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Vänner/Medlemmar i Frimodig kyrka, 

Vi ser att vi behövs mer än någonsin i de sammanhang där vi är representerade: i 

kyrkofullmäktige, i stiftsfullmäktige och i Kyrkomötet. Politiseringen är förfärande i dessa 

organ. Vägval görs utifrån ideologiska agendor, inte utifrån Bibel eller allmänkyrklig 

tradition. Det är uppenbart att den teologiska sakkunskapen hos många av de utifrån 

politiska kriterier förtroendevalda är mycket svag. Dessutom är det så att många av de som 

har viss teologisk kunskap i många fall inte håller sig till en normal klassisk kristendom, 

utan förordar den så kallade liberalteologi som drivit och driver kyrkan iväg från klassisk 

Kristus-centrerad och allmänkyrklig tro. Frimodig kyrka, som står för klassisk kristen tro 

behövs alltså. Detta är mycket tydligt.  

Jag tror att vi har ett stort gehör för vår sak bland vanliga kyrkobesökare. Det vore därför 

mycket bra om vi fick med fler av dessa i våra led med geografisk spridning inom vårt stift 

och där vi inte finns representerade ännu. Därigenom uppmuntrar jag er att uppmuntra 

andra att bli medlemmar i Frimodig kyrka. Var frimodiga i att fråga andra om de vill 

komma med och stödja vår vilja att styra ”skutan” rätt. Om det av olika skäl finns 

tveksamheter att i detta skede vara en aktiv medlem, så kanske de kanske likväl tänka sig 

att bli stödjande medlemmar. Ge dem en liten broschyr om Frimodig kyrka och uppmuntra 

dem till medlemskap. Ett medlemskap kostar 100kr och registreras på FK riks hemsida, 

https://frimodigkyrka.se/medlem/ . 

Det går också utmärkt att skicka mail till sina vänner. 

Hej! 
Jag skriver till dig och många andra som känner varmt för Kristi kyrka i vår värld och är aktiva i 
Svenska kyrkan. 

Frimodig kyrka arbetar för att Svenska kyrkan skall vara en frimodig kyrka som har Jesus i 
centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och 
öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande 
relation med Jesus Kristus. 

I de olika valen 2017 fick Frimodig kyrka nästan 5 000 röster i Linköpings stift. 
Men vi är för tillfället bara 37 medlemmar. 

Vi kan bli betydligt fler! 

Kanske du också? 

Jag tror att du sympatiserar med Frimodig kyrka och vill utmana dig att också bli medlem.  

Välkommen!  

Vänligen, 

 

Tack för din insats och all välsignelse i det du står i! 

Kjell O. Lejon, ordförande 

https://frimodigkyrka.se/medlem/

