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Ordföranden har ordet
Kyrkomöte, nomineringar och julfirande
Den mörka hösten övergår i vinter och
när detta blad når er medlemmar går dagarna raskt mot den stora kristna högtid,
som mer än någon annan präglar vårt
samhälle. Troligen är det alltför få, som
förknippar seden med att ge varandra
gåvor till jul med att Jesus Kristus är
den största gåva, som någonsin Gud har
givit åt mänskligheten. En i grunden fin
sed med att glädja våra medmänniskor
med gåvor kan lätt gå överstyr och leda
till orimliga begär och frosseri. Barnet
i krubban är och förblir det centrala i
julens budskap och det vi som kristna
vill samlas kring. Det är min förhoppning att vi alla, när juldagarna är här, har
möjlighet att varva ner och njuta av den
stillhet, ljus, värme och gemenskap som
hör julen till.
Årets kyrkomöte är nu avslutat och jag
vill tacka alla våra ledamöter i kyrkomötet och kyrkostyrelsen, som med engagemang och klokhet har drivit våra frågor
vid sammanträdesbord, i utskott och
talarstol. De från vår horisont största
frågorna, som behandlades på kyrkomötet, belyses på annan plats i detta blad.
Vi har nu alla mycket att stå i med planering och genomförande av nomineringar
och eventuella provval inför kyrkovalet
den 15 september. Här i Lunds stift är
nomineringarna i full gång och provval
kommer att genomföras i januari. För de
stiftskretsar, som vill genomföra provval,
men som ännu inte riktigt kommit igång
med nomineringsprocessen, är tiden
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knapp. Valsedlarna ska fastställas vid
stiftskretsarnas nomineringsstämmor i
mars och kandidatlistorna lämnas in till
stiftskanslierna senast den 15 april av
stiftskretsens valda företrädare.
Det är ett arbetsamt, men roligt år, som
vi har framför oss och ju fler vi blir,
desto lättare blir valarbetet. Glöm därför
inte att värva nya medlemmar! Vi är
den hittills enda nomineringsgruppen i
kyrkomötet, som har ett bärande koncept för att göra Svenska kyrkan till En
levande kyrka! Det är först utan politiska
partier och andra grupperingar, som det
ideella engagemanget i kyrkans församlingar kan komma till sin rätt.
Så gå ut och sprid budskapet om renodlade personval, så kanske vi kan slippa
att se genomförandet av tvångssammanlagda och toppstyrda församlingar
i enlighet med beslutet om strukturutredningen med det missvisande namnet
”Närhet och samverkan”.
Jag vill önska er alla en riktigt God och
Välsignad Julhelg och ett Gott Nytt År!
Thérèse Engdahl
Förbundsordförande

Ansvarig utgivare: Thérèse Engdahl
0734-35 40 68, therese.engdahl@enlevandekyrka.se
Redaktionskommitté: Bo Herou, Kristina Töyrä, Bertil Olsson,
Lennart Sacrédeus, Lars-Erik Prosén, och Stanley Ekelund.

Stockholms stift
Med en starkt engagerande berättelse om
främst många kvinnors utsatthet inledde
”Malmskillnadsgatans ängel” Elise Lindqvist höststämman hos Kristdemokrater
för En levande kyrka i Stockholms stift
den 28 november. Under rubriken Från
mörker till ljus berättade Elise om sin
egen bakgrund och hur hon efter många
år mötte Jesus och hur hennes liv därmed tog en helt annan riktning. Sedan

tvång. Vi blev alla omskakade av Elises
berättelse och inser hur viktiga medmänniskor som Elise är och hur svårt
det många gånger är att vara det.
Höststämman innebar en kickoff inför
kyrkovalet 2013. En nomineringskommitté valdes för valen till kyrkomötet
och stiftsfullmäktige. Styrelsen kommer
att primärt utgöra valledning men kommer troligen att knyta till sig ytterligare
kompetens.
Margareta Viklund gjorde en kort
resumé av vad inriktningsprogrammet innehåller för att entusiasmera de
närvarande. Vi hoppas härmed också att
arbetet med att förnya och stärka våra
valsedlar nu kommer igång ute i många
av våra 64 församlingar, i synnerhet där
vi går fram med egna listor.

