
Göran Skytte:
”Politiseringen i 

Svenska kyrkan är 
djupt destruktiv”

Frimodig  
kyrka
Mer Jesus. Mindre politik.

Hela denna bilaga är en annons från Frimodig kyrkaAnnons Annons

Elisabeth Sandlund: 
”Frimodig kyrka står 
för den kristna tro 
som jag vill stå för” 
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Sandra Antonsson: 
”Jesus ska vara i första 
rummet i allt vi gör 
och säger”
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Hans Weichbrodt: 
Levande vatten till  
en förlorad värld
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Den 17 september är det kyrkoval i Svenska 
kyrkan. 

Frimodig kyrka står fritt ifrån politiska 
partier och dess ideologier. Vi vill ha en 
kyrka utan partipoli-
tik. Framför allt vill 
vi förnya Svenska 
kyrkan, så hon prio-
riterar evangeliet om 
Jesus Kristus. Jesus 
säger själv: ”Jag är 
vägen, sanningen 
och livet.” (Johannes 
14:6) Detta goda 
bibelord vill vi ska 
vara vår ledstjärna i 
årets val.

Svenska kyrkan är en stor organisation 
med riktigt många medlemmar och medarbe-
tare. Det innebär också att det kan se mycket 
olika ut. Där det fungerar väl byggs försam-
lingen upp och du möter ett rikt gudstjänstliv 
och mycket annat gott. På andra håll är det 
sällan gudstjänst, få deltar och Svenska kyr-
kan lyckas dåligt med att predika evangeliet 
om Jesus Kristus.

Om du följer med i de kyrkliga nyheterna kan 
du inte ha missat att Svenska kyrkan utsätts 
för många kritiska röster. Ibland är detta 
också befogat. Ett exempel är den så kallade 
”korsdebatten”. Att bära ett kors är en hand-
ling som kan vara en bekännelse: Jag är tro-
ende och delar trons gemenskap med alla 
kristna, också de förföljda. Frimodig kyrka 
vill gärna att vi kristna frimodigt kan och 
vågar vittna om vår tro.

Svenska kyrkan är viktig och har ett stort kon-
taktnät i samhället. De debatter som förs och 
beslut som fattas, påverkar hela den svenska 
kristenheten. Därför är valet viktigt för alla 
kristna.

Naturligtvis vill jag att du ska dela vår upp-
fattning och rösta på Frimodig kyrka. Vi har 
många mycket aktiva ledamöter som agerar 
just ”frimodigt”. Du som drivs av omsorg om 
Svenska kyrkan vill säkert kryssa en aktiv 
kandidat. Sätt dig in och följ ditt hjärta när 
du tar valsedeln och sätter dina kryss. Rösta 
på Jesustroende kandidater, och rösta för 
mission och evangelisation i Sverige!

Din röst är viktig den 17 september. Det 
finns ett verkligt alternativ i kyrkovalet – 
Frimodig kyrka. Lägg din röst på Frimodig 
kyrka!

Jan Erik Amilén
Ordförande Frimodig kyrka

Jesus är 
vägen,  
sanningen 
och livet!

ledare

Vi vill ha 
en kyrka 

utan partipoli tik. 
Framför allt vill 
vi förnya Svenska 
kyrkan så hon 
prioriterar evan
geliet om Jesus 
Kristus. 

Elisabeth Sandlund hade 
bestämt sig. Vid konfirma-
tionen 1967 gjorde hon slut 

med Gud. Det är alltså 50 år sedan 
hon vände både kyrkan, Gud och 
kristen tro ryggen.

– Jag fick inte svar på alla frå-
gor jag hade som vetgirig tonår-
ing. Jag tyckte det var hyckleri, 
skådespel och inget att ha. Det 
här gör jag slut med, tänkte jag. 

32 år senare – för 18 år sedan 
– hände något som fick henne 
att revidera sitt beslut. På den 
yngsta dotterns konfirmationslä-
ger ville hon göra dottern glad, 
genom att ställa sig i nattvards-
kön och för andra gången i livet 
ta emot nattvarden. Det är då Gud 
talar.

– Gud passade på att säga: ”Det 
här gör du inte för din dotters 
skull utan detta är för din skull.” 
På den vägen är det, berättar hon.

En förmiddag senare samma som-
mar hamnar hon på en enkel 
gudstjänst i S:ta Clara kyrka i 
Stockholm. Och då passar Gud 
på att tala igen. Den gången var 
budskapet: ”Här ska du stanna, 
här får du hjälp, här kommer du 
vidare.” Sedan dess är hon enga-
gerad i S:ta Clara så mycket hon 

”Det var i 
Svenska  
kyrkan jag 
kom till tro  
på Jesus”

Frimodig 
kyrka står 
för den 
kristna tro 
som jag 
vill stå för, 
den man 
ibland kall
lar för den 
klassiska 
kristna tron, 
med Jesus 
Kristus i 
centrum 
och Bibeln 
som Guds 
ord. 

I nattvardskön på dotterns konfirmationsläger 
för 18 år sedan hörde Elisabeth Sandlund Gud tala. 
Sedan dess har den ärrade journalisten trott på 
Jesus. Nu kandiderar hon för Frimodig kyrka och 
vill arbeta för att kyrkans huvudperson ska 
genomsyra verksamheten. 

– Vi måste alltid hålla fast vid Jesus Kristus som 
centrum i alla verksamheter i kyrkan, säger hon, när 
vi möts på ett utecafé på Kungsholmen i Stockholm.

”När vi möts i S:ta Clara för att 
lösa problem och blicka framåt 
har ingen av oss partiboken i  
bakfickan. Så borde det vara i 
varje församling, i varje stift och 
förstås också i kyrkomötet”, 
menar Elisabeth Sandlund.

Elisabeth Sandlund kandiderar för 
Frimodig kyrka till kyrkomötet

hinner, och hon konstaterar att 
Svenska kyrkan är hennes and-
liga hemvist.

– Det var i Svenska kyrkan jag 
kom till tro på Jesus. Det var där 
jag föddes på nytt, genom att säga 
mitt ja till Jesus Kristus.

Till vardags arbetar Elisabeth 
Sandlund som opinionsredaktör 
och ledarskribent på tidningen 
Dagen. Hon bestämde sig för att 
bli journalist redan som tolvår-
ing.

– Det var väl kombinationen 
av att ägna sig åt viktiga frågor i 
samhället och att få skriva, något 
jag som barn var väldigt road av. 
Sedan hade jag nog aldrig tänkt 
bli näringslivsjournalist, men det 
blev jag på Svenska Dagbladet i 
28 år.

Att hon skulle arbeta inom kris-
ten press fanns inte på kartan. 
Men så blev det. Efter sex år 
som redaktionschef  på Kyrkans 
Tidning och drygt tio år på tid-
ningen Dagen har hennes bild 
av Svenska kyrkans möjligheter 
både fördjupats och nyanserats, 
tror hon.

När hon fick frågan om att kan-
didera för Frimodig kyrka i kyr-
kovalet behövde hon inte särskilt 

lång betänketid.
– Jag har väldigt svårt att 

tänka mig att någon annan nomi-
neringsgrupp än Frimodig kyrka 
hade lockat mig. Frimodig kyrka 
står för den kristna tro som jag 
vill stå för, den man ibland kallar 
för den klassiska kristna tron, 
med Jesus Kristus i centrum och 
Bibeln som Guds ord. Vi måste 
alltid hålla fast vid Jesus Kristus 
som centrum i alla verksamheter 
i kyrkan.

Hennes hemförsamling – S:ta 
Clara kyrka – är kanske mest 
känd för sitt diakonala engage-
mang, där de möter många ”till-
tufsade” människor på livets 
skuggsida. Men den omfattande 
diakonin har också ett tydligt 



fö r  e n  ky r k a  m e d  j e s u s  i  c e n t ru m

Jag tycker 
det är 
tydligt att 
Frimodig 
kyrka, mer 
än någon 
annan 
nomine
ringsgrupp, 
står upp för 
mångfalden 
i Svenska 
kyrkan.

källflöde, menar hon.
– Den diakonala verksamhe-

ten är inget självspelande piano 
utan får sin näring från den 
Jesuscentrerade förkunnelsen 
och ett intensivt böneliv.

Den politiska styrningen av 
Svenska kyrkan ser Elisabeth 
Sandlund som ett problem. Hon 
menar att kyrkan ska styras av 
människor som är engagerade, 
och inte av politiker.

– I vår föreningsstyrelse, där 
jag är vice ordförande, sitter per-
soner som brinner för den krist-
na tron och för kyrkan. Det är 
möjligt att flera också har par-
tipolitiska engagemang, men 
när vi möts för att lösa problem 

och blicka framåt har ingen av 
oss partiboken i bakfickan. Så 
borde det vara i varje församling, 
i varje stift och förstås också i 
kyrkomötet.

Om Elisabeth Sandlund blir 
invald i kyrkomötet vill hon 
gärna engagera sig i att skapa 
en modell för medlemskap i 
Svenska kyrkan där bostads-
adressen inte behöver vara 
avgörande. Återigen hämtar hon 
inspiration från situationen i 
S:ta Clara.

– S:ta Clara är i praktiken, om 
än inte på papperet, en icke-terri-
toriell församling, dit människor 
från hela Stockholmsområdet, 
och många tillresta tillfälliga 

besökare, söker sig för att få and-
lig färdkost och för att bidra med 
arbete och ekonomiska medel för 
utbredningen av Guds rike.

