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Nu måste vi tillsammans i vårt förbund 
börja forma tankar kring våra valfrågor 
2017.

Att vi vill verka för en levande kyrka, där 
Kristus får vara vår uppståndne och levande 
Herre, är utgångspunkten.

Men på vad sätt konkretiserar vi detta i vårt 
valmaterial? Vi kan inte splittra oss genom 
att ange många olika frågeställningar i 
ett valmaterial. Väljarna måste kunna 
identifiera något konkret som vi står 
för. Kanske kan vi sammanfatta det i 
bokstäverna FEM.

FAMILJEN – familjens betydelse för 
trosöverföringen var redan aposteln Paulus 
medveten om, när han skriver till sin 
lärjunge Timoteus om den tro som dennes 
mor och mormor fört över till honom. 
Satsningar där hela familjen involveras 
måste prioriteras i kyrkliga sammanhang, 
istället för den individualisering och 
kategorisering som vårt samhälle lider av 
och som kyrkan i mångt och mycket har 
anammat.

EKUMENIK – Svenska kyrkan har sedan 
Nathan Söderbloms dagar räknats som en 
brobyggarkyrka, då det stora ekumeniska 
mötet 1925 i Stockholm blev inledningen 
för mycket av det ekumeniska arbetet. I 
dag har Svenska kyrkan i mycket tappat 
den rollen, då kyrkoledningen i stället för 
att lyssna på andra vill gå före och tycker 
att det är de andra som ska följa efter. Men 
om vi menar att Kyrkan är Kristi kropp kan 

det inte gå åt olika håll utan måste verka för 
samsyn i alla väsentliga frågor.

MÄNNISKOVÄRDET – Den kristna 
traditionen har stått upp för varje 
människas absoluta och lika värde. I vår tid 
relativiseras ofta människors unika värde i 
samhällsdebatten (liksom på 1930-talet). 
Och detta sprider sig också in i kyrkliga 
kretsar. Vågar inte Kyrkan stå upp för varje 
människas unika värde, så blir hon en del 
av den samhällsutveckling som till sist leder 
till civilisationens upplösning.

Kan vi koncentrera våra stora valfrågor 
i FEM – Familjen, Ekumeniken och 
Människovärdet, så tror jag att många 
upptäcker att vi har något unikt att 
komma med.

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Nyligen kom beskedet från en äldre svensk-
amerikansk släktning att hans hustru 
avlidit, nära 90 år gammal. De träffades för 
70 år sedan och stod varandra bi allt sedan 
dess.  Efter att ha blivit bekanta i anslutning 
till en gudstjänst de gemensamt firade, när 
han var i flottan i Kalifornien, valde de kort 
senare att förlova sig. Universitetsstudierna 
avslutades innan vigselgudstjänsten firades, 
han då 22 år och hon 24. 

Trofastheten dem emellan var enorm och 
makens uppskattning av sin hustru, i ord 
och handling, överväldigande. När hon 
drabbades av demens och hennes fysiska 
krafter avtog sparade han ingen möda i att 
vårda och ta hand om sin hustru. Det ville 
han göra själv, så långt det någonsin gick.

Deras goda äktenskap välsignades aldrig 
av barn. Så blev i stället hennes sju 
brorsbarn som deras egna, eller snarare 
att det barnlösa paret fick fungera som 
extraföräldrar eller ytterligare morföräldrar 
för dessa efterlängtade barn som fick 
sin grundskoleutbildning i form av 
hemundervisning.

När den nyblivne änkemannen - i 
begravningsgudstjänstens agenda, i en 
e-posthälsning till släkten i Sverige och i 
vårt telefonsamtal - skildrar sin hustrus liv 
och deras långa äktenskap formulerar han 
den kristna uppståndelsetrons språk. 

Hustruns lutherska trosvandring, hennes 
kärlek till och förlitan på Guds Ord och 
Bibeln, beskrivs på ett rakt, rättframt och 
träffsäkert sätt, allt inkännande och med 
värme, detta av maken, en pensionerad 
professor i elektronisk ingenjörskonst. Som 
lekman sätter han ord på och målar bilder 

av den kristna trons hoppfulla ord om det 
eviga livets gåva hos Gud själv, detta på 
ett sätt som inte står efter vad den mest 
erfarne själasörjare förmår förmedla till sin 
församling.

