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Framgångar för KR i kyrkomötet
Årets kyrkomöte har nyss avslutats. 21‒23 
november hölls kyrkomötets andra session, 
med debatt och beslut angående motioner. 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) fick 
skörda flera framgångar. Samtidigt blev det 
tydligt att Socialdemokraterna och Vänstern i 
Svenska kyrkan utgör ett klart avskiljbart block, 
där allt mer av den gamla 68-generationens idéer 
aktualiseras och förs fram. Ibland kändes det 
tyvärr som om tiden hade stått stilla och vi var 
tillbaka i 1970-talets vänstervåg.  

Vår lilla kyrkomötesgrupp i KR lyckades 
överraskande med flera av våra föresatser. Vi 
hade lämnat in en motion om att kyrkomötet 
skulle uppdra åt kyrkostyrelsen att lyfta 
uiugurernas situation i Kina i internationella 
ekumeniska organ och i dessa även föreslå en 
granskning av folkrättens tillämpning i Kina.  

Det kan kanske tyckas lite märkligt att lämna 
in en motion om uiugurernas situation, men 
de utsätts för en folkmordsliknande politik 
av den kinesiska kommunistiska regimen 
och situationen blir bara värre och värre. Den 
muslimska världens reaktioner på förtrycket av 
uigurerna har varit svagt.  

Tidigare riksdagsledamoten för KD, Annelie 
Enochsson, har gjort betydande insatser för att 
lyfta uiugurernas öde. KR fullföljde nu detta i 
kyrkomötet. Svenska kyrkan har en historisk 
relation till Kina och de folkslag som lever i 
Kina, både genom den mission som bedrevs 
under första hälften av 1900-talet och genom 
den verksamhet SKUT (Svenska kyrkan i 
utlandet) bedriver. Svenska kyrkan finns i 
Kina och kyrkans internationella arbete, ACT 

Svenska kyrkan, bedriver påverkansarbete i 
internationella organ och i olika länder.  

Med denna bakgrund hävdade vi att Svenska 
kyrkan har ett moraliskt ansvar att agera. 
Utskottsbehandling och kyrkomötesdebatt 
slutade i ett positivt beslut genom att-satsen 
omformulerades så att den bättre passar ihop 
med Svenska kyrkans sätt att arbeta.  

Granskningen av folkrättens tillämpning 
hävdades vara för svår att genomföra p g a 
brist på lokala partner, vilket i och för sig inte 
är så överraskande med tanke på den kinesiska 
regimens kristendomsfientliga politik. Men 
den omformulerade att-satsen gick igenom 
och Svenska kyrkan ska nu driva på för att 
uiugurernas situation belyses i internationella 
ekumeniska organisationer!  

Den andra framgången var att vi tillsammans 
med en rad andra nomineringsgrupper, plus 
ett enat biskopskollegium, bidrog till att fälla 
två motioner som i praktiken skulle inneburit 
tvång för präster att viga samkönade par. 
Bo Herou och Bertil Olsson argumenterade 
effektivt i debatten angående det ohållbara i 
dessa motioner och biskopen i Västerås, Mikael 
Mogren, gjorde också ett viktigt debattinlägg.  

Med dessa beslut, och flera andra 
positiva avgöranden, kan vi se fram emot 
mandatperiodens övriga kyrkomötessessioner 
med tillförsikt. Vi behövs, vi har en röst och även 
om KR-gruppen inte är stor kan vi få genomslag.  

Torbjörn Aronson, Förbundsordförande

Ledare

Ansvarig utgivare: Torbjörn Aronson 
Redaktör: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Övriga i redaktionskommittén: 
Lennart Sacrédeus och Ann-Mari Wiberg
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Ny ärkebiskop

Martin Modéus - ny ärkebiskop i Svenska kyrkan 
Vad kan vi vänta oss av att Svenska kyrkan fått 
en ny andlig ledare och ärkebiskop i tidigare 
biskopen i Linköping, 60-årige teologie doktorn 
och författaren Martin Modéus, uppvuxen 
i Jönköping, efter installationen i Uppsala 
domkyrka på 2. Advent? 

För det första blir det ökat fokus på den lokala 
församlingen som kyrkans organisatoriska 
grund. För det andra kommer församlingens 
gudstjänstliv och behovet av att återskapa en 
kärna av gudstjänstfirare och regelbundna 
förebedjare i varje församling sättas i 
förgrunden.

