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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.

2

Valfrågor i kyrkovaletKR



krsvenskakyrkan.se/uppsala-stift/

Från Uppsala stift är vi sammanlagt ett 40-tal 
personer från Kristdemokrater i Svenska kyr-
kan som ställer upp för val till Kyrkomötet, till 

Stiftet och/eller till Kyrkofullmäktige den  
19 september 2021.
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Iris Denstedt-Stigzelius och Ann-Mari 
Fagerlund Wiberg, Knivsta

Val till Stiftet och till Kyrkomötet. 

Bengt Svedlund, Mattias Bäckman och 
Anna-Karin Vaz Contreiras.

Val till Kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat, 
till Stiftet och till Kyrkomötet.

Helena Virsén och Torbjörn Aronson.
Val till kyrkofullmäktige i Danmark-Funbo 
församling, till stiftet och till kyrkomötet. 

Åsa Samuelsson, Magnus Wikberg och 
Cecilia Hamenius.

Val till Kyrko-fullmäktige i Uppsala pastorat, 
till Stiftet och till Kyrkomötet. 

Kristi kyrkas enhet och kristen gemenskap 
i alla åldrar, sång och musik. Slippa 

politiska korrekthetens ok!

Kunskaper i kristen tro liksom antalet 
medlemmar har minskat kraftigt varför 

Svenska kyrkan bör prioritera sitt 
undervisnings- och missionsuppdrag.

Sverige i dag är ett missionsland, många 
nya svenskar vill veta mer om kristen tro. 
Då pastoratet startat en kristen förskola 

kan initiativ tas till en kristen grundskola!

Utsatthet och kriminalitet har ökat och 
kyrkan behöver hjälpa familjerna att ge 

barnen trygghet och förebygga våld i alla 
relationer! Barngrupper med lek och sång 

och enklare matservering tillsammans med 
föräldrarna (Messy church) är ett exempel.
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Jeanette Forsén
Val till kyrkofullmäktige i Ovansjö Järbo,  

stiftet och kyrkomötet

Majvor Lisselg
Val till Sandvikens pastorat, till stiftet  

och kyrkomötet

Leif Jönsson
Val till kyrkofullmäktige i Ovansjö Järbo, stiftet 

och kyrkomötet

Benjamin Nordström
Val till Sandvikens pastorat, till stiftet  

och kyrkomötet

Martina Kyngäs
Val till Gävle församling, till stiftet  

och kyrkomötet

En levande kyrka måste på olika sätt 
markera dopets betydelse för döpta i 

alla åldrar. Dopet är vägen in i kyrkans 
gemenskap och in i Guds rike. 

Undervisning ges på varierande nivåer 
och som volontär kan man ge både 
humanitära och diakonala insatser. 

Institutionssjälavården är angelägen. 
Ekumenik såväl nationellt som 

internationellt stärker goda relationer.
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Jan-Erik Ågren
Val till kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat 

och till Stiftet och till Kyrkomötet

Pärlennart Larsson, Hudiksvall
Val till stiftet och kyrkomötet

Margit Borgström
Val till kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat 

och till Stiftet

Anders Bergsten, Bollnäs
Val till stiftet och kyrkomötet

Göte Vaara, Rimbo
Val till stiftet och kyrkomötet

Skapade till Guds avbilder vill vi 
återspegla kraft och kärlek i en kyrka, 
där varje människa är värdefull i Guds 

ögon. Många upplever att Svenska 
kyrkan är en kulturell plats för stillhet 

och ro. Bibelns levande ord om tro, 
hopp och kärlek samt Jesu försoning 

på korset av våra synder, ger alla, men 
särskilt de gamla och svaga delaktighet 

och okränkbart värde. Dags för 
initiativ till ett kristet äldreboende.

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.
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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


