Skara stift

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

för en Levande kyrka

KR

TET

KOMÖ

KYR
L TILL

VA

vde

d, Skö

egionrå

an

, R
hätt
nnberg ilingenjör, Troll e
ny Brä
iv
vd
1. Con Deleskog, C sköterska, Skö köping
k
n
ju
a
, Lid
S
k
n
,
å
a
son
gsm
2. H
Johans on, f.d. riksda llhättan
a
n
o
M
s
3.
tafs
er, Tro
er Gus
spolitik
övde
g
4. Holg iksson, Fritid tågmästare, Sk enör, Lidköpin
r
p
.
E
e
d
l
f.
tr
u
n
,
e
a
k
d
5. R
dbäc
ionera
nart Lin nsson, Pens
e
6. Len
t
ix
S
mar
7. Inge

Conny Brännb
erg

a
k
r
y
k
e
d
n
a
v
e
l
n
e
r
ö
f
a
Röst
8221

s
n
kyrka
alkret
tifts v et Svenska
s
a
r
a
Sk
mfund
Trossa

KR

Valfrågor i kyrkovalet

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.

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
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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
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Vad vill vi arbeta för i Skara stift?
» Vi är en fristående nomineringsgrupp som bygger vårt program på en
kristen demokratisk tradition.
» Allt vårt arbete utgår från vår tro på Jesus Kristus som vägleder oss,
bär oss, och inspirerar oss, till att vara en levande kyrka i vårt samhälle
idag.
» Särskilt vill vi försvara människovärdet, vara en kyrka för hela familjen
och dela livet med våra syskon i en ekumenisk gemenskap.
» Vår förening vill fram för allt med program och engagemang verka i
lokalförsamlingen med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.
» En förutsättning för detta är undervisning i kristen tro och etik som
ska bidra till en god samhällsutveckling samt i yrkeslivet där var och
en av oss har en viktig uppgift.
» Vi vill vara närvarande där människor behöver oss bland annat i
kyrkans ledningsfunktioner, med ett aktivt uppmuntrande ledarskap
i samtal och aktiv omsorg mellan generationer.

krsvenskakyrkan.se/skara-stift/
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Skara stift

Skara stifts toppkandidater till kyrkomötet och
stiftsfullmäktige.

Ingemar Sixtensson

“Jag vill med mitt engagemang att Svenska Kyrkan skall nå
ut mer med kärleksbudskapet till den generationen, som
i dag inte deltager i kyrkas verksamhet. Jag vill medverka
till att den generationen skall upptäcka glädjen i ett rikare
liv med gemenskapen i Kristus, som blir en naturlig del i
deras liv och att deltaga i Svenska Kyrkans verksamhet.”

Håkan Deleskog

Kyrkan får inte bara bli en serviceinrättning för kyrkliga
riter. En levande kyrka samlas kring Jesus Kristus, erbjuder
den kristna tron till nya generationer och välkomnar till
gemenskap, värme och andlig vägledning.

Conny Brännberg

För mig handlar kyrkan om gemenskap. Därför är
det angeläget att kyrkan vänder sig till alla människor.
I grunden finns det unika, okränkbara och absoluta
människovärdet och som är ett inkluderande begrepp
och utgår från Guds kärlek till alla. Svenska Kyrkan är en
folkkyrka och ska sträva mot en ekumenisk gemenskap.
En särskild målgrupp för verksamheten ska vara att nå
familjer men också att vara en kyrka för alla generationer.
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Mona Johansson

» Jag vill att kyrkan ska vara en naturlig plats för andlig
gemenskap.
» En mötesplats för människor i alla åldrar.

Lennart Lindbäck

» Kyrkan ska vara en plats för alla, där man kan utöva sin
tro och möte Gud.
» Kyrkan ska verka för alla människors lika värde samt
vara en plats där alla kan samlas.

Holger Gustafsson

“Svenska kyrkan har en stark ställning hos svenska
folket då akuta krissituationer har uppstått. Jag
anser att svenska kyrkan bör arbeta vidare genom en
fördjupning och utveckling av mötet mellan människor
i nöd. Då ska kyrkan vara på plats för människor som
behöver extra stöd.”

Raul Eriksson

Jag är gift sedan 26 år tillbaka. Har två vuxna barn.
Kyrkovalet 2021 är jag på listan till kyrkomötet i Skara stift.
Jag har jobbat som fastighetstekniker och är medlem av
Styrelse Akademi i väst Sverige. Är frimurare i samhället
och motionerar på fritiden med sju maraton som jag
klarat av. Inom politiken jobbar jag med miljöfrågor.
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Valsedlar och valmaterial kan fås genom respektive
stiftskrets.
Göteborg

Stockholm

Härnösand

Strängnäs

Karlstad

Uppsala

Linköping

Västerås

Luleå

Växjö

Lund

Visby

Karl-Gunnar Svensson
076 - 677 32 33
kalle.svensson@svenskakyrkan.se
Birgitta Sedin
070 - 654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se
Stig-Arne Persson
076 - 051 87 00
stigarne.kr@live.se
Per Larsson
070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se
Lars Palo
073 - 073 61 95
larspalo42@gmail.com
Bo Herou
070 - 836 53 25
haradsdomaregarden@gmail.com

Skara

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

Ewonne Ekmyr-Göransson
073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net
Pernilla Schubert
070-747 40 11
pernillaschubert.kr@gmail.com
Iris Denstedt-Stigzelius
070 - 517 60 31
iris.ds@gmail.com
Lennart Sacrédeus
070-630 10 53
lennart.sacredeus@mora.se
Bertil Olsson
070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
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
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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.”

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

Susanne Engstad Clarke
Förbundsordförande
KR för En levande kyrka

•

•

•

Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare i Kyrkomötet för KR

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.

www.krsvenskakyrkan.se

