
Frimodig kyrka i Skara stift 
 

Verksamhetsberättelse för år 2018 
 

Föreningen har under valåret haft 77 medlemmar, en liten minskning (-6) jämfört med tidigare år. 
 
Styrelsens ordinarie ledamöter var: 
Inger Lindeskog, ordf 
Göran Sagen, vice ordf 
Allan Emrén, kassör 
Rune Hjelm, sekreterare 
Birgitta Sandström, medlemsansvarig 
Ersättare var Peter Artman, Cecilia Jern Wallgren och Karin Johansson (den senare t o m 19 
augusti). 
 
Styrelsen sammanträdde fem gånger under året, hemma hos varandra. 
 
Revisorer har varit Bengt Bergmanson och Jan Hallqvist, med Bengt Fåglefelt och Leif Nordlander 
som ersättare. 
 
Frimodig kyrka har 10 mandat i kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ). Vår Leif 
Nordlander, överst på skaralistan, är en av dessa tio personer. Han har också under året varit 
ledamot i Kyrkostyrelsen och gruppledare för Frimodig kyrkas kyrkomötesgrupp. 
 
I stiftsfullmäktige i Skara stift har vi tre mandat. De invalda under mandatperioden 2018 - 2021 
är Allan Emrén, Jan Hallquist och Inger Lindeskog. Ersättare är Göran Sagen och Karin Johansson. 
Vi delar en plats i stiftsstyrelsen med KR, Fisk och Mp. 
 
I Skara stift har Frimodig kyrka plats i kyrkofullmäktige i inte mindre än sju olika församlingar 
eller pastorat: Alingsås, Amnehärad-Lyrestad, Bjärke, Borås, Skara, Skövde och Trollhättan. I 
Amnehärad och Borås har vi även haft en plats i kyrkorådet. 
 
Föreningen var samlad till årsmöte i Caroli församlingshem, Borås, lördagen den 17 mars. Allan 
Emrén höll i samband med detta föredrag under temat “Big bang, Bibeln och andra mirakler”. 
 
Vid riksårsmötet i Stockholm den 22 april representerades föreningen av Thommy Hallin och 
Hanna Lindholm. 
 
Den andra söndagen i advent, den 9 december, hade vi en välbesökt kyrksöndag i Skara i 
samarbete med domkyrkoförsamlingen, då vi gästades av Elisabeth Sandlund, känd skribent, 
författare och opinionsredaktör i tidningen Dagen.  Ett 40-tal personer slöt upp, både 
medlemmar och folk från lokalförsamlingen. Vi bjöds på lunch till det rabatterade priset av 50,- 
och därefter följde Sandlunds föredrag och frågestund under ämnet: ”Med Gud och hans 
vänskap - att bygga församling i en sekulariserad tid". 
 
Frimodig kyrka i Skara stift har en egen Facebook-sida som uppdateras regelbundet med aktuell 
information. 
 
Varmt tack till er som arbetat med planering och genomförande av allt det som nämnts ovan! 
 
Trollhättan på Ansgars dag den 4 februari 

/Styrelsen 