Hon reagerar starkt på likrikt-
ningen inom Svenska kyrkan, 
där till exempel präster som inte 
viger samkönade par riskerar att 
kastas ut ur tjänst och gemen-
skap.

– Man måste faktiskt få ha 
olika teologiska uppfattningar 
när man arbetar i kyrkan och 
kunna arbeta sida vid sida. Det 
är en utmaning som jag ser fram 
emot att få vara med och ta mig 
an. Jag tycker det är tydligt att 
Frimodig kyrka, mer än någon 
annan nomineringsgrupp, står 

upp för mångfalden i Svenska 
kyrkan. 

Som gammal ekonomijourna-
list tror Elisabeth Sandlund att 
hon kan ha ett och annat att bidra 
med även på det ekonomiska 
området. En stabil och sund eko-
nomi är viktigt, menar hon. Den 
snabba utträdestakten innebär 
förstås stora ekonomiska påfrest-
ningar för Svenska kyrkan. Ändå 
ser hon inte maximalt antal med-
lemmar som ett självändamål för 
kyrkan.

– Det viktiga är inte att kyrkan 
har så många tillhöriga som möj-
ligt, utan att de som vill vara med 
förvandlas till, i ordets egentliga 
och bibliska mening, med-lem-
mar – lemmar i Kristi kropp. 
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Vem vill inte ha en tydlig kyrka? Skillnaden 
mellan olika grupperingar i kyrkomötet 
handlar knappast om att några vill ha en tyd-
lig kyrka och andra en otydlig. Den handlar 
snarare om vad kyr-
kan ska vara tydlig 
om.

Så frågan är om...
...vi vill ha en 

kyrka som främst 
är tydlig om politis-
ka frågor, där de 
olika politiska par-
tierna lyfter fram 
sitt partis ideologi 
mer än kyrkans tro? 
Som tenderar att tänka utifrån tidens tidsty-
piska och korrekta agenda och så tonar ned 
Jesus Kristus som Herre?

Eller om ...
...vi vill ha en kyrka som är tydlig om Jesus 

Kristus som kyrkans Herre, som vår frälsare 
och försonare, som Guds Son? Som hävdar att 
kyrkan ska vara trogen Skriftens ord och stå 
i samklang med kyrkans stora och djupa 
trostradition, som vill främja ett levande 
gudstjänst- och församlingsliv? 

Det sistnämnda är vad Frimodig kyrka vill 
och det får förstås konsekvenser för Frimodig 
kyrkas ambitioner i kyrkomötet. 

Vi kommer arbeta för att Svenska kyrkan 
ska befrias från de politiska partiernas domi-
nans, så att den kristna tron – och inga andra 
ideologier – präglar de beslut som fattas. 

Vi strävar efter att de lokala församlingar-
na ska ha stor självständighet, till skillnad 
från vad som är fallet i de enorma pastorat 
som finns i dag. Kyrkan måste bokstavligen 
vara mitt i byn. 

Vi stöder en förnyad evangelisation, som 
ivrigt och utan att skämmas för evangelium 
vill göra Jesus Kristus känd. 

Vi önskar en kyrka som inte längre är på 
reträtt, utan betonar korsets avgörande bety-
delse och den kristna trons innehåll. 

Vi vill se en kyrka som stöder våra förfölj-
da kristna trossyskon i världen likaväl som 
att hon tar ett diakonalt ansvar för de mest 
utsatta i vårt eget land.

Vi längtar helt enkelt efter en orädd och 
Frimodig kyrka. Svenska Kyrkan kan inte 
längre leva som om Sverige är ett kristet 
land, hur okristet det än är. Då fortsätter hon 
att ängsligt anpassa sig till det korrekta, då 
förlorar hon till sist sin själ. Den genuina 
folkkyrkotanken tänkte annorlunda – att för-
samlingen ska förkunna evangelium för och 
bära Kristi nåd till folket.

Vi längtar 
efter en orädd 
och Frimodig 
kyrka

krönika

Vi önskar 
en kyrka 

som inte längre 
är på reträtt, utan 
betonar korsets 
avgörande  
betydelse och  
den kristna trons  
innehåll. 

 
Berth Löndahl 
Kyrkoherde emeritus i 
Bunkeflo och ledamot  
för Frimodig kyrka i  
kyrkomötet

Varför är det  
viktigt att rösta i  
kyrkovalet?

– Enligt min 
mening bör Svenska 

kyrkan, liksom 
andra kristna sam-
fund, ledas av perso-
ner som själva har 
en tro och är aktiva 
inom kyrkan. Jag 
anser inte att poli-
tiska partier ska 
vara involverade i 
kyrkans ledning. 

Därför är det viktigt 
att jag genom att 
rösta markerar 
detta och får 
Svenska kyrkan att 
vända inriktning 
till att bli en kyrka 
som leds av troende.

Varför väljer du att 

rösta på just 
Frimodig kyrka?

– För mig som 
dubbelansluten 
frikyrkomedlem är 
det självklart att 
Svenska kyrkan ska 
ledas av troende 
och engagerade 
medlemmar. En 

Därför röstar jag på Frimodig kyrka i kyrkovalet
Annelie 
Enochson,
f d riksdagsledamot (KD)

Foto: Arkiv

Förut var Göran Skytte kommunist, röd vänster och gick 
ur kyrkan. Men 1990 kom han in i ett kristet liv och i dag 
är Göran Skytte en troende, kristen människa som nu 
kandiderar för Frimodig kyrka till kyrkomötet.
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Därför röstar jag på Frimodig kyrka i kyrkovalet

”Politiseringen 
av Svenska 
kyrkan är djupt 
destruktiv”

Ex-kommunisten Göran Skytte  
vill befria kyrkan från politiken

Vi möter tv-profilen, journalisten och författaren 
Göran Skytte i hans hem i Malmö, bara ett 
stenkast från det där skruvade tornet i hamnen – 
Turning torso. Och det är lite passande, med tanke 
på samtalsämnet. Vi är nämligen nyfikna på hur 
han ser på vänstervridningen inom Svenska 
kyrkan – han som själv har sin bakgrund inom 
vänsterrörelsen, men som nu kandiderar för 
Frimodig kyrka till kyrkomötet.
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Göran Skytte är ett känt 
namn för de flesta 
svenskarna. Under många 

år hade han hundratusentals tit-
tare i sina program på SVT. Han 
har dessutom varit en flitig krö-
nikör i Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet. På senare år har han 
skrivit ett flertal böcker och tur-
nerat runt i kyrkor, mer än de 
flesta predikanter.

Som liten ville Göran Skytte bli 
präst eller pastor, berättar han.

– Jag tyckte om att vara i kyr-
kan och det gick faktiskt så långt 
att jag frågade prästen i min för-
samling: ”Hur gör jag för att bli 
präst”. Jag var visserligen för-
älskad i hans dotter. Jag hade lite 

Varför är det viktigt 
att rösta i kyrkovalet?

– Det viktigaste 
skälet att rösta i kyr-

kovalet är att Svenska 
kyrkan står inför flera 
avgörande framtidsbe-
slut som har med hen-
nes identitet som kris-
ten kyrka att göra, och 
då måste vi som firar 
gudstjänst och lever 
med och i kyrkan göra 
allt för att rätt personer 

blir valda där besluten 
ska fattas. Kyrkan 
behöver bli kyrkfolkets; 
hon ska inte vara poli-
tikernas.

Varför väljer du att 
rösta på just Frimodig 
kyrka?

– Jag röstar på 

Frimodig kyrka när det 
gäller stiftsfullmäktige 
och kyrkomöte. Det är 
där de avgörande beslu-
ten fattas när det gäller 
kyrkans framtid, och 
där vill jag att det som 
Frimodig kyrka står för 
ska få så stort genom-
slag som möjligt. På 

lokalplanet finns i mitt 
fall en annan grupp 
som det är naturligt 
att rösta på. Det avgö-
rande är att människor 
som står för klassisk 
kristendom och tillhör 
de regelbundna guds-
tjänstfirarna får stort 
inflytande. ●

LarsOlov 
Eriksson
präst i EFS och docent i 
Gamla testamentets  
exegetik

annan orsak är att 
jag vill ge min röst 
till en grupp som 
förstår kristendo-
mens judiska rötter 
och älskar Israel. 
Därför röstar jag 
på Frimodig kyrka. 
Gör det du också! ●

korsade fingrar där kanske. Men 
min fråga var seriös.

Nu blev han varken präst eller 
pastor, utan närmade sig i stället 
vänsterrörelsen.

– Jag blev kommunist, röd vän-
ster och gick ur kyrkan, förklarar 
han. 

I ungefär 25 år befann han sig 
utanför kyrkan, tills han en dag 
kom tillbaka och bad en enkel, 
men kraftfull, bön i en kyrka: 
”Gode Gud, hjälp mig. Amen.” 

– Därmed vände jag mig till 
den Gud som jag hade avskaffat, 
och bad om hjälp. Jag som hade 
uppfattat mig så stark. Sedan 1990 
har jag kommit in i ett kristet liv 

Jag tyckte 
om att vara i 
kyrkan och 
det gick fak
tiskt så långt 
att jag frå
gade präs
ten i min 
församling: 
”Hur gör jag 
för att bli 
präst”.

