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Vi finns för att hjälpa Svenska kyrkan att  
”tända och vända”
En vision anger inriktning och framtida mål 
och tillstånd som är önskvärda. Vi behöver 
visioner både som enskilda och som delar av 
en organisation. De ger motivation och en 
hjälp att prioritera. Som nomineringsgrupp i de 
kyrkliga valen och beslutande församlingarna 
strävar vi efter att påverka Svenska kyrkan.  Vad 
är visionen bakom detta? Vad är det framtida 
tillstånd för Svenska kyrkan som vi vill uppnå 
med vårt arbete? Jag är väldigt glad att vi 
kunde anta en tydlig och teologiskt motiverad 
vision i samband med vår förbundsstämma. 
Den vision som vi antog innebär att Svenska 
kyrkan ska vara ett redskap för förkunnelsen 
av evangeliet till människor som bor i Sverige 
och vara involverad i mission utanför Sveriges 
gränser. Det är en vision som är relevant 
i relation till Svenska kyrkans nuvarande 
prekära läge. Antalet medlemmar i Svenska 
kyrkan har minskat med över en miljon 
människor sedan millennieskiftet. Sverige får 
allt fler invånare som antingen inte har någon 
religionstillhörighet eller har annan religiös 
bakgrund än den kristna tron. Samtidigt 
finns det förnyelserörelser i Svenska kyrkan 
och enskilda församlingar som upplever en 
påtaglig tillväxt. Det finns ett andligt sökande 
bland sekulära svenskar och invandrare från 
olika länder som söker sig till kyrkan. Visionen 
hänger samman med hjärtpunkten i luthersk 
teologi, nämligen rättfärdiggörelsen genom 
tron, med Augsburgska bekännelsen (§7) och 
med Svenska kyrkans karaktär av folkkyrka. 

Folkkyrkobegreppet populariserades genom 
ungkyrkorörelsen och i en tid av stor kris för 
Svenska kyrkan för lite mer än ett sekel sedan. 
Einar Billing preciserade detta genom att 
beskriva Svenska kyrkan som ett erbjudande 
om syndernas förlåtelse till det svenska folket. 
Genom att Svenska kyrkan fanns överallt 
i landet kunde den fullgöra det uppdraget. 
Genom Ordet och sakramenten förkunnades 
evangeliet i varje socken. Manfred Björkquist 
sammanfattade sin syn på folkkyrkan i mottot 
”Sveriges folk – ett Guds folk” och där detta 
skulle förverkligas genom att människor kom 
till en personlig tro på Jesus Kristus. Idag lever 
vi i en annan tid men utmaningarna vi står inför 
liknar varandra.

I grund och botten kan kyrkan bara växa 
och församlingsliv blomstra om människor 
kommer till en personlig tro på Jesus Kristus. 
Tron uppkommer genom att evangeliet predikas 
i ord, sakrament och handling. I en tid när allt 
färre tar del av kyrkans gudstjänster behöver 
kyrkan fokusera på evangeliets förkunnelse till 
människorna som bor i Sverige. 

KR har lyft detta i en rad initiativ i församling, 
stift och kyrkomöte. Att Svenska kyrkan ska 
”tända och vända” med evangeliet i centrum 
är med denna bakgrund den övergripande 
visionen för KR:s fortsatta verksamhet och 
konkretiseras på en mängd olika sätt.