17 år tillbaka arbetar Elise som volontär
inom S:ta Clara församling och tillbringar bl a fredagskvällarna i ett team ute
bland prostituerade och drogberoende i
Stockholm. Hon berättade om ensamhet
och utsatthet och unga flickor utsatta för

Med inspiration från det inledande programmet gjorde stämman avslutningsvis
ett uttalande med rubriken Öka samverkan för att hjälpa utsatta kvinnor!

Öka samverkan för att hjälpa utsatta kvinnor
Kristdemokrater för en levande kyrka i Stockholms stift, KR, anser att Stockholms stift ska initiera en samordnad verksamhet i stiftet mellan de församlingar
som önskar ingå i en verksamhet för att bygga upp behandlingsenheter/hem för
kvinnor som vill lämna prostitutionen. Inom verksamheten ska finnas möjlighet
till bland annat andligt, psykoterapeutiskt och socialt stöd till hjälp för dem som
valt att lämna bakom sig det liv de egentligen inte vill leva, utan i stället komma
in i samhällsgemenskapen.
Läs hela uttalandet på hemsidan, se länk nedan.

http://www.enlevandekyrka.se/om-oss/stiftskrestar/stockholms-stift/
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Kyrkomöte 2012
Församlingar kan återuppstå efter strukturbeslut
Efter statskyrkosystemets upphörande år
2000 har en tredjedel av Svenska kyrkans
församlingar lagts samman och upphört.
Kyrkomötets beslut i onsdags med
röstsiffrorna 206-24 och 9 nedlagda
om en ny struktur för Svenska kyrkan
handlar om att det ska bli möjligt att
hejda församlingsdöden, ja, till och med
nyskapa eller återskapa församlingar
som upphört, genom att de tillhör ett
större, övergripande pastorat lett av en
kyrkoherde. Vår nomineringsgrupp var
mycket aktiv i debatten med fem ledamöter som tog till orda.
I kyrkostyrelsen har vi från Kristdemokrater för En levande kyrka drivit att den
lokala församlingsnivåns inflytande måste bättre säkerställas än i det ursprungliga utredningsförslaget. Det vi enades
kring blev också kyrkomötets beslut och
innebär att pastoratets gemensamma
kyrkofullmäktige inte ska kunna utse
församlingsråd utan att ha fått namnförslag från ett öppet och allmänt nomineringsmöte i församlingen, i praktiken ett
återinförande av kyrkostämman.

I framtiden kan det därför uppstå spänningar och kritik om centralism och
maktmissbruk ifall man inte i pastoratets
fullmäktige lyssnar till de nomineringar
som tagits fram i den berörda församlingen.
Ett uppenbart bekymmer med strukturbeslutet är dock att församlingen i
praktiken inte kommer att framstå som
Svenska kyrkans grundläggande enhet,
trots att den ska vara det enligt kyrkoordningen. Detta lyfte vi fram i vårt
särskilda yttrande i kyrkostyrelsen samt i
själva debatten under kyrkomötet, dessutom genom att stödja en motion från
prästen Ola Isacsson, Växjö stift, med
den inriktningen.
Med strukturbeslutet flyttas kravet på
gudstjänst varje söndag från församlingsnivån till pastoratet, vilket ju kan
bestå av en eller flera församlingar. Vi i
KR påtalade därför i debatten att detta
riskerar att förstärka trenden med än
färre gudstjänster runtom i Svenska
kyrkan.

KR för balans om Israel-Palestina
Kristdemokrater för En levande kyrka
spelade en av huvudrollerna med flera
deltagande debattörer i den mest emotionellt laddade diskussionen i plenum
under årets kyrkomöte, nämligen den
om Israel-Palestinakonflikten. Tålmodigt
och konsekvent framförde nomineringsgruppen KR kravet på att lyssna till båda
parter, inte bara den palestinska, i den
svåra och utdragna konflikten och att
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visa empati för offer från båda sidor.
Ett av kyrkomötets beslut i detta ärende
är uppmaningen till den svenska regeringen att verka för att Palestina upptas
som fullvärdig medlem i FN. Stödet för
detta krav kommer efter motioner från
C och ÖKA, understött av S, V och MP
i Svenska kyrkan samt flera ledamöter
från M och POSK. Efter en flera timmar