Foto: Eva skog/ A
rk

iv
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Politi se
ringen av 
Svenska 
kyrkan är 
inget nytt 
påfund, det 
går tillbaka 
till Gustav 
Vasa, om 
inte ännu 
längre.

Frimodig 
kyrka är en 
tydlig och 
viktig mot
ståndare till 
den djupt 
destruk
tiva politi
seringen av 
kyrkan.

och i dag är jag en troende, kris-
ten människa, berättar han.

Socialdemokratins inflytande 
i Svenska kyrkan är ett ämne 
som intresserar Göran Skytte. 
Som journalist har han tidiga-
re behandlat ämnet i både tal 
och skrift. När vi kommer in på 
ämnet tar han oss med på en his-
torisk exposé, som börjar redan 
på 1500-talet.

– Politiseringen av Svenska 
kyrkan är inget nytt påfund, det 
går tillbaka till Gustav Vasa, om 
inte ännu längre. Men i modern 
tid går det tillbaka till slutet av 
1800-talet, då Socialdemokratiska 
arbetarpartiet bildades, säger 
han.

Han berättar om hur partiet i 
grunden var ateistiskt och att 
de i början ville verka för en 

åtskillnad mellan kyrka och 
stat. Men bara några årtion-
den senare – på 1920- och 1930-
talet – svängde de 180 grader 
och bytte taktik. Nu ville de i 
stället behålla statskyrkan. 
– Men de ville göra henne till 
ett lydredskap för partiet. Till 
en slags politisk, socialdemokra-
tisk, icke-religiös kyrka som de 
kallade för ”Kungliga salighets-
verket”, förklarar han.

Arkitekt bakom det nya salighets-
verket var den dåvarande kyr-
koministern Arthur Engberg, 
som bland annat ville att kyr-
kan skulle förmedla ”ateistisk 
allmän religiositet”. En politiskt 
tillsatt generaldirektör skulle 
dessutom ersätta biskoparna, för 
att ytterligare bidra till den poli-
tiska kontrollen.

– Målet var att steg för steg för-
minska och helst utplåna bisko-
parnas, prästernas och den krist-
na trons inflytande i denna nya 
statskyrka. En kyrka utan Gud, 
Jesus, Bibeln och annat centralt i 
den kristna tron.

Även om Arthur Engberg & C:o 
inte helt lyckades med sina pla-
ner, så har effekten ändå blivit 
att politiseringen har tilltagit, att 
förkunnelsen har tunnats ut och 
att bibliskt-kristna värderingar 
har avskaffats, menar Göran 
Skytte.

– Man ersatte alltsammans med 
jippo och helt andra frågor. Under 
de senaste årtiondena har de till 
stor del lyckats med detta. Det 
har gått så långt att många – även 
i utländska kyrkor – frågar sig 
om Svenska kyrkan fortfarande 

är en kristen kyrka, säger han 
och suckar.

Att en del av kyrkomötets 
ledamöter inleder sina sepa-
rata gruppmöten med att 
sjunga den ateistiska sången 
”Internationalen” är något 
Göran Skytte reagerar kraftfullt 
på. Likaså att en del ledamöter 
öppet i medierna berättar att de 
inte tror på Gud, men likväl vill 
vara med och styra i Svenska 
kyrkan.

– Det är i och för sig inte så kon-
stigt att politiker vill styra i kyr-
korna. Svenska kyrkan är ju en 
jättestor organisation och det är 
förstås fler som går till kyrkan på 
söndagarna än som går på fack-
föreningsmöten eller politiska 
möten. Det är alltså en intressant 
maktbas. Men jag tycker det är fel 
och vill ändra på det.

Att Göran Skytte skulle kandidera 
för Frimodig kyrka i kyrkova-
let var inget han hade tänkt sig. 
När han väl hade bestämt sig 
för att engagera sig föll valet på 
Frimodig kyrka naturligt.

– Frimodig kyrka är en tydlig 
och viktig motståndare till den 
djupt destruktiva politiseringen 
av kyrkan, säger han.

Varför är det viktigt att rösta i kyr-
kovalet?

– Kyrkovalet är väldigt viktigt 
och det angår oss alla. Det hand-
lar om vilka som ska styra kyr-
kan. Ska det vara politiker som 
inte ens är kristna eller ska det 
vara människor som är aktiva 
och som vill den här kyrkan väl? 
frågar han sig retoriskt.

Göran Skyttes intresse för 
kyrkovalet har kommit på senare 
år, berättar han, och nu vill han 
gärna uppmuntra alla att vara 
med och rösta.

– Det är viktigt att så många 
som möjligt röstar på Frimodig 
kyrka. Inte bara sådana som 
springer in och ut ur kyrkorna, 
som jag, säger han och ler. Även 
tvivlare och de som aldrig går 
till kyrkan, men är medlemmar i 
Svenska kyrkan, har en möjlighet 
att hjälpa oss att komma till rätta 
med politiseringen. 

Välkommen till våra kurser 
hösten 2017:
Höstoas 14-15 oktober
“Ett dygn vid Jesu fötter!”
Åh stiftsgård. 

Fortbildningskurs 13-15 nov
för Präster/Pastorer/teologer 
Åh stiftsgård

Info och anmälan: www.oasrorelsen.se
Talare: Lindsay Urwin, Fredrik Sidenvall, Ruth 
Nordström, Folke T Olofsson, Hans Weichbrodt, 
Berit Simonsson m.fl.

Och för barnen...
Missa inte Youngsters Yotube:

“Youngsters kanal”. 
Fullt av klipp med bibel, Jesus, 

utmaningar osv! Sälsäterns Fjällgård 
Fjällgården är vandrarhem/pensionat 
nära Lindvallen som erbjuder bra 
boende till lågt pris året runt.

www.fjallgarden.nu

• Trivsamma 2-4-bäddsrum, 3 hemtrevliga 
stugor samt Fjällgården och Sälsäterhuset.   
Totalt 122 bäddar. 

• Halvpension/frukost nyår till påsk.  
Självhushåll hela året – för enskilda personer, 
familjer, samt grupper. 

• 48 bäddar i samma hus med självhushåll.

• Gångavstånd till Lindvallens backar.  
Längd åkning – Gubbmyrsspåren runt knuten.

• Lugn och nykter miljö! Välkomna!

Socialdemokratins inflytande i Svenska kyrkan är ett ämne som intresserar Göran Skytte. Som journalist har han tidigare behandlat ämnet i både tal och skrift. 
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”Det är viktigt att så många som möjligt röstar på Frimodig kyrka. 
Även tvivlare och de som aldrig går till kyrkan, men är medlemmar 
i Svenska kyrkan, har en möjlighet att hjälpa oss att komma till 
rätta med politiseringen”, säger Göran Skytte.
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Stora Torget, Ljungby
Tel 0372-101 00

www.nystrands.se

www.ekogardar.se
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Svenska kyrkan är en del av Guds kyrka och 
församling i Sverige. Den har en egen histo-
ria, den leder sitt ursprung från Herren 
Jesus Kristus själv och förvaltar ett arv från 
fornkyrkan med 
dess kyrkofäder, 
från reformationen, 
från kyrkoväckel-
serna. Den har det 
väsentliga: Ord, 
sakrament och 
ämbete. Den har en 
rik andlig historia i 
och med vårt folk. 
Det finns en svenskkyrklig spiritualitet och 
kyrkofromhet. Det finns en själavårdstradi-
tion. Det finns en psalmskatt.

Det finns dessutom ett kyrkopolitiskt pro-
gram som låter sig härledas ur detta. Men 
före allt annat går detta som borde kunna 
förena alla, något som det hela kokar 
ned till: Svenska kyrkan som ”en gemen-
skap omkring Ordet, dopets bad och natt-
vardsbordet”. 

Konkret betyder det:
• Nådemedelskyrklighet (inte i första hand 

hög-, låg-, bred-, folkkyrklighet),
• Kyrkofromhet (regelbunden kyrkogång, 

följande av kyrkoåret, söndaglig ”mäss-
plikt”)

• Vardagskristendom (kallelsetrohet som 
en del av efterföljelsen och helgelsen, levd 
och praktiserad i äktenskap, hem och 
familj, i yrke och vardagsarbete).

För att kunna vara det hon enligt sin bekän-
nelse är, åter bli det hon varit, måste 
Svenska kyrkan följa Polykarpos i hans 
vittnesbörd. Hon måste frigöra sig från den 
nära förbindelsen med den sekulära makten 
i alla dess former, även om dess utövande 
sker under demokratins täckmantel. 

Visst, all offentlig makt utgår av folket. 
Men inte i kyrkan. Kyrkan är inte demokra-
tisk i den meningen. Politiska partier, olika 
opinioner, pressure groups med olika ideo-
logier och agendor, har inte i kyrkan att 
göra. Kyrkan är ingen offentlig scen eller 
arena för egna projekt. Kyrkan är inte en 
folkkyrka. Och skälet är detta: en nationell 
folkkyrka har alltid svårt att hävda sin 
identitet i och mot ett alltmer sekulariserat 
folk, dess vilja uttryckt med demokratiska 
medel. 
 
