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Det är nästa år 500 år sedan den händelse 
inträffade som brukar räknas som 
reformationens startpunkt – den dag då 
Martin Luther spikade upp sina 95 teser på 
Slottskyrkan i Wittenberg,  Detta jubileum 
kommer att firas under hela det kommande 
året med startpunkt den 31 oktober i Lund 
och Malmö. Arrangörer för mötet är 
Lutherska Världsförbundet och Romersk-
katolska kyrkan. Och påven Franciskus 
kommer att delta.
Detta är en historisk händelse. Aldrig 
förr har den Romersk-katolska kyrkan på 
detta sätt deltagit tillsammans med den 
samlade lutherdomen. Är det ett tecken 
på att det som för 500 år sedan orsakade 
kyrkosplittring är på väg att inte längre 
skilja oss åt?
Det är helt klart att en av skiljelinjerna - 
Rättfärdiggörelsen genom tron – har lett till 
samsyn. En gemensam deklaration antogs 
för några år sedan. 
Vår förhoppning och bön bör vara att detta 
möte ska bli början till större gemenskap 
och förståelse för varandra i Kristi Kyrka, 
oavsett våra traditioner och bakgrund.
Martin Luther ville inte kyrkosplittring. 
Hans ambition var att få bort de missbruk, 
som smugit sig in i den senmedeltida 
kyrkan. Kom ihåg att de 95 teserna bara 
handlade om avlatshandeln och de grova 
missbruk, som många avlatshandlare gjorde 
sig skyldiga till då de till och med påstod 
att man kunde köpa förlåtelse för synder 
man tänkte göra i framtiden. Men den 
dåtida påven var mer intresserad av att få 

in pengar för att kunna bygga Peterskyrkan 
i Rom än av sanningen. Därför blev Luther 
bannlyst.
Men när vi nu står inför reformationsjubileet 
så behöver vi fråga oss om vad som behöver 
reformeras i vår kyrka. Och då med 
tonvikten på att återställa det som blivit 
fel och strider mot Guds vilja. Vi behöver 
lära oss av reformatorerna att gå till källan 
– Bibeln. Vad behöver vi förändra för att 
det evangelium som Kristus och apostlarna 
förkunnade ska bli det budskap som genom 
vår kyrka når ut till vårt folk.
Kyrkan ska inte fegt anpassa sig till de 
politiska vindarna och den ”åsiktskorridor” 
som för tillfället råder. Kyrkans yttre 
former ska självklart anpassas till vår tid, 
men budskapet som förkunnas måste alltid 
vara detsamma – frälsningen genom tron 
på Jesus Kristus. Det var det som Martin 
Luther upptäckte och det behöver kyrkan 
i varje tid upptäcka och på det sättet bli 
förmedlare av budskapet om Jesus Kristus.
Måtte reformationsjubileet bli en 
tankeställare för oss, vår kyrka och alla dess 
förtroendevalda, anställda och medlemmar.

Ordföranden har ordet
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I år är det 150 år sedan Nathan 
Söderblom, vårt lands ärkebiskop åren 
1914-1931, föddes. Utöver en kraftig 
vitalisering av Svenska kyrkans liv och 
verksamhet under dessa år, bidrog 
denne legendariske kyrkoledare, teolog, 
vetenskapsman och kulturpersonlighet 
(medlem i Svenska Akademin och 
Kungliga Vetenskapsakademin) till det 
unika Stockholmsmötet 1925 då den 
världsvida ekumeniken fick sitt moderna 
genombrott. För detta belönades han med 
Nobels fredspris 1930.
Sedan dess kan man hävda att Svenska 
kyrkan haft en viktig roll att spela inom 
den världsvida lutherdomen (Lutherska 
Världsförbundet grundas ju också i Lund år 
1947) och den globala ekumeniken - såsom 
brobyggare. Det år då Svenska kyrkans 
markerar 150-årsminnet av födelsen av 
banérföraren för den moderna världsvida 
ekumenikens kan, sorgligt nog, konstateras 
att arvet inte alltid förvaltas visligt och i 
Söderbloms upplyftande anda.
Vid den avslutande högmässan i 
Uppsala domkyrka för kyrkomötet förra 
hösten förnyade nämligen vår lutherska 
folkkyrka banden och gemenskapen 
med Episkopalkyrkan i USA. Till följd av 
starka inre slitningar har den amerikanska 
Episkopalkyrkan splittrats. I synnerhet 
beror det på att liberalteologiska krafter 
försökt och delvis förmått flytta kyrkans 
syn på familj, äktenskap och om en person 
som lever i en öppen enkönad relation kan 
vigas till präst och till biskop.
Den världsvida anglikanska gemenskapen 
beslutade dessutom i början av 2016, 
efter starka påtryckningar från kyrkorna 
i främst Afrika, att Episkopalkyrkan 
i USA nu förlorar sitt medlemskap i 

kyrkogemenskapen och i stället får nöja sig 
med observatörsstatus. 
Den liberalteologiska kantringen har lett till 
att präster, lekmän och hela församlingar 
samt delar av stift bildat ett nytt samfund, 
Anglikanska kyrkan i USA, alltså med 
samma namn som moderkyrkan i England 
och Wales. Man anser sig tvingade till detta 
steg i - trohet mot den klassiska kristna 
synen i teologiska och socialetiska frågor. 
I de socialetiska frågorna finns också en 
grundläggande samsyn mellan romersk-
katolska, ortodoxa och de flesta evangelikala 
och evangeliskt-lutherska kyrkor. 
Ärkebiskop Nathan Söderblom satte 
Svenska kyrkan på den ekumeniska 
världskartan som brobyggare och förde 
den globala ekumeniken framåt. Nu har 
alltså Svenska kyrkans ledning ovisligt 
nog valt att förnya gemenskapen med en 
synnerligen kontroversiell kyrka i USA, 
vilken alltså splittrats och degraderats inom 
sin egen internationella familj efter att ha 
gått för långt i liberalteologisk riktning. 
Med andra ord har knappast vår svenska 
kyrkoledning valt rätt linje för att nå 
djupare band med hela den världsvida 
anglikanska kyrkogrenen – och hedra 
vår legendariske ärkebiskop Nathan 
Söderbloms ekumeniska verk och minne.

