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Den 11 september 2018 godkände 
Kyrkostyrelsens AU det namn som har varit 
vårt förbunds namn sedan 29 september 
2012. Det innebär att vid nästa kyrkoval 
kommer det att stå ”Kristdemokrater 
för En levande kyrka” på våra valsedlar. 
Förhoppningsvis kommer vi då också få ha 
vår logga på valsedlarna, precis som det var 
vid det senaste allmänna valet. 
Det innebär att det är ovanstående lögga 
som ska användas inom förbundet 
i fortsättningen. Den togs fram när 
Förbundsstämman beslutat om ändring av 
Förbundets namn. Men när Kyrkostyrelsen 
vägrade godkänna det nya namnet togs en 
alternativ logga fram där både det gamla 
och nya namnet ingick.
Vårt namn talar både om vår ideologiska 
grund och vad som är målet för 
vårt arbete i Svenska kyrkan. Vi har 
våra grundvärderingar från den 
kristdemokratiska rörelsen och vårt mål är 
att verka för En levande kyrka. Lägg märke 
till att vi skriver ”En” med stor bokstav. Det 
syftar på att ekumeniken – samhörigheten 
med hela Kristi kyrka – är en viktig del 
av vårt program. Vår strävan är vidare 
att verka för levande församlingar som 
gestaltas i gudstjänst, undervisning och 
diakoni och därmed blir Guds mission – 
sändning – till världen.
Alla vi som nu är förtroendevalda i Svenska 
kyrkan i församling/pastorat, stift och på 
nationell nivå, måste ha denna målsättning 
klar för oss när vi agerar och tar beslut.

I förbundet är vår uppgift att i våra 
programskrivningar ge ledning och 
inspiration till våra medlemmar. 
Just nu förbereder förbundsstyrelsen 
verksamhetsplanen 2019 - 2021. 
Den kommer att ventileras vid 
ordförandekonferensen den 26 januari för 
att sedan föreläggas förbundsstämman den 
11 maj. Som ni ser på annan plats i detta 
medlemsblad, så kommer vi då också att få 
ta ställning till reviderade stadgar.
Jag vill också beklaga att det inte har 
kommit mer än två medlemsblad detta år. 
Vår förhoppning är att det kommande år 
ska komma fyra medlemsblad.
Bilden på framsidan är från kyrkan på 
Herdarnas äng utanför Betlehem som 
visar herdarna på väg till det nyfödda 
barnet. Lägg märke till glädjesprånget som 
herdepojken gör.
Så önskar jag er alla En glad Kristi födelses 
fest och Ett nytt nådens år från Herren.

Bertil Olsson Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Enklare stadgar, större riksstämma
Ett nytt sätta att se på förbundets 
organisation. Det är ett av målen för 
den stadgegrupp som just nu är inne i 
slutskedet av att skriva om stadgarna för 
Kristdemokrater för en levande kyrka. 
Gruppen består av Lars Palo, Lennart 
Sacrédeus och Bo Herou.
– Vi vänder på steken, berättar Lars Palo. 
Vi ser allt från det lokala perspektivet, den 
lokala gruppen, över stiftsgruppen och 
slutligen riksnivån.
Terminologin ses över för att få allt att 
hänga samman. Stadgarna har ändrats 
och kompletteras över åren. Något 
som har gjort att stadgarna inte hänger 
samman i alla delar. De är också onödigt 
komplicerade i vissa delar. Ett exempel är 
nomineringsprocessen.
– Istället kommer vi att föreslå två 
modeller, en miniminivå och en 
normalnivå. Normalnivån motsvarar 
dagens stadgar. Men för de lokala grupper 
och stiftsgrupper som känner att de inte 
orkar med det omfattande arbetet, eller 
saknar pengar, föreslår vi en miniminivå. 
Där faller provvalen bort och styrelsen 
ansvara för att en lista tas fram som sedan 
godkänns av medlemmarna. Denna 
modell kommer också att passa de lokala 
grupperna mycket bättre.
Ytterligare en tanke är att förändra 
förbundsstämman. Förslaget kommer 
troligen att landa i att fler ombud ska 
kunna sändas till förbundsstämman 
från stiftsgrupper och att tyngdpunkten 
flyttas från årsmötesförhandlingarna till 
utbildning.
– Det är viktigt att göra förbundsstämman 
till en stor händelse med många deltagare, 
säger Bo Herou. Flera ombud från 

