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Utveckling med kyrkan i centrum
Förnya prästutbildningen
10-års jubileum

Ordföranden har ordet
10 år i arbete för en levande kyrka
Vårt förbund firade 10 år i samband med
förbundsstämman i april. Men det har
väl funnits kristdemokrater med kyrkliga
uppdrag mycket längre än så? Visst, men
då var det Kristdemokratiska partiet
som nominerade kandidater. Nu är vi
ett helt fristående förbund, som har sin
utgångspunkt i den kristdemokratiska
värdegrunden.
Det var dåvarande kristdemokratiska
statssekreteraren Kurt Hedman, som
1994 lyckades få en parlamentarisk
överenskommelse, som ledde till förändrade relationer mellan Svenska
kyrkan och Staten. När den reformen var
genomförd var det naturligt att partiets
inblandning i Svenska kyrkans beslutande
organ ifrågasattes. Detta ledde fram till
att ”Kristdemokrater i Svenska kyrkan”
bildades som ett självständigt förbund
2004.
Vid extra Förbundsstämma hösten
2012 bytte förbundet namn till
”Kristdemokrater för en Levande kyrka”.
Med detta namn talar vi inte bara om
våra rötter utan också om vad vi vill
med vårt arbete inom Svenska kyrka.
Då kyrkostyrelsen inte godkänt vårt nya
namn, så fick Förbundsstyrelsen i uppdrag
av årets Förbundsstämma att bereda
namnfrågan, i samråd med stiftskretsarna
inför nästa års Förbundsstämma.

blir, så kommer vår uppgift som
nomineringsgrupp allt framgent vara att
arbeta för att ge förutsättningar för att
Svenska kyrkans församlingar ska vara
en levande kyrka, som en del av Kristi
världsvida kyrka.
Jag vill härmed tacka alla som på
olika sätt arbetat för förbundet under
dessa tio år. Jag vill särskilt framföra
ett varmt tack till dem som i samband
med Förbundsstämman lämnade sina
uppdrag i Förbundsstyrelsen – Thérèse
Engdahl – 2 år som ordförande – flera
år som ledamot och vice ordförande,
Göran Sagen – 2 år som vice ordförande,
Kristina Töyrä – ledamot i 10 år och Iréne
Oskarsson – 3 år som ersättare. Ni har
alla, var och en med sina gåvor, bidragit
till att forma vårt förbund.
Bertil Olsson
Förbundsordförande

Oavsett vad resultatet av den beredningen
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Utveckling med kyrkan i centrum
Prästgården
kan vara en nyckelresurs
	
  

Vad skall man ha en stor prästgård till när
prästen inte vill eller har råd att bo där?
Prästgårdarna byggdes ofta för att kunna
fungera som ett nav i traktens sociala liv.
Storleken på byggnaden skulle göra det
möjligt att ha gården som församlingens
familjära samlingspunkt. I takt med att
församlingsgårdarna tog över uppgiften
som
samlingspunkt
förvandlades
prästgården allt oftare till något som
kyrkan ville bli av med.
Precis så såg det ut i Tavelsjö utanför
Umeå i höstas. Kyrkan bjöd ut prästgården
till försäljning på Internet. En kraftig lokal
opinion protesterade mot planerna på
privatisering. Det slutade med att en lokal
utvecklingsförening köpte gården med
hjälp av lokalt kapital. Nu har ett avtal
tecknats med en entreprenör som avser
att driva restaurang och Bed & breakfast i
”Wärdshuset prästgården”.

Köpet gav inspiration till ytterligare
satsningar ett stenkast från kyrkan och
prästgården. Inom kort skall Husläkarna
AB starta en hälsocentralsfilial i de
lokaler som tidigare varit mottagning för
distriktssköterskan.
Svenska kyrkan har idag stora möjligheter
att fungera som motor för lokal utveckling.
I Tavelsjö var den vackert belägna
prästgården en nyckelresurs i arbetet med
att vända en negativ utveckling i bygden.
Flera av medlemmarna i Kristdemokrater
för En levande kyrka har varit pådrivande
i satsningen.
Läs mer på www.bygdeportalen.se/bo-ibygden/hyresledigt
Nils-Ola Andersson
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Förnya prästutbildningen
Förnya prästutbildningen med mer ekumenik
Det finns idag goda möjligheter att förnya
utbildningen av präster för tjänst i Svenska
kyrkan. En förnyelse är nödvändig för att
kunna möta det nya religiösa landskap
som växer fram i Sverige.
Trots allt tal om sekularisering har Sverige
upplevt en våg av nya kristna församlingar
inom olika kyrkotraditioner från början
av 1980-talet och framåt. Globalisering,
migration, och en tillväxt av katolska,
ortodoxa och pingstkarismatiska kyrkor
har alla spelat roll. Under samma tid har
Svenska kyrkan kraftigt minskat i antal
medlemmar och gudstjänstdeltagare.
Situationen ställer viktiga frågor till
Svenska kyrkan, inte minst när det gäller
hur utbildningen av blivande präster ser ut.
Meningsfull
ekumenisk
teologi,
ekumeniska relationer och fördjupade
ecklesiologiska förhållningssätt kräver
kunskaper om såväl kyrkohistoria som
kyrkor och samfund idag.
Den nya kristna kartan i Sverige - med
närmaretjugoortodoxakyrkor,enromerskkatolsk kyrka med många unierade kyrkor
och ett stort antal pingstkarismatiska
kyrkor och förnyelserörelser - ställer
avgörande ecklesiologiska frågor. I de
utbildningskrav som idag gäller för
blivande prästkandidater finns inga krav
på studier i kyrkohistoria respektive
kyrkovetenskap. Det innebär att det går att
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bli präst utan att ha varit tvungen att läsa
ens en översikt i svensk kyrkohistoria från
Ansgar till nutid.
Svenska kyrkan kräver inte heller att en
präst ska ha tillägnat sig några kunskaper
om andra kyrkor och samfund i Sverige.
Någon förberedelse för att kunna hantera
grundläggande ecklesiologiska frågor
finns inte.
Det är således uppenbart att utbildningen
av präster för Svenska kyrkan idag
inte är adekvat. Ett krav på studier i
kyrkohistoria och kyrkovetenskap under
prästutbildningen behöver därför införas
och möjligheter till studier vid teologiska
seminarier eller religionsvetenskapliga
institutioner i andra länder förstärkas.
Torbjörn Aronson
Teol. o fil.dr.,

