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Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Identitet och inriktning
Kristdemokrater i Svenska kyrkan - för en
Levande kyrka (KR) är inte en partipolitisk
gruppering
i
kyrkliga
beslutande
församlingar. Vi är en fri nomineringsgrupp
som bygger vårt program på den
kristdemokratiska idétraditionen. Vi
har en ekumenisk orientering, försvarar
människovärdet och den traditionella
bibliska äktenskapssynen mellan man och
kvinna. Vi vill ha en kyrka för hela familjen.
Namnet understryker att vi anknyter till
den kristdemokratiska socialetiken. Den
kom till i ekumenisk samverkan mellan
katolska och protestantiska teologer och
filosofer i Mellankrigstidens Europa.
Detta ekumeniska ursprung är något
som vi ser på med stolthet - och som
spelar roll när vi engagerar oss i Svenska
kyrkan idag. Många av våra företrädare
och väljare har frikyrklig bakgrund med
dubbelt medlemskap eller kommer från
någon av de inomkyrkliga rörelserna. Vi
vill därför att Svenska kyrkan ska vara
en brobyggarkyrka både utåt och inåt.
Svenska kyrkan bör sluta motsvarande
avtal man gjort med EFS även med andra
inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM/
Bibeltrogna vänner och Oasrörelsen, med
flera.
Vi vill att Svenska kyrkan på ett betydligt
starkare sätt än hittills engagerar sig i
förföljda kristnas situation runtom i världen,
inte minst i Mellanöstern. I kyrkomötet
förordar vi en balanserad inställning i
de konflikter som finns i Mellanöstern.
Det finns faktiskt många medlemmar
i Svenska kyrkan som är besvikna över
hur kyrkoledningen har kantrat i sin syn
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på Israel. Man kan heller aldrig tappa
bort den historiska bakgrunden och den
särskilda roll det judiska folket spelar i
frälsningshistorien.
I kyrkomötet har vi under denna
mandatperiod aktualiserat frågor som berör
hur Svenska kyrkan kan växa och återta
mark i det svenska samhället. I dag står vi i
en ny missionssituation, där kunskapen om
kristen tro tyvärr också är på väg ned på
ett radikalt sätt även bland den inhemska
befolkningen. Därför har vi motionerat om
bl.a. Alphakurser i Svenska kyrkan, strategi
för start av skolor i Svenska kyrkans regi och
nystart av scout- och idrottsverksamhet för
att skapa fler kontaktytor med både pojkar
och flickor.
Vi tycker att identitet är av vikt, därav
vårt deklarerande av några av de saker
vi identifierar oss med. När man tar upp
ämnet identitet så kommer man fram till
vår identitet i Kristus, att vi är en ny skapelse
genom honom.
2 Korinterbrevet 5:17

”Alltså, om någon är i
Kristus, så är han en ny
skapelse. Det gamla är
förgånget; se, något nytt
har kommit!”
Susanne Engstad Clarke
Förbundsordförande
Torbjörn Aronson
1:e Vice Ordförande

Ny Logga för Förbundet
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Förbundsstyrelsen har, på uppdrag av
Förbundsstämman, beslutat att korrigera
vår logga.

Det innebär att det också i nästa val
kommer att stå ”Kristdemokrater i Svenska
kyrkan” på våra valsedlar.

När vi för andra gången ansökte om att
få vårt officiella namn antagit som namn
för vår nomineringsgrupp beviljades
det av Kyrkostyrelsens AU. Detta beslut
överklagades till Valprövningsnämnden,
som underkände Kyrkostyrelsens beslut.

Då det förhoppningsvis kommer att
finnas nomineringsgruppernas loggor på
valsedlarna, precis som i senaste allmänna
valet, måste vi anpassa loggan så att det
godkända namnet framgår:
Så här blir loggan med text:
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Och så här med bara hjärtat.
Så här definieras typsmitt m.m.
• Hjärtat och dess färger är oförändrat
• På hjärtat finns KR med typsnitt Calibri
Bold storlek 24
• Placering av KR är gjort med tanken
att KR inte ska skymma de blå och gröna
delarna av hjärtat
• Kristdemokrater i Svenska kyrkan har
typsnitt Calibri Bold storlek 24
• För en Levande kyrkan har typsnitt
kursiv Calibri Bold storlek 20 • De båda
meningarna är vänsterjusterade.
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Ansvarig utgivare: Susanne Engstad Clarke
Redaktör: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Övriga i redaktionskommittén:
Lennart Sacrédeus och Lars-Erik Prosén
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Inför ett annorlunda kyrkomöte

