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Svenska Kyrkan är en hörnsten i Sveriges 
historia, våra svenska traditioner är djupt 
förankrade i kristendomen. Att få vara med 
och kunna påverka riktningen i Svenska 
Kyrkan är spännande. Att kunna referera till 
bibelord i varje beslut som tas, borde kunna 
tas för givet. I annat fall så ska det ha en 
logisk förklaring. Politiska ideologier som 
är med och styr över Svenska kyrkan utan 
bibelreferens, kan fortfarande ha nobelt 
innehåll, men bör tålas att ifrågasättas.
Öppenheten med intentionerna i styrandet 
av Svenska Kyrkan borde vara vid. 
Läs 1 Johannesbrevet 4:1-6.: Mina kära, 
sätt inte tro till alla andar utan pröva om de 
kommer från Gud, ty många falska profeter 
har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande 
som är Guds: varje ande som erkänner att 
Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt 
är från Gud, men den ande som förnekar 
Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists 
ande, som ni har hört skall komma och som 
redan nu är i världen. Men ni, mina barn, 
är från Gud, och ni har besegrat de falska 
profeterna, ty han som är i er är större än 
han som är i världen. De kommer från 
världen, och därför talar de som världen, 
och världen lyssnar på dem. Men vi kommer 

från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar 
på oss; den som inte kommer från Gud, han 
lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan 
sanningens ande och villfarelsens ande.
Här har vi Kristdemokrater för En levande 
kyrka en viktig roll. 
Vi har en resa framför oss som kanske 
kan verka turbulent innan vi kommer 
ovanför molnen men därefter kan vi öka 
hastigheten, precis som när man flyger 
ett plan.

Susanne Engstad Clarke 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Ny ordförande och 2:e vice i KR-förbundet

Valberedningens förslag 
gick igenom på alla punkter 
vid val av förbundsstyrelse, 
något som framgår av 
adresslistan längst bak i 
detta medlemsblad. 
 
Nya förbundsordföranden 
Susanne Engstad Clarke 
från Arvika i Karlstads stift 
presenterar sig i numrets 
ledare. Bilder finns med från 
avtackningen av avgående 
förbundsordföranden Bertil 
Olsson, Växjö stift, och 2:e 
vice Marianne Kronbäck, 
Göteborgs stift, den senare 
efterträdd av kantorn Nils-
Gunnar Karlsson från Eksjö 
i Linköpings stift.



Mazirbe Saldus

Studieresa till Lettland
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Den gemensamma resan börjar i 
Nynäshamn  Därifrån ska vi åka Stena 
Lines färja över Östersjön till staden 
Ventspils på västkusten i Lettland.  Resan 
börjar på kvällen och vi kommer fram 
nästa morgon kl 7. Med resenärer är ca 25 
manliga långtradarchaufförer. 
Väl framme är det dags för en timmes 
bussrundtur med en glad och trevlig 
guide. Under turen ser vi kyrkor från fyra 
samfund; ortodox, luthersk, katolsk och 
baptistisk. Vi får veta att Ventspils fick status 
som stad 1348 och har 40 000 invånare. Det 
är en hamnstad och genom den slingrar sig 
en flod vid namn Venta. 
Vår färd går vidare med bussen mot ett 
mindre samhälle, Mazirbe där vi ska 
besöka den lutherska kyrkans retreatgård. 
Oftast är vägen rak och fin men vi får 
också uppleva det motsatta med plötsliga 
gupp genom långa sträckor med tallskog 
på ömse sidor. Naturen påminner här om 
den gotländska. Nästan framme smalnar 
vägen av betydligt och vi frapperas av hur 

duktig chaufför vi har, som så galant kan 
klara av att köra oss ända fram.
Vi blir varmt välkomnade av pastor Karlis 
Irbe. Han är klädd i en svart fotsid klädnad.
Retreatgården är från 1700-talet, väl 
underhållen med en stor sal med porträtt 
av Luther och en stor tavla med Jesus och 
Petrus avbildad. Inom stiftgårdsområdet 
finns två nybyggda hus där en del av 
oss blir inkvarterade. Resten bor i själva 
retreatgården. I dess källare finns också 
ett mycket fint kapell som rymmer ca 20 
personer. Intill den stora salen i stiftsgården 
finns matsal och kök. Där får vi avnjuta 
flera goda måltider. 
Pastor Karlis undervisade oss under ett 
rejält pass där vi fick mycket fakta om den 
lettiska kyrkan och landets historia. Landets 
invånarantal är 2 ca miljoner. Den lettiska 
kyrkan består av tre stift och är indelad i 16 
kontrakt. Reformationen inträffade 1522 
och den förste lutherske biskopen hette 
Meinhard. 1694 kom så den första lettiska 

Studieresa till Lettland - med Kristdemokrater för En 
levande kyrka 26/4 – 1/5 2019



