Medlemsblad nr 1 - 2014

i Svenska kyrkan

Påskens budskap
Ordföranden har ordet
Ordförandekonferens

Redaktörens rader
Ja, men ni har ju redan allt
Jag har en vän som är högskoleutbildad
marknadsförare med reklam och PR som
specialitet. Hon är anställd på en välrennomerad reklambyrå i Göteborg och arbetar där sedan många år . Företaget har
uppdrag för såväl svenska som utländska världsledande firmor inom skiftande
branscher.
Avgörande i vårt sammanhang är också
att hon äger en levande kristen tro och
är mycket engagerad i Svenska Kyrkans
arbete.Vid ett samtal oss emellan nyligen
frågade jag henne i förtroende utifrån
ovan beskrivna fakta och sin yrkeserfarenhet om hon kunde komma med ett
”gratisråd” vad gäller ett namnbyte på vår
nomineringsgrupp.

”Hjärtat” visar dessutom kontinuitet
bakåt- ”Ni har ju redan Hjärtat i loggan
sedan flera år”- och står för igenkänningsfaktorn . Hon rådde oss att inte införa
något nytt och okänt.
Ordet ”Hjärtat” går ju också lätt att utveckla ett program utifrån. – ”Jag vill
stryka under en viktig sak till” sa hon:”
Undvik att i namn el. förkortning antyda
någon som helst partipoltisk koppling.”
Jag tackade henne för råden vi fått .”Lycka
till” sa hon. ”Ni har ju redan allt!”
Vågar vi lita på professionell hjälp eller är
vi i detta sammanhang oss själva nog?
Göran Sagen
Redaktör

Efter att ha visat henne vår logga samt i
korthet beskrivit turbulensen kring vårt
försök att byta namn förra året säger hon
spontant: ”Ja , men ni har ju redan allt!”.
Jag frågade hur hon menade och hon svarade att : ”Hjärtat säger ju allt”. Hon utvecklade det genom att säga att denna bild
står för något som talar positivt till människor, är kort och kärnfullt samt bibliskt.

i Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Thérèse Engdahl
0734-35 40 68, therese.engdahl@enlevandekyrka.se
Redaktionskommitté: Göran Sagen, Bertil Olsson, Kristina
Töyrä, Lars-Erik Prosén och Lars-Ove Pettersson Stening.
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Ordföranden har ordet
Namnfrågan åter i fokus
Under halvåret som gått sedan kyrkovalet i september har ett omfattande arbete
skett med valutvärderingar, där hela vår
organisation har varit involverad. Sammanställningen av alla de synpunkter,
som kommit in till förbundsstyrelsen,
ger en tydlig fingervisning om att förbundets namn utgjort ett stort problem
i valrörelsen. Den 2 april 2013 förbjöd
kyrkostyrelsen förbundet att använda
sitt av skattemyndigheten registrerade
namn, Kristdemokrater för En levande
kyrka, på valsedlarna. Tillägget ”för En
levande kyrka” förmedlade förbundets
målsättning. Kyrkostyrelsens ledamöter
från konkurrerande nomineringsgrupper insåg vilken dragningskraft en sådan
beteckning kunde ha fått på alla de kyrkoväljare, som längtar efter en fri, levande
kyrka. Det politiskt motiverade beslutet i
kyrkostyrelsen var ett faktum.
I spåren av kyrkostyrelsens agerande har
längtan efter en fri och levande kyrka
vuxit sig ännu starkare. När vi tar oss an
utmaningen att omvandla vår längtan till
handling är det viktigt att vårt fokus är
tydligt. Efter samråd i ordförandekonferensen den 18 januari har förbundsstyrelsen enats om fem fokusfrågor som bör
ges särskild tyngd i förbundets fortsatta
arbete för En levande kyrka. Alla de fem
fokusfrågorna kommer att presenteras på
vårens förbundsstämma den 26 april.

till formell dagordning inför vårens stämma i Knivsta. Frågan finns däremot med
som en stor och viktig diskussionspunkt
efter förhandlingarna. En fingervisning
från stämman vore värdefull för den nya
styrelsens fortsatta beredning av frågan.
Förbundet har sina rötter i den kristdemokratiska rörelsen. En rörelse som
idag är en politisk maktfaktor. Motvinden
i det senaste kyrkovalet gör det frestande
att genom vårt val av namn göra kopplingen till den kristdemokratiska rörelsen
tydligare. Av erfarenheterna i det senaste
kyrkovalet och av kontakter med partiets
företrädare står det klart att partiet helt
saknar intresse av något famntag. Från
förbundets sida har vi anledning att fråga
oss vilken trovärdighet vår fortsatta kamp
för en fri kyrka har om vi inte i vårt val
av namn vågar släppa kopplingen till den
kristdemokratiska rörelsen. Det handlar
om ett vägval, där förbundets framtida
inriktning ställs på sin spets.
Hur bör vi tänka om vi söker ett nytt
namn som står i harmoni med vårt program? Själv ser jag Jesu bön om lärjungarnas enhet som uppfordrande. Han
vill fortfarande ena, hela och läka i en
kyrka som ständigt ger ny näring åt partiväsende och konfrontation.
Thérèse Engdahl
Förbundsordförande