stiftskretsar, stiftsordförande, ledamöter 
i kyrkofullmäktige är tänkt att vara med 
utöver dagens deltagare.
– I dag är kyrkomötets ledamöter, 
förbundsstyrelsen och ombud från 
stiftskretsarna i förhållande till 
medlemsantalet kallade, liksom alla 
medlemmar.
Tanken är att stiftsgrupperna ska få sända 
ett ombud per förslagsvis 30 medlemmar, 
vidare skall stiftskretssordförande kallas.
Med fler människor på plats kan det finnas 
underlag att i en, eventuellt två dagar, fylla 
på med seminarier och utbildning. Allt för 
att få en högre aktivitet i Kristdemokrater 
för en levande kyrka.
– Det finns egentligen inget som hindrar 
att man får betala en del själv, exempelvis 
resor och övernattning, avslutar Lennart 
Sacrédeus. Huvudsaken att man får desto 
mer igen på en samling i samband med 
förbundsstämman.
Enligt planerna ska stadgeförslaget 
beredas av förbundsstyrelsen, sändas 
ut på remiss till stiftskretsarna och 
ventileras av stiftskretsordförandena 
i januari. Slutligt beslut tas sedan av 
förbundsstämman våren 2019.

Bo Herou
Lunds stift. ersättare i 
Förbundsstyrelsen



Kyrkomötet 2018
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Fr. v. Anders Novak, Torbjörn Arvidsson, Torbjörn Aronsson, Alve Svensson, Iréne Oskarsson, Bertil Olsson och 
Karl-Gunnar Svensson.

Nu är kyrkomötet 2018 avslutat och det 
gick väl lite som vi hade räknat med men 
inte hoppats på. Torbjörn Aronsson hade 
lagt en motion om konfessionella friskolor. 
Vi hoppades att många skulle tycka att det 
är självklart att Svenska kyrkan borde driva 
egna skolor. Men så var inte fallet, i alla fall 
inte med stöd från nationell nivå.
Sen fanns det en motion om att jämställa 
prästutbildningen på Johannelund som en 
av vägarna till att bli präst i Svenska kyrkan, 
men det blev inte så heller. Torbjörn 
Aronsson hade skrivit på motionen som 
var skriven av Kjell O Leijon. Nu kan man 
visserligen fortsätta att utbilda sig där, men 
kyrkomötet gjorde tydligt att man vill att alla 
ändå också ska gå den pastoralteologiska 
utbildningen. För övrigt var det ett intensivt 
möte med många långa debatter och några 
långa kvällar, så vi funderar på om vi inte 
borde utöka kyrkomötet med ännu en dag.
Till årets kyrkomöte hade vi lagt 
fem motioner. Torbjörn Aronsson 
om konfessionella friskolor och om 
en vuxenkatekes med anledning av 
den nyöversättningen som gjorts 
av Augustana dvs Augsburgska 
bekännelsen. Vi föreslog kyrkomötets 

presidium att den boken borde kunna 
delas ut till alla ledamöter i alla fall vid 
nästa kyrkomöte som kommer att handla 
om undervisning. Det vore väl smart.
Alve Svensson två motioner om fri 
musikundervisning i kyrkoordningen 
och om levande musik vid vigslar och 
begravningar. De gick heller inte igenom.
Jag hade skrivit en motion om att alla kyrkor 
ska vara öppna dagtid och att nationell nivå 
ska ge ekonomiska medel för att göra det 
möjligt. Fick däremot ett bra svar där det 
talades om att möjligheten till ekonomiska 
medel kan från i år ansökas om från 
nationell nivå. Hoppas att det här kommer 
att leda till att fler kyrkor kan hållas öppna 
under dagtid.
Kyrkomötet var i år ganska intensivt även 
om det inte var några kioskvältarfrågor 
som kyrkohandboken förra året. 
Men det blev en del långa debatter 
om konfessionella friskolor, om 
Johannelunds prästutbildning, om fri för-
samlingstillhörighet och om böneutrop.
Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen



 

Kyrkodag för  
Lunds stiftskrets 
i Dalby den 7:e 
oktober 2018.