lång och intensiv debatt skrevs röstsiffrorna 132-53 och 49 nedlagda, detta
trots at vi alltså var många som påminde
om att de folkrättsliga kriterierna inte
uppfylls.
Vad som krävs för att en stat ska erkännas är att den har ett avgränsat
territorium, en enda regering – inte två
med Fatah på Västbanken och terroristorganisationen Hamas i Gaza - som
kontrollera detta, vilket inte gäller Östra
Jerusalem, samt att landet ej befinner sig
i väpnad konlikt.
Kyrkomötet valde (148 röster mot 60
samt 29 nedlagda) att rekommendera
församlingarna ”att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag
och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska
områdena”.
För oss i KR och i många andras ögon
framstår detta som en ensidig politiskt
betingad åtgärd som vi kritiker påminde
om att Svenska kyrkan inte riktar mot
företag knutna till exempelvis al-Assad-regimen i inbördeskrigets Syrien
eller kinesiska firmor med verksamhet i
det ockuperade Tibet.
Majoritens beslut att låta vår egen
kyrka nu uttala sig och agera så ensidigt
kommer naturligtvis att försvaga hennes
trovärdighet och relevans som en röst
för båda parter att lyssna till i konfliktregionen. Vidare kommer det viktiga
Svenska Teologiska Institutets ställning
i Jerusalem att försvagas, vilket är djupt
olyckligt.

Efter påtryckningar från inte minst
Kristdemokrater för En levande kyrka
uttalade dock kyrkomötet, utan motförslag, att ”Svenska kyrkan kräver ett slut
på både palestinskt och israeliskt våld
mot civila och att mänskliga rättigheter
och internationell lag efterlevs av båda
sidor i konflikten”.
Detta innebär en nog så viktig markering om att lidande och utsatthet gäller
även civila israeler och judar - som nu i
flera år drabbats av raketbeskjutningar
från Hamaskontrollerade Gaza och som
nu nått ända fram till storstäderna Tel
Aviv och Jerusalem.
Sett i historiens ljus av kristenhetens
tidvis mörka historia gentemot våra
judiska syskon framstår KR-gruppens
engagemang i kyrkomötet för judars och
israelers rätt att få leva i fred och frihet
med internationellt erkända gränser
för staten Israel synnerligen angeläget.
Tveklöst finns goda skäl att påminna
om denna vår tydliga ståndpunkt när vi
tillfrågar personer att kandidera för oss i
kyrkovalet i september 2013.
Fortsättning > >
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Hitta din kontakt i stiftkretsarna

Ekumenik och religionsdialog blandas ihop
I kyrkomötesdebatten uttalade lundabiskopen Antje Jackélen att ”det går inte
att hålla isär ekumenik och religionsdialog”. Inlägget berörde kyrkostyrelens
förslag om att införa ett särskilt kapitel
om ekumenik i kyrkoordningen.

frågetecken om Svenska kyrkans hållning att ekumenik och kyrkosamverkan
inom kristenheten är en sak, däremot
religionsteologi och religionsdialog med
andra religioner något annat.

Den oklarhet påståendet skapade
förstärkte det redan otydliga tillägg
från Svenska kyrkans läronämnd som
ekumenikutskottet ställt sig bakom. Här
talas om att ”den vidare ekumeniska
kallelsen” handlar också om ”Guds tilltal
i mötet med varje människa oavsett
religiös tradition”.

Det ville nu inte kyrkomötets flertal av
främst S och C som med röstsiffrorna
131-102 och 6 nedlagda röstade ned
ett förtydligande. Många undrar över
hur det kan komma sig att en majoritet
i Svenska kyrkans högsta beslutande
organ inte förstår skillnaden mellan kristen ekumenik och religionsdialog med
andra religioner.

Flera talare ville som vi från Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) stryka
de tre sista orden för att inte skapa några

Lennart Sacrédeus, Mora, ledamot av
Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen för Kristdemokrater för En levande kyrka (KR).