Torbjörn Aronson, Förbundsordförande

Ledare
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Rapport från kyrkomötet 2022

Nu är det åter dags för Kyrkomötet. Det blir 
första Kyrkomötet för denna mandatperiod 
även om vi redan träffats förra året på 
valsammanträdet. Efter valet har vi gjort en 
valteknisk samverkan med Frimodig kyrka 
och Borgligt alternativ som innebar att vi 
fick en ersättarplats i kyrkostyrelsen samt 
platser i 8 olika utskott. Utskotten arbetar 
med att ta fram förslag till beslut vad gäller 
de 85 motioner och de 6 skrivelser från 
kyrkostyrelsen som lämnats in. Vilka som 
fått plats i utskotten är: Ekonomiutskottet 
(Bertil Olsson), Ekumenikutskottet (Kerstin 
Rossipal), Förvaltarutskottet (Kalle Svensson), 
Gudstjänstutskottet (Helén Lindbäck), 
Kyrkolivsutskottet (Torbjörn Aronsson), 
Organisationsutskottet (Irene Oskarsson), 
Samhälls- och kulturutskottet (Bertil Olsson) 
samt Tillsyns- och uppdragsutskottet  
(Bo Herou). 

Kyrkomötet hålls i två sessioner, 4-7 oktober 
samt 20-23 november. Under första sessionen 
väljs utskotten och sedan börjar arbetet i 
utskotten med motionerna och skrivningarna. 
Motionerna handlar bl a om kyrkans skogar, 
om vigseltvång, om att införa spärr också 
vid kyrkoval som vi har i de politiska valen. 
Innan session 1 tar vår kyrkomötesgrupp 
fram förslag om åt vilket håll vi ska arbeta. 

För bifall, avslag eller något annat som ”med 
anledning av motionen” fatta ett beslut som 
fungerar för beslut i kyrkomötet. 

Inför denna mandatperiods 
motionsskrivande har vi kommit överens 
med Fk och Ba att försöka lägga en del 
motioner i samverkan. Av de motioner som 
vi har lagt samt medverkat i är följande: Nr 3 
Portalparagrafen för kyrkans grundläggande 
uppgift, nr 4 Uigurernas situation, nr 27 
Församlingsrådets ansvar och uppgifter, nr 
35 Missionskampanjer inför storhelgerna, nr 
36 Kyrkoordningens benämning av Svenska 
kyrkan, nr 37 Utbildning i att omstarta och 
bygga församling, nr 38 Talartiden i plenum 
och nr 84 Kyrkostyrelsens deltagande i 
ärkebiskopsval. 

Under session 2 är det debatt i UKK i 
Uppsala. Då tas också beslut om de förslag 
som utskotten har kommit fram till. För det 
mesta går utskottens förslag igenom och 
därför är det viktigt med arbetet som vi gör 
i utskotten under session 1. Session 2 sänd 
ut live, så varmt välkomna att vara med 
digitalt när det är dags. Det här var något om 
kyrkomötet 2022. 

Karl-Gunnar Svensson, gruppledare

Kommande arrangemang
Ordförande konferens 4 februari 2023

Förbundsstämma 29 april 2023

Notera datumen.. Kallelse kommer.
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Förbundsstämma  2022 

Nye KR-ordföranden: -Folkkyrkans vänner! 
 Det blev en osedvanligt livfull förbundsstämma 
när 48 ombud från Lunds stift i syd till Luleå 
stift i norr tillhörande nomineringsgruppen 
Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) 
möttes under Valborgsmässohelgen. 

Under mötesordföranden Per Larssons, 
Linköpings stift, sakliga ledning hanterades 
snåriga frågor som förbundsnamnet, 
visionsdokument, antalet ersättare i 
förbundsstyrelsen samt relationen nationellt 
uppdrag och stiftskrets. 

Även om en del deltog digitalt fanns de flesta 
ombuden fysiskt på plats i Västerås stiftsgård i 
Rättvik vid Siljans strand mitt i Dalarna. Utöver 
stora möjligheter till umgänge fick de inspireras 
av ett gediget kyrkligt program.  

Direktorn för S:ta Clara kyrka i Stockholm, 
prästen Mats Nyholm, berättade med lyskraft 
om församlingens diakonala profil, djupt 

förankrad i varje dags ständigt återkommande 
böne- och gudstjänsttider. 

 -Det ger stadga till arbetsdagen och det kristna 
livet, rådde Mats Nyholm. 

