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Valfrågor 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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Kandiderar till kyrkomötet

Kandiderar till Stiftsfullmäktige

Anders Novak
Enligt min mening är kyrkans uppgift främst att 
vara en försvarare av det orubbliga och oändliga 
människovärde som gäller för alla födda. 
Vidare att vara ett försvar för alla svaga i samhället 
och att stå på deras sida som inte förmår föra sin 
talan. Så ska kyrkan värna flyktingar och invandrare, 
ensamkommande flyktingbarn, som kommer från 
outhärdliga förhållanden. Kyrkan ska våga vara kritisk 
mot samhällets och världens uppenbara och dolda 
omänsklighet såsom vår Herre Jesus Kristus var det! 

Agnetha Hilding Qvarnström
Kyrkans roll i samhället är viktig, både i det lilla och i 
det stora perspektivet. Dess roll, att förmedla tro och 
hopp samt sin värdegrund, både genom gudstjänstlivet 
och genom sina medlemmar i deras vardag, kan inte 
nog lyftas fram. Den gemenskap som kyrkan ger 
människor, oavsett ålder och bakgrund, i alla livets 
faser, är en annan viktig roll för kyrkan. Jag som aktiv i 
Svenska kyrkan vill genom ord och handling förmedla 
detta till andra.
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Kandiderar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Kandiderar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Kerstin Rossipal
En levande kyrka är för mig en varm och öppen 
kyrka där vi visar respekt för varandra och inte dömer 
varandra utan ser varandra som medmänniskor 
oavsett bakgrund och tradition. Det är en kyrka där 
orden Tro, Förlåtelse och Nåd är viktiga begrepp, 
en kyrka som ger människor en möjlighet att växa i 
kristen tro och gemenskap.
Tillsammans! Det är viktigt att hålla samman och 
betona det som förenar alla kristna i Svenska kyrkan, 
tron på Jesus Kristus. 
Att aktivt stödja människor i kris och katastrofer är en 
viktig diakonal uppgift, liksom att hjälpa människor 
i nöd ute i världen bl a genom Svenska kyrkans 
internationella arbete.

Pia Berkman
Kyrkan är en plats dit många vänder sig i kriser och 
sorg men och också i glädjefyllda stunder som dop, 
konfirmation och bröllop. 
Jag vill verka för vi ska få många fler frivilliga som 
genom sitt engagemang och tillsammans med kyrkans 
personal kan utveckla kyrkan. Vi lever i ett på många 
sätt stressat samhälle där kyrkan behövs för lugn, 
eftertanke och gemenskap. 
Kyrkan har också en viktig roll genom att stå för 
kristna värderingar. Att stödja flyktingar i olika delar 
av världen på olika sätt är därför en viktig uppgift.
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Kandiderar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Berith Jansson
Svenska kyrkans uppgift är att bevara kyrkans 
mångfald och att verka för en öppen och välkomnande 
kyrka och att tro på alla människors lika värde. 
Svenska kyrkan ska stå för det kristna värdet om 
kärlek och öppenhet. Församlingarna i Svenska 
kyrkan är viktiga i samhället med sina verksamheter 
i gudstjänster, undervisning och diakoni. 

Kyrkofullmäktige
Lokalt ställer vi upp med egna listor till kyrofullmäktige i följande 17 församlingar/pastorat 
inom Stockholms stift:

 » Botkyrka
 » Enskede-Årsta
 » Farsta
 » Gustav Vasa
 » Hedvig Eleonora
 » Huddinge
 » Hässelby
 » Högalid
 » Järfälla

 » Nacka
 » Oscars
 » Skärholmen
 » Solna
 » Sundbyberg
 » Vantör
 » Vällingby
 » Västerled
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Mångfaldsarbete har blivit ett populärt 
uttryck i många sammanhang, speciellt 
inom politiken. Då avser man etnicitet, 
kulturell bakgrund, sexuell läggning, 
religion m.m.
Inom Svenska kyrkan har vi en mångfald 
av annat slag som behöver bevaras. Under 
kyrkans historia har olika väckelserörelser 
berört människor och format deras sätt 
att leva i kyrkans gemenskap. Många av 
dessa kyrkokristna känner sig mer och mer 
främmande i vår kyrka idag. De har många 
gånger svårt att finna gudstjänster, som 
de känner sig hemma i och som ger dem 
andlig näring.
Kring 1990 slöts ett avtal med EFS, som 
innebar att EFS lekmannapredikanter 
prästvigdes, dock utan behörighet att 
inneha tjänster i Svenska kyrkans vanliga 
församlingar och regelbundet vigs präster 
för EFS med dessa villkor. Det har inneburit 
att EFS och dess lokala föreningar betraktas 
som en del av Svenska kyrkan. Detta har 
också betytt mycket för vår kyrka.
För att behålla mångfalden inom 
kyrkan borde det vara möjligt att sluta 
liknande avtal med andra inomkyrkliga 
organisationer, t.ex. ELM/Bibeltrogna 
vänner, Laestadianerna, Kyrkliga 
Förbundet, arbetsgemenskapen Kyrklig 
Förnyelse, OAS-rörelsen.
När det presenteras siffror på de som aktivt 
lämnar kyrkan, så nämns bara de som 
lämnar Svenska kyrkan därför att de inte 
tror och inte känner behov av att delta i 
kyrkans verksamhet. Det vore intressant att 
få upp en diskussion om varför många aktivt 

kristna lämnar Svenska kyrkan, antingen 
för att ansluta sig till annat samfund, eller 
bli ”utan församlingsgemenskap” därför 
att de inte längre känner sig höra hemma 
inom Svenska kyrkan.
Ett sätt att motverka denna utveckling 
vore att Svenska kyrkan genom 
överenskommelser, liknande EFS-avtalet, 
låter dessa grupper känna sig välkomna i 
Svenska kyrkans gemenskap. 
Nästan all kyrkosplittring genom historien 
har skett genom att ”majoritetskyrkan” inte 
förmått integrera nya andliga strömningar 
utan stött ut dem ur kyrkans gemenskap. 
Hade dåvarande påve insett vad Luther 
ville åstadkomma med sina 95 teser, så 
hade inte den delning som reformationen 
kom att innebära behövt ske. Hade Svenska 
kyrkan på 1800-talet tagit till sig den 
nyevangeliska väckelsen, så hade kanske 
många av dem som bildade ”fria samfund” 
stannat inom Svenska kyrkan, så som EFS 
och Bibeltrogna vänner gjorde.
Är det kyrkans uppgift att stöta ut dem som 
står för personligt andligt engagemang?
Givetvis inte!

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Valsedlar och valmaterial kan fås 
genom respektive stiftskrets:
Göteborg
Karl-Gunnar Svensson
076 - 677 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Härnösand
Birgitta Sedin
070 - 654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad
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
Bo Herou
070 - 836 53 25
bo.herou@enlevandekyrka.se

Skara
Helena Klahr Fast
073 - 929 50 11
helena.klahr@comhem.se

Stockholm
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
Sven Påfvels
076 - 812 51 95
sven.pafvels@kristdemokraterna.se

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

Visby
I Visby stift har vi inga kandidater.

Post till Förbundet: 
Kristdemokrater för En Levande Kyrka
c/o Bertil Olsson,  
Köpmannagatan 6
363 44  LAMMHULT
bertil.olsson@enlevandekyrka.se