Förbundsstämma 29/9 2012
Reviderade stadgar,
namnjustering, antagande av valplan och
reviderat inriktningsprogram blev resultatet av höstens extra
förbundsstämma.
Stanley Ekelund, som är ny kampanjledare, berättade om de tankar han har
kring valet och gick igenom inriktningsprogrammet och valplanen. Det var en
bra dialog gällande inriktningsprogrammet. Det blev ett konstruktivt samtal
med stort engagemang och många bra
åsikter.
”Kristdemokrater för En levande kyrka”
är nu det namn, som ska hjälpa oss att
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göra förbundets målsättning för Svenska
kyrkan känd. Detta oavsett vad kyrkostyrelsen beslutar avseende nomineringsgruppens namn på valsedeln. När
detta skrivs är frågan ännu inte avgjord
i KS. S och C har majoritet i KS och kan
mycket väl hindra KR från att på valdagen ha makten över namnet på vår egen
nomineringsgrupp.
Om så sker får vi ytterligare bränsle i
vår argumentation om det tokiga i att
politiska partier och övriga grupperingar
deltar i kyrkovalen och har makten över
det samfund, som Svenska kyrkan utgör.

Göteborg

Stockholm

Härnösand

Strängnäs

Karlstad

Uppsala

Karl-Gunnar Svensson, 070-575 68 57
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Birgitta Sedin, 070-654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se
Stig-Arne Persson, 070-274 38 17
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Linköping

Per Larsson, 070-288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå

Lilian Nilsson, 070-246 86 64
lilian-kjell.n@allt1.se

Lund

Thérèse Engdahl, 0734-354068
therese.engdahl@enlevandekyrka.se

Skara

Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com

Anders Björck, 0735-846841
anders.bjorck@kristdemokraterna.se
Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net
Iris Denstedt-Stigzelius, 070-517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se

Västerås

Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Växjö

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

Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Nils-Ola Andersson, 070-668 63 71
nils-ola.andersson@tavelsjo.se

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande
Thérèse Engdahl, Lunds stift

Vice förbundsordförande
Göran Sagen, Västerås stift

Ledamöter
Bertil Olsson, Växjö stift
Bo Herou, Lunds stift
Kristina Töyrä, Luleå stift

Stig-Arne Persson, Karlstads stift
Ingvar Hansson, Linköpings stift
Lars-Erik Prosén, Uppsala stift
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift

Ersättare
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
Helena Klahr Fast, Skara stift
Kerstin Rossipal, Stockholms stift

Mailadresser till styrelsen är: förnamn.efternamn@enlevandekyrka.se (Utan prickar)
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Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, Lillsjöberg 24, 922 66 Tavelsjö

Inför Kyrkovalet 2013 Ny hemsida!
Viktigt meddelande till dig som medlem
inför nomineringsprocessen

Vi är mycket stolta över att kunna presentera vår nya hemsida. Den har även
fått en ny adress för att passa till vårt
Kristdemokrater i Svenska kyrkan har blijusterade namn www.enlevandekyrka.se.
vit Kristdemokrater för En levande kyrka.
Fokus ligger på att hemsidan skall vara
Syftet med namnjusteringen är att bättre
enkel att använda och att man snabbt
nå ut till kyrkoväljarna med vad vi vill
skall komma åt den information man
med Svenska kyrkan: En levande kyrka
behöver. Det kommer att hända mycket
som tillvaratar det ideella engagemanget
mer framöver så glöm inte att kika in då
i församlingarna och bryter den partipooch då.
litiska styrningen och maktutövningen i
Svenska kyrkan.

Målet är En levande kyrka.
Vägen dit: Renodlade personval!

När nu nomineringsprocessen sätter
igång inför kyrkovalet den 15 september
2013 behöver vi en rejäl breddning av vår
medlemskader, d.v.s. alla våra nuvarande
medlemmar och många nya därtill, för
att i valrörelsen föra ut budskapet om att
Kristdemokrater för En levande kyrka är
den enda nomineringsgruppen, som har
ett hållbart och trovärdigt koncept för att Följ oss gärna på Facebook och var med
i att skriva vad som händer hos er så att
bryta det partipolitiska inflytandet.
vi alla kan ta del av detta.
Efter valet behövs kandidater till att
besätta alla de förtroendeposter, som kan
komma att tilldelas vår nomineringsgrupp efter en stor valframgång.
Vill du ställa upp så finner du kontaktpersonerna i ditt stift på sidan 7 eller till
info@enlevandekyrka.se

www.facebook.com/enlevandekyrka

www.enlevandekyrka.se

