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i Svenska kyrkan

Julhögtidens namn anger innehållet
Rapport från kyrkomötesgruppen
Kallelse och inbjudan till förbundsstämma!

Ordföranden har ordet
En levande kyrka – vad kännetecknar den?
Namnet - För en levande kyrka – pekar
ut riktningen. Vad lägger vi i begreppet?
Så avslutade jag min ledare i förra
medlemsbladet.

i utanförskap lever inte i gemenskap med
kärlekens Herre. Kyrkan och varje enskild
kristen måste satsa resurser på att stödja
människor som på olika sätt har det svårt.

- Den har en levande Herre! Det barn,
vars födelse vi firar nu i juletid, är inte
bara en historisk person som levt en gång
och efterlämnat minnet av en god och vis
människa. Han har lidit och dött för att
utplåna vår synd och brist och Han har
uppstått och lever för alltid. Han sitter
nu på Faderns högra sida och ber för oss
och längtar efter att en gång få hälsa oss
välkomna till sitt fullkomliga rike.

- Den vittnar om sin Herre! ”Vi för vår del
kan inte låta bli att tala om det vi sett och
hört” Apostlarnas vittnesbörd inför Stora
rådet måste vara kyrkans vittnesbörd i alla
tider, som ger oss frimodighet att vittna om
vår Herre. Det uppdraget gäller lika väl här
hemma i vår närhet, som långt där borta i
främmande länder.

- Det är en levande gemenskap! En
gemenskap förutsätter att man har kontakt
med varandra. En levande kyrka samlas
ofta för att möta sin Herre i ordet, bönen
och vid nattvardsbordet. Den kyrka som
upphör att fira gudstjänst är inte längre
levande.

En levande kyrka firar gudstjänst,
undervisar i kristen tro, utför kärlekens
tjänst och vittnar om sin levande och
uppståndne Herre.
Bertil Olsson
Förbundsordförande

- Den lär känna sin Herre! ”Ordet blev
människa och bodde ibland oss” Jesus
är det levande ordet som talar till oss om
himmelska ting. I Bibeln och i kyrkans
undervisning lär vi känna Honom mer
och mer. Det gemensamma och enskilda
studiet av Bibeln är livsviktig för kyrkan.
- Den lever i kärlekens tjänst! En kyrka
som inte bryr sig om den som har hamnat

i Svenska kyrkan
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Julhögtiden
Julhögtidens namn anger innehållet
Medan den engelsktalande världen talar
om Kristusmässa (Christmas) betonas
Den vigda (och därmed heliga) natten
(Weihnachten) i tysktalande länder för
den högtid vi nu står inför och som
vi nordbor kallar för jul, ett ord med
germanskt ursprung och vars betydelse
faktiskt är okänt.
De med spanska, portugisiska och franska
som modersmål lyfter fram Födelse
(Navidad, Noel) som namn på julfirandet,
något katolska kyrkan knyter an till genom
att rakt på sak tala om Kristi födelses fest.
I sekulära och politiskt korrekta kretsar i
USA står det sedan några decennier tillbaka
på vykorten ofta ”Season´s Greetings”,
alltså ”Årstidshälsningar”, i stället för God
Jul och Ett Gott Nytt År. Även i svenska
sammanhang går det numera att hitta
motsvarande anonymisering genom
att reducera julen till det anonyma och
nedtonade ”God helg”.
Vad vi alltså kallar julhögtiden anger
något väsentligt och egentligen helt
grundläggande om dess innehåll, centrum
och budskap. Det behöver vi påminna
varandra om, inte minst i dessa tider när
Europa lider av en avsaknad av högre ideal
sedan den sekulära västvärlden vänt det
kristna budskapet ryggen.

Europa kan bli mer immunt mot all den
extremism som frodas i dagens värld, och
som orsakas av det stora idévakuum som
vi ser i väst, om vi européer klarar av att
uppvärdera våra religiösa och kulturella
rötter.
Utöver detta påminde den katolske
kyrkoledaren
alla
folkvalda
EUparlamentariker om att när människan
vänder Gudstron ryggen skapas utrymme
för våldshandlingar samt förhärligande av
konsumtion och materialism. Allt detta
sker på bekostnad av medmänsklighet och
personlig moralisk resning utifrån Kristi
egen osjälviska kärlek.
Nära födelsebegreppet ligger också
budskapet om pånyttfödelse och nystart.
Att önska varandra en välsignad Kristi
födelses fest säger alltså något högst
väsentligt om kärnbudskapet för den
högtid som nu står för dörren för oss alla
att få vara med och fira – och glädjas över.
Lennart Sacrédeus, ordförande Västerås
stiftskrets inom Kristdemokrater för En
levande kyrka (KR) och ledamot av Svenska
kyrkans nationella revisionsgrupp.

