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1. Karl Gunnar Svensson, Präst, Träslövsläge2. Marianne Kronbäck, Röntgensköterska, Idala3. Lars-Gunnar Pålsson, Präst, Mölndal4. Mikael Svensson, Fabriksarbetare, Kungsbacka5. Irene Hedenbjörk, Studie- och yrkesvägledare, Morup6. Friedemann Hildebrand, Pedagog, Strömstad7. Gunilla Svensson, Lärare, Orust

8. Håkan Eliasson, Yrkeslärare, Falkenberg9. Patrik Nordgren, Polis, Härryda
10. Jörgen Nilsson, Stud./yrkeslärare/kyrkovärd, Laholm11. Jerker Lundin, Partiombudsman, Uddevalla12. Elisabet Svensson, Pens. lärare, Falkenberg13. Levi Johansson, Pensionär, Laholm

14. André Zeidan, Legitimerad fysioterapeut, Kållered15. Eva-Britt Gustavsson, Diakon, Svenljunga16. Anne-Christin Engwall, Pens. sjuksköterska, Kungälv

VAL TILL KYRKOMÖTET
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1. Susanne Engstad Clarke, Inredningsdesigner, Arvika

2. Kjell Gillberg, Teol.kand, Fil.kand, Karlstad

3. Stig-Arne Persson, Ekonom, Nor-Segerstad

4. Jan-Åke Jansson, Pensionär, Dals Långed

5. Monica Ståhl, Gymnasielärare, Storfors

6. Johan Heder, Student, Karlstad

7. Lennart Nyqvist, f.d. Miljöchef, Kristinehamn

8. Roger Larsson, Maskinförare, Övre Älvdal

9. Carina Persson, Gospelsångerska, Nor-Segerstad

10. Christer Wallquist, Fil. kand. Karlskoga

11. Ulf Adolfsson, f.d. Säkerhetschef, Karlstad

12. Britt-Marie Rylander, Undersköterska, Edsvalla

13. Lars Karlsson, Kemiingenjör, Björneborg

14. Johan Lokander
15. Maria Carlsson, Präst, Arvika

16. Erik Lindberg, Musiker, snickare, Grums

17. Angela Petré, Sångerska, Arvika

18. Eva Källbrink, Pensionär, Karlskoga

19. Jon Larsson, Bibelstuderande, Arvika

20. Sten-Ove Jönsson, Pensionär, Karlstad

21. Christina Ariell Lindberg, Barnsköterska, Grums

22. Peter Gillberg, Lärare, Karlstad

VAL TILL KYRKOMÖTET

Karlstads stifts valkrets
Trossamfundet Svenska kyrkan8035
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Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för 
en Levande kyrka, KR, vill arbeta för en 
levande kyrka, en livaktig och trovärdig 
verksamhet inom Svenska kyrkan på 
församlingsnivå, stiftsnivå och nationell 
nivå. 

KR, är en fristående nomineringsgrupp 
och eget kyrkligt förbund som inte 
tillhör något politiskt parti. Vi hämtar 
däremot vår grundinställning till hur vi 
vill förvalta och utveckla Svenska Kyrkan 

ur den kristdemokratiska världsrörelsens 
ideologi. Vi vill främja en levande kyrka 
med fokus på familjen, ekumeniken och 
människovärdet. Vi vill vara en hamn 
för väljare i kyrkovalet som delar vår 
inställning. Som förtroendevalda i vår 
nomineringsgrupp vill vi samla personer 
som sympatiserar med den världsvida 
kristdemokratiska grundsynen och vill 
omsätta det som valda företrädare för oss 
i kyrkomötet, Svenska kyrkans stift samt 
pastorat och församlingar.

Vi sammanfattar vår övergripande 
valplattform i kyrkovalet 2021 genom 
minnesordet FEM, 

Fem står för:
• Familj
• Ekumenik
• Ekonomi
• Mission
• Människovärde

Det är de områden som vi tycker är särskilt 
viktiga vid kyrkovalet 19 september 2021. 