Årets kyrkomöte är lite annorlunda
än vanligt på grund av pandemin. Vi
har kommit överens om att minska
kyrkomötet till 44 ledamöter i plenum
och att alla ordinarie plus en ersättare för
de grupper som inte har någon ordinarie i
utskotten. Men hela kyrkomötet kommer
att ske digitalt, så det blir inga resor till
Uppsala det här året.
Till årets kyrkomöte har det inkommit
26 motioner, men flera av dessa blir förda
över till 2021 års kyrkomöte eftersom
vi vid detta kyrkomöte endast ska fatta
beslut om kyrkostyrelsens skrivelser.
Men i skrivelsen som heter Verksamhet
och ekonomi finns det ändå med några
ganska stora beslut som ska fattas. Flera
motioner vill att de stora besluten ska
fattas när hela kyrkomötet är samlat och
vi stöder det förslaget.
Den stora frågan handlar om att göra
en central enhet för GAS (gemensamt
administrativt system) och IT vari
löneutbetalning för alla i Svenska kyrkan
ska ingå. Vi har lite svårt med frågan att
obligatoriskt införa GAS och gemensamt
IT, det är särskilt ersättningen för det
som vi har emot. Förslaget innebär att
avgiften till nationell nivå ska tas av den
avgift som alla pastorat tar ut enligt KO
på 7 öre per medlem, att den ska höjas till
9 öre rakt av och innefatta GAS, IT och
löneutbetalningar, men vi vill istället att
dessa tjänster ska betalas genom avgift
från pastoraten. Vi kan se att det är mer
ekonomiskt hållbart att göra så. Det blir
kanske ingen större skillnad ekonomiskt
för församlingarna, men det kan
påverka alltför mycket i församlingarnas
möjligheter att anställa och hantera sina
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egna verksamheter. Vi anser att central
styrning endast ska göras på den nivå
där det är mest effektivt och i detta fall
anser vi inte att den mest effektiva nivån
för avgifterna är nationell nivå. Men att
införa det här som ett obligatorium från
2025 är vi tveksamma till och särskilt
tveksamma är vi till att fatta beslut om
det här vid årets kyrkomöte. Vi behöver
samtala om det här ännu en tid och vänta
med den här frågan till 2021 så att vi kan
ha en mer effektiv diskussion om detta
när vi alla befinner oss på plats.
Ni kanske förstår att de flesta besluten
som tas i ett kyrkomöte fungerar på
samma sätt som i andra forum. Det
är korridorssamtalen som är av stor
betydelse och den möjligheten kommer
vi inte att ha vid årets kyrkomöte. Vår
tanke är att man ska betala vad det
kostar och inte mer, men med en central
uppräkning på avgiften av nationell nivå
kan det innebära att de pengar som så
att säga blir över kommer att användas
för att minska utgifterna i övrigt på
nationell nivå. Nationell nivå har genom
åren haft underskott i verksamheten som
kyrkomötet hanterat genom att vi har
ganska mycket fondkapital. Nu säger
man att GAS, IT och löneutbetalningar
kostar en del och att man inte vill belasta
pastoraten med uppgiften att hantera
detta ekonomiskt utan att det ska vara
bättre att nationell nivå hanterar detta
helt själva så att församlingarna kan
ägna den tiden med den grundläggande
utgiften. Det låter visserligen bra, men vi
är rädda för att centralstyrningen kring
detta blir en nackdel för församlingarna
därför att det kan bli svårare att styra den
lokala ekonomin som det är önskvärt. Till
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detta hör frågan om vi anser att det är bra
att göra dessa tjänster obligatoriska eller
om vi ska fortsätta att ha det frivilligt som
det är idag. Ska det bli ett obligatorium
är väl en tydlig remissomgång något som
behöver göras i en sån här stor fråga.
Oavsett vad vi tycker om det, är det
här en sådan stor fråga att den behöver
behandlas vid ett kyrkomöte där alla
finns på plats.
En annan stor fråga som finns med
handlar om en utredning om stiften
där det i VoE bl a står: ”initiera ett antal
större utredningar för fördjupning i
frågor av genomgripande betydelse
för Svenska kyrkan och för ett fortsatt
rikt och hållbart kyrkoliv”. Vi menar
att en sådan utredning just nu inte är
nödvändig, den bör istället också fortsatt
ske i de samtal kyrkostyrelsen har varje
år med stiftsstyrelsernas presidier. Just
nu bedömer vi att det inte är läge för en
översyn vilket skulle kunna utformas till
att minska antalet stift, även om det inte
skrivs eller förklaras så.
Vi har lagt två motioner till detta
kyrkomöte. En handlar om utvärdering
av kyrkomötet med avsikt att ha en
beredskap för hur kyrkomötet ska
hanteras när det händer sådant som en
pandemi. Den andra motionen handlar
om att ta fram en nationell strategi
för organisation av kyrklig scout- och
idrottsverksamhet. Dessa motioner har
kyrkomötets presidie förslagit att de ska
tas upp först 2021. Vår erfarenhet är att
det inte brukar gå att ändra på presidiets
förslag i kyrkomötet. De gånger det har
försökts har kyrkomötet ändå valt att gå
på presidiets förslag.