Just det senare utgjorde ett viktigt
budskap från påven Franciskus i sitt
uppmärksammade tal i Europaparlamentet
då han uppmanade oss européer att satsa
på utbildning, familj och familjebildning,
vår europeiska kristna identitet samt bygga
ett EU präglat av enhet i mångfalden.
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Rapport från kyrkomötet 2014
Kyrkomötets andra session med debatter
och beslut i plenum, var även den förlagd
till Uppsala Konsert & Kongress. Vi
arbetade även i plenum för att få igenom
våra motioner, men det blev avslag på
samtliga.
Det som mest präglade kyrkomötet i år var
frågor om Mellanöstern, frågor om Israel
och Palestina samt frågan om flyktingar
och EU-migranter. Det ledde till ganska
livlig debatt om Mellanöstern, vilket det
brukar göra. Margit Borgström gick upp
i frågan och talade om att religionsfrihet
ska gälla överallt, men för de kristna i
Mellanöstern är det inte så. ”80% av de
religionsförföljda i världen är kristna. Idag
är det alltför många i Mellanöstern som
inte kan välja trosuppfattning.” Margit
Borgström talade om för kyrkomötet
att Margareta Viklund vid tidigare
kyrkomöten lagt motion på motion som
handlar om förföljelsen av de kristna i
Mellanöstern hur hon väckte frågan och
att den fortsätter. ”Världen måste reagera,
vi har ett kärleksbudskap som skiljer sig
från alla andra religioner. Tidigare har
inte massmedia reagerat, men nu börjar
massmedia ge rapport på rapport om
det fruktansvärda som händer kristna i
världen.”

Karl-Gunnar Svensson, Marianne Kronbäck
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Det arbete som vår grupp med Margareta
Viklund i spetsen arbetat för bar äntligen
frukt. För i år beslöt kyrkomötet följande
efter debatten om Mellanöstern:

Om extra resurser för
arbetet i Mellanöstern.
Situationen
i
Mellanöstern
är
mycket allvarlig och Kyrkomötet gav
kyrkostyrelsen i uppdrag att avsätta extra
resurser för det arbete Svenska kyrkan
stöder i Mellanöstern.

Att uppmana Svenska
kyrkans stift att fortsätta
reflektion och samtal med
företrädare för judisk tro.

Kyrkomötet beslutade att kyrkostyrelsen
bör uppmana stiften att aktivt använda
samtalsdokumentet Guds vägar. Guds
vägar är ett inomkyrkligt dokument
till stöd för Svenska kyrkans fortsatta
reflektion och samtal med företrädare för
judisk tro och bekännelse.
Men när det gäller frågan om flyktingar
och EU-migranter var alla väldigt
övertygade att vi som kyrka måste göra
mer. Sverigedemokraterna höll inte
med. Kyrkomötet antog ett uttalande om
EU-migranter med uppmaning till alla
församlingar, kommuner och regering
och riksdag att ta krafttag för att hjälpa
upp situationen för EU-migranterna,
alltså de som sitter i våra städer och tigger.
Bara Sverigedemokraterna röstade mot att
uttalandet skulle antas. I denna stund vet
jag inte om några och i så fall vilka som
reserverade sig mot uttalandet.

bidrag från riksnivån till de församlingar
i landet som har flyktingförläggningar
eftersom det krävs väldigt mycket arbete
av församlingarna där.
För övrigt var kyrkomötet annorlunda än
tidigare därför att det var väldigt många
som gick upp i plenum för att prata. Det
innebar att vi i stort sett var i byggnaden
från tidig morgon till omkring 23.00 varje
dag.
Kalle Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt
ledamot av Kyrkostyrelsen

