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Till dig 
som är medlem 
i Frimodig kyrka 
i Växjö stift 
 
 

Kära medlem i Växjö stiftsavdelning! 
 

Årsmötet 
Här kommer en rapport från årsmötet. 
Du kan se hur valen utföll i det bifogade protokollet. 
 

Styrelse 
Den nyvalda styrelsen har inte konstituerat sig än. Den består av följande: 
Harald Berglund, Strömsnäsbruk, ordförande. harald.berglund@gmail.com. 070-69 50 500. 
Maria Gerdås, Nässjö. maria.gerdas@gmail.com. 0730-74 21 38. 
Marianne Lund, Värnamo. rolf.lund@vmomail.se. 070-522 76 89. 
Hans Nyman, Ingelstad. hans.diakon@gmail.com. 072-574 72 48. 
Håkan Persson, Markaryd. hakan.persson@svenskakyrkan.se. 076-786 50 81. 
Vanja Roshagen, Örsjö. v.roshagen@telia.com. 070-879 81 07. 
 

Bo Johanneryd, Markaryd, ersättare. johanneryd@gmail.com. 0720-16 73 02. 
Sven Johansson, Jönköping, ersättare. sven.johansson@jonkoping.se. 073-590 12 16. 
 

Fler medlemmar 
Med nästan 5 000 röster i valet i Växjö stift till kyrkomötet borde vi vara mer än ca 100 medlemmar! 
Och med fler medlemmar på fler platser kan fler initiativ tas till fler lokala listor i valet 2021… 
 

Inför det valet borde finnas minst 20 lokala valsedlar i vårt stift med tanke på alla röster vi fick i valet 
till kyrkomötet! Eller hur? Senast var det bara två… 
 

Så här kan du göra 
Skriv mejl/brev till dina vänner med t ex detta innehåll: 
 

 

Hej! 
Jag skriver till dig som känner varmt för Kristi kyrka och är aktiv 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 om och öppenhet mot alla människor, 
ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra fler till en levande relation med Jesus Kristus. 

I kyrkomötesvalet 2017 fick Frimodig kyrka nästan 5 000 röster i Växjö stift. 
Men vi är bara ca 100 medlemmar. 
Vi kan bli betydligt fler! Kanske du också vill vara med? 
 

Jag tror att du sympatiserar med Frimodig kyrka och vill utmana dig att också bli medlem. 
Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/. 
Där kan du klicka vidare för att bli medlem. Det kostar bara 100 kr per år. 
 

Välkommen att vara med! 

 

Frimodig kyrkas hemsida 
Där finns mycket intressant. 
T ex ett utbildningspaket: https://frimodigkyrka.se/utbildningspaket-2018/ 
Den frimodiga kyrkans bön. Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/bon/ 
 95 teser om kyrkovalet, En skarpsinnig analys av Svenska kyrkan. 
Se https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2019/02/95-teser-om-kyrkovalet-tryckfil.pdf 
 

Facebook etc 
Sociala medier var en viktig kanal i valarbetet 2017. Vi behöver någon som vill ta ansvar för att 
Frimodig kyrka i Växjö stift ska synas där. Kanske du? 
 

Guds frid, 

Harald Berglund 
Ordförande 
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