
1. Sture Eriksson, Docent, Umeå

2. Helén Lindbäck, präst, Piteå

3. Ronny Thellbro, Präst, Vilhelmina

4. Conny Sundström, musiklärare, Luleå

5. Christer Enryd, revisor, Luleå

6. Maria Selin, adjunkt, Luleå

7. Anders Strömdén, Präst, Hörnefors

8. Birgit Hedman, Pensionär/diakon, Umeå

9. Elisabet Bergdal, undersköterska, Luleå

10. Roland Gustafsson, Sjuksköterska, Storuman

11. Lena Forsman, Diakon, Skellefteå

12. Leif Berglund, universitetslektor, Piteå

13. Jonas Enberg, Konsult, Umeå

14. Assar Karlsson, Pensionär, Sävar

15. Daniel Andersson, Pensionerad lärare, Umeå

16. Stefan Latvala, Maskinsnickare, Sävar

17. Stig Töyrä, egenföretagare, Pajala

18. Max Fredriksson, Läkare, Vilhelmina

19. Lars Palo, ingenjör, Luleå

20. Agneta Mattsson, Pensionär/diakon, Umeå

21. Ulf Viklund, personlig assistent, Luleå

VAL TILL KYRKOMÖTET

Luleå stifts valkrets

Trossamfundet Svenska kyrkan
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Sture Eriksson

Luleå stift

KR
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
för en Levande kyrka

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/lulea-stift/

Valprogram 2021 Luleå stiftskrets
Vi vill verka för en levande kyrka som bygger på relationer och främjar små nära 
gemenskaper där delaktighet och sammanhang ger förutsättningar att upptäcka Jesus 
Kristus och komma till tro. 
Vi verkar helt oberoende av det kristdemokratiska partiet – men utgår från våra hållbara 
principer som ett unikt okränkbart människovärde där alla människor är våra syskon och 
en ömsesidig gemenskap till stöd för enskilda och familjer.  Ett förvaltarskap för att barn 
och barnbarn ska få bo på en planet som är minst lika bra som den vi tog emot.  Allt 
för att göra skillnad så att Svenska kyrkan utvecklar sin förmåga att göra Gud, Skaparen, 
Befriaren och Livgivaren känd, älskad, trodd och efterföljd. 
Vi vill vara en levande kyrka som förmedlar hopp, där ekumenik och delaktighet står i 
fokus för att alla som vill leva tillsammans med Jesus Kristus ska hitta sin plats och bli 
sedda, som medlemmar i Kristi kropp och bärare av Guds kallelse och nåd. 

KR inom Svenska kyrkan i Luleå stift vill verka för:
 » att alla medlemmar ska känna att de är unika och har en unik plats, präglad av 
gemenskap, i Svenska kyrkan

 » att engagemang i alla former värderas högre än kostnadseffektivitet i Svenska kyrkan
 » att små nära gemenskaper i församlingarna värnas
 » att de gemensamma organen inriktas allt tydligare mot att stödja församlingarna och 
andra små nära gemenskaper

 » att stiftets gemensamma ekonomiska och personella resurser samordnas för att tydligt 
stödja församlingslivet

 » att frågan om stiftets och pastoratens struktur inriktas mot att stödja Guds rikes 
tillväxt och minska centraliseringen och jakten på kostnadseffektivitet och mätbara 
ekonomiska resultat.

 » att de anställdas kunskaper och erfarenheter tas väl till vara och att kraven på 
policyarbete, mätningar, ekonomisk effektivitet och administrativ styrning tonas ner.

 » att de förtroendevalda utbildas och övar kontinuerligt för att allt bättre kunna verka för 
Guds rikes tillväxt

 » att minoriteterna inom stiftet ska känna en god gemenskap inom Svenska kyrkan men 
samtidigt behålla sin särart

 » att genom att utveckla möjligheterna till gemenskap, delaktighet och samtal möta och 
se människor oro och ensamhet
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Luleå stift

Sture Eriksson 
Docent, Umeå

 » Jag vill se en kyrka som sätter förkunnelsen i ord och 
handling av evangeliet om Jesus Kristus i centrum. En 
kyrka där alla med sitt unika jag ryms i de små och nära 
gemenskaperna. 