Hur vi skall lösa namnfrågan är ännu
inte klart. Inriktningen är att ett beslut
om förbundets namn ska tas vid förbundsstämman 2015. Ärendet finns
därför inte upptaget på styrelsens förslag
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Påskens budskap
FRÅN MÖRKER TILL LJUS
När det var som allra mörkast hängde du på korsets stam.
När det blev som allra ljusast steg du själv ur graven fram.
När det var som allra mörkast steg du ner i död och natt.
Påskens morgon kom med solsken, allt blev levande och glatt.
När det är som allra mörkast och vår väg är tung och grå
står du jämte oss i mörkret, känner vi din hand ändå.
När det är som allra mörkast och vårt liv har nått sitt slut
blir det snart som allra ljusast, för du oss ur graven ut.
Psalmer i 90-talet: 848
Denna psalm av biskop Jan Arvid Hellström talar på ett mycket fint sätt om den
kontrast som ligger i den del av kyrkoåret
som vi nu befinner oss i. Fastan – Stilla
veckan slutar ju i det totala mörkret på
Långfredagen, medan Påskdagens morgon bryter in med det ljusa glädjebudskapet: - Kristus är uppstånden från de döda.
– Ja, Han är sannerligen uppstånden. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Det som betonas i psalmen är hur kontrasten mellan mörkret och ljuset på
Långfredagen – Påskdagen också får betyda något för oss när livet för oss är som
allra mörkast – då finns Han som gått genom dödens mörker till uppståndelsens ljus
vid vår sida. Vi får låta ljuset från Honom
belysa vår väg, även när vi vandrar i ”den
mörkaste dal”.
Påskens budskap är ett budskap som har
förändrat många människors liv och det är
ett budskap som kan förändra också ditt liv.
Det fantastiska budskapet är ju: Döden är
besegrad. Livet har vunnit. Djävulen – den
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onde är besegrad. Guds kärlek har vunnit.
Gud själv – Han som är världens ljus har
besegrat alla mörkrets makter och Hans
seger får vi räkna oss tillgodo. För Jesu
döds och uppståndelses skull är vi inte
längre slavar under ondskans makter utan
kan få del av livet och ljuset i Guds rike.
Han uppstod
och Han lever.
Halleluja. Och vi
får leva genom
Honom. Påskdagens morgon förebådar uppståndelsens morgon,
där livet slutgiltigt
har vunnit.
Han Lever!
Vi ska också leva!
Halleluja!
Halleluja!
Halleluja!
Bertil Olsson
Ledamot av Kyrkomötet

Ordförandekonferens
Namndiskussioner
och avtackning
Årets ordförandekonferens genomfördes
lördagen den 18 januari i S:ta Maria Alsike, Knivsta.

8 år som ledamot i kyrkomötet, 4 år som
ersättare och 4 år som ordinarie ledamot i
Kyrkostyrelsen, lämnar Lennart Sacrédeus
kyrkomötets talarstol och Kyrkostyrelsens
konferensbord. Vi sänder ännu ett varmt
tack till Lennart för hans insatser.

På programmet stod ”Vägval inför en ny
mandatperiod”. Till grund för diskussionerna som fördes fanns ett 22-sidigt kompendium innehållande:
• Förslag till fokusfrågor som förbundet
bör satsa särskilt på
• Redovisning av läget i namnfrågan efter
kyrkostyrelsens och förbundsstämmans
beslut
• Av förbundsledningen begärda valutvärderingar från kampanjledaren, förbundspresidiet, förbundsstyrelsen och
samtliga 12 stiftskretsar
• En spontant inskickad valutvärdering
från kyrkomötesgruppen
• Förslag till nytt förbundsnamn från en
stiftskrets och två enskilda medlemmar
Efter genomförd konferens fanns en sammanställning på inte mindre än 19 namnförslag för förbundets styrelse att bearbeta. I samband med årets förbundsstämma
den 26 april kommer frågan att diskuteras
och inriktningen är att ett beslut i namnfrågan ska tas vid förbundsstämman 2015.
I samband med ordförandekonferensen
avtackades en av förbundets mest ambitiösa och engagerade medlemmar. Efter