Allt jag fått ta del av har sin utgångspunkt 
i en djup och innerlig förtröstan på den 
uppståndne Jesus Kristus. Övertygelsen 
och vissheten om att få återse sin älskade 
igen är en självklar utgångspunkt. Det blir 
snart, säger han, när vi talas vid per telefon. 
Jag påminner om Lina Sandells svenska 
psalm ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”.

Mer och mer inser jag att det är 
påskhögtidens händelser och budskap som 
är själva grunden i det vår käre svensk-
amerikanske släktning bär inombords och 
förkroppsligar, förmedlar i skrift och tal 
om sin nu hemgångna älskade fru - om 
Herren Jesus Kristus, som ger oss den 
heliga måltiden till syndernas förlåtelse 
på skärtorsdagen, tar på sig våra brister 
och offrar sig för Dig och mig på korset, 
med sitt eget liv, på långfredagen, till sist 
besegrar ondskans och dödens makt 
genom uppståndelsen på den tredje dagen, 
påskdagen, samt finns nära oss i livets alla 
stunder, det annandagen berättar om.

Lennart Sacrédeus, ordförande Västerås 
stiftskrets inom Kristdemokrater för En 
levande kyrka (KR) och ledamot av Svenska 
kyrkans nationella revisionsgrupp.

Påskhögtiden



Liten rapport från kyrkostyrelsen
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Det har inte varit några större frågor som 
kyrkostyrelsen har behandlat vid de senaste 
sammanträdena. Det har mest handlat om 
information. En om ekumeniken och en 
om kommunikation via sociala medier 
i Svenska kyrkan. Men kyrkostyrelsen 
fattade beslut i tre frågor som kan vara bra 
att veta.

Kyrkohandbokens arbete har förändrats 
något och vi beslöt att kyrkostyrelsens 
arbetsutskott ska utgöra ny ledning av 
arbetet samt att flytta fram beslutet om 
kyrkohandboken till kyrkomötet 2017 med 
ibruktagande 2018. Slutförslagsgruppen 
liksom referensgruppen ska finnas kvar 
med olika uppgifter, slutförslagsgruppen 
ska komma fram till de konkreta 
ändringarna i förslaget och referensgruppen 
ska kunna kommentera och föra dialog 
mellan arbetet med kyrkohandboken och 
kyrkomötesgrupperna.

Kyrkostyrelsen beslöt att öka arbetet 
i mellanöstern precis som Margareta 
Viklund motionerade om i flera år och fick 
då som svar att det görs tillräckligt mycket 
arbete för våra medsyskon i mellanöstern, 
men nu visar det sig att så inte är fallet utan 
vi behöver öka arbetet betydligt - och det 
var ju det Margareta sa. Nu blev det så, 
äntligen.

En fråga som vi också har haft uppe 
handlar om vi som kyrka ska ägna oss åt 
flyktingförläggningar och hjälpa till med 
det som Bert Karlsson håller på med. Vi 
beslöt att titta lite närmare på den frågan 
eftersom Migrationsverket har hört av sig 
till Svenska kyrkan om just det. Vi beslöt 
så här: ”Att uppdra åt generalsekreteraren 
att utveckla en stödfunktion på nationell 
nivå som bistår stiften i deras stöd till 

församlingarna i arbetet med asylsökande 
och flyktingar. Uppdraget ska genomföras 
efter samråd med stiften.”

Informationen om ekumenik handlade 
mest om hur ekumeniken sett ut historiskt 
och hur den ser ut idag. Det var inte tal om 
något nytt utöver det nya kapitlet i KO som 
vi har beslutat om i kyrkomötet. Däremot 
var frågan om kommunikation väldigt 
intressant. Vi fick en genomgång av vilka 
sociala media vi finns med i, vad som är 
på gång och vilken stor genomslagskraft 
sociala medier har idag. Det påpekades 
för oss att det är viktigt att vi använder oss 
av sociala media och betraktar det som 
en självklar del av vår kyrka. Det gäller 
Facebook och Twitter, men Instagram, som 
används av barn och ungdom, är på väg 
fram och det är viktigt att vi får församlingar 
att förstå värdet av dessa medier och 
använda dem klokt och mycket. Vi lever i 
en annan värld idag. Mötet är inte längre på 
kyrkbacken, som det hette förr, idag är de 
sociala uttrycken lika mycket digitala som 
analoga och det får vi inte missa.