Utöver att med röstsiffrorna 28-17 säga nej till att 
motioner om att ånyo öppna upp namnfrågan, 
togs ändå det största beslutet vid KR-stämman 
i stor enighet: valet av ny förbundsordförande 
efter Susanne Engstad Clarke från Arvika 
i Karlstads stift, ett uppdrag hon uttryckte 
tacksamhet och glädje över att ha fått axla i tre 
år, men nu ett knappt år efter senaste kyrkovalet 
valt att lämna.  

Presidiekollegan, tillika 2:e vice 
förbundsordföranden, Fredrik Wallén, 
Stockholms stift, lovordade Susannes stora 
engagemang och ljusa framtidstro samt 
tackade för hennes ordförandetid. Han passade 
även på att avtacka avgående ledamöterna 
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och ersättarna Lars Palo, Luleå stift, Ewonne 
Ekmyr-Göransson, Stockholms stift, och 
Margit Borgström, Uppsala stift. 

Total enighet rådde bland ombuden om att följa 
valberedningens förslag att flytta upp 1:e vice 
Torbjörn Aronson, kyrkohistoriker, teolog och 
förkunnare, verksam i universitetsvärlden, till 
att bli ny förbundsordförande.  

På plats som digital deltagare från det nya 
hemmet i Bunkeflostrand, i Malmö i Lunds 
stift, tackade den nye KR-ordföranden 
för förtroendet och slog ett slag för att 
nomineringsgruppen Kristdemokrater för En 
levande kyrka skall förknippas med folkkyrkans 
vänner, en Svenska kyrkan som återvänder till 
sina rika teologiska och andliga rötter. 

Lennart Sacrédeus

Magnus Wikberg, tekn dr och analytiker 
Fru och tre barn

Magnus gick med i KR inför Kyrkovalet 2021.

- En partivän i Kristdemokraterna frågade om 
några var intresserade av att även engagera sig 
i KR. Då jag länge tyckt att Svenska kyrkan allt 
mer glider ifrån sina kärnvärden och fylls med 
socialistisk propaganda bestämde jag mig för att 
gå med.     

- Svenska kyrkan borde fokusera på andlighet 
och det kristna budskapet. Just nu är det ett 
politiserat budskap och en relativisering av 
Bibelns innehåll som alienerar mer än hälften av 
befolkningen.  
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Människovärdet  och riksdagsvalet 
Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) 
har sin bas i att vara vänner till och främjare av 
Svenska kyrkan - som folkkyrka och försvarare 
av hennes betydelse för det svenska folket och 
samhället, som en Kristi kyrka teologiskt och 
andligt förankrad i klassisk evangelisk-luthersk, 
biblisk och ekumenisk anda. 

Många kyrkomedlemmar som finns med i 
förbundet är också samhällsengagerade i det 
folkrörelsebaserade Kristdemokratiska partiet, 
KD, med vilket KR har uppenbara personband 
och gemensamma associationer genom sina 
namn med det kristna och demokratiska som 
grunden för ett gott samhälle.  

En livets kultur, människovärdet och 
människovärdesfrågor, är därför centralt för 
såväl den svenskkyrkliga nomineringsgruppen 
KR som framväxten av och det historiska 
innehållet i det politiska riksdagspartiet KD 
och den europeiska kristdemokratiska rörelse 
hon tillhör. 

Hit hör, lika självklart, familjens centrala och 
grundläggande ställning för ett människovärdigt 
samhälle, byggt på det gemensamma goda, 
kristen människosyn och etik, som bärande kitt 
för en god samhällsgemenskap.  

I detta ingår därför, förstås, nästankärleken, 
broder- och syskonskapstanken, 
förvaltarskapet, internationell solidaritet samt 
insikten om människans ofullkomlighet och 
subsidiaritetstanken. Det senare berör alltså 
beslut på lägsta möjliga nivå och med samhällets 
roll som stödjande för personer och familjer, 
inte att frånta dem det personliga ansvaret och 
värdigheten. 

