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Ordföranden har ordet
Tid att påbörja valarbetet!
Vid Förbundsstämman i Knivsta tog vi
avstamp inför 2017 års kyrkoval. Vi antog
där en verksamhetsplan som innehåller
våra prioriterade frågor inför valrörelsen.
Den delen av verksamhetsplanen finns på
annan plats i detta medlemsblad.
Det är nu arbetet måste påbörjas ute i
stiftskretsarna för att värva medlemmar
och kandidater till våra valsedlar. LarsErik Prosén lanserade en bra slogan under
förbundsstämman: ”Värvar vi våra vänner,
vinner vi valet”. Vi är ca 1000 medlemmar
i förbundet. Om varje medlem värvar 50
röster, så får vi fler röster än valet 2009,
då förbundets kyrkomötesgrupp var som
störst. Det är alltså inte en omöjlig uppgift
att på nytt få de 18 mandaten i kyrkmötet
som ger oss både en ordinarie plats och en
ersättarplats i kyrkostyrelsen.

Hör av dig till kontaktpersonen i din
stiftskrets om du vill engagera dig i
valrörelsen. Det är nätverket ut i stiften som
kan ge den bredd på våra valsedlar som
bidrar till ökningen av vårt röstetal. Men
kom ihåg att verka för levande församlingar,
just där vi finns och i de uppgifter vi har. Det
är det viktigaste målet för vår verksamhet.
Att verka för Kristi Kyrka i vårt land och för
människors frälsning är den uppgift vi alla
står i enligt Jesu befallning: ”Gå ut och gör
alla folk till lärjungar”. Och kom ihåg löftet:

Det är stiftskretsarnas nomineringskommittéer/styrelser som har ansvaret
att ta fram namn till valsedlarna till
kyrkomötet och till stiftsfullmäktige. När
det är möjligt bör vi också ställa upp i valen
till kyrkofullmäktige. Där är varje medlem
viktig. En valsedel till kyrkofullmäktige
behöver inte innehålla många namn.
Det är viktigt att vi syns i de lokala valen.
Det genererar ofta röster också i valen
till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. En
valsedel lokalt för vår nomineringsgrupp
ger igenkänning till valsedlar för stift och
kyrkomöte.

”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Om man istället väljer att samverka i en
lokal nomineringsgrupp är det viktigt att

Bertil Olsson
Förbundsordförande
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man använder ett lokalt namn och inte
ställer upp under en beteckning som finns
på stifts- eller riksnivå. Att POSK sedan
räknar alla lokala grupper som sina får
stå för dem, men ställ aldrig upp under
beteckningen POSK om du vill verka för
vårt program.

Ansvarig utgivare: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Redaktionskommitté: Bertil Olsson, Lars-Erik Prosén
Marianne Kronbäck och Lennart Sacrédeus

Rapport från kyrkostyrelsen
Just nu håller vi på med att sammanställa
de skrivelser som ska läggas fram till
kyrkomötet i höst. Den största av dem
är ”Gemensamt ansvar – Fastigheter,
kyrkor och utjämnings- system”. De två
frågor som diskuteras mest från denna
skrivelse är den nya möjligheten som
kyrkostyrelsen får att kunna ta över
överblivna kyrkor. Tanken är att det
endast ska ske i undantagsfall och bara om
stiftet och pastoratet frågar efter det och
om alternativet är rivning eller försäljning.
Det handlar om vårt kulturansvar som
staten ersätter oss för. Vi har samtalat om
risker och alternativa lösningar, men har
ännu inte hittat ett bättre förslag än det
som ligger. Den andra frågan handlar om
att göra om utjämningssystemet som i dag
har två parametrar, bl a ytbidrag beroende
på hur stor areal det finns i stiftet. Istället
ska det bli 6 parametarar där ytbidraget
tas bort och istället införs en parameter
för barn och ungdom, samt en diakonal
parameter. Tanken är att ge resurser till de
församlingar som ökar sin befolkning och
behöver utöka sin verksamhet. Vi kan inte
göra så mycket åt urbaniseringen, men vi
måste anpassa oss, så att vi ger möjlighet
till satsningar där det behövs diakonalt och
för nästa generation. Ett utjämningssystem
måste vara så generellt, jämlikt och rättvist
som är möjligt. Nu är det ju så att det här är
en skrivelse som kyrkostyrelsen lägger till
kyrkomötet vilket innebär att möjligheterna
att reagera och tycka annorlunda ligger helt
och fullt i våra händer. Det är kyrkomötet
som ska fatta beslutet och vår uppgift, om
vi tycker annorlunda, är att skriva motioner
om det till kyrkomötet. Det är bara att läsa
på, tycka till och skriva motioner.