Kyrkan är och förblir en gudsfolks-kyrka, 
gemenskapen kring Ordet och sakramen-
ten. Som sådan har den en förblivande sänd-
ning, en mission, en salt- och ljuskallelse, 
en jästfunktion, i ett folk och för ett folk. Att 
bryta ateismens, nihilismens, naturalis-
mens, konstruktivismens, sekularismens 
och konsumismens järngrepp och ge män-
niskor inte bara ett värde och en värdighet 
i tiden, men ett hopp för evigheten! Inte en 
brännande, men en brin-
nande kyrka!

Den kyrkan – en enda, 
helig, katolsk (i betydel-
sen allmännelig) och 
apostolisk – är värd att 
frimodigt kämpa för!

En brinnande 
gudsfolks-kyrka 
är värd att  
kämpa för

krönika

 
Folke T. Olofsson 

Kyrkoherde emeritus och docent

Visst, all 
offentlig 

makt utgår av fol
ket. Men inte i kyr
kan. Kyrkan är inte 
demokratisk i den 
meningen. 

”Kyrkomötet behöver en frimodig röst för Jesus”
De må vara en minoritet. Åtminstone om man ser 
till antalet mandat i kyrkomötet. Men ledamöterna 
för Frimodig kyrka är desto mer frimodiga. De 
höjer oblygt rösten för Jesus, och går emot den 
utbredda sekulariseringen inom Svenska kyrkan. 
En stor seger var när man lyckades stoppa kravet 
på vigselplikt, menar Bertil Murray, som är 
gruppledare för Frimodig kyrka i kyrkomötet.

Bertil Murray, efter åtta år som gruppledare för Frimodig kyrka i   kyrkomötet:

Frimodig kyrka bildades 2005 
och sedan dess har de arbe-
tat för att vara en motvikt i 

frågor där de tycker att Svenska 
kyrkan har valt en felaktig inrikt-
ning. I dagsläget har Frimodig 
kyrka tolv av kyrkomötets 251 

mandat. Men mandaten är inte 
allt, menar Bertil Murray.

– Det är viktigt att det får höras 
andra röster i debatten. Vi har 
kunnat fungera som en katalysa-
tor som gjort det lättare för andra 
grupper att stå för ett alternativ. 

Vi är beredda att ta konflikterna 
och det blir ett skydd för andra, 
förklarar han.

När det senaste kyrkomötet sam-
lades, behandlades frågan om 
vigselplikt för präster. Skulle de 
tvingas att mot sina samveten 
viga samkönade par? Men kravet 
på vigselplikt klubbades inte ige-
nom, utan landade i en utredning 
i stället. Beslutet fattades efter 
ihärdigt arbete från Frimodig 
kyrkas ledamöter.

– Det var en seger för Frimodig 
kyrka, men även för Svenska kyr-
kan i stort, menar Bertil Murray.  

Han menar att ett krav på 
vigsel plikt skulle leda till en djup 
spricka i kyrkan. Svenska kyr-
kan skulle dessutom bli ännu 
mer isolerad i förhållande till 
andra kyrkor.

– Det är många som aldrig skul-
le rätta sig efter ett sådant beslut. 

”Vi har kunnat fungera som en katalysator 
som gjort det lättare för andra grupper att 
stå för ett alternativ. Vi är beredda att ta 
konflikterna och det blir ett skydd för 
andra”,  säger Bertil Murray.
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”Kyrkomötet behöver en frimodig röst för Jesus”
Bertil Murray, efter åtta år som gruppledare för Frimodig kyrka i   kyrkomötet:
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Frimodig 
kyrka har 
en rolig och 
spännande 
utmaning i 
kyrkomötet 
framöver.

Vi behöver 
ha en ärlig 
och varm 
tro på Jesus 
som vår fräl
sare. Kyrkan 
dräneras på 
ett djupare 
plan om de 
som bär en 
sådan tro 
inte längre 
känner sig 
hemma 
inom 
Svenska 
kyrkan. 

Man kan inte försöka diktera en 
präst eller annan kristens sam-
vete, säger han.

Bertil Murray menar att många 
röster inom Svenska kyrkan ger 
uttryck för en stor uppgivenhet. 
Frimodig kyrka vill vara en röst 
för alla dem som till följd av en 
inre sekularisering och en tillta-
gande politisering av kyrkan kän-
ner sig andligt hemlösa.

– Vi behöver ha en ärlig och 
varm tro på Jesus som vår fräl-
sare. Kyrkan dräneras på ett 
djupare plan om de som bär en 
sådan tro inte längre känner sig 
hemma inom Svenska kyrkan. 
Det behövs en större öppenhet 
mot dem, annars kommer kyrkan 
att tappa många av sina skatter, 
säger han.

Bertil Murray är bekymrad över 
de avtryck som partipolitik har 

kommit att sätta på Svenska kyr-
kan. Han menar att man alltför 
ofta frågar sig vad andra ska 
tycka i stället för att rätta sig 
efter Bibelns direktiv. 

– Kyrkomötet behöver en fri-
modig röst som väldigt tydligt 
kan tala om Jesus som vår fräl-
sare och försonare, i trohet mot 
Skriften. En grupp som inte är 
bunden av partipolitisk hänsyn, 
utan står i samklang med de väck-
elserörelser vi har inom kyrkan.

När Bertil Murray går till årets 
kyrkomöte gör han det för sista 
gången som gruppledare, efter 
åtta år på den posten. Han ser 
ingen poäng med att mobilisera 
befolkningen i stort att rösta i 
kyrkovalet. Men däremot vill han 
vädja till troende kristna att vara 
med och påverka utvecklingen.

– Jag tycker att hängivna och 
levande kristnas röster är väldigt 

viktiga. Den som väljer att lägga 
sin röst på något annat alternativ 
än Frimodig kyrka bör i så fall 
göra det på någon som lever med i 
en lokal församling. 

Ibland, för att inte säga ofta, har 
Frimodig kyrka haft anledning 
att leva upp till namnet, då de haft 

en majoritet i kyrkomötet emot 
sig. Även om mandat inte är allt, 
så skulle till exempel tre ytterli-
gare mandat göra stor skillnad 
för möjligheterna att påverka. 
Där kan hängivna kristnas rös-
ter på Frimodig kyrka göra stor 
skillnad.

– Man behöver ungefär 15 man-
dat för att vara med i kyrkosty-
relsen. Det skulle betyda att vår 
frimodiga röst skulle ha lättare 
att få gehör för våra motioner, 
förklarar han. 

Bertil Murray gör ingen hemlighet 
av att han är partisk. Hans hjär-
ta klappar varmt för Frimodig 
kyrka, och han tror att kollegor-
na kommer göra stor skillnad 
även under kommande mandat-
period. 

– Frimodig kyrka har en rolig 
och spännande utmaning i kyrko-
mötet framöver, avslutar han. 
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Bertil Murrays hjärta klappar varmt 
för Frimodig kyrka.
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Frimodig kyrka motionerar 
flitigt. Hur det ser ut på trä-
ningscykeln eller i löpspåret 
är oklart. Men de motione-
rar i pappersform. Inför det 
kommande kyrkomötet står 
Frimodig kyrkas kandidater 
för nästan en tredjedel – 50 av 
158 – av kyrkomötets inkomna 
motioner. 

Det är ingen tvekan om att 
Frimodig kyrka vill se en föränd-
ring i Svenska kyrkan. Den stora 
motionsfloden från nominerings-
gruppen vittnar om detta. Med 
sina relativt få – tolv mandat – i 
kyrkomötet är engagemanget på 

1 
Behovet av  
evangelisation  
och mission

”Vi har lyft fram evang-
elisationsperspektivet. I 

kyrkomötesgruppen har vi även 
medlemmar som lokalt i försam-
lingen har arbetat mycket bland 
invandrande muslimer. Många 
av muslimsk tro har blivit krist-
na och låtit döpa sig. Det är ett 
gediget arbete.”

Tre frågor där 
Frimodig kyrka 
har gjort skillnad

topp. Och även om motionerna 
uppvisar en stor bredd, så känne-
tecknas många motioner av över-
låtelsen till bibelordet, tron på 
Jesus, behovet av evangelisation 
och engagemang i församlings- 
och gudstjänstliv. 

Som nomineringsgrupp vill 
Frimodig kyrka tillsätta två kom-
missioner – en försoningskom-
mission och en kriskommission. 
Försoningskommissionens syfte 
skulle vara att få en större enhet 
inom Svenska kyrkan, trots 
ibland vitt skilda uppfattningar. 

– Vi skulle behöva sätta oss ner 
och fundera över hur vi kan möta 

varandra i omsorg och kärlek. 
Skulle det finnas en väg till förso-
ning skulle Svenska kyrkan ha 
en framtid, säger Frimodig kyr-
kas gruppledare Bertil Murray.

Kriskommissionen skulle utarbe-
ta en strategi för hur man når 
tillväxt i stället för tillbakagång 
inom kyrkan.

– Det är allt färre som döps och 
konfirmeras. Kyrkoseden håller 
på att falla samman. Vi behöver 
inse att det är kris och göra något 
åt saken, säger Bertil Murray.

En annan motion handlar om 
en förnyad satsning på evang-
elisation och församlingsbygge, 

Motionsfloden talar sitt tydliga språk

De flitigaste motionärerna finns   i Frimodig kyrka

Vi tycker 
att man ska 
ta tillbaka 
handboken, 
ta det hela 
ett varv till 
och fundera, 
eller i annat 
fall, göra ett 
flertal juste
ringar.