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

Nathan Söderbloms 150-årsminne och Svenska 
kyrkans ekumeniska arv som brobyggare 
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När vi var på kyrkomötet i Uppsala 
lämnades en rapport om resor inom 
Svenska kyrkan i utlandet där två chefer 
får lämna sina uppdrag. En annan rapport 
visar att de omtalade arbetsmiljöproblemen 
som, enligt uppgift, fanns i församlingen i 
London, inte stämmer.
De stora frågorna i årets kyrkomöte 
handlar om skrivelser om Ekumenisk 
överenskommelse mellan Svenska kyrkan 
och Equmeniakyrkan samt Gemensamt 
ansvar som handlar om flera olika saker 
som har med våra byggnader och vårt 
ekonomiska system att göra. Den enda 
kontroversiella frågan detta år handlar om 
vigselplikt för de som prästvigs, förslaget är 
att de som ska prästvigas måste gå med på 

att viga alla oavsett kön. Men läronämnden 
beslutade bestämt att avslå motionen om 
vigselrätt och utskottet avslår motionen i 
sitt förslag till kyrkomötet även om det var 
knapp majoritet för avslaget. 
För er som inte känner till kyrkomötets 
arbete tänker jag ge en kort beskrivning. 
I måndags hade vi gruppmöte i vår grupp 
och gick igenom alla ärenden som ska 
komma upp i kyrkomötet. Under den 
första veckan behandlas ärendena i olika 
utskott som har olika ämnen att hantera tex 
Budgetutskottet där förbundets ordförande 
Bertil Olsson är utskottsordförande. Men 
före kyrkomötet har flera månader ägnats 
åt att skriva motioner som har skickats in. I 
år blev det 89 st.

Rapport från kyrkostyrelsen och kyrkomötet

Kyrkomötesgruppen i arbete med att ventilera frågor som behandlas i utskotten.



Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen
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Kyrkostyrelsen har berett några ärenden och 
lämnat in dem färdiga som skrivelser där bl a 
Överenskommelsen med Equmeniakyrkan 
är en av dessa. Motionerna och skrivelserna 
har behandlats av Kyrkokansliet som 
skrivit bakgrundsmaterial till dem och 
kyrkomötets presidium har föreslagit 
vilka utskott som ska behandla respektive 
motioner. Vi har en ledamot i varje utskott 
utom ett där vi istället har två ersättare. 
Under första veckan bereds ärendena och 
utskotten lägger förslag på bifall eller avslag 
på motioner och skrivelser. Utskotten 
kan också utarbeta svar på motioner och 
komma med egna förslag med anledning 
av motioner och skrivelser.
Under nästa session i november kommer 
debatter att äga rum som sänds live på 
Internet. Under den veckan går vår grupp 
igenom vilka ärenden vi ska gå upp och 
debattera om samt stöder varandra i det 
och i de fall vi inte håller med om det 
kyrkomötet kommer att besluta, reserverar 
vi oss mot besluten. Allt vi säger och 
beslutar under den veckan protokollförs.
På grund av mycket av det som hänt i 
vår Svenska kyrka under det senaste året 
har det blivit tydligare att Svenska kyrkan 
befinner sig i ett krisläge och det är bra. Vi 
upplever att den politisering som lever kvar 
sedan vi lämnat staten har den positiva 
effekten att kyrkan mer närmar sig Kristus 
nu än tidigare. Samtidigt är det lite märkligt 
att behöva skriva så, men så upplever vi att 
läget är.
För vi upplever att vår grupp, En Levande 
Kyrka, har större berättigande än tidigare. 
Vi har en fast grund i Guds Ord och i de 

kristdemokratiska värderingarna vars 
grundvärderingar kommer från vår Herre 
Jesus Kristus. I kyrkan behöver vi inte en 
opolitisk värderingsgrupp där det enda 
viktiga är att man inte tillhör något politiskt 
parti, vi behöver en Kristuscentrerad 
grupp och det är det viktiga. Det är 
det vi vill vara med tryggheten av att 
ha de från kristendomen kommande 
grundvärderingarna som vi kallar för 
kristdemokratiska. Vi behöver lära oss 
att vara tydliga med att kristdemokratin 
inte handlar om politik endast, utan om 
grundläggande värderingar. Därför ser vi 
mer och mer att vi behövs i Svenska kyrkan. 
Det är också därför viktigt att vi 
använder vår kraft och vårt hopp inför 
kommande kyrkoval och arbetar för att 
få fler lokala listor. Förhoppningsvis ger 
detta förväntansfulla medlemmar med 
kristdemokratiska värderingar oavsett 
vad man har tänkt rösta på i kommunal, 
regional och riksdagsvalet 2018.
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Förbundsstämman 2016 har fastställt nedanstående pa-
roller som våra viktigaste frågor att driva 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 människans 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
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
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Kirsi Minkkinen, Skara stift
kirsi.minkkinen@gmail.com
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Sven Påfvels, Västerås stift
sven.pafvels@kristdemokraterna.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 
förkyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@telia.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, 360 30  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, 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 
Alve Svensson, 076-636 54 53
alvesvensson@hotmail.com

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
Lars  B Stenström, 076-340 69 40
lmstenstrom@tele2.se

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.


