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 Nu är ännu ett kyrkomöte avklarat och vi 
har fått ta emot ett nådens år från Herren i 
vårt nya kyrkoår. 
Det är lätt att gripas av missmod och 
hopplöshet när läget i Svenska kyrkan 
kommer på tal. Var förkunnas det rena 
evangeliet och var förvaltas sakramenten 
enligt Kristi Instiftelse?
Då får vi inte glömma att Jesu förkunnelse 
om ett nådens år gällde inte bara åhörarna 
i Nasarets synagoga utan löftet gäller också 
oss som lever 2 000 år senare. Med kraften 
från honom kan vi möta framtiden med 
förtröstan. 
Under det nu avslutade kyrkomötet visade 
många ledamöter att man inte internt i 
kyrkan önskar se någon mångfald. Alla 
måste stöpas i samma form enligt den 
åsiktskorridor som gäller i samhället och 
nu också ska vara riktmärke i Svenska 
kyrkan. Saltet mister sin sälta när kyrkan 
inte längre förkunnar det glada budskapet 
om befrielse utan fegt anpassar sig till 
det omgivande samhället och ljuset sätts 
under sädesmåttet. Nu vill man reglera 
var någonstans prästerna ska kunna fira 
gudstjänst och man vill säkerställa att alla 
präster är beredda att viga samkönade par. 
I båda dessa ärenden var vi en minoritet 
som kämpade mot likriktningen, men 
förlorade i omröstningarna.
Vi står nu inför ännu ett kyrkoval då val 
ska ske till Svenska kyrkans beslutande 
församlingar.
Låt oss då visa på att vi står för mångfald 

och att vi vill ta tillvara de olika 
traditioner som ryms inom de olika 
väckelserörelserna inom vår kyrka. När 
det talas om medlemstapp från officiellt 
håll inom Svenska kyrkan talas det bara 
om att de som inte längre är intresserade av 
det kristna budskapet lämnar. Men vi har 
aldrig hört något om alla dem som lämnar 
därför att de anser att deras tradition inte 
längre ryms inom Svenska kyrkan. Det kan 
handla om laestadianer, gammalkyrkliga, 
ELM - Bibeltrogna Vänner, högkyrkliga, 
OAS-rörelsen m fl.
Vi måste vara en kyrka som rymmer 
olikheter om vi på sikt ska överleva, 
som organisation. Där har vi i vår 
nomineringsgrupp en viktig uppgift. Låt 
oss kämpa för detta under det kommande 
valåret. Om vi når ut med det budskapet, 
så kan vi bli en starkare kraft i kyrkomöte, 
stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

God Jul
och Gott Nytt År

Ordföranden har ordet
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Förbundsstämma

Kallelse och inbjudan förbundsstämma!

Lördagen den 6 maj 2017 
klockan 9.00 – c:a 16.00

S:ta Birgittakyrkan,  
Häradsvägen 4 i Knivsta

Kyrkomötesledamöter, valda ombud för 
stiftskretsarna och förbundsstyrelsens ledamöter 

kallas härmed till ordinarie förbundsstämma.
Alla medlemmar hälsas välkomna

Efter förbundsstämmans slut samlas 
kyrkomötesombuden och förbundsstyrelsen till 

konferens i Alsike S:ta Maria 6-7/5

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, Linköpings stift och Mikael Svensson, Göteborgs stift.
Ersättare är: Moni Höglund, Strängnäs stift och Lars Palo, Luleå stift..



Kyrkostyrelsen och kyrkomötet
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Årets kyrkomöte är nu avslutat. Som 
vanligt började vi kyrkomötet med att 
i gruppen gå igenom ärendena och 
sedan samlas till en trevlig stund med 
mat och sång hemma hos Margit och 
Rolf Borgström. Dagen efter började 
alla debatter. Det var två frågor som 
dominerade kyrkomötet. Det var frågan 
om kyrkans fastigheter samt frågan om 
vigselrätt. Om fastigheter har jag redan 
berättat så nu berättar jag något om frågan 
om vigselrätt, som handlade om att tvinga 
nyprästvigda att viga också samkönade. 
Biskopsmötet och Läronämnden hade 
beslutat att det inte var möjligt eftersom 
det då skulle bli en lärofråga som inte 
stämmer överens med vår tro och lära. 
Det innebar att om det ändå blivit bifall 
till frågan skulle det bli tal om att frågan 