Ännu en skrivelse som kommer till
kyrkomötet 2016 är ”Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan.” Där gör vi ungefär
samma överenskommelse som vi redan
tidigare har haft med Missionskyrkan. Men
vi har förtydligat frågorna om barndop och
om realpresens i nattvarden vilket framför
allt tidigare Baptistkyrkan ska fundera
vidare på, men det ska inte påverka denna
överenskommelse.
En fråga som togs upp handlade om
problemen på utbildningsinstitutet och
vi pratade en hel del om det. Kyrkans
Tidning har gett en bild och den stöds av
ytterligare vittnen, men det finns två bilder
med vittnen från båda håll. Den motbild
som vi fick var att utbildningsinstitutet har
startproblem, vilket man har räknat med
eftersom vissa saker ”sitter i väggarna”.
Därför har man tillsatt en skyddskommitté
under HR-chefen. Man har också med
personal och fack tagit fram planer för
hur utbildningen ska kunna förbättras
och formas som det är önskvärt. Det är ett
arbete som sker och det går bra enligt den
rapport vi fick redovisat för oss. Det finns
individuellt stöd och grupputveckling.
2017 kommer en uppföljning av hela
arbetet inklusive kvalitetsuppföljning. Man
menar också att en hel del övergångsregler
har varit problematiskt för vissa studenter.
Kyrkostyrelsens arbetsutskott fattade beslut
om fortsatt bidrag för flyktingarbetet med
60 mkr per år 2017-2019 som tas upp vid
kyrkostyrelsens sammanträde i juni. Det
kommer då att vara en del av budgeten.
Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt
ledamot av Kyrkostyrelsen
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Förbundsstämman i Knivsta:
Familj, ekumenik och människovärde
Att verka för levande församlingar med ett
rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv står i
fokus för Kristdemokrater för en Levande
kyrka (KR). Verksamhetsplanen för
kyrkovalet 2017 lyfter fram att en levande
kyrka berör hela familjen, verkar för Kristi
kyrkas enhet, står upp för alla människors
unika, lika och okränkbara människovärde
samt har ett levande kyrkomusikaliskt liv.
Valbudskapen slogs fast av förbundsstämman i Knivsta, med deltagande från
förbundets olika stiftskretsar runtom i
Svenska kyrkan. Utöver en god stämning
och smidiga förhandlingar ledda av
Karl-Gunnar Svensson, gruppledare i
kyrkomötet och ledamot i kyrkostyrelsen,
kunde ombuden även glädjas över växande
medlemstal i KR-förbundet, detta för tredje
året i rad.
– Inriktningen på familjen, ekumeniken
och människovärdet, allt grundat i Svenska
kyrkans evangelisation, mission och
diakoni, betyder att vår nomineringsgrupp
för levande församlingar lämnar viktiga
bidrag för kyrkans framtidskurs.
Det säger omvalde ordföranden, prästen
Bertil Olsson från Växjö stift. Han
fortsätter att leda nomineringsgruppen
Kristdemokrater för En levande kyrka
(KR), företrädd nationellt
i kyrkomötet med tolv
ledamöter samt en ordinarie
plats i kyrkostyrelsen. Han
tillägger:
– Familjen är såväl kyrkans
som
samhällets
mest
grundläggande
enhet.
Inom familjen förmedlas
4

den kristna tron, människosynen,
värderingarna och livsstilen från generation
till generation, från föräldrar till barn.
– Denna trosförmedling i hemmet,
med församlingens stöd, utgör själva
grundbulten för Svenska kyrkans syn
på barndopet som den vanligaste och
traditionella vägen in i kyrkan.
– Då är det märkligt hur lite fokus
som läggs på familjen i kyrkans
församlingsstrategi och opinionsbildning,
säger förbundsordföranden Bertil Olsson,
mångårig ledamot av kyrkomötet samt
hemstiftet Växjös stiftsfullmäktige och
stiftsstyrelse.
Han tycker också att Svenska kyrkan måste
återta sin historiskt viktiga ekumeniska
roll i landet och internationellt som en
brobyggarkyrka:
– Svenska kyrkan kan återvinna och stärka
sin ekumeniska och internationella roll
genom att agera mer för att stödja förföljda
kristna trossyskon runtom i värden,
drabbade inte minst av våldsverkande
muslimska jihadistgrupper.
Det blev förnyelse och föryngring på
ersättarsidan i förbundsstyrelsen. Nyvalda
blev Kirsi Minkkinen från Värsås utanför

Skövde i Skara stift (efter avsägelse från
Jessica Rytter, Skara stift) som 3:e ersättare,
Cecilia Engström från Helsingborg i Lunds
stift, 4:e ersättare, samt Sven Påfvels från
Leksand i Västerås stift, 5:e ersättare.
Omvalda som ordinarie ledamöter
blev Torbjörn Aronson, Uppsala stift,
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift, Lars
B Stenström, Strängnäs stift, samt Max
Fredriksson, Luleå stift.
Övriga
ordinarie
ledamöter
i
förbundsstyrelsen som kvarstår - då deras
mandatperiod går ut först 2017 - är LarsErik Prosén, Uppsala i Uppsala stift, UllaBritt Sundin, Själevad i Härnösand stift,
Katarina Åkesson i Hyltebruk i Växjö
stift samt Nils-Gunnar Karlsson, Eksjö i
Linköpings stift.
Kvarstår som ersättare gör Bo Herou,
Tomelilla i Lund stift, Stig-Arne Persson,
Välberg i Karlstad stift, samt Ewonne

Ekmyr Göransson, Stockholms stift.
Efter riksstämman för Kristdemokrater
för En levande kyrka (KR) gav
förbundstyrelsen teologie och filosofie
doktor Torbjörn Aronson från Uppsala
samt
röntgensköterskan
Marianne
Kronbäck från Hallandsdelen av Göteborgs
stift förnyat förtroende som förbundets 1:e
och 2:a vice ordföranden.

Lennart Sacrédeus
Ordförande Västerås stiftskrets, ledamot av
Svenska kyrkans nationella revision.
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Valfrågor i kyrkovalet 2017
Förbundsstämman 2016 har fastställt nedanstående paroller 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 människans 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

Ersättare

Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu

1:e vice ordförande

Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se

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

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
Västersjö, 741 91 KNIVSTA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare
förkyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

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

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

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@kristdemokraterna.se

Västerås

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

Växjö

Lund

Bankgiro 822-1038
Alve Svensson, 076-636 54 53
alvesvensson@hotmail.com

Skara

Stockholm

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

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.

www.enlevandekyrka.se