För det tredje kommer undervisning, familjens 
och hemmets trosförmedling, ökade kunskaper 
om kristen tro och lära, lyftas av den nya 
ärkebiskopen som nödvändiga prioriteringar i 
varje församling. 

För det fjärde kan vi förvänta oss en ärkebiskop 
som kommer fokusera mer på den trosmässiga, 

andliga, religiösa och existentiella sidan av 
kristendomen som något omistligt för vare 
människa, vårt folk och land - och mindre av 
politiska utspel. 

För det femte en beläst, kunnig samt intellektuellt 
säker och trygg ärkebiskop som kommer kunna 
föra kyrkans och den kristna gudstrons talan i 
samhället och gentemot staten. 

För det sjätte finns det god grund att hysa tilltro till 
att det blir en ärkebiskop som förstår och är mån 
om Svenska kyrkans olika fromhetstraditioner, 
grupper och organisationer, med andra ord 
genuint inkluderande och internt ekumenisk, i 
en generös anda av att hålla ihop vår kyrka och 
låta alla få känna sig hemma och vara delaktiga. 

Lennart Sacrédeus 
Ledamot av Västerås stiftsstyrelse och på plats i 
Lötenkyrkan i Uppsala 22 april 2022 då de fem 
ärkebiskopskandidaterna utfrågades. 

UKRAINA-APPELL!
Vi fortsätter att hjälpa våra ukrainska vänner 
med läkemedelssändningar och samlar även 
in till värme/matlagningskaminer.  En kamin 
kostar $100.

Tänk om vi kunde skicka en kamin per 
medlem och värma minst en familj per kamin.

KLM:s bankgiro 5033-2857 eller Swish 123 692 
93 50 – märk gåvan ”Ukraina”.

Vi kristdemokrater för en levande kyrka vill hjälpa  
Ukrainas folk genom Kristna Läkare och Medicinare (KLM)
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Birre Waern

Birre Waern - Linköpings stift
”Tänk att få vara med i en nomineringsgrupp 
som tycker som jag”

Birre är en stolt undersköterska. Hon har 
varit chef på olika nivåer inom omsorgen i 
Linköping, men gick tillbaka till sitt grundyrke, 
har jobbat inom demensvården och är nu i LSS.

– Jag är nog världens stoltaste undersköterska, 
säger Birre med stor glädje i rösten när jag 
lyckas pricka in telefontiden då hon just satt 
sig i bilen.

Birre är gift, har två vuxna barn och ska i januari 
bli farmor.

– Efter förrförra valet lämnade jag ett parti och 
smög mig in till Kristdemokraterna.

– Jag fann ett parti som tycker som jag! 
utbrister Birre.

Vägen gick vidare till den kristna tron och 
kyrkan. Sonen kom vid sin konfirmation och 
berättade att han funnit en präst som kunde 
passa sin Mamma. Sagt och gjort. Det blev en 
nyupptäckt för Birre. Hon lät själv konfirmera 
sig och var på egen konfirmationsresa i form av 
Pilgrimsvandring i Israel.

– Den kristna tron är så viktig! Därför gick jag 
med i KR och ställde upp i senaste 
kyrkovalet, första namn på listan.

 Birre Waern är nu med i 
Kyrkofullmäktige och i Kyrkorådet i 
Linköpings Domkyrkoförsamling.

– Vi är en KR-grupp där vi kan 
bolla läget om högt och lågt. Det 
har varit en fantastisk resa som 
vi tagit på stort allvar i valet av ny 
biskop för vårt stift.

Ann-Mari Wiberg

Birre Waern, ny och hemma i KR,  
1:a namn i Linköping.

PS. På min fritid så vattnas jag 
av energi från hästryggen och på 
somrarna i familjens segelbåt. ”
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Beredskap är nödvändig

Prepperprästens beredskapsbok 
www.prepperprasten.se 
av Jonas Ahlforn.  Libris förlag. Utgiven hösten 2022.

Under flera år har Jonas Ahlforn, km i Sörbykyrkan, Örebro, 
varit aktiv i Civilförsvaret. Han började med sig själv, sin familj 
att tänka beredskap, agera beredskap. – Jonas inspirerade 
församlingen, skrev i våras boken och har föredrag i ämnet.

En bok som snabbt ger kunskap i egen praktisk beredskap, 
ger psykologisk förberedelse för kris, visar på vikten att agera 
tillsammans, med församlingens möjligheter.