Det blir alltså ett annorlunda kyrkomöte
i år. Vi kommer att ha gruppmöten som
vanligt men också de digitalt. Utskotten
sker också digitalt i realtid och förslaget
var att endast de ordinarie ledamöterna
skulle delta i dessa. Men vi har inte
ordinarie ledamöter i alla utskott, så
på förslag från vår grupp ändrade sig
presidiet i denna fråga och beslöt att också
en ersättare från varje nomineringsgrupp
som inte har någon ordinarie plats i ett
utskott ska få delta.
Kyrkomötets sammanträden ska vara
offentliga och hur det ska lösas har jag i
skrivande stund inte fått information om,
men det kommer.
Vill ni titta på skrivelser, motioner
och överenskommelser mm, gå in på
kyrkomötets hemsida: https://www.
svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kalle Svensson
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Kyrkovalet 2022

Så bygger vi i KR fler församlingslistor 2021
Vägen till framgångar i kyrkovalet 2021 för
vårt förbund KR, Kristdemokrater för En
levande kyrka, går via fler församlings- och
pastoratslistor. När vi i Västerås stiftskrets
analyserade läget inför 2017 års val kunde
vi bara självkritiskt konstatera att det duger
inte med en enda församlingslista – i Stora
Tuna/Borlänge med Torsång – för att tro att
kyrkoväljarna kommer att ta vår valsedel
sedan till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Ett KR-ledarskap är etablerat i de aktuella
församlingarna och stiftskretsstyrelsen
har nyligen givit sitt presidium uppdraget
att tillsammans med dessa tänkta lokala
toppnamn för KR - och ytterligare personer
de i sin tur rekryterat – hålla en timme långa
telefonmöten med respektive lokalgrupp på
nu utsatt tidpunkt i slutet av oktober. Det
blir spännande!

Med en hel del arbete bakom växte det så
successivt fram ett ledarskap för lokala listor
i två andra församlingar: Mora tillsammans
med det väldiga pastoratet i stiftsstaden
Västerås. Två respektive ett mandat blev
det inte oävna valresultatet, med plats i
kyrkoråd och tydlig påverkan i viktiga
skrivningar i församlingsplanen.
I den andan försöker vi nu gå vidare med
ytterligare församlingar, utvalda redan för
två år sedan, med ambitionen att om en
församlingslista i kyrkovalet 2013 blev tre
2017, skall vi nå fem 2021 gärna fler.

Lennart Sacrédeus, Mora
Ordförande Västerås stiftskrets i KR.

Valkonferens/extra förbundsstämma
Den 10 oktober inbjuder Förbundsstyrelsen
till en valkonferens i Knivsta. Eftersom
Förbundsstämman inte gick att genomföras
som planerat i våras framfördes vid
Förbundsstämma
som
genomfördes
per telefon att vi skulle träffas i höst för
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att samtala inför valet. Eftersom en del
fortfarande är tveksamma till att komma
kommer denna konferens att vara möjlig
att deltaga i på distans genom ZOOM.
Kontakta Susanne om du vill delta digitalt.:
sec@enlevandekyrka.se

Hitta din kontakt i stiftskretsarna
Göteborg
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Stockholm

Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33 Plusgiro 43 61 22-6
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Härnösand

Birgitta Sedin, 070 - 654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad

Strängnäs

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

Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 076 - 051 87 00
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Uppsala

Linköping

Västerås

Luleå

Växjö

Per Larsson, 070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se
Conny Sundström, 072 - 702 47 47
jac.sundstrom@telia.com

Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Lund

Bankgiro 730-0148
Bertil Olsson, 070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Skara

I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Bankgiro 822-1038
Bo Herou, 070 - 836 53 25
Bo.herou@onslunda.nu
Håkan Deleskog, 0520-732 27
hakan.deleskog@telia.com

Visby

Förbundets bankgiro 5729-6048 används för de
stiftskretsar som inte har eget bank-eller plusgiro.

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

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande

Ersättare

Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
073-625 91 19
susanne.e.clarke@arvika.se

Fredrik Wallén, Stockholms stift
fredrik.wallen@kristdemokraterna.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
Sven Påfvels, Västerås stift
sven.pafvels@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

Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se

www.enlevandekyrka.se

