
FRIMODIG KYRIG i Linköpings stift

Profokoll från styrelsemöte den 27 äugusti 2&2fi

Plats: Digitalt via Zoom, kl 19 -2I .

Närvarande:
- KjellO Lejon, ordförande
- Niklas Adell,ledamot

Catharina Kjellgren" kassör
- Ulla Lindskog, ersättare
- Robert Birgegren, ersättiare

- Jacob Gustafsson, sekreterare

Frånvarande:
- Andr*s Gree*, ledasn*t
- Mathias Swartling, ledamot

Mötet öppnades i bön och dagordnrngen faststillldes.

Beslutades att Robert iusterar protokollet.
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D*gardning och anteckningar

1. Information från §rkomötet - §el1
Kyrkomötesgruppen har i dea 2G27 augusti träffats pa Larjungagården utanfbr Varberg.

Årets kvrkomöte komm er vara digitalt och bli mycket begriinsat. Endast ett begränsat antal
ledamöter kommer attfa delta och det är fårrc antal motioner som lämnats in. FK har skrivit
*ägra, bla att ett begränsat kyrkornöte s+m det s*rn rir; kommer att genamforas inte ska ta

oagra mer genomgripande beslut om §rkan och dess organisation. För FK:s räkning så

kommer Leif Nordlander och Berth Löndahl delta (digitalt) på kyrkomötet.

2. Information från stiftsfullmäktige -Niklas

Ingen ny information, sammanträdet i maj blev installt. Nästa sammanträde kommer vara

digitalt den 7 september. Har föreslagit ett halverat möte. FK kommer att foreslå att mötet

hålls som planerut, dvs i sin heihet.

3. Infarrnation från Damkyrkoförsamlingen -Niktras

Ingen ny information, sammanträdet i maj blev inställt.

4. Inforrnation från Vadstena forsaarlingar - Robert

Det har inte varit några möten sedan senaste styrelsemötet i maj. Motionen om det §rkiiga
trygghetsboendet har frtt positilt gensrrer. Nästa möte är i november, då arwaktar vi formellt
svar på motionen.
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5. Samling med representanter från Växjö stift 17 mal

Mötet med Vaxjo stift redovisades på mötet. Båda stiften delar uppfattningar i flera frågor octr

viil gama fortsätta samarbetet framöver. Våxjö stifts arbete berör i huludsak Värnamo och
jönköpings f<irsamlingar och man har en långre historik av deltagande i kyrkofullmäktige^

6. Valupptakt infor komrnande kyrkoval
. Resultat från arbetsgrupp för att plutera valaktiviteter, se utskickad bilaga. Styrelsen tog

beslut at:

redovisar vid nästa sammanträde.

och §elltar med dessa i dialogen med FK riks.

1. Ett förändrad teologisk inriktning av kyrkan utifrån klassisk kristendom (med flera
förslag). Låt kyrkan ffi vara kyrka. Ta upp den uteblivna rnässan under pandemin.

2. Tryck återrgen pä att kyrkan är politiserad och drivs av partipolitik uän andligt
intresse,

3. I(yrkfolket och forsamlingen utgör kyrkan. Kyrkan växer underifrån och inte

uppifrån.

4. Betona den uppståndne Jesus.

. Redovisning från arbetsgrupp for att hitta fler medlemmar och kandidater tiil r.,allistor.

delta på listorna, ca 20 stycken. Kommer kontakta de som bor på andra potentiella orter
för att kunna skapa nya listor.

. Innehållför planerad stiftssamling och valupptakt i Linköpings stift.

Domkyrkoförsamlingens församlingshem bokat söndagen den 4 oktober, kl 17.30-19.30.

Mikrael Grenstedt ringer in till samlingen som valinspiratör

. Utbildningsträff for kommande kandidater.

Awaktar tills efter stiftssamlingen och när listcma bo4ar ta form.

7. Stiftspastoralen

Den flörsta utgåvan av stifupastoralen har fardigsUllts och skickats i.a till FK riics-

Arbetsgruppen invåntar kommentarer & synpunkter.

8. Andligt fokus

Se fokusområden för kommande kyrkoval ovan. Niklas har skrivrt insändare om kvrkans sätt

att hantera mässan under pandemin. Koncemlånkandet utgår från att kyrkan växer uppifrän,

men i själva verket växer kyrkan alltid underifrån. Detta visar på hur beslut hanteras & tas

felaktrgt inom vår kyrka



IIIRIMODIG I(YRKA i Linkäpturgs stift

9. Ndotioasskrivande, iasåindare & FB under 2020

Huvudområden som vi vill formedla kan publiseras och spndas via Andreas på FB. Beslut togs

att sprida nagra av dem i större skala.

t 1. Övriga ärenden

* Ny medlem Klas Wigren. Välkommen Klas önskar st-welsen!

r Nästa styrelsemöte tisdag 20 oktober kl 19-21päZ*cgrn. Jacob ordnar mcd digital lanr.

12. Avslutring

Mötet avslutas i bon och psalmläsning.

Linköping ZAZA48.-27

Kjell O. Lejon
Ordförande

Jtister&s:

RobertBi