Namnet Kristdemokrater i Svenska kyrkan, 
för en Levande kyrka (KR) anknyter 
till vår nomineringsgrupps ideologiska 
ursprung i den kristdemokratiska rörelsen 
i världen, en rörelse som bygger på den 
kristna människosynen och etiken, 
kristna socialetiken och som har en stark 
ekumenisk karaktär. I Svenska kyrkans 
beslutsfattande organ signalerar detta att vi 
känner ett särskilt ansvar för att aktualisera 
viktiga socialetiska och ekumeniska frågor. 

Susanne Engstad Clarke
Torbjörn Aronsson
Fredrik Wallén

Förbundets presidium har ordet
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Förbundsstämman

Ny 2:e vice och flera nya invalda vid digital stämma
Om det var en historisk förbundsstämma 
ifjol i form av telefonmöte med 38 
röstberättigade delegater, samlades nu för 
första gången i KR-förbundets 17-åriga 
historia de olika stiftsombuden att fatta 
beslut via Zoom.  

De totalt 26 röstberättigade samt ytterligare 
sju adjungerade personer kunde alltså se 
varandra på bildskärmen denna gång, även 
om man rent fysiskt var utspridda från Luleå 
stift i norr till Lunds stift i syd. Av de tolv 
stiftskretsarna inom nomineringsgruppen 
Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) 
fanns deltagare från samtliga stift. 

Planerna på en tre dagars nationell 
inspirationskonferens på stiftsgården i 
Rättvik vid Siljan - med stämma, föredrag, 
måldiskussioner och gemenskap – har 
alltså fått skjutas på framtiden, såväl 2020 
som 2021, till följd av den pågående svåra 
covid-19-pandemin. 

Kantorn och 2:e vice förbundsordföranden 
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift, 
hade avböjt omval och ersattes av polisen 
Fredrik Wallén, Stockholms stift, och 
nyvald ersättare så sent som ifjol.  

Susanne Engstad Clarke från 
Arvika i Karlstad stift fortsätter som 
förbundsordförande och går nu in på sitt 
tredje år i den rollen, samtidigt som teol dr 
Torbjörn Aronson, Uppsala stift, omvaldes 
som 1:e vice ordförande.  

På valberedningens förslag utvidgades 
förbundsstyrelsen från nio till elva 
ledamöter samtidigt som det blev färre 

ersättare. Omvalda på två år blev Katarina 
Åkesson, Växjö stift, 

Sven Påfvels, Västerås stift, samt kassören 
och tidigare förbundsordföranden Bertil 
Olsson, Växjö stift.  

Helt nya ledamöter, och dessutom direkt 
ordinarie, blev teol stud Helena Vådegård 
från Säter i Västerås stift och tidigare 
riksdagsmannen Anders Andersson, 
Linköpings stift.  

På ersättarsidan nyvaldes Sture Eriksson, 
Luleå stift, docent i geriatrik i Umeå och 
tidigare förbundsordförande för KD-
Seniorerna, samt Håkan Deleskog, Skara 
stift, detta till 1:e respektive 5:e ersättare.  

Omvalda ersättare på plats två, tre och 
fyra blev Per Sundin, Härnösands stift, 
Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholms 
stift, samt Margit Borgström, Uppsala 
stift, medan förbundsstyrelsens yngste 
företrädare, oppositionsrådet i Kalmar 
Christopher Dywik, Växjö stift, lämnade 
då han avböjt omval.  

Liksom ifjol ledde regionrådet Per 
Larsson, Linköpings stift, på ett 
smidigt sätt förhandlingarna, inklusive 
behandlingen av några motioner 
från Luleå stiftskrets. I den komplexa 
frågan om stift eller pastorat skall ha 
arbetsgivaransvaret för kyrkoherdar 
i framtiden fick förbundsstyrelsen i 
uppdrag att återkomma med principer till 
2022 års stämma. 