måste tas upp igen efter ett kyrkoval och 
att det då behövde bli 3/4 majoritet för 
att därmed få igenom frågan. Utskottet 
hade föreslagit avslag och på tisdagen 
var det debatt. Men vi blev informerade 
om att socialdemokraterna ville göra ett 
tilläggsförslag samtidigt som de gick med 
på att bifalla utskottets förslag och avslå 
motionen om vigselrätt. Deras förslag var i 
korthet ”att utreda frågan om vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att säkerställa 
att ingen utsätts för diskriminering i 
samband med den kyrkliga handlingen 
vigsel”. Vi beslöt att inte gå med på deras 
tilläggsförslag. Debatten höll på i över två 
timmar där flera gick upp och talade för 
det där tilläggsförslaget. Det kom också 
upp en diskussion om det var riktigt att 
släppa igenom ett sådant tilläggsförslag 

Rapport från kyrkostyrelsen och kyrkomötet

Bakom kyrkomötets presidium finns Svenska Kyrkans standar och de tretton stiftens olika standar.  
Kan du vilken som står för vilket stift? Rätt svar kommer i nästa nummer.



Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen
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Info om Kyrkovalet

direkt på bordet i Kyrkomötet när nu 
frågan hade hanterats så noga av både 
Biskopsmöte, Läronämnd och utskott. 
Men ärkebiskopen samlade biskoparna 
som beslöt att frågan om vigselrätt skulle 
hamna under särskild prövning, men att 
tilläggsförslaget var ok. Så gick ärendet 
till votering dagen efter och motionen 
avslogs, men tilläggsförslaget bifölls med 
siffrorna 119 mot 114 och 6 avstod. Nu har 
kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda det 
som tilläggsförslaget innehöll, men redan 
nu har det blivit debatt i Kyrkans Tidnings 
webbsida där socialdemokraterna menar 
att de ska driva igenom vigseltvånget i alla 
fall. Vi får se vad som händer. Än är inte 
sista ordet sagt.
Veckan efter var jag med kyrkostyrelsen 
i Uppsala där vi fick meddelande 
om att kammarkollegiet beslutat att 
begravningsavgiften ska vara 29,6 öre. 
Men gen.sekr. hade varit i kontakt med 

dem och det har visat sig att de räknat fel. 
Nåväl, även de bästa kan göra fel. De hade 
räknat bort hela Stockholmsområdet, 
men det är endast Stockholms kommun 
samt Tranås kommun som ska slippa den 
landsomfattande lika begravningsavgiften. 
Det återstår alltså att se vad avgiften blir.

Nu måste alla medlemmar hjälpas åt 
att finna lämpliga kandidater till våra 
valsedlar till kyrkomötet, stiftsfullmäktige 
och kyrkofullmäktige. Ta kontakt med 
stiftskretsens kontaktperson och lämna 
förslag på kandidater och om du själv kan 
tänka dig kandidera.
Beslut om valsedlar till kyrkomötet och 
stiftsfullmäktige fattas vid stiftskretsens 
stämma som ska hållas senast i mars 
månad och kandidaterna ska vara 
registrerade i valsystemet senast 15 april.
Listor till kyrkofullmäktige kan fastställas 

vid lokalt möte där samtliga medlemmar i 
församlingen/pastoratet kallas. Samverkan 
bör ske med stiftskretsen. Även om det 
bara finns en kandidat i det lokala valet 
är det av vikt att det blir en valsedel. 
Det påverkar vårt röstetal till stift och 
kyrkomöte.
Kom ihåg att alla kandidater måste fylla 
i en blankett om att man är villig att 
kandidera. 
De blanketten måste vara inlämnad till 
stiftet senast 15 april.



Valfrågor i kyrkovalet 2017
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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 människors 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
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A,  
193 34  SIGTUNA,
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.


