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Julefrid?
Vad betyder julen för dig?
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Vi närmar oss nu julen efter ett år med 
många omvälvande händelser i vår 
omvärld. 60 miljoner människor är på 
flykt undan krig och förföljelse. Det har 
kommit oss mycket närmare genom att 
flyktingströmmen har sökt sig upp genom 
Europa och många söker sig till vårt land. 
Och terrorn har etablerat sig också i 
Europa. Paris, som nu är i blickpunkten 
med anledning av klimatkonferensen, har 
under året utsatts för två olika attacker, 
som drabbat många människor.

Kan vi med dessa händelser i färskt 
minne känna någon julefrid? Om 
vi glömmer dessa människor kan vi 
möjligen känna en ytlig frid i våra 
ombonade hem i vårt välstånd.

Riktig julefrid kan det bara bli om vi gör 
vad vi kan för att lindra nöden Julgåvorna 
till vår närmaste måste få kompletteras 
med gåvor till de som lider nöd – genom 
olika hjälporganisationer och genom att 
bry sig om de som nu finns mitt ibland 
oss som asylsökande och nyanlända. Vi 
måste ställa oss frågan – Hur kan vi lindra 
deras lidande?

Om det har kommit många nya till din 
församling – gör ni något i församlingen 
för att välkomna dem och underlätta för 
dem i deras svåra situation? Diskutera det 
i arbetslag, församlingsråd, kyrkoråd och 
andra grupper i församlingen. Behövs 

resurser, så har Kyrkomötet beviljat 
75 miljoner, som Kyrkostyrelsen ska 
använda för att stödja arbetet bland 
flyktingar i Sverige och i flyktinglägren. 
Församlingen eller pastoratet redovisar 
vad man tänker göra i en ansökan om 
medlen till Kyrkostyrelsen. Men vänta 
inte med insatser tills de är beviljade 
utan gör vad ni kan nu – speciellt inför 
julen. Många har varit på flykt i åratal. 
Kanske kan denna jul bli den första julen 
på länge som de får känna julefrid – just 
därför att de möter människor som bryr 
sig om dem.

God Jul
och Gott Nytt År

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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De lysande och blinkande dekorationerna 
intar våra städer och boplatser. Ibland är 
det mycket tilltalande och glatt med den 
slags upplysning. Det förgyller en annars 
ganska mörk årstid. Julens yta, hur den ter 
sig, har efterhand blivit viktigare än dess 
innehåll. Många påpekar det. Kyrkor och 
förkunnare har gjort det gång på gång. 
Julen verkar så här års vara lika med det 
som har med överflöd och konsumtion 
att göra. Affärerna flödar över. Det 
samtidigt som vi får allt fler ibland oss 
som saknar det mest elementära. Hur kan 
man då försvara en utveckling som leder 
till ständiga jämförelser om vem som 
får mest eller vem som har råd att ge de 
finaste gåvorna? 

Alla attiraljer och föremål ska plockas 
fram ur skrymslen och vrår för att 
omsorgsfullt placeras ut i hemmet. 
Oavsett hur människor mår eller har det 
ska det verka som om allt är glädje och 
gemenskap. Är inte livet idylliskt så ska 
det åtminstone se ut så. Över helgerna. 
Det blir fint, ombonat och vackert. Sådana 
traditioner bär på mening. Vi förändrar 
vår egen miljö så att den samspelar med 
högtiderna. Stjärnorna i fönstren är vår 
egen Betlehemsstjärna. Dessvärre kan 
dess budskap skymmas och glömmas. 
Adventsstaken med sina fyra ljus som 
hjälper oss att förbereda oss för Kristi 
ankomst har drabbats av tidens allmänna 
minnesförlust.

Det idylliska färgar av sig på hur de 
bibliska berättelserna förstås. Det blir 
rart och fint med skattskrivningen och 
resan till Betlehem. När det är ett hårt 
faktum att det inte fanns rum i härbärget 

för Maria som skulle föda. Stallet eller 
grottan där krubban fanns blir till en varm 
och ombonad plats, när den signalerar 
utanförskap. Hoten från Herodes, han 
som ville använda de fjärran vise männen 
som hemliga agenter, blir nedtonade. Det 
blir glitter och guld, rökelse och myrra 
med himmelsk sång i bakgrunden.  

Att Jesus föds i en krubba har fått oss 
att tänka att han föddes bland djuren. 
Vilket inte är konstigt. Människor fick 
dela sin bostad med husets djur. Jesus 
födelse påminner om skapelsen. Gud 
blir människa omgiven av skapelsens 
levande mångfald. När sedan herdarna, 
uppmuntrade av himmelens änglakör, 
hyllar barnet blir de till representanter 
för samtiden och det arbetande folket. De 
kungliga stjärntydarna följer stjärnan till 
Betlehem och ger gåvor till den nyfödde. 
Det visar att hela den bebodda världen 
erkände Jesus och kom för att tillbe. 
Snart nog blir den redan utsatta familjen 
tvungna att fly. Därmed förstår vi att alla 
flyktingar har en frände i Jesus som redan 
som barn delat erfarenheten.

Inkarnationen, detta att Gud föds som 
människa, är julens under. Gud som 
är upphöjd och ofattbar, helig och 
allsmäktig blir tillgänglig i ett nyfött barn. 
Överlämnar sig till människors vård 
och omsorg. Det är som ett helgande av 
varje människa att Gud väljer att bli en av 
oss. Där bekräftas människans oändliga 
värde som okränkbart och givet av Gud. 
Den som begår våld och övergrepp mot 
en människa kommer allt sedan Jesu tid 
även att ge sig på Gud själv. 