Lennart Sacrédeus 



 

Lunds stift
Kyrkomötet: Bo Herou

Lokala kandidater i Blentarp, Lövestad 
och Sjöbo

Växjö stift
Kyrkomötet: Bertil Olsson

Lokala kandidater i Jönköping och Växjö

Göteborgs stift
Kyrkomötet: Karl-Gunnar Svensson

Lokala kandidater i Falkenberg, 
Mölndal och Öckerö

Skara stift
Kyrkomötet: Conny Brännberg

Nu är alla kandidatlistor inför höstens kyrkoval registrerade. Ett stort arbete har 
gjorts av stiftskretsarna för att hitta kandidater till Kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 
kyrkofullmäktige. Vi har anmälda kandidater till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i 
samtliga stift utom i Visby stift.

Här presenterar vi förstanamnet på stiftens valsedlar till kyrkomötet, samt i vilka 
församlingar/pastorat, där vi har anmälda kandidater:

KR
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Kyrkoval 19 september 2021 



 

Linköpings stift
Kyrkomötet: Iréne Oskarsson

Lokala kandidater i Linköpings 
domkyrkopastorat

Karlstads stift
Kyrkomötet: Susanne Engström 
Clarke

Lokala kandidater i Arvika, Brålanda, 
Grums, Karlstad och Övre Älvdalen

Strängnäs stift
Kyrkomötet: Erica Gidlöf

Lokala kandidater i Salem

Västerås stift
Kyrkomötet: Lennart Sacrédeus

Lokala listor i Falu pastorat, Leksand, 
Mora, Rättvik, Stora Tuna och Torsång, 
samt i Västerås

Stockholms stift
Kyrkomötet: Kerstin Rossipal

Lokala kandidater i Adolf Fredrik, 
Botkyrka, Enskede-Årsta, Farsta, 
Haninge, Hedvig Eleonora, Huddinge, 
Hässelby, Högalid, Järfälla, Nacka, 
Oscar, Solna, Sundbyberg, Vantör, 
Vällingby och Västerled

Uppsala stift
Kyrkomötet: Torbjörn Aronson

Lokala kandidater i Danmark-Funbo, 
Gävle, Ovansjö-Järbo, Sandviken, 
Uppsala och Vattholma

Härnösands stift
Kyrkomötet: Per Sundin

Luleå stift
Kyrkomötet: Sture Eriksson

Lokala kandidater i Luleå 
domkyrkoförsamling, Nederluleå, 
Nordmaling, Sävar-Holmön, Södra 
Lappland och Umeå

Samtliga valsedlar finns på vår 
hemsida:  
www.krsvenskakyrkan.se  
Sök under ”Om oss” och resp. 
stiftskrets.

I augusti-september måste vi 
hjälpas åt att sprida information 
och valsedlar – var och en i 
sin bekantskapskrets. Ta gär-
na redan nu kontakt med din 
stiftskrets och be att få valbro-
schyrer och valsedlar.

KR
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Förbundsordförande
Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
073-625 91 19 
sec@enlevandkyrka.se

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

2:e vice ordförande
Fredrik Wallén, Stockholm stift
fredrik.wallen@sll.se

Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Lars Palo, Luleå stift
lars_palo@gmail.com
Bertil Olsson, Växjö stift, Kassör
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
070-675 46 46
Köpmannagatan 6
363 44  LAMMHULT
Bankgiro 5729- 6048

Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@gmail.com 
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Helena Vådegård, Västerås stift
helena.vadegard@hotmail.com
Anders Andersson, Linköpings stift
anders.andersson@kristdemokraterna.se

Ersättare
Sture Eriksson, Luleå stift
sture.eriksson@me.com
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Håkan Deleskog, Skara stift
hakan.deleskog@telia.com

Adjungerade
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare 
för kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@svenskakyrkan.se
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KRHitta din kontakt i stiftskretsarna

Göteborg
Bankgiro 5876-9654 
Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33
kalle.svensson@svenskakyrkan.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
Sture Eriksson, 070-619 60 43
sture.eriksson@me.com

Lund
Bankgiro 822-1038  
Bo Herou, 070 - 836 53 25
Bo.herou@onslunda.nu

Skara
Håkan Deleskog, 0520-732 27
hakan.deleskog@telia.com

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6  
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Pernilla Schubert, 070-747 40 11
pernilla.schubert@kristdemokraterna.se

Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.ds@gmail.com 

Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@mora.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.