Helén Lindbäck

I vår grupp var vi flera som gick upp i
talarstolen utöver mig var det bl a Irene
Oskarsson, Bertil Olsson, Peder Fohlin,
Helén Lindbäck, Anders Novak, Alve
Svensson och Margit Borgström. Alltså
mer än hälften av gruppen.
En av de motioner som gick igenom var
Dag Sandahls (Frimodig kyrka) motion om
Ta gärna kontakt med kyrkomötesombuden och för fram dina tankar om vilka
frågor vi ska driva i kyrkmötet:

Strängnäs stift:
Moni Höglund, ÖREBRO
monih@telia.com

Härnösands stift:
Birgitta Sedin, SIDENSJÖ
birgitta.sedin@sensus.se

Uppsala stift:
Margit Borgström, UPPSALA
margit.borgstrom@telia.com

Växjö stift:
Bertil Olsson, LAMMHULT
bertil.olsson@kristdemokraterna.se

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

Lunds stift:
Alve Svensson, KRISTIANSTAD alvesvensson@hotmail.com

Luleå stift:
Torbjörn Arvidsson, UMEÅ
torbjorn.arvidsson@crossnet.se
Helén Lindbäck PITEÅ
helen_prast@hotmail.com

Skara stift:
Helena Klahr Fast, TROLLHÄTTAN
helena.klahrfast@enlevandekyrka.se

Göteborgs stift:
Karl-Gunnar Svensson, TRÄSLÖVSLÄGE
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Stockholms stift:
Anders Novak STOCKHOLM anders.
novak@bredband.net
Monica Karlsson HUDDINGE
monica.karlsson@kristdemokraterna.se

5

Ordförandekonferens
Välkommen till Ordförandekonferens 24/1 2015

Samråd i namnfrågan, samt Förbundets
prioriterade frågor inför nästa kyrkoval.

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.

Tid: Lördagen den 24 januari 2015 kl.
10.00 – 14.30

Från hållplatsen till herrgården är
avståndet ca 250 m.

Plats: Sunnersta Herrgård, Uppsala

Anmälan senast 7/1 till:
Bertil Olsson tel. 070-675 46 46 eller
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

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

Vägbeskrivning: Från Uppsala
(Centralstationen)

Målning av Eva Spångberg
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Hitta din kontakt i stiftkretsarna
Göteborg

Stockholm

Härnösand

Strängnäs

Karlstad

Uppsala

Linköping

Västerås

Luleå

Växjö

Lund

Visby

Karl-Gunnar Svensson, 076-677 32 33
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
Per Larsson, 070-288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se
Lars Palo, 073-073 61 95
lars_palo@bredband.net
Thérèse Engdahl, 073-435 40 68
therese.engdahl@enlevandekyrka.se

Skara

Ewonne Ekmyr-Göransson, 073-0476347
ewonne.goransson@bredband.net
Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net
Iris Denstedt-Stigzelius, 070-517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

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

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

Ingvar Hansson, Linköpings stift
gullborg@tele2.se
Kerstin Rossipal, Stockholms stift
kerstin.rossipal@bredband.net
Lars-Erik Prosén, Uppsala stift
larserik.prosen@bredband.net

Helena Klahr Fast, Skara stift
helena.klahrfast@varldensbarn.se
Lars B Stenström, Strängnäs stift
lmstenstrom@tele2.se

Ersättare

Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Conny Brännberg, Skara stift
conny.brannberg@kristdemokraterna.se

Adjungerade

Jarl Nordström, Förbunskassör
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare kyrkomötegruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
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Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30 LAMMHULT

Kallelse och inbjudan
förbundsstämma!
Lördagen den 18 april 2015 klockan 9.00 – c:a 16.00
Plats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta
Kyrkomötesledamöter, valda ombud för stiftskretsarna
och förbundsstyrelsens ledamöter kallas härmed till
ordinarie förbundsstämma.
Alla medlemmar hälsas välkomna
Nu startar arbetet att forma förbundsledningen för kommande verksamhetsår.
Skicka förslag med motivering till valberedningens sammankallande:
Lennart Sacrédeus, Mora, Västerås stift Tel.0250-18801, 070-6301053 eller
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
Övriga i valberedningen är: Ola Mårtensson, Stockholms stift, Iris Denstedt Stigzelius,
Uppsala stift, Ingegerd Widmark, Strängnäs stift och Mikael Svensson, Göteborgs stift.
Ersättare är: Joachim Wäppling, Strängnäs stift och Lars Palo, Luleå stift.

www.enlevandekyrka.se