En sommarsöndag kom en man fram till mig 
efter gudstjänsten och sade: ”Jag vill inte 
vara muslim längre. Kan du berätta för mig 
om kristen tro?” Vilken spännande fråga – 
och så utmanande. 
Tänk om vi kunde 
fylla kyrkfika-sorlet 
varje söndag med 
berättelser om vad 
kristen tro handlar 
om.

Veckan efter kom 
en annan man fram 
till mig efter guds-
tjänsten och sade: 
”Jag vill inte vara 
muslim längre. Kan du berätta för mig om 
kristen tro?” Och så har det fortsatt. I skri-
vande stund har jag undervisat över 30 
invandrare. Ungefär en tredjedel har blivit 
kristna och döpts, en tredjedel har avstått 
från dopet och en tredjedel har förflyttats av 
Migrationsverket. 

De nyanländas nyfikenhet på kristen tro stäl-
ler krav på Svenska kyrkan: Vi måste ha en 
likartad dopundervisning över hela landet, 
så att asylsökande som förflyttas får samma 
kvalitet på undervisningen var de än ham-
nar. Jag motionerade om detta i kyrkomötet 
förra året – och fick gehör för det. Frimodig 
kyrka gör skillnad.

En av dem som döptes hade blivit kristen i 
sitt hemland, men inte kunnat bli döpt där 
på grund av förbud mot konversioner. Så 
han lämnade landet, kom till oss, fick dop-
undervisning, döptes – och återvände till 
sitt hemland. Han har nu fått fly två gånger 
sedan dess, men är fortfarande kvar i sitt 
land, och är fortfarande kristen. 

En annan man sade i sitt tal till församlingen 
efter dopet i påskdagens högmässa: ”Nu är 
ni min familj.” Ett äldre par tog honom på 
orden och lät honom flytta hem till sig. De 
nykristnas behov av gemenskap ställer krav 
på församlingarna: Vi måste vara beredda 
att släppa in människor innanför våra 
bekvämlighetszoner och våra trösklar. Den 
kristna gemenskapen är inte ett förslag 
eller en from idé, utan tillhör kyrkans dna.

De flesta av alla dessa som kommit till oss 
och bett om undervisning i kristen tro 
berättar samma sorts historier. De har mött 
kristna som visade dem kärlek. Kristna har 
bistått med mat, hjälp, kläder, vänlighet och 
språkundervisning. 

Mission är inget svårt eller bara till för vissa 
proffskristna. Innan mission sker med mun-
nen hos en dopundervisande präst, har mis-
sion redan skett med kärleksgärningar av 
helt vanliga kyrkokristna i helt vanliga för-
samlingar. Frimodig kyrka vill att Svenska 
kyrkan ännu mer ska bli en missionerande 
kyrka – för tron på Jesus är livsviktig på 
riktigt.

Mission bland 
muslimer

krönika

 
Dan Sarkar 

Komminister i 
Broby-Emmislöv

Frimodig 
kyrka vill 

att Svenska kyrkan 
ännu mer ska bli 
en missionerande 
kyrka – för tron på 
Jesus är livsviktig 
på riktigt.

 

Frimodig kyrka har betonat vikten av 
evangelisation och mission. Här en 
Alphakurs.  Foto: lightstock
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De flitigaste motionärerna finns   i Frimodig kyrka
där man bland annat ställer sig 
frågan: ”Hur når vi dem som är 
nya i landet?” 

Frimodig kyrka har även skick-
at in ett 20-tal motioner som rör 
förslaget till ny kyrkohandbok, 
där de som nomineringsgrupp 
inte har fått sitta med i utfor-
mandet. 

– Vi tycker att man ska ta till-
baka handboken, ta det hela ett 
varv till och fundera, eller i annat 
fall, göra ett flertal justeringar, 
förklarar Bertil Murray.

Inom Svenska kyrkan har man 
sedan en tid tillbaka, i nästan alla 
större städer, bildat så kallade 

storpastorat. Frimodig kyrka är 
motståndare till denna centra-
lisering och nu vill man se en 
utvärdering av reformen.

– Vi ser många negativa kon-
sekvenser av detta. En utvärde-
ring skulle ge oss svar, svart på 
vitt. Vår övertygelse är att den 
lokala nära församlingen är helt 
nödvändig när det gäller Svenska 
kyrkans överlevnad, säger Bertil 
Murray. ●

Fotnot: Alla motioner från Frimodig 
kyrkas ledamöter kan man ta del av på 
hemsidan: www.frimodigkyrka.se

2 
Erkännande till 
förföljda kristna

”Vi har belyst för-
följelsen av kristna, 
som en enskild grupp, 

i Mellanöstern. Kyrkomötet har 
varit väldigt avogt, och har i 
stället velat tala om alla utsatta i 
Mellanöstern. Men till slut kom 
ett erkännande av förföljelsen av 
kristna där.”

3
Fokus på  
den lokala  
församlingen

”Vi har varit en viktig 
röst då det gäller att 

betona den lokala församlingen 
som den viktigaste nivån i kyr-
kan. Vi tycker det är viktigt att 
gudstjänst firas och att man inte 
blir så verksamhetsfokuserad. Vi 
lever inte av aktiviteter utförda 
av anställda, utan av att försam-
lingen möts i bön, lovsång och 
mässa.”

ALLAH eller JESUS?

NABEEL QURESHIAv författaren till storsäljaren Jag sökte Allah och fann Jesus

EN ENDA 

GUD 

CREDOAKADEMIN

En före detta muslim granskar 

bevisen för islam och kristen tro

Den omtalade  
uppföljaren till  
Jag sökte Allah och  
fann Jesus

Köp i bokhandeln eller på www.credoakademin.nu/shop

En enda Gud – Allah eller Jesus  
av Nabeel Qureshi  352 sidor. Ca-pris: 258 kr

I sin hyllade självbiografi Jag 
sökte Allah och fann Jesus be-
rättade Nabeel Qureshi om sin 
dramatiska resa från hängiven 
muslim till övertygad kristen. I 
den här uppföljande boken går 
Qureshi noga igenom och jäm-
för den samlade bevisningen 
för islam och kristen tro. Både 
islam och kristen tro hävdar ju 
att det bara finns En enda Gud. 
Men vem förtjänar att upphö-
jas och äras, Allah eller Jesus?

CredoAkademins förlag 
som blir Apologia förlag

384 sidor.  
Ca-pris: 250 kr

Audiodelight, Östra Getabrohult 11, 51733 BOLLEBYGD, Sweden 
Tel 070-693 79 94 (mån-fre 16.00–18.00)

Vi har utrustningen  
till din kyrka!

Kontakta oss så berättar vi mer… 
E-post: mathias@audiodelight.se

Hörselhjälpmedel • Tolksystem • Hörlurar 
Ljusteknik • Musik • Liveljud • Studio • Led  

Case • Multirumsljud • Scen • Broadcast
audiodelight.se
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För Sandra handlar 
kyrkovalet om Jesus
Sandra Antonsson är 2:a vice ordförande för Frimodig kyrka och 
verksam som präst i Svenska kyrkan i Huskvarna. Hon sammanfattar 
vad Frimodig kyrka vill uppnå genom att citera Jesus-orden om att 
han är vägen, sanningen och livet.

Vi vill att Jesus ska vara 
vägen, sanningen och livet 
för Svenska kyrkan. Det 

betyder att vi vill ha en kyrka där 
Guds Ord ska få vara vägledande 
för kyrkan, och där Jesus ska 
vara i första rummet för allt vi är, 
gör och säger. 

– Vi vill att Svenska kyrkan ska 
återupptäcka den rikedom som 
finns i kyrkans inre liv och att 
det ska utgöra kyrkans identitet. 
Frimodig kyrka är den nomine-
ringsgrupp som talar mest om 
dessa frågor, och jag tycker det 
gör gruppen till det självklara 
valet i kyrkovalet.

Varför är just dessa frågor så vik-
tiga?

– För att vi längtar efter att 
ha en levande kyrka. Att kyrkan 
ska vara en plats dit människor 
vill gå, där man kan ta del av en 
levande gudstjänstgemenskap och 
där man får höra Guds ord predi-
kat rent och klart. Så är det tyvärr 
inte alltid, trots att det är vad 
varje präst lovar i prästlöftena.

För Sandra Antonsson är det vik-
tigt att Jesus lyfts fram i förkun-
nelsen, och det är något Frimodig 
kyrka också poängterar. 

– Jesus är Guds son, kyr-
kans Herre och förebild. Detta 
ger också Bibeln en särställ-
ning i kyrkan. Jesus, så som vi 
bekänner honom utifrån bibelor-
det, ska vara centrum i alla beslut 
och allt arbete i Svenska kyrkan. 
Det är också därför vi är emot 
partipolitik. Vi vill ha en kyrka 
som leds av människorna som 
finns i kyrkan och delar dess tro. 
Inte en kyrka där beslut fattas 
utifrån partipolitiska program, 
berättar Sandra Antonsson.

Hon pekar på hur fel det kan bli 
när människor och grupper som 
inte delar vare sig kyrkans tro 
eller gemenskap har makt att 
påverka kyrkans liv och styrning.