Sett i det ljuset har 2022 års valrörelse inneburit 
en sällan skådad försvagning och uttunning av 
såväl människovärdesfrågornas ställning och 
roll i svensk politik, likaså viljan att behandla 
dem seriöst, djuplodande, allsidigt, värdigt och 
med kristna förtecken. 

I stället har det ersatts med slagord, personliga 
påhopp, ytlighet, förenklade beskrivningar 
och i ett förråat tonläge på ett sätt som gör 
många kristna demokrater förtvivlade, vana 
som de varit vid det sätt med vilket Alf 
Svensson och hans generation tidigare lyfte 
människovärdesfrågorna. 

Dessa kristna demokrater undrar vart det 
svenska samhället och politiken är på väg 
- och ifall svenska riksdagspartier leds av 
företrädare mogna och insiktsfulla nog att inse 
den oersättliga betydelsen av det lika, unika, 
absoluta och okränkbara människovärdet för 
att skapa en livets kultur på kristen grund.  

I detta ingår den kristna erfarenheten i att det 
personliga samvetet existerar, äger betydelse och 
skall respekteras inom såväl politik, samhälle 
som kyrka för dessa i dubbel bemärkelse 
livsviktiga frågeställningar kring att stå upp för 
människovärdets helighet. 

Lennart Sacrédeus, 
Nationell revisor i Svenska kyrkan och 
ordförande i Västersås stiftskrets av KR. 

Valreflektion
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KRHitta din kontakt i stiftskretsarna

Göteborg
Bankgiro 5876-9654 
Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33
kalle.svensson@svenskakyrkan.se

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

Karlstad
Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 076 - 051 87 00
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

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

Luleå
Sture Eriksson, 070-619 60 43
sture.eriksson@me.com

Lund
Bankgiro 822-1038  
Bo Herou, 070 - 836 53 25
Bo.herou@onslunda.nu

Skara
Håkan Deleskog, 0520-732 27
hakan.deleskog@telia.com

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6  
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Pernilla Schubert, 070-747 40 11
pernilla.schubert@kristdemokraterna.se

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

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

Växjö
Bankgiro 730-0148  
Bertil Olsson, 070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Förbundets bankgiro 5729-6048 används för de  
stiftskretsar som inte har eget bank-eller plusgiro.

Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Bo Herou, Lunds stift
haradsdomaregarden@gmail.com

Karl-Gunnar Svensson, Göteborgs 
stift, Gruppledare
kalle.svensson@svenskakyrkan.se
Helen Lindbäck, Luleå stift
helen_prast@hotmail.com
Kerstin Rossipal, Stockholms stift
kerstin.rossipal@gmail.com

Våra ledamöter i kyrkomötet:



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 363 44  LAMMHULT

www.krsvenskakyrkan.se

Förbundsordförande
Torbjörn Aronson, Lunds stift
073-366 43 86
torbjornaronson@hotmail.com

1:e vice ordförande
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se

2:e vice ordförande
Fredrik Wallén, Stockholm stift
fredrik.wallen@sll.se

Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom2@gmail.com
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Bertil Olsson, Växjö stift, Kassör
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
070-675 46 46
Köpmannagatan 6
363 44  LAMMHULT
Bankgiro 5729- 6048
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@gmail.com 

Helena Vådegård, Västerås stift
helena.vadegard@hotmail.com
Anders Andersson, Linköpings stift
anders.andersson@kristdemokrater-
na.se
Sture Eriksson, Luleå stift
sture.eriksson@me.com
Mattias Bäckman, Uppsala stift
familjen_backman@telia.com

Ersättare
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com
Erika Gidlöf, Strängnäs stift
erika.gidlof@orebro.se
Stefan Swärd, Stockholms stift
sward@srs.a.se
Håkan Deleskog, Skara stift
hakan.deleskog@telia.com

Adjungerade
Karl-Gunnar Svensson, Gruppleda-
re för kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@svenskakyrkan.se

Förbundsstyrelsen