Kyrkostyrelsen
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

Gäller tystnadsplikten i Svenska kyrkan?
Uppdrag Gransknings fejkade själavårdssamtal är ingen journalistisk bragd.
Det är istället en kränkning av den absoluta
tystnadsplikt som präster är ålagda när det
gäller bikt och enskild själavård.
Men det som är mest upprörande är att
Svenska kyrkans främste företrädare,
ärkebiskop Anders Wejryd inte träder
upp till försvar för tystnadsplikten när
han intervjuas i programmet. I stället
kommenterar han det som sagts under
tystnadsplikt, och som bara presenterats
i korta sekvenser i programmet. Ingen,
förutom programmakarna, vet vad som
för övrigt sagts under samtalen. Den
enskilde prästen som provocerats kan

inte kommentera. Då bryter han sin
tystnadsplikt.
Vi kräver att Svenska kyrkans ledning
klart markerar sitt avståndstagande till
de metoder som Uppdrag Granskning
använt. I annat fall kommer det att
allvarligt skada möjligheten för präster
inom Svenska kyrkan att bedriva själavård.
Misstanken om ärligheten hos den som
söker själavård kan allvarligt störa det
förtroende som måste råda mellan prästen
och den som söker själavård.
Bertil Olsson
Förbundsordförande
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Kyrkomötesgruppen
En rapport från kyrkomötesgruppens möte i
Sunnersta 26-27/4 2014.

Efter stämman i Knivsta var kyrkomötesgruppen och den nyvalda styrelsen
på Sunnersta herrgård där jag gav lite
information om kyrkohandboken och
utredningen om kontraktsprostar.
Men den mesta tiden ägnade vi åt att
förbereda motioner till kyrkomötet. Det
kom upp till tio förslag på motioner som
handlade om större öppenhet vid dop,
något om vad vi skulle kunna göra för att
hjälpa personer i vårt land som gått över
från en annan religion till kristendom
eftersom vissa blir trakasserade. Margareta
Viklund har skrivit flera motioner om
kristna som förföljs. Vi bestämde att
fortsätta hennes viktiga arbete och lägga
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en motion om vad vi som kyrka kan
hjälpa migrationsverket med när frågor
om människors kristna tro är avgörande
för om en person ska utvisas eller inte. Det
var alltså en idéstund och uppdrag delades
ut till olika inom gruppen som ska skriva
motioner och vi kommer att lägga upp
dem till hela gruppen via mail för att få
hjälp med formuleringar och tankar så att
våra motioner kan komma att behandlas
välvilligt på kyrkomötet i höst. Vi vet att
motioner i regel avslås, därför försöker vi
arbeta noggrant i förberedelsearbetet.
Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen
samt ledamot av Kyrkostyrelsen

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

Ywonne Ekmyr-Göransson, 073-0476347
ywonne.goransson@bredband.net
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.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande
Bertil Olsson, Växjö stift

1:e vice ordförande
Torbjörn Aronsson, Uppsala stift

2:e vice ordförande
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift

Ledamöter
Ingvar Hansson, Linköpings stift

Kerstin Rossipal, Stockholms stift
Lars-Erik Prosén, Uppsala stift
Helena Klahr Fast, Skara stift
Lars B Stenström, Strängnäs stift

Ersättare
Bo Herou, Lunds stift
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
Conny Brännberg, Skara stift

Mailadresser till styrelsen är: förnamn.efternamn@enlevandekyrka.se (Utan prickar)
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Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30 LAMMHULT

Kristdemokraterna för en Levande kyrka firar tio år
och väljer ny ordförande!
Kristdemokrater för en Levande kyrkan firade i helgen sitt 10-års jubileum som
fristående nomineringsgrupp. Årets förbundsstämma hölls i Birgittakyrkan i Knivsta
och jubiléet firades med middag, jubileumstårta och konsert av kören Nardus under
ledning av Margit Borgström.
Bertil Olsson från Växjö stift valdes till ny ordförande. Ordförande Therese Englund,
Lunds stift, återvaldes initialt men valde att avgå efter att sittande presidium som helhet
ej återvalts. Efter debatt och votering segrade valberedningens förslag till styrelse för
nomineringsgruppen. Torbjörn Aronson, Uppsala stift Lars B. Stenström, Strängnäs
stift, Marianne Kronbäck, Göteborgs stift, och Helena Klahr Fast, Skara stift, valdes
till ledamöter. Ledamöter som valts tidigare år och som kvarstår t o m 2015 är Kerstin
Rossipal, Stockholms stift, Ingvar Hansson, Linköpings stift, och Lars-Erik Prosén,
Uppsala stift. Till ersättare valdes Bo Herou, Lunds stift, Stig-Arne Persson, Karlstad
stift och Conny Brännberg, Skara stift.

www.enlevandekyrka.se

