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Kristdemokrater i Svenska kyrkan
för en Levande kyrka

1. Irene Oskarsson, kommun- och regionpolitiker, 56 år, Aneby

2. Nils Gunnar Karlsson, kyrkomusiker, 60 år, Eksjö

3. Malin Hansson, agronom, 50 år, Norrköping

4. Per Larsson, regionråd, 42 år, Linköping

5. Anders Andersson, regionråd, 66 år, Järnforsen

6. Anna Carlbom, enhetschef hemsjuk- och demensvård, 57 år, Ydre

7. Tina Bågenhammar, rektor, 40 år, Virserum

8. Anders Eksmo, gymnasielärare, 59 år, Söderköping

9. Kerstin Lahi, ögonläkare och fd. klinikchef, 75 år, Västervik

10. Fredrik Topplund, politisk sekreterare, 40 år, Kisa

11. Máire Skogstjärna, 50 år, Åtvidaberg

12. Mattias Hubner, brevbärare, 48 år, Norrköping

13. Tommy Sennehed, pensionär, 73 år, Östra Skrukeby

14. Birgitta Waern, undersköterska, 55 år, Linköping

15. Anita Hedman, pensionär, 76 år, Kärna

16. Christer Petré, jurist, 72 år, Västra Harg

17. Linda Masman, undersköterska, 44 år, Österbymo

18. Jenny Lisiderius, ekonom, 46 år, Norrköping

19. Anders Elgenmark, busschaufför, 70 år, Järnforsen

20. Christian Nytorpet, produktionsledare, 42 år, Hultsfred

21. Carin Olsson, pensionär, 65 år, Rimforsa

22. Annie Canholm, yrkeschaufför, 51 år, Norrköping

23. Kurt Hedman, pensionär, 77 år, Kärna

24. Ebbe Eriksson, pensionär, 84 år, Åby

25. Richard Svenselius, egenföretagare, 69 år, Linköping

26. Evelina Nilsson, undersköterska, 46 år, Östra ryd

(forts. på nästa sida)

VAL TILL KYRKOMÖTET

Linköpings stifts valkrets

Trossamfundet Svenska kyrkan
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Irene Oskarsson

Linköpings stift

Rösta för en levande kyrka



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.
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krsvenskakyrkan.se/linkopings-stift/

Linköpings stifts toppkandidater till kyrkomötet och 
stiftsfullmäktige

Fem punkter inför kyrkovalet till stiftsfullmäktige:
 » En levande kyrka – för barn, unga, vuxna och äldre  

 » Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård  

 » Körsången och kyrkomusiken har en central plats i kyrka och församling 

 » Kyrkans diakonala arbete

 » Kyrkan ska stärka det frivilliga engagemanget

Nils-Gunnar Karlsson, Anders Andersson, Malin Hansson, Irene Oskarsson, Per Larsson, 
Fredrik Topplund.
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Irene Oskarsson 
56 år, Hultrum, Aneby, kommun- och regionpolitiker 

 » Viktigast i gudstjänsten: Att den fokuserar på att 
förmedla Kristus 

 » Stiftets vackraste kyrka: Vireda 
 » Min viktigaste valfråga: Svenska kyrkan ska 
genom att gestalta Kristus i dag vara en viktig 
samhällsaktör - ett salt i världen.

Per Larsson
42 år, Linköping, regionråd

 » Viktigast i gudstjänsten: När gudstjänstrummet 
får fyllas av härlig gemensam lovsång till Gud!

 » Stiftets vackraste kyrka: Kaga kyrka.
 » Min viktigaste valfråga: En varmare och närmare 
kyrka som finns till för ”dessa mina minsta” 
och erbjuder gemenskap, hjälp och stöd, men 
också det kristna budskapets hopp om en ljusare 
framtid.

Malin Hansson
50 år, Tingstad, Norrköping, agronom

 » Viktigast i gudstjänsten: Att gudstjänsten ger mig 
näring och styrka för att möta vardagen. 

 » Stiftets vackraste kyrka: Alla kyrkor är vackra! 
Kolmårdskyrkan om jag måste välja, eller 
Hedvigs eller klosterkyrkan i Vadstena.

 » Min viktigaste valfråga: Att vi inom kyrkan 
sprider evangelium och öppet vågar stå för att vi 
är kristna samt finnas till för alla människor.

KR



 

5

Linköpings stift

Nils-Gunnar Karlson
60 år, Eksjö, kyrkomusiker 

 » Viktigast i gudstjänsten: Förkunnelse om 
den uppståndne Herren i såväl ord, ton som 
gemensam sång! 

 » Stiftets vackraste kyrka: Linköpings domkyrka
 » Min viktigaste valfråga: Kyrkan ska få förbli en 
mötesplats för alla åldrar där musik och körsång 
spelar en stor och viktig roll även i framtiden!

Anders Andersson 
66 år, Järnforsen, regionråd

 » Viktigast i gudstjänsten: Harmoni mellan 
psalmer och predikan, det ger en helhet!

 » Stiftets vackraste kyrka: Järeda kyrka (vår 
bröllopskyrka) 

 » Min viktigaste valfråga: Fortsatt satsning på det 
diakonala arbetet!

Fredrik Topplund 
40 år, Kisa, Politisk sekreterare 

 » Viktigast i gudstjänsten: Att vara närvarande i 
mötet med andra människor. Det om något är 
att vara i Guds tjänst. 