5

Efter den givande och 
välbesökta högmässan kl. 10 
berättade kyrkvärden Anna-
Maj Andersson om Dalby 
kyrkas historia. Det var c:a 
20 deltagare som anmält 
sig. Även om det var blåsigt 
sken solen, därför blev det 
inte drygt att ta del av ortens 
kyrkohistoria. Biskop Egino, 
som var hela Nordens förste 
biskop hade just Dalby som 
sitt säte.
I församlingsgården bjöds 
vi på smörgåstårta och 
cider samt kaffe och 
kaka. Vi fick sedan en 
intressant redogörelse för 
församlingens verksamhet.  
Kyrkorådets ordförande, 
Lars Andersson berättade om en 
levande församling.  Utmärkande var 
en livlig körverksamhet med både barn, 
ungdomar och många vuxna engagerade.
  En av stiftskretsens medlemmar hade 
fört fram ett förslag, att vi borde delta 
i sjuttioårsdagen av den fruktansvärda 
Kristallnatten. Mötet ställde sig positivt 
till detta. Vi fick också information från 
vårt ombud i stiftsstyrelsen som tillika 
är invald i Domkyrkorådet för Lunds 
domkyrka. Slutligen delgavs något inför 
det kommande kyrkomötet.

Vi ser våra kyrkodagar som ett enkelt 
sätt att nå ut med information till våra 
medlemmar och samtidigt ett tillfälle 
att bjuda in nya som kan bli intresserade 
av vårt arbete för en levande kyrka. 
Dessutom är det gott att få fira gudstjänst 
tillsammans.

Alve Svensson
Ordförande i 
stiftkretsen 

Kyrkodag för Lunds stiftskrets
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Hitta din kontakt i stiftskretsarna

Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
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
Torbjörn Arvidsson, Luleå stift
torbjorn.arvidsson@crossnet.se
Anders Novak, Stockholms stift
anders.novak@comhem.se

Våra ledamöter i kyrkomötet:

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, 076 - 051 87 00
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, 070-375 76 44
alvesvensson@hotmail.com

Skara
Björn Rubensson, 072-704 11 91
bjornrubenson@gmail.com

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6  
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Moni Höglund, 070 - 591 69 32
monih@telia.com

Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.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.



Välkommen till Ordförandekonferens 26/1 2019
Stiftskretsarnas ordförande eller annan representant för stiftskretsarnas styrelser hälsas 
välkomna till en konferens tillsammans med Förbundsstyrelsen.
Strategi för vårt arbete under kommande mandatperiod.

Tid: Lördagen den 26 januari 2019 kl. 10.00 – 15.00
Plats: Sankta Birgittakyrkan, Knivsta
Anmälan senast 16/1 till: Bertil Olsson tel. 070-675 46 46 eller 
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
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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
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Lars Palo, Luleå stift
lars_palo@bredband.net 
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com 
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@kristdemokraterna.se 

Ersättare
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
susanne.e.clarke@arvika.se 
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Christopher Dywik, Växjö stift
christopher.dywik@kristdemokraterna.se
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com

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



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 363 44  LAMMHULT

www.enlevandekyrka.se

Kallelse och inbjudan  
förbundsstämma!

Lördagen den 11 maj 2019 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.
En ny förbundsordförande ska utses då Bertil Olsson meddelat att han inte står 
till förfogande.
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, Per Larsson, Linköpings stift och Mikael Svensson, 
Göteborgs stift.
Ersättare är: Helena Klahr Fast, Skara stift och Stig-Arne Persson, Karlstads stift.


