyrka (ärkebiskop, kyrkomöte, 
kyrkostyrelse, biskopar och stiftsstyrelse) 
tenderar det lätt att bli olika former av 
uttalanden i media om vad som skall 
göras från politiskt håll, inte från kyrkan 
själv. Oftast handlar det alltså om vad 
andra skall göra, inte vad den som själv 
personligen uttalar sig är beredd att 
lämna för arbetsinsats.

I det sammanhanget kan det vara 
befogat att påminna om vad Finlands 

laestadianskt kristne statsminister Juha 
Sipilä gjorde nyligen med beskedet om att 
upplåta ett av sina hus till en asylsökande 
familj. 

I stället för att som Sveriges tidigare 
statsminister vädja till andra att uppoffra 
sig och ”öppna sina hjärtan” – medan 
hans egna partikamrater i den egna 
kommunen Täby i praktisk handling 
visade motsatsen - valde Sipilä att rikta 
de egna orden till sig själv, inte främst till 
andra – i ett i varje fall ärligt menat försök 
att vara ett personligt föredöme och visa 
på betydelsen av efterlevnad i handling av 
de ideal man anser andra skall omfatta. 

Kyrkans bidrag i det som sker nu borde 
vara att Ordet blir kött, inte budskap till 
andra vad de skall göra. Det talade ordet 
vinner trovärdighet först när det följs av 
egen handling. 

I detta borde självklart prioriteras att 
erbjuda alla asylsökande, även de med 
annan religionstillhörighet från sitt 
ursprungsland, den tro och tillit till vår 
Herre och Gud som är grunden till att 
kyrkan finns till.

Lennart Sacrédeus, 
ledamot av Svenska kyrkans nationella 
revision,  
ordförande Västerås stiftskrets i KR.

Ordföranden har ordet FEM uppgifter för oss i KR 



 

Rapport från kyrkomötet Rapport från kyrkostyrelsen

Ny kyrkohandbok
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Under vecka 39 samlas kyrkomötet 
2015 för att behandla 6 skrivelser och 
108 motioner. Vår grupp har förberett 
oss inför veckan och gått igenom alla 
motioner och skrivelser för att komma 
fram till vad vi ska arbeta för under 
dagarna i Uppsala. Här kommer en kort 
rapport om det och om kyrkostyrelsens 
arbete under veckan. 

Vi hade skrivit  
följande motioner till 

årets kyrkomöte:
“Svenska kyrkans uppgifter på nationell 
nivå” som är en motion jag skrev där 
tanken tas upp om vi på nationell nivå 
ska kunna ha någon nationell verksamhet 
utöver de 9 områden som ligger på 
nationell nivå enligt Kyrkoordningen, 
speciellt med tanke på vad vi på 
nationell nivå kan göra i fråga om 
flyktingsituationen.

Med hjälp av Lars B Stenström lade 
jag en motion om “Utvärdering av 
pastoratsreformen” som handlar om att 
ta reda på och utvärdera det som hänt 
genom den stora strukturförändring som 
vi nyligen har gjort i Svenska kyrkan.

Med hjälp av Torbjörn Aronson skrev jag 
motionen om “Utredning om utökning 
av kyrkoherdeutbildningen” eftersom vi 
anser att kyrkoherdarnas arbete idag är 
ett chefs-jobb som kräver väldigt mycket, 
därför ville vi utöka utbildningen och 
jämföra den med den utbildning som 
rektorer i skolan måste gå på.

Torbjörn Arvidsson och jag lade 
motionen “Att lägga till fadder efter 
dopet” eftersom det inte går att skriva in 
tillagda faddrar i databokföringen fast 
det står på Svenska kyrkans hemsida och 
är sagt av biskopsmötet att det ska vara 
möjligt.

Helén Lindbäck skrev motionen 
“Dopundervisning för konvertiter från 
annan religiös kontext” eftersom det 
saknas material om det. 

Irene Oskarsson och jag skrev motionen 
om “Kyrkohistoria för blivande präster” 
som tar upp frågan om vikten att alla som 
prästvigs rimligen borde kunna något 
om kyrkohistoria, idag är det nämligen 
möjligt att bli präst utan att ha läst 
kyrkohistoria vilket vi anser inte vara så 
bra.