– Det blir ingen riktig kyrka 
när människor som inte delar 
tron, och som styrs av andra 
intressen, får bestämma i vik-
tiga frågor rörande kyrkan. Då 

Sandra 
Antonsson

Ålder: 38 
Yrke: präst i 
Huskvarna
Engagemang: 
2.a vice ordföran-
de för Frimodig 
kyrka. 

Saxat från  
Frimodig  
kyrkas  
profilfrågor:

● Gudstjänsten
”Gudstjänsten är kyrkolivets  
centrum. Vår kyrka gör rätt i att 
erbjuda flera olika gudstjänstformer 
för att spegla Guds mångfald och 
möta olika människors behov, men 
Frimodig kyrka vill även i framtiden 
bevara den särställning som  
söndagens högmässa har haft för 
troende genom alla tider.”

● Religionsdialog
”Frimodig kyrka vill att Svenska  
kyrkan fortsätter bekänna Jesus 
som den enda vägen och den enda 
sanningen. Som en konsekvens av 
detta bör inte mångreligiösa  
gudstjänster firas i Svenska kyrkans 
lokaler eller med hennes personal 
inblandad.”

● Mission
”Varje medlem har en egen kallelse 
och ett eget ansvar att göra Jesus 
känd. Budskapet och tron går från 
hjärta till hjärta och därför vill 
Frimodig kyrka att denna kallelse 
stärks och uppmuntras hos varje 
medlem.”

● Församlings-
tillhörighet
”Frimodig kyrka arbetar för att det 
skall bli möjligt för den enskilde att 
välja vilken församling han eller hon 
vill tillhöra. Svenska kyrkan är inde-
lad i territorialförsamlingar, vilket 
innebär att man automatiskt tillhör 
den församling där man bor. Det är 
dock inte säkert att den enskilde i 
sin territorialförsamling hittar en 
god gemenskap och ges möjlighet 
att fördjupas i tron.”

blir kyrkan något annat, inte 
Kristi kropp som det bör vara. 
Till exempel kan det vara så att 
samtliga av de engagerade, kyrk-
folket, är eniga i en viss fråga, 
det kan handla om vem man vill 
ska bli anställd på nyckelposi-
tioner i kyrkan eller liknande, 
men de förtroendevalda röstar 
emot och fattar beslut i frågan 
som ingen av kyrkfolket ville 
se. Det blir ju väldigt underligt, 
tycker jag.

Det är i år 500 år sedan Refor ma-
tionen. Ni uppmärksammar detta, 
varför och på vilket sätt?

– Vi lyfter fram det genom att 
poängtera vikten av att Svenska 
kyrkan ”går tillbaka till källor-
na”, till Bibeln och traditionen. 
Vi vill ha Jesus-fokus i allt det vi 
gör i kyrkan. Vi har också tagit 
fram 95 teser, viktiga områden 
inom bland annat tro och teologi, 
livet i församlingen, arbetsmiljö 
och så vidare, där kyrkans syn-
sätt behöver stå fast eller få ett 
nytt fokus. ●

Därför kandiderar jag för Frimodig kyrka: 
– Jag ställer upp för Frimodig kyrka för att jag tycker det är det klart bästa alternativet 

för svenska kyrkan. ingen annan partigrupp lyfter fram det centrala i den kristna tron, att 
Jesus ska få vara centrum i allt vi gör i kyrkan, som Frimodig kyrka gör. Kärleken till Jesus 
och hans ord är det som Frimodig kyrka vill se genomsyra våra församlingar snarare än 
maktutövande från partipolitiska grupper. där guds Ord får vara levande och verksamt, 
där människor verkligen får möta Jesus och varandra och där kärleken och omsorgen om 
varandra finns i en levande diakoni, där tror vi att människor vill finnas och dit tror vi också 
att nya människor vill komma.

”Vi längtar efter att ha en levande kyrka. 
Att kyrkan ska vara en plats dit människor 
vill gå, där man kan ta del av en levande 
gudstjänstgemenskap och där man får 
höra Guds ord predikat rent och klart”, 
säger Sandra Antonsson.
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Hela denna bilaga är en annons från Frimodig kyrka

Böcker från alla förlag 
– till dig och församlingen. 
Prästskjortor, textilier, presenter & kyrklig utrustning.

www.arken.se    046-333 888                  info@arken.se

UPPSALA: Gospelbutiken, Dragarbrunnsgatan 31.

LUND: Bokhandeln Arken, Kyrkogatan 4.139.-

Ladda ner och 
läs mer i vår 
valplattform! 

Saxat från  
Frimodig  
kyrkas  
profilfrågor:

● Försoning i ämbetsfrågan
”Svenska kyrkan är djupt splittrad av ämbetsfrågan. 
Frimodig kyrka vill därför att kyrkan aktivt och intensivt 
ska arbeta för försoning i ämbetsfrågan. Personer med 
olika hållning i sakfrågan ska behandlas lika vid till exem-
pel tjänstetillsättningar.”

● Kyrkorelationer  
– trons utblick
”Globalt växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas 
Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Sverige 
behöver fler levande och växande församlingar.
Svenska kyrkan måste lära sig mer om varför många 
kyrkor i världen, inte minst i den lutherska gemenska-
pen, växer och drar till sig både unga och äldre så att de 
kommer till tro på evangeliet. Frimodig kyrka menar att 
Svenska kyrkan behöver ha ett utökat och strukturerat 
utbyte med avsikt att ta tillvara erfarenheter från dessa 
kyrkor.”

● Barn och unga  
– församlingens framtid
”Frimodig kyrka anser att arbetet bland barn och ung-
domar måste ha hög prioritet. Kyrkan har en skyldighet 
att bedriva dopundervisning utifrån Jesu egna ord. FN:s 
barnkonvention slår fast att barn har rätt till en tro.

Det finns flera ungdomsorganisatio-
ner inom Svenska kyrkan förutom 
Svenska kyrkans unga, exem-
pelvis Salt, Credo, Ungdoms-
Oas och ELU. Frimodig kyrka 
vill att även dessa bör få 
bidrag och kollekter ifrån  
rikskyrkan och stiften.”

● Äktenskap och vigsel
”Jesus är tydlig med att äktenskapet är till för man och 
kvinna. Frimodig kyrka anser därför att Svenska kyrkan 
inte har mandat att viga samkönade par. Det vore på 
det hela taget önskvärt att Svenska 
kyrkan lämnade ifrån sig vigselrät-
ten; vi är ju inte längre statskyrka 
och borde därför värna vår  
integritet, alldeles oberoende av 
den sekulära statens hållning i 
enskilda frågor.”

frimodigkyrka.se/dittkyrkoval

Foto: istockphoto
Foto: istockphoto
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Varför ställer du upp som 
kandidat för Frimodig kyrka?

David Castor, präst i EFS Röke: 
Varje människa är unikt skapad 
och älskad av Gud. Tyvärr är 
våra hjärtan hårda och våra ögon 

förblindade, så att vi har svårt att se det. 
Men Gud har öppnat en förlåtelsens väg 
till sig, han har gjort det möjligt för oss att 
ana Guds godhet, omsorg och kärlek. Det 
skedde genom att Jesus dog för oss och det 
sker genom att den helige Ande hjälper oss 
att se. Vår uppgift som kyrka är att berätta 
om detta och i lovsång och tillbedjan ge ett 
gensvar. Det är vårt allt överskuggande 
fokus.

– Därför behöver Svenska kyrkan styras 
av människor som vill leva för och i detta 
fokus och som vill uttrycka det i ord och 
handling. Frimodig kyrka består av såda-
na människor.

– Många i de politiskt anknutna nomi-
neringsgrupperna delar denna tro, men de 
går inte till val på den. De går till val på 
ideologier. För mig som kristen blir det fel 
när en mänsklig ideologi styr kyrkans tro; 
jag vill att kyrkans tro ska få styra min 
mänskliga ideologi. ●

Erik J Andersson,  
missionsledare ELM-BV: 

 I Bibelns sista bok säger Jesus 
till en kristen kyrka att han 
står utanför, knackar på och vill 

komma in. Den kyrkan trodde sig vara 
rik, men var fattig. Den trodde sig klara 
sig själv, men var blind och liten. Jag är 
rädd för att Svenska kyrkan är mer lik den 
kyrkan än vad vi vågar se. Jag är rädd att 
vi vandrat långt bort från den uppgift som 
Gud gett oss. Vi behöver vända om, öppna 
dörren för Jesus och förhoppningsvis till-
sammans på nytt vara det vittne om Guds 
räddning som Sverige folk behöver.

– Mitt engagemang i Frimodig kyrka är 
ett uttryck för att jag vill försöka bidra 
med något litet. Ett försök att verka för 
ökad frimodighet när det gäller tron på 
Jesus, tilliten till Bibeln och ivern att låta 
människor i Sverige få veta att de är äls-
kade av den evige Guden och förlåtna 
genom Jesus död. Det vill jag ska vara det 
bärande innehållet i våra gudstjänster och 
i all vår verksamhet. ●

Anette Asplund, kommun
politiker (KD), Luleå: 

 Jag ställer upp som kandidat för 
Frimodig kyrka eftersom jag är 
en aktiv gudstjänstbesökare och 

vill att Svenska kyrkan ska stå stadigt på 
klippan Kristus, med Guds Ord som 
grund. Jag står bakom Frimodig kyrkas 95 
teser och anser att dessa bör genomföras 
så snart som möjligt, så att tomma kyrkor 
kan fyllas av liv och gudstjänst.