Kalle Svensson 
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen



Ordförandekonferens
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Den 24 januari träffade Förbundsstyrelsen 
representanter för stiftskretsarna på 
Sunnersta Herrgård utanför Uppsala. Två 
huvudpunkter diskuterades 1) Samråd i 
namnfrågan 2) Valfrågor att driva inför 
nästa kyrkoval.

Efter samrådet fattade Förbundsstyrelsen 
enhälligt beslut om att föreslå 
Förbundsstämman att inte fatta något nytt 
beslut i namnfrågan. Förbundsstyrelsen 
menar att det går att leva med ett officiellt 
namn på Förbundet och ett något 
annorlunda namn på valsedlarna. Båda 

varianterna finns ju med i vår nuvarande 
logga.

Vid samtalet om frågor inför kommande 
val, fylldes tavlan snabbt av förslag på 
frågor som vi anser att är viktiga för vår 
kyrka. Men samtalet mynnade ganska snart 
ut i ett behov att hitta tre till fyra frågor som 
ska vara återkommande i valmaterialet. Ett 
budskap uppsplittrat i många olika frågor 
gör att vi blir otydliga i väljarnas ögon. En 
variant av koncentration och tydlighet är 
skissat i ”Ordföranden har ordet” i detta 
medlemsblad.

Den 28 april till 2 maj åker 
kyrkomötesgruppen, Förbundsstyrelsen 
och ordförandena i stiftskretsarna på en 
Studieresa i Östra Tyskland. Vi kommer 
att besöka ett flertal av de orter som är 

förknippade med Martin Luther och 
reformation, som Eisleben, Wartburg, 
Erfurt, Leipzig och Wittenberg. Vi kommer 
att få sakkunnig guidning av kyrkoherde 
Carl-Magnus Adrian, S:t Pauli, Göteborg.

Resa i Lutherland

Lennart Sacrédeus, Torbjörn Aronson, Lars-Erik Prosén, Sten Johansson och Ewonne Eksmyr Göransson



Förslag till dagordning vid förbundsstämman 
den 18 april 2015

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av stämmofunktionärer
3.  Godkännande stämmans behöriga utlysande
4.  Fastställande av dagordning
5.  Fastställande av röstlängd
6.  Verksamhetsberättelse 2014
7.  Ekonomisk redovisning 2014
8.  Revisorernas berättelse 2014
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör för år 2014
10.  Beslut med anledning av 2014 års Förbundsstämmas 
 uppdrag i namnfrågan
11.  Fastställande av styrelsens storlek
12.  Val av ordförande på ett år i styrelsen
13.  Val av övriga ledamöter för två år
14.  Val av övriga ledamöter för ett år
15.  Val av ersättare i styrelsen för ett år
16.  Val av två revisorer och två ersättare för ett år
17.  Val av valberedning
18.  Beslut om medlemsavgift 2017 (FS förslag 40:-)
19.  Beslut om budget 2015 och plan 2016-2017
20.  Beslut med anledning av motioner
21.  Övriga frågor
22.  Stämman avslutas

Förbundsstämma
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Förbundsstyrelsen
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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, Förbundskassör
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare för-
kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

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, 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
Sten Johanson, 070-745 15 11
stenprost@telia.com
Skara
Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com

Stockholm
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@kristdemokraterna.se
Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
Växjö
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

Hitta din kontakt i stiftkretsarna



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

www.enlevandekyrka.se

Program:
09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45  Mässa: Lars B Stenström
10.30  Stämmoförhandlingar
12.00  Lunch
12.45  Anförande av Svante Fregert, chef-
 redaktör för Kyrkans Tidning
13.30  Fortsatta stämmoförhandlingar
14.45  Kaffe/te
16.00  Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 8 april
till Bertil Olsson, Tel. 070-675 46 46 E-post: 
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Gärna SMS eller E-post.
Glöm inte att meddela om du har behov av 
speciell kost!

För frågor, meddelanden eller speciella  
önskemål går det bra att kontakta
Iris Denstedt-Stigzelius, som står för  
arrangemanget på plats.
Tel. 018-34 14 10, Mobil 0705-17 60 31.

Välkommen
Förbundsstämma 2015!

Lördagen den 18 april 2015 klockan 9.00 – c:a 16.00
Plats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna

Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred. –lörd. 
Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastas respektive stiftskrets.


