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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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Stockholms stift

Kerstin Rossipal
 » En levande kyrka är för mig en varm och 
öppen kyrka, där alla känner sig välkomna 
oavsett bakgrund och tradition och där varje 
människas lika och unika värde respekteras. Det 
är en kyrka där orden Tro, Förlåtelse och Nåd är 
viktiga begrepp, en kyrka som ger människor en 
möjlighet att växa i kristen tro och gemenskap.

 » Tillsammans! Det är viktigt att hålla samman 
och betona det som förenar alla kristna i Svenska 
kyrkan, tron på Jesus Kristus. 

 » Att aktivt stödja människor i kris och katastrofer 
är en viktig diakonal uppgift, liksom att hjälpa 
människor i nöd ute i världen bl a genom ACT - 
Svenska kyrkans internationella arbete.

Fredrik Wallén 
 » Jag har som förtroendevald och kyrkvärd lång 
erfarenhet av att arbeta för Svenska Kyrkans 
bästa. Med människovärdet i centrum ska 
kyrkan vara en välkomnande plats för hela 
familjen. Där basen är tron på Jesus Kristus. 
En tro som genomsyrar gudstjänstlivet, dopet 
och konfirmationsundervisningen samt 
det kristna kyrkorummet (med bl.a korset 
i centrum). Men även kyrkans uppgift som 
bred omistlig kulturbärare och trygg plats för 
människor i nöd ska värnas. Genom diakonin, 
kör- och kyrkomusikverksamheten och öppna 
barnverksamheter.  

 » Jag är också särskilt engagerad i att 
Svenska Kyrkan ska ha en väl fungerande 
förtroendeskapande och stödjande institutions-
själavård. På exempelvis sjukhus och 
regementen.

Kandiderar till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige

Kandiderar till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige

KR
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Stockholms stift

Elisabet Hillbratt
 » Jag vill arbeta för en levande kyrka och trovärdig 
verksamhet inom Svenska kyrkan och för en 
livskraftig kyrka nära människorna. En kyrka 
som erbjuder den kristna tron och välkomnar till 
gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum.

 » Jag vill att kyrkan ska vara relevant och en plats 
för alla, barn som vuxen, att kunna prata livet och 
tron. Vi ska förmedla vårt kulturarv, levandegöra 
och berätta dess betydelse. I församlingens 
liv står gudstjänsten i centrum att förmedla 
hemkänsla, tradition och förnyelse förenas och 
blir till upplevelser av igenkänning.

 » Kyrkan ska vara en röst i samhället. En levande 
kyrka måste tala klarspråk när mänskliga 
rättigheter kränks. Kyrkan ska värna livet från dess 
början till dess slut. Vi bör, tillsammans med andra 
organisationer, verka för att rusta människor som 
vill göra en ideell insats för andra.

Stefan Swärd 
 » Svenska kyrkan har en avgörande betydelse 
när det gäller att förmedla kristen tro i Sverige. 
Trots att Sverige räknas som ett av världens 
mest sekulariserade länder är mer än halva 
befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan i 
stora delar av vårt land. Det visar att ateismen 
inte helt och hållet har tagit över. Jag har varit 
aktiv kristen i hela mitt liv och vill ta min del 
av ansvaret för att värna om Svenska kyrkans 
förnyelse och att värna den klassiska kristna 
tron. För mig är kristna evangeliets förmåga att 
förvandla människors liv ett viktigt bevis för 
kristna trons relevans och kyrkans betydelse i 
vår tid. Tron bidrar till att ge hopp och ljus för 
många människor. Kyrkan står för något tidlöst 
och generationsövergripande i ett samhälle som 
förändras i allt snabbare takt.

Kandiderar till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige

Kandiderar till Kyrkomötet

KR
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Stockholms stift

Ur Kyrkoordningens inledning:

Kyrkofullmäktige

”Församlingens grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission. Syftet är att människor 
ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en 
kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds 
rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt 
annat som församlingen utför är stöd för och en 
konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Lokalt ställer vi upp med egna valsedlar till kyrkofullmäktige i följande 17 församlingar/
pastorat inom Stockholms stift.

 » Adolf Fredrik

 » Botkyrka

 » Enskede-Årsta

 » Farsta

 » Haninge

 » Hedvig Eleonora

 » Huddinge

 » Hässelby

 » Högalid

 » Järfälla

 » Nacka

 » Oscars

 » Solna

 » Sundbyberg

 » Vantör

 » Vällingby

 » Västerled

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