– Det är viktigt att partipolitiken inte 
får styra kyrkan och att Guds Ord får pre-
dikas rent och klart, utan att de präster 
som inte är politiskt korrekta avskedas. 

– Kyrkan ska vara öppen för alla, där 
kärlek och frid råder mellan människor. 
Alla ska bli väl omhändertagna och känna 
sig välkomna oavsett om denne är medlem 
eller inte. Arvode för engagemang ska inte 
förekomma utan det ska finnas en brin-
nande längtan hos de förtroendevalda att 
jobba för en Frimodig kyrka som står sta-
bilt, oavsett hur vindarna blåser i det 
övriga samhället. ●

Foto: privat Foto: privat Foto: privat

Jag var med bland dem som star-
tade Frimodig kyrka en gång. Det 
har varit en mycket stor glädje att 
arbeta tillsammans med många 
andra för en gemensam vision. 
Den visionen 
handlar om 
en Kyrka 
med Jesus i 
centrum, 
vars förtro-
endevalda 
och ledning i 
allt lyssnar 
in Guds Ord 
och låter det 
prägla alla 
beslut och 
leda all verk-
samhet.

Tillsammans 
ska vi fortsät-
ta att arbeta 
för den visionen, och det kan vi 
göra vare sig våra namn finns 
med på listor eller inte. Nu är det 
valår och många behövs i valarbe-
tet. Vi kan alla bidra på olika sätt.

Tack för alla personvalskryss 
som jag fått genom åren, och 
varmt tack för det stora förtroen-
det som dessa kryss visar på. Nu 
när jag väljer att inte kandidera 
på några listor vid årets kyrkoval, 
så är det min fortsatta övertygelse 
att Frimodig kyrka, som bland 
sina kandidater har så många 
duktiga och kunniga personer, 
har framtiden för sig.

Vi som arbetar för och stöder 
Frimodig kyrka gör ju det för att 
vi verkligen tror att nominerings-
gruppen Frimodig kyrka är det 
enda alternativet att rösta på i 
kyrkovalet. Jag hyser ingen som 
helst tvekan om den saken och 
kommer också i fortsättningen att 
lägga min röst på Frimodig 
kyrka. Självklart ska jag också 
verka för Frimodig kyrka i de 
sammanhang där jag har möjlig-
het att påverka.

Med stolthet och glädje ser jag alla 
goda namn på de olika listorna – 
lokalt, till stiften och till kyrko-
mötet. Frimodig kyrka får min 
röst i kyrkovalet 2017!

Frimodig 
kyrka får 
min röst!

krönika

Vi som arbetar 
för och stöder 
Frimodig kyrka 
gör ju det för 
att vi verkligen 
tror att nomine
ringsgruppen 
Frimodig kyrka 
är det enda 
alternativet att 
rösta på i kyrko
valet. 

Berit 
Simonsson
inspiratör inom 

Oasrörelsen



15E n  Ky R K A  s O M  H å L L E R  KO R s E T  H ö gT

Gymnasium med kristen profil  
och studiemotiverande miljö

Göteborg Stockholm
Ekonomi (Ek, Jur)
Estet (Musik)
Naturvetenskap (Na, Sa)
Samhällsvetenskap

Naturvetenskap 
Samhällsvetenskap

Grundskola med kristen profil  
Mariaskolan i Umeå

Beställ på: www.andreasochmari.se

Ny cd!

Norra Europas 
högsta kors
 
Den kristna tron och den  
mer än 1000 åriga kristna  
traditionen är starkt utmanad  
i det sekulariserade Sverige.
 
Föreningen S:t Staffans  
Kapell, med det 30 meter  
höga Korset i Hassela
vill verka för ett bevarande av  
de kristna värderingarna och  
vill sprida korsets budskap  
som visar på Guds oändligt  
stora kärlek till alla  
människor.
 
Vill du det också?
Då har du möjlighet att bli  
medlem och på så sätt stötta  
vårt arbete.
 
Läs mer på: 
www.staffanskapellet.se

Vi är ett fastighetskonsultföretag  
som fokuserar på att företräda hyresgäst  

vid alla typer av lokalförändringar.

Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm
info@adminicon.com • www.adminicon.com
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Frimodig kyrkas valguide

Så röstar du i kyrkovalet
Hur vet jag om jag får rösta? Vad gör jag om jag saknar valsedlar för min nominerings-
grupp? Vad gör jag om det inte finns någon kandidat för Frimodig kyrka i min församling? 
Hur gör jag för att förtids- eller brevrösta? Hur hittar jag en lämplig kandidat att person-
kryssa? I Frimodig kyrkas valguide får du svaren på dina frågor om kyrkovalet.

Allmänt om kyrkovalet 
● 17 september är det kyrkoval. Alla som 
är över 16 år, och är medlemmar i svenska 
kyrkan, får rösta i kyrkovalet. ungefär 5,2 
miljoner medlemmar är röstberättigade. 
Valdeltagandet har vid de senaste valen 
legat omkring 12 procent (2013: 12,8 procent). 

Vem får rösta i kyrkovalet? 
● Medlem i svenska kyrkan blir man 
numera genom dopet och röstlängden 
baseras på uppgifter som hämtas ur kyrko-
bokföringen 30 dagar innan valdagen. För 
att rösta i kyrkovalet behövde man således 
vara registrerad som medlem senast den 
18 augusti 2017.

– ibland får jag frågan: ”Hur vet jag att 
jag får rösta?”, säger Frimodig kyrkas ord-
förande Jan Erik Amilén, och jag brukar 
svara att alla röstberättigade medlemmar 
får sitt röstkort skickat till sig, omkring den 
30 augusti.

Var, när och hur röstar jag? 
● på röstkortet finns uppgifter om vilken 
vallokal du ska rösta i och vilka val du 
har rätt att rösta till. på valdagen har alla 
vallokaler öppet minst klockan 18–20, 
men i regel har vallokalerna öppet i minst 
sex timmar på valdagen. information om 
öppettider och lokaler står på ditt röst-
kort.

Om du vill kan du i samtliga röstningslo-
kaler i hela landet förtidsrösta mellan den 
4–17 september. Ett annat sätt att rösta i 
förväg är att brevrösta. För detta behövs 
ett brevröstningspaket som du kan få från 
din pastors- eller församlingsexpedition. 
posta din brevröst så att den är framme 
hos stiftet senast fredag 15 september. du 
måste även skicka med ditt röstkort.

Röstsedlarna är vita, rosa och gula, 
beroende på om valet är lokalt, regionalt 
eller nationellt. Valsedlar finns till hands i 
alla vallokaler, och vill du förtidsrösta eller 

poströsta kan du hämta dina valsedlar där.
– Om det inte skulle finnas en röstsedel 

för den nomineringsgrupp du söker kan 
du ta en blank vit, gul eller rosa valsedel 
och själv skriva dit Frimodig kyrka, säger 
Jan Erik Amilén.

Var ställer Frimodi kyrka  
upp i kyrkovalet? 
● i kyrkovalet väljs representanter till 
tre nivåer: lokalt – till kyrkofullmäktige, 
regionalt – till stiftet, samt nationellt – till 
kyrkomötet. Frimodig kyrka ställer upp i 
kyrkomötesvalet i alla stift, i stiftsfullmäkti-
gevalet i alla stift utom Visby stift och lokalt 
på flera platser i landet. 

– Vi finns inte representerade i alla lokala 
val, säger Jan Erik Amilén, och berättar att 
deras medlemmar i en del valkretsar inte 
vill splittra en befintlig välfungerande lokal 
lista med engagerat kyrkfolk utan ställer 
upp genom lokala initiativ.

Se vår kampanjsida 
på frimodigkyrka: 
frimodigkyrka.se/

dittkyrkoval

Västerås:  
021-81 07 20

Stockholm:  
08-19 40 00 

Gävle:  
070-631 09 99

Uppsala:  
070-222 59 22

www.malarlift.se

Vi lyfter Dig  
till ett  

högre plan

Vi lyfter Dig  
till ett  

högre plan

Rågvägen 3, 612 94 Finspång 
0706-84 80 97 • skogsvardstjanst@finspong.com 

www.skogsvardstjanst.se

Röjning • Markberedning 
Planteringsuppdrag

Försäljning av skogsplantor
I samarbete med

Musik, segling 
och konfirmation

S A I L I N G  F O R  J E S U S

S A I L I N G  F O R  J E S U S

www.elida.se

Kontakta oss för offert:  08-22 45 45, info@aborgrevisorer.se

www.aborgrevisorer.se

Många bollar i luften? Låt oss vara  
bollplank när det gäller ekonomin.

Revision  •  Redovisning  •  Bolagsärenden  •  Skatt  •  Rådgivning

Vi brinner nämligen för att ge svenska företag ekonomihantering av högsta kvalitet. Och  
medan vi hjälper dig med ekonomifrågorna så kan du själv fokusera på din kärn verk samhet.
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Är inte en röst på Frimodig kyrka 
bortkastad? 
● En skillnad gentemot riksdagsval är att 
det inte finns någon procentspärr mot små 
nomineringsgrupper i kyrkovalet, varför 
ingen röst kan sägas vara ”en bortkastad 
röst”. Frimodig kyrka har i dagsläget tolv av 
totalt 251 mandat i kyrkomötet. Med tanke 
på det låga valdeltagandet har varje röst 
stor betydelse för hur mandaten fördelas.