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@svenskakyrkan.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.krsvenskakyrkan.se

Valfrågor i kyrkovalet 2021

EN LEVANDE KYRKA 
• en kyrka för hela familjen 
Dopet är vägen in i Guds rike och kyrkans 
gemenskap. En levande kyrka måste därför på olika 
sätt markera dopets betydelse för de döpta i alla åldrar. 
Detta sker genom olika former av undervisning 
t.ex. barngrupper, konfirmandundervisning, 
Alphagrupper, bibelstudier samt kristna skolor och 
förskolor. 

Denna undervisning måste få en förankring i 
gudstjänster, där alla kan känna sig välkomna. 
Konceptet Messy Church är ett exempel på 
generationsöverbryggande gudstjänster. Där det 
är möjligt bör församlingen kunna driva kristna 
förskolor och skolor, gärna i samverkan med 
andra samfund. Svenska kyrkan är en av landets 
främsta kulturaktörer, framförallt inom sång-
och musikområdet. Kören utgör en stor och bred 
mötesplats i församlingens mitt. En särställning har 
arbetet med körer för barn och unga. Därför måste 
kyrkomusikens och körernas viktiga roll fortsatt 
lyftas fram.

 • verkar för Kristi kyrkas enhet 
”Jag ber att de alla ska vara ett, så att världen kan 
tro.” Jesu översteprästerliga förbön markerar 
betydelsen av de kristnas gemenskap. Vår kyrka 
måste verka för goda ekumeniska relationer, såväl 
i internationella sammanhang, som nationellt och 
på församlingsnivå. Utbyte med andra kyrkors 

teologiska fakulteter är ett sätt att öka förståelsen 
för andra kyrkotraditioner. För att främja olika 
fromhetstraditioner inom kyrkan, den inre 
ekumeniken, vill vi också verka för ökad samverkan 
med de fristående teologiska högskolorna. Svenska 
kyrkan ska generöst upplåta sina kyrkor och andra 
lokaler för olika kyrkor som etableras i takt med att 
allt fler människor från t.ex. Mellanöstern och Afrika 
söker sig till vårt land. Det ekumeniska arbetet ute 
i olika församlingar behöver dokumenteras och 
samlas som ”goda exempel”. 

• står upp för alla människors 
unika, lika och okränkbara värde 
En levande kyrka måste tala klarspråk när 
mänskliga rättigheter kränks. Kyrkan ska värna livet 
från dess början till dess slut. De som söker sig till 
vårt land på flykt undan krig och förföljelse, eller 
av annan anledning, ska mötas med respekt och 
värme. Församlingarna bör, tillsammans med andra 
organisationer, verka för att rusta människor att 
göra en diakonal och humanitär insats. Rekrytering 
och utbildning av volontärer är viktiga satsningar 
inför framtiden. Att Svenska kyrkan ska kunna möta 
alla vi möter med respekt och värme är självklart. 
Exempelvis de som sökt sig till Sverige på flykt 
undan krig och förföljelse. Institutionssjälavården 
på sjukhus, fängelser och militära anläggningar är 
av stor betydelse som regional kyrklig verksamhet. 
Institutionssjälavården är ett viktigt gemensamt 
ansvar för Svenska kyrkan och bör finansieras 
solidariskt nationellt eller via stiften

Precis som i tidigare val är den främsta drivkraften för förbundet och dess medlemmar att verka för levande 
församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.