Lennart tackar för givande år i
kyrkomöte och kyrkostyrelsen

Ny ordinarie ledamot i Kyrkostyrelsen efter Lennart är vår gruppledare i
kyrkomötesgruppen, Karl-Gunnar (Kalle)
Svensson, som nyligen också blivit invald
som ledamot i det råd under Kyrkostyrelsen, som kallas EFS samarbetsråd.
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Smånotiser
Kyrk-oordning eller kyrko-ordning
Har du frågor om hur Kyrkoordningen ska tolkas? Funderar på om den tillämpas rätt i
din församling/ditt pastorat? För att få synpunkter kan du vända dig till mig, så ska jag
försöka ge råd om hur du ska agera om ledningen försöker köra över er i kyrkorådet.
Maila mig på bertil.olsson@enlevandekyrka.se så ska jag försöka reda ut begreppen. Ange
gärna telefonnummer, så kan jag ringa upp om jag behöver kompletterande uppgifter.
Bertil Olsson
Ledamot av Kyrkomötet

Kyrkostyrelsens sammanträde 2014 03 04
Dagens sammanträde handlade om information. Det handlar om nutida syn på teologi
och hur framtiden inom teologin kanske ser ut i Sverige , lite om kyrkohandboken där
remisserna just nu läses in samt om skrivelser inför kyrkomötet. Jag lämnade kritik på
att Svenska Kyrkan har gett ett filmpris till en film vars titel innehåller svärord.-Inte ok,
sa jag.
Därefter fattade kyrkostyrelsen beslut om de olika Råd som finns under kyrkostyrelsen
och vi beslöt om vilka personer som skall ingå i dem. Vår nomineringsgrupp fick en
plats i EFS samarbetsråd där jag blev vald som ledamot. Råden om SKUT , Internationella Rådet och kanske Utbildnings-och Kulturråd bordlades.
Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt ledamot av Kyrkostyrelsen

INGET NOBELPRIS
Inget nobelpris kan utlovas till den
som vill bidra med ett skriftligt alster
till kommande Medlemsblad. Däremot
uppskattning från läsekretsen som gärna vill ta del av vad som händer inom
Kyrkan i det sammanhang där Du ver6

kar och som kan tjäna som inspiration
och tillämpning på andra håll i våra
församlingar. Även tips om sådant som
redaktionen kan skriva om är mycket
välkommet!
Hör av dig direkt till redaktören per
mejl sagengoran@gmail.com

Hitta din kontakt i stiftkretsarna
Göteborg

Stockholm

Härnösand

Strängnäs

Karlstad

Uppsala

Karl-Gunnar Svensson, 076-677 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Birgitta Sedin, 070-654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se
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

Thérèse Engdahl, 073-435 40 68
therese.engdahl@enlevandekyrka.se

Skara

Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com

Elisabet Hillbratt, 073-656 51 12
stockholm@enlevandekyrkan.se
Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net
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.
Nils-Ola Andersson, 070-668 63 71
nils-ola.andersson@tavelsjo.se

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande
Thérèse Engdahl, Lunds stift

Vice förbundsordförande
Göran Sagen, Västerås stift

Ledamöter
Bertil Olsson, Växjö stift
Bo Herou, Lunds stift
Ingvar Hansson, Linköpings stift

Kristina Töyrä, Luleå stift
Kerstin Rossipal, Stockholms stift
Lars-Erik Prosén, Uppsala stift
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift

Ersättare
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
Helena Klahr Fast, Skara stift

Mailadresser till styrelsen är: förnamn.efternamn@enlevandekyrka.se (Utan prickar)
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Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, Lillsjöberg 24, 922 66 Tavelsjö

Välkommen till 10-årsjubilerande
förbundsstämma!

Lördagen den 26 april 2014 klockan 9.00 – c:a 16.00
Plats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta
Alla medlemmar hälsas välkomna
Program med cirka-tider
09.00
09.30
10.15
12.00
12.45
13.30
13.45
14.45
16:00

Kaffe/te & småfranska
Mässa
Stämmoförhandlingar
Lunch
NARDUS-kören under ledning
av Margit Borgström
Hur ser kontinuiteten ut när vi
går från ett tillstånd till ett annat?
Nils-Ola Andersson
Förbundets namn och framtoning
– Bakgrund och diskussioner
Kaffe/te, jubileumstårta & frukt
Avslutning

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.
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.

Anmälan senast måndagen den 14 april till:
Thérèse Engdahl, 044-24 71 02, 073-435 40 68, therese.engdahl@enlevandekyrka.se
Ordinarie ledamöter i kyrkomötet
och förbundsstyrelsen fortsätter efter
riksstämman med konferens i Sunnersta Herrgård, Sunnerstavägen 24, 756 51
Uppsala. Konferensen beräknas avslutad
c:a kl. 15.00 på söndagen.

Anmälan enligt förbundsstämman ovan.
Förhinder (kyrkomötesgruppen) meddelas gruppledaren:
Karl-Gunnar Svensson på tel. 0340-20
10 33 eller mobil 0766-77 32 33, E-post:
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

www.enlevandekyrka.se