Sedan  har några av oss skrivit på 
motioner tillsammans med andra 
nomineringsgrupper.

Helén Lindbäck skrev på en motion om 
“Förföljda kristna Motion” vilket är en 
fråga som vi har arbetet hårt för genom 
åren och nu fortsätter att arbeta för.

Jag skev på en motion om “Underlätta 
valarbetet” som handlar om att nationell 
nivå ska hjälpa oss att få ut valsedlarna 
direkt till valnämnderna.  

Sedan skrev Peder Fohlin en motion om 
“Ämbetsbärare som avsäger sig präst- 
eller diakonämbetet” som tar upp frågor 
om hanteringen av ärenden i domkapitlet. 

På kyrkostyrelsen togs tre frågor upp. 
De handlade om flyktingsituationen i 
Sverige, kyrkohandboken och frågan om 
begravningssamfällighet i Göteborg. Det 
var mest fråga om flyktingsituationen 
som tog det mesta av samtalet och vi 
fick veta hur situationen ser ut idag och 
vad vi har att förvänta oss samt vad vi på 
nationell nivå kan göra. Det arbete som 
utförs sker och ska ske på lokal nivå i stift 
och församlingar med stöd från nationell 
nivå. Regeringen vill ha en kontakt in 
till kyrkan och den kan vi på nationell 
nivå stå för. Det vi kan göra är också att 
ge ekonomiskt stöd för allt arbete som 
utförs och 5 mkr var beslutat för 2015, 
men eftersom situationen har förvärrats 

beslöt vi att tillskjuta ytterligare 10 mkr 
som ska utdelas snarast möjligt. Det finns 
redan ansökningar och behovet är stort.

När det gäller begravningssamfällighet i 
Göteborg så har Överklagandenämnden 
godkänt Stiftstyrelsens förslag att 
Göteborgs kyrkliga samfällighet ska bilda 
6 pastorat och 3 församlingar, men det 
förutsätter att begravningsverksamheten 
kan fortgå som tidigare och det är vad 
frågan handlar om. För att det ska 
vara möjligt behöver kyrkomötet fatta 
ett särskilt beslut om begravnings-
samfällighet i Göteborg och det kommer 
att bli så.

Kyrkohandbokens arbete redovisades för 
hela kyrkomötet. Det är nu klart och man 
håller på att korrigera. Det har blivit en 
hel del revideringar, vilket var tanken och 
flera experter har varit med och utformat 
det slutliga förslaget. I mitten av januari 
2016 kommer alla församlingar att få 

materialet och alla får möjlighet att ännu 
en gång komma med synpunkter. Troligen 
kommer församlingar, som så önskar, gå 
över från 2012 års försöksordning till 
denna nya ordning, men det är inte helt 
klart med det juridiska än. 

Kalle Svensson 
Gruppledare för 
kyrkomötesgruppen samt ledamot 
av Kyrkostyrelsen



I Växjö har det sedan länge funnits två 
organisationer som ekumeniskt arbetat 
diakonalt – RIA med sitt arbete för att 
hjälpa människor med alkohol- och 
drogrelaterade bekymmer och Öppna 
Dörren som stöttat människor med 
psykiska funktionsnedsättningar. Båda 
dessa organisationer har haft ekonomiskt 
stöd från Växjö kommun.

För några år sedan reducerades Öppna 
Dörrens verksamhet i brist på ideella 
krafter som behövdes för verksamheten 
och de ekonomiska resurserna började 
tryta för RIA - man riskerade uppsägning 
av personal.

Då bestämde kyrkonämnden i dåvarande 
Växjö kyrkliga samfällighet (som sedan 
bekräftades av indelningsdelegerade i det 
nya pastoratet) att Svenska Kyrkan skulle 
ta ett större ansvar.

Från och med år 2014 är Växjö pastorat 
huvudman för verksamheten som 
fick namnet: Växjö Diakonicentrum. 
All personal på RIA övertogs och 
några av diakonerna i staden fick sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter knutna till 
Diakonicentrum. En del av Skogslyckans 
församlingshem byggdes om för att passa 
för denna verksamhet.