SÅ ÖVERLEVER DU – GÖR GOTT – SPRID HOPP

Kyrkans beredskap för kristid
Sedan tio månader har världen förändrats. 
Det går inte en dag utan att vi hör och 
ser rapporterna om hur Ukraina plågas, 
sönderbombas av dess granne Ryssland. Vår 
egen Försvarsmakts representanter är ständigt 
återkommande i nyhetsrapportering. – Det är 
uppenbart för var och en att kris råder i vårt 
land, i Europa. Vi ställer oss frågan - vad kan 
hända här? BEREDSKAP är nödvändig. Vilken 
beredskap har vi i Svenska kyrkan?

På nationellt plan finns ett samarbete med MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Där under ligger Civilförsvaret, som Svenska 
kyrkan är en del av.

Svenska kyrkan har ett lagstadgat uppdrag 
vid höjd beredskap och kris. Häri ingår 
begravningsverksamhet och kulturminnesvård. 
Därtill kan nämnas Sjukhuskyrkans och 
Militärsjälavårdens ordinarie verksamhet.

Det är utvecklingschef Erika Brundin vid 
Ledningsavdelningen, Svenska kyrkans kansli, 
som har den största övergripande kännedomen 
i detta ämne. 

 » Ansvaret att leda och samordna arbetet 
vid höjd beredskap eller krig ligger på 
kyrkostyrelsen, meddelar Brundin.

 » I varje stift finns en beredskapshandläggare, 
som kan kontaktas för att få mer kännedom 
om det regionala läget.

 » Vi har redan nu en ”Handbok i krisberedskap”, 
säger Erika Brundin. Vi arbetar med kurser 
och utbildningar. Vi håller på att ta fram 
manualer till församlingarna.

 » Men behovet för den enskilda människan? 
undrar jag.

 » Människorna ska stå i vårt fokus, betonar 
Erika Brundin. Kyrkan blir extra viktig vid 
kris för att bidra till livsmod, gemenskap och 
hopp för den enskilde och för samhället.

Undersök läget i ditt pastorat och stift. Lägg 
motion i ditt sammanhang.

Ann-Mari Wiberg
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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, 070 - 974 99 49
hakan.deleskog@gmail.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:

Hitta din kontakt i stiftskretsarna
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KRFörbundsstyrelsen

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@kristdemokraterna.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@gmail.com

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

Bilden på första sidan

Uppsala Domkyrkas julkrubba snidad av Ewa Spångberg.

Foto: Ann-Mari Wiberg
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Välkommen till Ordförandekonferens 4/2 2023
Stiftskretsarnas ordförande eller annan 
representant för stiftskretsarnas styrelser hälsas 
välkomna till en konferens tillsammans med 
Förbundsstyrelsen.

Tid: Lördagen den 4 februari 2020 kl. 10– 15

Plats: Särsta Värdshus, Knivsta

Anmälan senast 21/1 till:  
Torbjörn Aronsson tel. 073-366 43 86 eller 
torbjornaronson@hotmail.com

Den som behöver övernattning måste meddela 
detta till Särsta Värdshus tel. 018 34 94 00

https://sarsta.se/kontakt/. 

Förbundsstyrelsen sammanträder på 
fredagskvällen den 3/2 kl. 18.00 på Särsta 
Värdshus i Knivsta, där också övernattning 
sker för förbundsstyrelsen och de deltagare i 
ordförandekonferensen som behöver komma 
på fredagskvällen.

Kallelse och inbjudan förbundsstämma!
Lördagen den 29 april 2023 klockan 9.00 – c:a 16.00

S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Kyrkomötesledamöter, valda ombud för stiftskretsarna och 
förbundsstyrelsens ledamöter kallas härmed till ordinarie 

förbundsstämma.

Alla medlemmar hälsas välkomna
Nu startar arbetet att forma förbundsledningen för kommande verksamhetsår.

Skicka förslag med motivering till valberedningens sammankallande:

Lennart Sacrédeus, Mora, Västerås stift Tel.070-6301053 eller 
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Övriga i valberedningen är: Kerstin Rossipal, Stockholms stift, Iris Denstedt 
Stigzelius, Uppsala stift, Per Larsson, Linköpings stift, Björn Rubensson, Uppsala 
stift, Stig-Arne Persson, Karlstads stift och Ronny Thellbo. Luleå stift.


