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Miraklet av Jesu födelse får mig att tänka 
på många saker, men mest hur och varför. 
Då bubblar det upp hopp djupt inifrån, och 
så kommer det flera bibelord som förklarar 
varför, som; 
I Jesaja 61:1 säger han: 

”Han har sänt mig att 
förbinda dem som har ett 
förkrossat hjärta, att ropa 
ut frihet för de fångna     och 
befrielse för de bundna,”. 

Och i Johannes 10:10: 

Tjuven kommer bara för att 
stjäla, slakta och döda. Jag 
har kommit för att de skall 
ha liv, ja, liv i överflöd. 
Frågan om hur, finns det svar på som inte 
kan yttras i ord då nåden är så överflödande 
att den bara kan uttryckas i tacksamhet i 
ensamhet med Gud, i den egna kammaren. 
Där finns både mycket att hämta och att 

lämna. Hoppas att ni alla får frid till att göra 
just det runt jul.  
Årets julklapp var något fånigt tyckte 
jag först, men själva tanken bakom den 
är harmlös och menar väl, att lägga ned 
mobilen ett slag är nog rätt bra. 
Tack för i år. 
Hoppas ni alla får en God Jul och ett fint 
slut på året. 

Susanne Engstad Clarke 
Förbundsordförande
KR för En levande kyrka

Ordföranden har ordet
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Kyrkomötet 2019

Nu är kyrkomötet slut för detta år och det 
som var lite speciellt med årets kyrkomöte 
var att det handlade om ett tema: Lärande 
och undervisning. Vi fick både lyssna till 
föredrag och medverka i olika seminarier 
uppdelade i block och som stiftsgrupper 
för att belysa frågan om lärande 
och undervisning i Svenska kyrkan. 
Dessutom handlade motionerna för året 
endast om just lärande och undervisning. 

Vi hade lagt två motioner. En om Nya 
modeller för konfirmandarbetet som 
handlade om att verka för att det inte ska 
bli något glapp mellan barnarbetet och 
konfirmandarbetet. Den motionen hade 
jag skrivit efter samtal vid vår resa till 
Lettland i våras. Den andra handlade om 
Studievägledning för Alphakursen som 
handlade om att hjälpa församlingarna 
genom en studievägledning. Eftersom 
Alphakonceptet är ett engelsk koncept 
och vi behöver forma det något för våra 
svenska församlingar så skrev Torbjörn 
Aronsson denna motion. Tyvärr 
blev det avslag på båda motionerna. 
Det blev en ganska hätsk debatt om 
Alphamotionerna, för det var två 
likalydande motioner. Utskottets förslag 
hade fastnat i frågan om Svenska kyrkans 

äktenskapssyn och Torbjörn försökte 
förklara att meningen med motionen var 
att anpassa den för Svenska kyrkan. Sen 
blev det en debatt som mer handlade om 
personliga angrepp och blev avbruten av 
då sittande ordföranden för kyrkomötet. 
I år var det inte lika många motioner 
som vanligt, endast 47 st. I debatterna 
handlade i år mycket om SKUT och om 

miljö och hållbarhet. Om SKUT 
handlade det om att bibehålla 
kostnadsramen i budgeten eftersom 
det pågår en genomlysning av SKUT 
som kan innebära mindre framtida 
kostnadsramar, men att vi inte, innan 
genomlysningen är klar, redan nu ska 
dra ner på kostnadsramen - i alla fall 
inte under 2020 och 2021. Det blev 
sedan dags för beslut och då vann 
vi omröstningen om att bibehålla 
kostnadsramen, med siffrorna 116 
mot 114. Frågor om miljö kom 

upp vid flera tillfällen bl. a. särskilt när 
Organisationsutskottets betänkande 
om Lärande och undervisning 
behandlades. Men .i frågan om Lärande 
och undervisning bifölls alla utskottens 
förslag. Kyrkolivsutskottet hade däremot 
ändrat lite i kyrkostyrelsens förslag och 
det utskottets förslag gick igenom. Det 
var, förutom den hätska debatten, annars 
ett ganska lugnt kyrkomöte. Vi bestämde 
att nästa gång det ska vara tematiskt 
kyrkomöte så ska det handla om Kyrkan i 
det offentliga rummet. Men det blir först 
under kyrkomötet 2020 som vi ska fatta 
beslut om det kommer att bli ett tematiskt 
kyrkomöte 2021.
Kalle Svensson



Svenska kyrkan bör satsa på Alphakursen!

 

(Debattartikel Världen idag inför årets kyrkomöte 1-4 oktober och 23-25 november.)
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Svenska kyrkan har kraftigt minskat i antal 
medlemmar och i andel av befolkningen i 
Sverige under 2000-talet. Kunskaperna i 
den kristna grunder har drastiskt försvagats 
bland infödda svenskar samtidigt som vi 
fått många nysvenskar med annan religiös 
bakgrund. Vi tror att det är dags för Svenska 
kyrkan att på allvar satsa på grundläggande 
trosundervisning och evangelisation. Här 
är Alphakursen ett utmärkt redskap!
Därför föreslår vi i höstens kyrkomöte att 
kyrkostyrelsen får i uppdrag att göra en 
översyn av Alphakursens material i syfte 
att ta fram en studievägledning till hjälp för 
församlingar i Svenska kyrkan som önskar 
använda Alphakursen för undervisning av 
vuxna. Alphakursen är en dialogorienterad 
introduktionskurs i kristen tro som tagits 
fram av den anglikanska församlingen 
Holy Trinity Brompton i London under 
det tidiga 1980-talet och idag finns i de 