Helén Lindbäck 
Präst, Piteå

 » Jag vill att kyrkan ska vara ett andligt hem för alla åldrar med 
gudstjänster att längta till.

 » Prioritera diakonin och arbetet med utsatta grupper i 
samverkan med andra aktörer.

 » Synliggöra allt vad kyrkan gör för att motivera människor att 
engagera sig och vilja stödja kyrkans breda och rika arbete.

Kyrkomöteskandidater

1. Sture Eriksson, Docent, Umeå

2. Helén Lindbäck, präst, Piteå

3. Ronny Thellbro, Präst, Vilhelmina

4. Conny Sundström, musiklärare, Luleå

5. Christer Enryd, revisor, Luleå

6. Maria Selin, adjunkt, Luleå

7. Anders Strömdén, Präst, Hörnefors

8. Birgit Hedman, Pensionär/diakon, Umeå

9. Elisabet Bergdal, undersköterska, Luleå

10. Roland Gustafsson, Sjuksköterska, Storuman

11. Lena Forsman, Diakon, Skellefteå

12. Leif Berglund, universitetslektor, Piteå

13. Jonas Enberg, Konsult, Umeå

14. Assar Karlsson, Pensionär, Sävar

15. Daniel Andersson, Pensionerad lärare, Umeå

16. Stefan Latvala, Maskinsnickare, Sävar

17. Stig Töyrä, egenföretagare, Pajala

18. Max Fredriksson, Läkare, Vilhelmina

19. Lars Palo, ingenjör, Luleå

20. Agneta Mattsson, Pensionär/diakon, Umeå

21. Ulf Viklund, personlig assistent, Luleå

VAL TILL KYRKOMÖTET

Luleå stifts valkrets

Trossamfundet Svenska kyrkan7829

KR
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Anders Karlsson 
Diakoniassistent, Umeå

 » Jag tror på en treenig Gud som i sig själv är relation och som 
bjuder in oss människor, liksom allt skapat, att vara delaktiga 
i Guds gemenskap. Jag vill verka för en levande kyrka 
som bygger på relationer och främjar nära gemenskaper 
där delaktighet och sammanhang ger förutsättningar att 
upptäcka Jesus Kristus, komma till tro och växa i tro.

 » Jag är helt oberoende av det kristdemokratiska partiet, 
men utgår från hållbara principer som ett okränkbart 
människovärde (Guds avbild) där alla människor är 
våra syskon samt ett gott förvaltarskap för att barn och 
barnbarn ska få bo på en planet som är minst lika bra som 
den vi tog emot.

Agneta Thellbro 
Studie- och yrkesvägledare, Vilhelmina

 » Den kristna tron utgör en bärande kraft i samhället. 
 » I det sekulära samhället har kyrkan ett särskilt ansvar att 
vara ett andlighetens rum. 

 » Kyrkan är en stor kulturbärande kraft i hela landet och 
särskild betydelse för lands- och glesbygd.

Lena Forsman 
Diakon, Skellefteå

 » Jag ser kyrkans centrala uppgift att förkunna en uppståenden 
Kristus i ord och handling. 

 » Att gudstjänsten och förvaltandet av sakramenten, dopet, 
nattvarden och bikten blir ett tydligt uttryck för detta.                

 » Diakonin är en hjärtefråga för mig och där jag vill se ökade 
resurser. Arbetet bland familjer och konfirmander vill jag 
prioritera.

 » Rekryteringen av ledare med god social förmåga och andlig 
klarsyn ser jag som en förutsättning för att kyrkans arbete 
ska växa och utvecklas.

