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Till dig
som är medlem
i Frimodig kyrka
i Växjö stift

Tack!
Tack för att du är med som medlem i Frimodig kyrka! Alla behövs vi för att påverka att beslut,
gudstjänstliv och verksamhet i Svenska kyrkan sker i trohet mot Bibeln och bekännelsen.
Årsmöte och styrelse
Vid årsmötet den 3 mars avtackades Dag Sandahl efter fem år som ordförande i stiftsavdelningen.
Den nyvalda styrelsen består av följande:
Harald Berglund, Strömsnäsbruk, ordförande. harald.berglund@gmail.com. 070-69 50 500.
Håkan Persson, Markaryd, vice ordförande. hakan.persson@svenskakyrkan.se. 076-786 50 81.
Vanja Roshagen, Örsjö, sekreterare. v.roshagen@telia.com. 070-879 81 07.
Maria Gerdås, Nässjö, vice sekreterare. maria.gerdas@gmail.com. 0730-74 21 38.
Hans Nyman, Ingelstad, kassör. hans.diakon@gmail.com. 072-574 72 48.
Bo Johanneryd, Markaryd, ersättare. johanneryd@gmail.com. 0720-16 73 02.
Kyrkovalet 2017
Frimodig kyrka gjorde ett mycket bra val i höstas. Vi har nu fler valda än någonsin. I Växjö stift gick
det särskilt bra. Vårt röstetal till kyrkomötet ökade med 1130 röster till 4998! Fantastiskt! Det goda
resultatet tackar vi vår förre ordförande Dag Sandahl för. Han gjorde en formidabel insats för att värva
kandidater till listorna för kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Vi fick ett mandat ytterligare i
stiftsfullmäktige – det enda stiftet där Frimodig kyrka ökade på den punkten.
Lokalt
I Värnamo fick Frimodig kyrka 25 % av rösterna och 8 mandat i kyrkofullmäktige. I Jönköping gav 5 %
2 mandat.
Stiftet
I stiftsfullmäktige är vi representerade av Håkan Sunnliden, Värnamo, Håkan Persson, Markaryd,
Maria Gerdås, Nässjö och Simon Lind, Nordöland/Lund. Ersättare är Helena Malmer Mårtensson,
Skatelöv, och Axel Fors, Värnamo. Se https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjostiftsavdelning/stiftsfullmaktige-vaxjo/
Håkan Sunnliden och Håkan Persson är med i stiftsstyrelsen, Håkan Persson i kyrkobyggnadsutskottet,
Simon Lind i egendomsnämnden och Helén Widerberg, Rydaholm, i domkapitlet. Håkan Persson är också
med i styrelsen för Tallnäs och i en samarbetsgrupp med EFS.
Kyrkomötet
Håkan Sunnliden är ledamot. Dag Sandahl, Moheda, Kerstin Berggren, Värnamo, och Simon Lind är
ersättare. Se https://frimodigkyrka.se/kontakt/kyrkomotesledamoter/#vaxjo
Hemsidan
Vår hemsida kan definitivt utvecklas till det bättre. Vad vill du se och läsa där?
https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/
Medlemsavgifter
Vi behöver bli fler! Jag är övertygad om att många sympatisörer ännu inte är medlemmar. Värva dina
vänner och bekanta!
Om du är medlem, men inte betalat, så bör du ha fått påminnelse nyligen.
Ny medlem blir man genom att gå in på https://frimodigkyrka.se/medlem/ och fylla i sina uppgifter.
Rekrytera gärna fler medlemmar. Hundralappen går till stiftsavdelningen.
Hör gärna av dig till oss i stiftsavdelningens styrelse!
Guds frid,

Harald Berglund
Ordförande