 » Stiftets vackraste kyrka: Varför låsa 
gudsupplevelsen vid en byggnad? Skogen är allas 
katedral utan tak.

 » Min viktigaste valfråga: Att kyrkans mest 
prioriterade uppgift förblir att förmedla 
frälsningsbudskapet.

KR
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Birgitta Waern  
55 år, Linköping, Undersköterska 

 » Viktigast i gudstjänsten: Gemenskapen, lovsång och 
nattvarden.

 » Stiftets vackraste kyrka: Herrestads kyrka.
 » Min viktigaste valfråga: Viktigt att vi aktivt arbetar 
för att fler människor ska välja att gå med i kyrkan 
och därmed bryta en nedåtgående trend med 
medlemstapp.

Christer Petré
72 år, Västra Harg, jurist

 » Viktigast i gudstjänsten: Det är för mig att orden i 
gudstjänsten är nära och går till hjärtat.

 » Stiftets vackraste kyrka: Domkyrkan
 » Min viktigaste valfråga: Att kristen tro är att försöka 
leva i Jesu Kristi efterföljd, därför måste han göras 
känd

Maire Skogstjärna 
50 år, Åtvidaberg, Religionsvetare 

 » Viktigast i gudstjänsten: När fokus skiftas från det 
jordiska till det himmelska och det Jesus gjorde på 
korset blir tydligt.

 » Stiftets vackraste kyrka: Björsäter.
 » Min viktigaste valfråga: En öppen dörr, en öppen 
famn, en trygg hamn. En kyrka där du kommer som 
du är och går därifrån förvandlad.

Kerstin Lahi
75 år, Västervik, ögonläkare och fd. klinikchef

 » Viktigast i gudstjänsten: att omfamnas av värme och 
gemenskap i det kyrkliga rummet.

 » Vackraste kyrka: S:ta Gertruds kyrka
 » Min viktigaste valfråga: en kyrka som tar emot alla 
även våra utsatta och svaga i samhället. Värna om 
våra värderingar i den kristna kulturen.

Du kan också rösta på oss i valet till kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat. Där är  
Birgitta Waern, Solveig Danielsson, Per Larsson, Gabriella Isaksson Engström, Magnus Engström, 
Grete Lindkvist, Lars Eklund och Jan Widmark våra kandidater.
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Göteborg
Karl-Gunnar Svensson
076 - 677 32 33
kalle.svensson@svenskakyrkan.se

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

Karlstad
Stig-Arne Persson
076 - 051 87 00
stigarne.kr@live.se

Linköping
Per Larsson
070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå
Lars Palo 
073 - 073 61 95
larspalo42@gmail.com

Lund
Bo Herou
070 - 836 53 25
haradsdomaregarden@gmail.com

Skara
Håkan Deleskog
070 - 974 99 49
hakan.deleskog@gmail.com

Stockholm
Ewonne Ekmyr-Göransson
073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Pernilla Schubert
070-747 40 11
pernillaschubert.kr@gmail.com

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

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

Växjö
Bertil Olsson
070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Visby
I Visby stift har vi ingen kandidater.

Post till förbundet
Susanne Engstad Clarke
Trottakan Norra 1
671 91 ARVIKA
sec@enlevandekyrka.se
073-625 91 19

Valmaterial

Valsedlar och valmaterial kan fås genom respektive 
stiftskrets.
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Vi Kristdemokrater i Svenska kyrkan för 
en Levande kyrka (KR) är en opolitisk 
nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vi 
har ingen koppling till Kristdemokraternas 
parti, men vi delar den kristdemokratiska 
ideologin som grund för oss.
• Vi menar att varje människa är 

unik med ett okränkbart och likt 
värde. Varje människa har inte bara 
kroppsliga behov utan också själsliga 
och andliga där Svenska kyrkan har en 

stor betydelse där det diakonala arbetet 
har stor betydelse. 

• Vi menar att varje människa har 
behov av gemenskap där familjen 
är den viktigaste. Därför vill vi 
fokusera på familjen och lyfta fram 
generationsövergripande gudstjänster 
och verksamheter som Messy Church 
samt främja musiken som en väg in i 
kyrkan.

• Vi menar att beslut ska fattas på lägsta 
möjliga ändamålsenliga nivå vilket 
innebär att vi vill att församlingen 
också fortsättningsvis ska vara den 
grundläggande nivån för Svenska 
kyrkan. 

• Vi menar att vår främsta uppgift i 
Svenska kyrkan är att vi vill verka 
för en levande kyrka med levande 
församlingar där Jesus Kristus är känd, 
trodd, älskad och efterföljd. Det är 
också därför vi har med ”en levande 
kyrka” i vårt namn. 

Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare i Kyrkomötet för KR

www.krsvenskakyrkan.se

Folk behöver hopp, mer är någonsin. 
Genom Jesus Kristus och korset kan man 
se hopp.
Jag tror samarbetet mellan Svenska kyrkan 
och samhällets olika aktörer kommer att bli 
allt viktigare inom en snar framtid. 
Det bibelord som är närmast mitt hjärta är 
Jeremiah 29:11, 
”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger 
HERREN, nämligen fridens tankar och 
icke ofärdens, till att giva er en framtid och 
ett hopp.” Susanne Engstad Clarke 

Förbundsordförande
KR för En levande kyrka