För att inte tappa det ideella 
engagemanget och den ekumeniska 
aspekten bildades Växjö Diakoniförening 
med en diakonistämma som högsta 
beslutande organ och en styrelse. 

Kyrkorådet i Växjö pastorat utser 
ordföranden. Diakonicentrums chef  och 
ytterligare en av de anställda ingår också 
i styrelsen. Övriga ledamöter utses av 
diakonistämman. Jag har fått kyrkorådets 
förtroende att vara ordförande i 
Diakoniföreningen.

Ansvarsfördelningen innebär att Växjö 
pastorat står för all personal och lokalerna, 
medan Diakonföreningen ansvarar för 
verksamheten med insamlade medel och 
bidrag från Växjö kommun, samt många 
volontärer.

Diakonicentrum håller öppet måndag-
fredag 8.00 till 14.00 och erbjuder 
gemenskap, billiga måltider, aktiviteter, 
andakter m.m.

Diakonicentrum ansvarade under den 
gångna vintern för projektet ”Vinternatt” 
för att erbjuda natthärbärge för EU-
migranter.

Läs mer på Växjö Diakonicentrums 
hemsida: http://www.
svenskakyrkanivaxjo.se/Kyrkan-stottar/
Diakonicentrum/

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

PS. Bedriver din församling/pastorat 
eller ditt stift någon verksamhet som 
du vill berätta om – skicka då in ett 
bidrag till kommande nummer av vårt 
medlemsblad. DS

Växjö Diakonicentrum
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Hitta din kontakt i stiftkretsarna

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 
Sten Johanson, 070-745 15 11
stenprost@telia.com
Skara
Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com
Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6 
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073-0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net
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.

Kristdemokraternas 
partiordförande

Tid: 23 november. Kl: 18:00
Plats: Ljusgården, Filadelfiakyrkan, Örebro

Kristdemokraterna Örebro län

Ebba Busch Thor Tid: 14 november. Kl: 13:00
Plats: Göransson Arena, Sandviken
Kristdemokraterna Gävleborgs Län

Lyssna till: Désirée Pethrus

Tid: 7 november. Kl: 13:00
Plats: Officersmässen, Ärna
Kristdemokraterna Uppsala Län

Lyssna till: Ebba Busch Thor

DISTRIKTSSTÄMMOR

LÄK A R E U TATAT N G R Ä NSE
R

företagsvän

Vi vill verka för:

• En kyrka för hela familjen
• Kristi kyrkas enhet
• En kyrka som står upp för människovärdet

Stöd oss gärna genom att bli medlem och/eller ge en gåva!
Bankgiro 5729-6048. Kristdemokrater för en levande kyrka 
c/o Bertil Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30  Lammhult. 
E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se    
www.enlevandekyrka.se   Tel. 070-675 46 46.



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30  LAMMHULT

www.enlevandekyrka.se

Stiftskretsarnas ordförande eller annan 
representant för stiftskretsarnas styrelser 
hälsas välkomna till en konferens 
tillsammans med Förbundsstyrelsen.

Samråd kring Förbundets prioriterade 
frågor  inför nästa kyrkoval. 

Lördagen den 30 januari 2016 klockan 
10.00 – 14.30 
Plats:  Sunnersta Herrgård, Uppsala

Vägbeskrivning: Från Uppsala 
(Centralstationen)

Med buss 20  från  Centralstationen (i 
riktning mot Graneberg). Stig av vid 
hållplats ”Herrgårdsvägen” och gå 
tillbaka en liten bit och över vägen nedför 
en trappa. Följ Herrgårdsvägen ner till 
Sunnerstavägen, tag vänster och sedan 
ser ni snart herrgården. Från hållplatsen 
till herrgården är avståndet ca 250 m.

Välkommen till Ordförandekonferens 30/1 2016

Anmälan senast 14/1 till: Bertil Olsson tel. 070-675 46 46 eller  
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

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
Jessica Rytter, Skara stift
jessicarytter@yahoo.com
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Adjungerade
Jarl Nordström, Förbundskassör
Västersjö, 741 91  KNIVSTA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare för-
kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se