Vad betyder julen för dig?

>



Rapport från kyrkomötet
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Årets kyrkomöte hade flera omtalade 
frågor. En av dem var förslaget från Fria 
liberaler i Svenska kyrkan (Fisk), kraftigt 
understött av Socialdemokraterna (S), 
om att införa krav och tvång för blivande 
präster att viga enkönade par, d v s 
vigselplikt för de par som så kräver. 

Ärendet avvisades för beslut denna gång 
genom bland annat våra röster från 
Kristdemokrater för En levande kyrka 
(KR) – dock med så knapp marginal som 
tio röster (130-120). Varje röst betydde 
verkligen något i denna omröstning.

Motiveringen bakom att motionen inte 
ansågs kunna tas upp för behandling vid 
årets kyrkomöte handlade för många 
grupper inte om sakfrågan i första hand - 
utan om att förslaget inte blivit berett i rätt 
ordning eftersom det saknades yttrande 
från läronämnden, vilket är nödvändigt 
då förslaget om vigselplikt - och att 
överge kyrkomötesbeslutet och löftet från 
2009 om att acceptera två olika synsätt 
inom kyrkan på äktenskapet - berör hela 

Svenska kyrkans tro och bekännelse. Fisk-
gruppen, som lagt motionen, lovade dock 
i sin besvikelse att återkomma i frågan till 
nästa kyrkomöte om att riva upp detta 
sex år gamla löfte om prästers teologiska 
samvetsfrihet i äktenskapsfrågan. 

En annan omtalad fråga och den 
kanske mest oförutsägbara handlade 
om kyrkomötet skulle godkänna en 
begravningssamfällighet i Göteborg. 
Kyrkostyrelsens sammanträde handlade 
också mest om detta då organisations-
utskottet i kyrkomötet föreslagit avslag 
med anledning av att man vill undvika 
undantag i Kyrkoordningen.

Frågan har visat sig vara svår att lösa. 
I stället hade utskottet föreslagit en 
nyordning, där kyrkomötet gör det 
möjligt för alla pastorat att kunna bilda 
begravningssamfälligheter. Detta skulle 
dock strida mot principerna i tidigare 
beslut om Strukturerna i Svenska kyrkan. 
Efter en lång diskussion i kyrkostyrelsen 
visade det sig att de stora grupperna 

Kyrkomötet 2015, vigselrätt, begravningssamfällig-
het i Göteborg och andra frågor

De närmaste åren har vi många 
anledningar att inte förblindas av köpfest 
eller idyll utan att fokusera på undret när 
Gud blir människa, Jesus, född av jungfru 
Maria. När Gud blir människa finns det 
anledning att fråga efter vilka som inte 
får rum i vår tids härbärgen, vilka som 
tvingats fly, och vad vi i så fall kan och bör 
göra för att göra julen god.

Lars B Stenström 
Örebro

>



 

Förbundets kyrkomötesgrupp 

Förbundets kyrkomötesgrupp i flitigt arbete med att gå igenom alla utskottsbetänkanden.
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S, POSK, M och C ville hålla fast vid 
strukturprinciperna samtidigt som de 
var beredda på att föreslå ett undantag 
för Göteborg. Vi inom Kristdemokrater 
för En levande kyrka (KR) ville både 
ock och jag fick några grupper med 
mig, men vid voteringen i kyrkomötet 
blev beslutet endast ett undantag för en 
begravningssamfällighet i Göteborg. 

Noteras bör att kyrkomötets största 
fråga var den om kyrkogemenskap 
med Den Gammalkatolska kyrkan, som 
också manifesterades när kyrkomötet 
avslutades med en högmässa i Uppsala 
domkyrka, där också kyrkogemenskapen 
förnyades med Episkopalkyrkan i USA.

För en gångs skull gick flera av våra 
motioner igenom även om det blev 
avslag. Kan synas märkligt, men utskotten 
föreslog att bejaka de frågor som vi 
väckt och beslutade med anledning av 
motionerna att genomföra det vi önskade. 
Det handlade om att få in kyrkohistoria 
som obligatorium i prästutbildningen, 
det handlade om att lägga till faddrar 
också efter dopet, utvärdering av 

pastoratsreformen och dopundervisning 
av konvertiter.

För övrigt samlades vår kyrkomötesgrupp 
dagen före kyrkomötets inledning och 
gick då igenom alla ärenden. På kvällen 
hade vi gruppmiddag hemma hos Margit 
och Rolf Borgström i Uppsala. Det var 
en trevlig stund. Vår revisor för den 
nationella nivån, Lennart Sacrédeus var 
också med. 

Den minnesvärda kvällen avslutades 
med att sjunga Herrens lov och känna 
den Helige Andes närvaro. 

Kalle Svensson 
Gruppledare för kyrkomötesgruppen 
samt ledamot av Kyrkostyrelsen



Hitta din kontakt i stiftskretsarna
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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.
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Förbundsstyrelsen

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



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

www.enlevandekyrka.se

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: Elisabet Hillbratt, 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..

Kallelse och inbjudan förbundsstämma!

Lördagen den 16 april 2016 klockan 9.00 – c:a 16.00
S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Kyrkomötesledamöter, valda ombud för stiftskretsarna 
och förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare kallas  

härmed till ordinarie förbundsstämma.

Alla medlemmar hälsas välkomna

Efter förbundsstämmans slut samlas kyrkomötesombuden och  
förbundsstyrelsen till konferens i Alsike S:ta Maria16-17/4