flesta större kristna kyrkor. Ca 24 miljoner 
människor i över 100 länder har genomgått 
kursen (enligt www.alpha.org 24 mars 
2015, se också Dagen 22 februari 2018), 
varav ca 100 000 i Sverige från starten 1996 
t.o.m. 2012 (Dagen 7 september 2012). 
I Svenska kyrkan har bl.a. Kummelby 
församling i Sollentuna (ww.
svenskakyrkan.se/sollentuna/alphakurser) 
och Luleå Domkyrkoförsamling (www.
svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/
alphakurs-varen-2019) arbetat med 
Alphakursen. I Kummelby hade 2016 
antalet gudstjänstdelatagare fyrdubblats 
under den tid som Alphakursen hade 
använts (Dagen 11 mars 2016). 
Alphakursen är uppbyggd av en serie 
föredrag som täcker grundläggande delar 
av den kristna tron. Varje kurstillfälle börjar 
med en lätt måltid, sedan följer ett föredrag 

Debattartikel

Torbjörn Aronson
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Välkommen till  Välkommen till  
Ordförandekonferens 1/2 2020Ordförandekonferens 1/2 2020

Lördagen den 1 februari 2020 kl. 10.00 – 15.00Lördagen den 1 februari 2020 kl. 10.00 – 15.00
Plats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i KnivstaPlats: S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Anmälan senast den 21 januari till Susanne Engstad Clarke tel. 073-625 91 19 eller 
sec@enlevandekyrka.se

Den som behöver övernattning måste meddela detta vid anmälan. 

Förbundsstyrelsen sammanträder på fredagskvällen den 31/1 kl. 18.00 på Särsta 
Värdshus i Knivsta, där också övernattning sker för förbundsstyrelsen och de deltagare 
i ordförandekonferensen som behöver komma på fredagskvällen.

som kretsar kring ett grundtema relaterat 
till den kristna tron. Efter föredraget 
diskuterar man och ställer frågor i mindre 
grupper. 
I en situation när deltagare i Svenska 
kyrkans gudstjänster minskat kraftigt under 
en längre tid, och när forskningen betonat 
bristen av grundläggande trosundervisning 
som en viktig orsak, bör Alphakursen 
kunna vara ett viktigt redskap för Svenska 
kyrkans församlingar att använda sig av. 
Orsaken till varför en översyn av 
Alphakursen skulle behöva göras är att 
materialet därigenom skulle kunna bli 
mer tillgängligt för församlingar i Svenska 
kyrkan. Alphakursen och dess material är 
framtaget i en engelsk kontext och översatt 
till svenska. Det finns en studieplan i Alpha-

materialet, gjord av David Stone, men vad 
som skulle behöva göras är en anpassning 
till svensk kontext och Svenska kyrkans 
församlings- och gudstjänstliv.
Susanne Engestad Clarke, 
Förbundsordförande  
Kristdemokrater för en levande kyrka
Torbjörn Aronson,  
1:e vice förbundsordförande 
Kristdemokrater för en levande kyrka
Torbjörn Aronson skrev i somras en 
motion i ovanstående ämne. Även Elisabet 
Sandlund (Frimodig Kyrka) hade skrivit 
en motion om stöd för Alpha-arbetet.
Båda motionerna ledde till hetsiga debatter 
både i utskottet och i plenum och avslogs av 
kyrkomötet.



6

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, 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.

Levande församlingsliv efterlyses
Alla medlemmar inbjudes härmed att skriva i vårt medlemsblad 
om något som händer (har hänt) i era församlingar för att stärka ett 
levande församlingsliv och nå människor med evangeliets budskap.
Maila artiklar till någon i redaktionskommittén så publicerar vi dem 
i mån av plats.
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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

Kallelse och inbjudan förbundsstämma!Kallelse och inbjudan förbundsstämma!
Fredagen den 1 maj - Söndagen 3 maj 2020 Fredagen den 1 maj - Söndagen 3 maj 2020 

på Stiftsgården, Rättvikpå Stiftsgården, Rättvik

Kyrkomötesledamöter, valda ombud för stiftskretsarna och 
förbundsstyrelsens ledamöter kallas härmed till ordinarie 

förbundsstämma. 

Alla medlemmar hälsas välkomna

Förbundsstämman börjar med en måltid 17.30 på fredagen och 
avslutas på söndagen efter en gudstjänst omkring kl. 11.00

Förbundsstämman hålls på fredagskvällen. Under lördagen blir det föredrag av 
Carl-Erik Sahlberg: Vägen – nätverk för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan och 
Ola Hössjer: Kristen tro, naturvetenskap och min väg till tro. Därefter blir det 
workshop kring valrörelsen 2021. Söndag förmiddag blir det kort sammanfattning 
av helgen och gudstjänst.

Observera att de nya stadgarna ger stiftskretsarna rätt att sända ett ombud för varje 
påbörjat 25-tal medlemmar vid avstämning 31 december året före stämman.
Förbundet står för kostnader för alla röstberättigade ombud.

Nu startar arbetet att forma förbundsledningen för kommande verksamhetsår.
Skicka förslag med motivering till valberedningens sammankallande:
Lennart Sacrédeus, Mora, Västerås stift Tel. 0250-18801, 070-6301053 eller
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Övriga i valberedningen är: Iris Denstedt Stigzelius, Uppsala stift, Per Larsson, 
Linköpings stift, Björn Rubensson, Skara stift, Stig-Arne Persson, Karlstads stift och 
Kerstin Rossipal, Stockholms stift.