Prosten Karlis Raimonds Mezins Svenska muren i Riga
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bibeln till av Ernst Glück. Registrerade 
Lutheraner är 700 000, Romerska 
Katoliker 500 000 och Rysk Ortodoxa 
370 000. Vi blir upplysta om att de olika 
lettiska kyrkorna har goda relationer med 
varandra. På kvällen samma dag går vi till 
kyrkan som ligger några hundra meter från 
retreatgården. Däremellan ligger det hus 
där Karlis och hans fru och tre barn bor.
Nästa dag som är söndag firar vi mässa 
tillsammans i samma kyrka. Orgeln är ”inte 
i form” enligt Karlis och musiken sköts av 
hans hustru som spelar gitarr och hon leder 
oss också i vacker sång. Vi växelsjunger 
långa partier, där ett av barnen sjunger före. 
Det är rörande fint även om vi bara kan 
en bråkdel av språket. Våra präster Alve 
Svensson, Bertil Olsson och Karl-Gunnar 
Svensson tjänstgör också.
Efter söndagsmiddagen måste vi åka 
vidare från denna rofyllda plats. Färden 
går mot huvudstaden Riga. Vi får bo på 
ett Wellneshotell nära floden Daugava 
i två nätter. Det blir guidning av en 
svensktalande lettisk kvinna (hon har bott 
i Sverige i 13 år och är nu tillbaka i Riga) Vi 
får se och höra mycket om de olika kyrkorna 
i staden men även bekanta oss med de 

olika epokerna som syns i arkitekturen på 
byggnader. Apropå arkitektur så utmärker 
sig det stora biblioteket som byggdes 2014 
vid Daugavas strand. Vi får också mycket 
egen tid att uppleva staden. De flesta av oss 
(tror jag) såg Frihetsmonumentet med dess 
tre stjärnor som en kvinnofigur håller upp i 
skyn. Monumentet uppfördes 1935.
Efter två fina dygn i Riga beger vi oss 
åter ut på landsbygden. Vi är nu på 
väg till vårt sista resmål som är staden 
Saldus. Här ska vi bo på en Bibelskola, 
som startades i början på 1990-talet, när 
nuvarande ärkebiskop Janis Vanagas var 
församlingspräst i Saldus. Nuvarande 
direktor Mac. Raimonds Mezins berättar 
om hur skolan arbetar med undervisning 
för aktiva församlingsmedlemmar.  
(Prästutbildningen sker vid kyrkans eget 
teologiska fakultet i Riga).
På morgonen den 1/5 åker via till Ventspils 
och tar färja tillbaka till Nynäshamn.
Både Mazirbe och Saldus ligger i Liepaja 
stift, där svenskfödde Hans Jönsson är 
biskop. Tyvärr fick vi inte träffa honom, då 
han var i Sverige när vi var i Lettland.
Marianne Kronbäck
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Sankta Klara i Stockholm - en levande kyrka

På medeltiden fanns här i 300 år ett 
kloster i gamla Stockholms stads utkanter, 
på Klarabacken. Under Gustav Vasas 
hårdhänta reformation ”råkade” det 
brinna – och en ny kyrka, den nuvarande, 
byggdes under 1500-talets andra hälft.
På 1970-talet föreslog dåvarande 
stockholmsbiskopen Ingmar Ström att 
kyrkan skulle omvandlas - till ett badhus. 
Kyrkorådet gick emot och satte stopp för 
dessa utsvävningar. 
Idag är Sankta Klara kyrka, mittemot 
Centralstationen i Stockholm, en av 
landets mest levande församlingar.
Om hur det gick till - samt prästen 
och missionären Carl-Erik Sahlbergs 
avgörande roll att vända utvecklingen i den 
riktningen - berättade på ett levande och 
personligt sätt prästen vid S:ta Klara kyrka, 
Nils Lidskog, vid KR:s förbundsstämma i 
Knivsta den 11 maj. 
Lidskogs spännande budskap om en kyrka 
som vill växa, kan sammanfattas i några 
punkter:
1. Alla är välkomna, men inte allting. 

Här finns en öppen ytterdörr, men 
också en innerdörr för att hålla 
värmen.

2. Bryr sig om alla människor och 

omvärlden. Ifall kyrkan vill bara 
nå de fina, blir det inte fint nog för 
dem. Verksamhet för missbrukare, 
prostituerade och asylsökande. 
Malcolm Hamilton, företagare och 
finansman, skapade ”Klara kyrkas 
grannar”. 

3. Kärleksfull gemenskap. Bildandet av 
S:ta Klara kyrkas vänner.

4. Sätter Jesus i centrum. Jesus gör 
skillnaden, gör Gud tydlig och klar.

5. Lever ett rent och helgat liv. Talar 
gott om varandra, inte förtal eller råa 
skämt, inga sexuella trakasserier.

6. Söker Gud i bön.
7. Beroende av Gud.
8. Tar sig an framtidsfrågor - som 

ökat frivilligarbete (grunden i den 
EFS-förening som driver kyrkan) 
samt verksamhet för konvertiter. 
Man behöver ej åka utrikes för att 
missionera. 

Till sist riktades en uppmaning till även 
KR att ta initiativ till att S:ta Klara blir en 
pilotförsamling i Svenska kyrkan för fritt 
församlingsval.  
Lennart Sacrédeus



7

Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
susanne.e.clarke@arvika.se 

1:e vice ordförande
Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com

2:e vice ordförande
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Lars Palo, Luleå stift
lars_palo@bredband.net 
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift
m.kronback@gmail.com
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@kristdemokraterna.se 

Ersättare
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Christopher Dywik, Växjö stift
christopher.dywik@kristdemokraterna.se

Adjungerade
Jarl Nordström, Förbundskassör
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A,  
193 34  SIGTUNA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@hotmail.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare 
för kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

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:



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

www.enlevandekyrka.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
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
Torbjörn Arvidsson , 070 - 528 23 51
torbjorn.arvidsson@crossnet.se

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

Hitta din kontakt i stiftskretsarna