Kan jag personkryssa kandidater? 
● det är, precis som i allmänna val, möjligt 
att personkryssa kandidater i kyrkovalet. 
dessa kryss kan sedan avgöra vilka kandi-
dater som ska göra anspråk på respektive 
nomineringsgrupps mandat. Vill man, kan 
man ange upp till tre namn på kandidater, 
det fungerar då som personkryss. Men 
man måste inte skriva dit något namn 
ut över nomineringsgruppen.

– Man ska naturligtvis rösta lokalt även 
om det inte finns någon lista för Frimodig 
kyrka, menar Jan-Erik Amilén, och upp-
muntrar till att kryssa en lokalt engagerad 
kandidat som man har förtroende för.

Hur får jag veta mer om Frimodig 
kyrka och era kandidater? 
● på Frimodig kyrkas hemsida  
– www.frimodigkyrka.se – kan du ladda 
ner valmanifestet och läsa mer om vilka 
profilfrågor Frimodig kyrka vill driva. på 
hemsidan finns även information om vilka 
kandidater som ställer upp för Frimodig 
kyrka på respektive nivå. där kan du enkelt 
hitta just dina kandidater och läsa mer om 
vilka de är och vad de vill verka för.

Mandatfördelning för kyrkomötet 
2014–2017

Nomineringsgrupp 
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s) 73
partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (pOsK) 38
Borgerligt alternativ (BA) 31
Centerpartiet (C) 30
sverigedemokraterna (sd) 15
Frimodig kyrka (FK) 12
Kristdemokrater i svenska kyrkan (KR) 12
Miljöpartister i svenska kyrkan (MpsK) 12
öppen kyrka (öKA) 11
Fria liberaler i svenska kyrkan (FisK)B 8
Vänstern i svenska kyrkand (VisK) 6
Kyrklig samverkan i Visby stift (KsV) 1

Summa 249
Svenska kyrkan i utlandet 2
Totalt 251

Källa: svK

Studiebibeln 2017
Ny studiebibel i höst!
Svenska Folkbibelns översättning 2015

Förboka för 899 kr*
Förbeställ och förbetala 849 kr*
* Ord. pris 999 kr. Frakt tillkommer.  
Erbjudandet gäller t o m 15 september 2017.

Vi får in biblarna 
i lager i mitten av 

oktober och skickar 
därefter ut beställ-
ningar omgående.

Exklusivt utförande 
i svart skinn.

ws.livetsord.se

BARNSKIVOR 
FYLLER 5 ÅR 

Tel: 0302-690021  •         /barnskivor  •  order@barnskivor.se  •  www.barnskivor.se

20 olika produkter - Över 250 Barnmöten - Över 50 000 exemplar sålda.  
Med ett klart mål: Vi vill skapa redskap för att barnen skall få en egen relation med Jesus.

 Fira med oss fina erbjudanden 
på vår hemsida under hela september



s e  vå r  k a m pa n j s i da  på  f r i m o d i g ky r k a :  f r i m o d i g k y r k a . s e / d i t t k y r kova l18

I 
Bibeln anbefalls det judiska folket att fira löv-
hyddohögtiden efter den långa heta sommaren 
då hela landet suktar efter vatten. Det är därför 
naturligt att ett av den glädjefyllda högtidens 
fokus ligger på en innerlig bön till Herren att 

han ska sända regn. Den bönen brukar bes av många, 
många.

Lövhyddohögtiden är 
nämligen en vallfartshög-
tid, då hundratusentals, 
om inte miljoner, årligen 
drar upp till Jerusalem för 
att fira. 

Evangelisten Johannes tar 
oss med till något som 
skedde på högtidens sista 
dag för snart 2 000 år 
sedan. Då gick ett stort antal präster i procession, hela 
vägen från Tempelplatsen ner till Siloam-dammen. 
Med sig hade de ett gyllene kärl som de fyllde med vat-
ten. Under sång och dans förde de sedan vattnet upp 
till templets inre förgård. Väl där hällde de ut vattnet 
vid brännofferaltaret. Samtidig citerades Jesaja 12:3: 
”Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor”. 

Just ordet ”frälsningen/räddningen” är samma ord som 
det som utgör namnet ”Jesus”, och som får sin uttyd-
ning i Matteus 1:21: ”och du skall ge honom namnet 
Jesus för han skall frälsa sitt folk från deras synder”. 

Just på den dagen hände följande: ”På den sista 
dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: 
Om någon är törstig, kom till mig och drick!” Den enda 
kvalifikationen som Jesus efterfrågar här är – törst. 
En av den helige Andes gåvor är just att ge oss en 
stark längtan som drar oss till Jesus Kristus, som själv 
är källan med det levande vattnet.

Genom kyrkohistorien har de som velat leva i äkta för-
nyelse paradoxalt nog fått sin kraft genom att dagligen 
dricka djupa klunkar ur de urgamla källsprång som 
utgår från den Tre-enige själv:

• Bibeln – Guds Ord.
• Brödsbrytelsen – gudstjänsten, som är varje för-

samlings givna centrum.
• Brödra- och systragemenskapen – vi är inte 

kallade till ett individualistiskt projekt, utan till ett liv 
i ”familjegemenskap” med varandra.

• Bönen – den hisnande gåvan att få lyssna och tala 
till levande Gud.

Det händer något med den som kommer till 

Frälsaren med törst. Bägaren flödar över, och plötsligt 
finns där liv som flödar vidare till andra. Jesu ”rop” 
på tempelplatsen fortsätter: ”Den som tror på mig, som 
Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levan-
de vatten flyta fram.” 

Detta borde inte bara vara varje kyrklig nomine-
ringsgrupps, utan hela den kristna kyrkans stora 
vision. Den korsfäste, levande och uppståndne Herren 
Jesus Kristus och hans ”levande vatten” är det givna 
centrumet för varje församling, för varje bönegrupp, 
ja för varje kristen. 

För 2 000 år sedan stod Jesus och ropade för att nå alla 
som då och där ville ta emot. Han ropar än i dag och 
Kyrkans gudagivna kallelse är att förmedla det ropet 
vidare till en värld och en mänsklighet som mer än 
någonsin behöver få dricka av honom. Jesus Kristus 
är den ende som har levande vatten att ge.

Hans Weichbrodt
inspiratör inom Oasrörelsen  

och ledamot för Frimodig kyrka i kyrkomötet

Det händer 
något med 

den som kommer 
till Frälsaren med 
törst. Bägaren flö
dar över, och plöts
ligt finns där liv 
som flödar vidare 
till andra.

Hela denna bilaga är en annons från Frimodig kyrkaAnnons Annons

Levande vatten till 
en förlorad värld

till sist …

Fo
to

: R
ic

ka
rd

 L
. E

ri
ks

so
n

Vi utbildar på personbil och MC.

Anmäl dig till introduktionskurs  
via vår hemsida! 

Christer Arvidsson www.anderssonskorkort.se • Tel 018-10 45 45
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Lärjungagården erbjuder en 
väl fungerande kursgård  
med kristen gemenskap, 
god service och god mat,  
i lugn och avskild miljö.

Vår egen verksamhet fokus-
erar på Bibel, Bön och  

Lärjungaskap. Vi har  påsk-
möte, möten på biblisk  
grund, sommarmöte, 

Retreat, Bara-vara-helg, 
Böndagar, arbetsdagar 

m.m.

Lärjungagården
Solbergavägen 2,  
511 93 TORESTORP 
telefon:0320–55840   
www.larjungagarden.se
e-post: info@larjungagarden.se

Vi hyr även ut gården till församlingar och organisationer för möten, 
läger och kurser, t.ex  församlingsläger, konfirmations- och ung-

domsläger, retreater, arbetslag, kyrkoråd, styrelser m.m.

Kontakta oss för information och offert! 

• Ritnings- och konstruktionsuppdrag.
• Nya smidesarbeten och restaurering av gamla. 

med inriktning på kyrkor och gamla byggnader

MM Nilsson AB  044-637 10 
info@mmnilsson.se

Din elinstallatör  
i Uppsala

Tel 018 - 418 00 18 
www.sommerelteknik.se

www.johannelund.nu

Johannelunds teologiska högskola, Uppsala

Teologisk utbildning

Fortbildning för medarbetare

Bibelskola

Relevant för kyrka och församling

www.elfastgbg.se

ingenting är omöjligt.  
Det omöjliga tar bara lite längre tiD

El-Fast Göteborg AB 
Behöver du anlita en elektriker eller en elmontör?  
På El-Fast Göteborg finns kompetensen du söker.
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För en kyrka med Jesus i centrum

Frimodig kyrka vill verka för en kyrka som verkligen får vara kyrka. 

Att rösta i kyrkovalet är att påverka vad Svenska kyrkan ska göra i 

framtiden. Därför är just din röst oerhört viktig. Vi behöver bli fler 

som vill bygga en kyrka på Bibelns ord och inte det som för tillfället 

är politiskt aktuellt. Rösta för en kyrka med Jesus i centrum.

Rösta på Frimodig kyrka den 17 september!

VILL DU VETA MER?  FRIMODIGKYRKA.SE/DITTKYRKOVAL