Kandidater till Stiftsfullmäktige

KR
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1. Anders Karlsson, Diakoniassistent, Umeå

2. Katarina Norberg, Församlingspedagog, Vilhelmina

3. Birgit Hedman, Pensionär/diakon, Umeå

4. Agneta Thellbro, Studie- och yrkesvägledare, Vilhelmina

5. Jonas Enberg, Konsult, UMeå

6. Max Fredriksson, Läkare, Vilhelmina

7. Lena Forsman, Diakon, Skellefteå

8. Assar Karlsson, Pensionär, Sävar

9. Anders Strömdén, Präst, Hörnefors

10. Daniel Andersson, Pensionerad lärare, Umeå

11. Carina Nygren, Lärare, Lycksele

12. Agneta Mattsson, Pensionär/diakon, Umeå

13. Ulla Sundberg, Pensionär, Åsele

14. Elly Karlsson, Pensionär, Sävar

15. Roland Gustafsson, Sjuksköterska, Storuman

16. Samuel Appiah-Kubi, Kyrkovaktmästare, Umeå

17. Ingegerd Franklin, Administratör, Lycksele

18. Torbjörn Arvidsson, Präst, Umeå

19. Britt-Inger Ärlebrant, Pensionär, Storuman

20. Yordanos Mosazghi, Assistent, Umeå

21. Emelie Edmundsson Lönnberg, Undersköterska, Åsele

22. Patrik Hedman, Sjukhusdiakon, Umeå

23. Sven Åke Granberg, Pensionär, Umeå

24. Josef Nygren, Företagare, Lycksele

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

Luleå stifts södra valkrets

Luleå stift8858

1. Helén Lindbäck, präst, Piteå
2. Christer Enryd, revisor, Luleå
3. Elisabet Bergdal, undersköterska, Luleå
4. Leif Berglund, universitetslektor, Bergsviken
5. Maria Selin, adjunkt, Luleå
6. Conny Sundström, musiklärare, Luleå
7. Else-Maj Blind, Idivuoma, Karesuando
8. Stig Töyrä, egenföretagare, Pajala
9. Nickolina Burvall Nilsson, miljö&kvalitetsutvecklare, Öjebyn10. Lars Palo, ingenjör, Luleå

11. Isak Töyrä, pensionär, Kuttainen
12. Johanna Palo, ekonomicontroller, Luleå
13. Ulf Viklund, personlig assistent, Luleå
14. Sune Berg, fil. mag.; Snesudden
15. Maritha Slottenholm, lärare, Luleå
16. Krister Pounu, projektledare, Kiruna
17. Eva Esberg, lärare, Pajala
18. Thure Johansson, pensionär, Luleå
19. Ingrid Nilsson, lärare, Piteå
20. Gun-Marie Hammarbäck, sjuksköterska, Piteå
21. Peter Muskos, hemmansägare, Sunderbyn
22. Malin Viklund, egenföretagare, Piteå
23. Andreas Törnberg, lärare, Sunderbyn
24. Allan Näsvall, pastor, Luleå
25. Ove Johansson, kyrkvärd, Luleå
26. Rickard Brännström, f d lagman, Piteå

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

Luleå stifts norra valkrets
Luleå stift

7836

Luleå stift

Stig Töyrä 
Lärare och egenföretagare, Pajala
Jag vill:

 » att Jesus Kristus ska stå i centrum i kyrkan, inte något parti 
eller någon ideologi.

 » att ha ett nära samarbete med de inomkyrkliga 
väckelserörelserna och frikyrkorna.

 » att den kristna värdegrunden uttrycks i tro, bekännelse och 
lära och att det ska prägla hela verksamheten.

 » att stödja förföljda medkristna runtom i världen.

Lars Palo 
Ingenjör, Luleå

 » Församlingarna ska vara missionerande, göra Jesus Kristus 
känd, trodd, älskad och efterföljd. 

 » En levande församling styrs av människor som bekänner 
sin Herre. Vi vill arbeta för diakoni och för mission, med 
levande gudstjänster och god kristen undervisning.

Conny Sundström 
Musiklärare, Alvik Långnäs

 » Vi vill vara en levande kyrka där både troende och tvivlare 
kan mötas med de existentiella frågorna.

 » Arbetet bland barn och unga är en framtidsfråga för kyrkan.
 » Den rika skatten av musik kan förena oss alla till en 
lovsjungande kyrka.  

 » Kyrkan vill ge Tro, Hopp och Kärlek till alla medmänniskor.

KR
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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.

KR



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


