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Verksamhetsberättelse för Frimodig kyrka i Linköpings stift 2020 
 

 

Årsmöte hölls den 16 februari kl. 16‒18 i Kärna församlingsgård, Malmslätt/Linköping. 16 

medlemmar deltog, varav en via Skype. Vid årsmötet deltog Kärna församlings kyrkoherde 

Carl Jyllermark med ett föredrag utifrån temat: ”Vad önskar en kyrkoherde att 

kyrkopolitikerna ska bidra med? 

Året har präglats av det arbete som på lokal, stifts- och riksnivå följt efter det för oss 

framgångsrika kyrkovalet 2017. Siktet under året har i mycket varit kyrkovalet 2021. Vi är 

för närvarande representerade i kyrkomötet (ett mandat), stiftsfullmäktige (två mandat) och 

i kyrkofullmäktige i Linköpings Domkyrko och Vadstena-Dal.  

De som är valda för perioden 2018‒2021 är för följande (förändringar i företrädare har 

skett sedan 2018, främst pga avflyttningar): 

Kyrkomöte. Kjell O. Lejon, ordinarie ledamot, med följande ersättare: 1) Markus Klefbeck, 

2) Robert Birgegren. Kjell är suppleant i Kyrkomötets Samhälls- och kulturutskott.  

Stiftsfullmäktige. ordinarie: Niklas Adell, Markus Klefbeck ersättare: Kurt Enström (ersatt 

Emelie Lundmark) och Marie Johansson (ersatt Mathias Swartling). 

Domkyrko. Ordinarie: Niklas Adell; ersättare: 1) Ulla Lindskog, 2) Urban Ingelsson. 

Vadstena-Dal. Ordinarie: Robert Birgegren och ersättare: Kennerth Sjösten, Håkan 

Hallberg. 

Sedan riksstyrelsens årsmöte 2019 är vår medlem Andreas Green kassör i Frimodig kyrkas 

riksstyrelse.  

Den redan under 2018 påbörjade publicering av ett lättillgängligt utbildningsprogram för 

medlemmarna (korta filmer, samt diskussionsmaterial) har uppmärksammats. Sex avsnitt 

kas nås via Frimodig kyrkas hemsida (http://frimodigkyrka.se/utbildningspaket-2018). 

Styrelsen för Frimodig kyrka i Linköpings stift har under verksamhetsåret bestått av: 

 

- Kjell O. Lejon, ordförande 

- Niklas Adell, vice ordförande 

- Jacob Gustafsson, sekreterare 

- Catharina Kjellgren, kassör 

- Robert Birgegren, ersättare 

- Ulla Lindskog, ersättare 

- Mattias Swartling, ledamot 

- Andreas Green, ledamot  

Föreningens revisor är Nils-Bertil Bertilsson; revisorssuppleant är Kennerth Sjösten. 

http://frimodigkyrka.se/utbildningspaket-2018


   
Valberedningen har bestått av Marie Johansson och Kennerth Sjösten. 

 

Kjell O. Lejon deltog i Frimodig kyrkas kyrkomötesgrupps tredagarssammanträde i 

Helsingfors den 9‒12 januari. Dels sammanträffade man med företrädare för Finska 

kyrkan, dels följde man upp föregående kyrkomöte och planerade bland annat 

motionsskrivande inför kyrkomötet 2020.  

Styrelsen har, efter årsmöte och styrelsens konstituering under trivsamma former, haft tre 

styrelsemöten under 2020, samtliga i digital form: den 6 maj, den 27 augusti, samt den 27 

oktober. Vi har efterhand informerat varandra om vad som händer i de fora vi är 

representerade. Vi har haft meningsfulla diskussioner om vår verksamhet och vad vi vill, 

hur vi arbetar och hur vi ska få fler medlemmar. Diskussioner har förts, inte minst utifrån 

det material som tillsänt oss av riks ordförande, om strategiska val och åtgärder inför 

kyrkovalet 2021.  

En stående punkt på samtliga styrelsesammanträden är ”Andligt fokus”. Inför valet 2021 

fastställdes fyra fokusområden, nämligen: 1) att peka på behovet av en nödvändig 

förändring av Svenska kyrkans teologiska inriktning utifrån klassisk kristendom; 2) att 

(återigen) trycka på att kyrkan är politiserad och drivs av partipolitik utan andligt intresse; 

3) att kyrkfolket och församlingen utgör Kyrkan och att Kyrkan växer underifrån och inte 

uppifrån; samt 4) att betona den uppståndne Jesus, vår frälsare. 

Vidare kan nämnas att Kjell O Lejon och Jacob Gustafsson deltog i Frimodig kyrkas 

riksorganisations ordförandekonferens och årsmöte den 25 april, som genomfördes digitalt. 

Förutom arbetspass och valanalys även innefattade samlingen två föredrag, ett av Håkan 

Sunnliden (”Majoritets- eller minoritetsstatus. Om tolerans eller anpassning”) och ett av 

Torkel Lindahl (”Inomkyrklig sekularisering”). 

Den 17 maj hölls överläggningar med representanter för Frimodig kyrka i Växjö stift. Från 

vår sida deltog Robert Birgegren, Jacob Gustafsson och Kjell O. Lejon, från Växjös del 

Harald Berglund och Maria Gerdås. Samtal genomfördes, i vilka en rad olika ärenden 

behandlades, såsom hur vi arbetar i respektive styrelse, valfrågor, utbildning av kandidater, 

stiftens hantering av coronasituationen. 

Den 31 augusti deltog Kjell O. Lejon i den så kallade lilla ordförandekonferensen, som 

genomfördes digitalt. 

En stiftssamling genomfördes den 4 oktober i Domkyrkoförsamlingens församlingshem. 

14 medlemmar deltog, flera med hjälp av digitala verktyg. Gästtalare var Mikael 

Grenstedt, som delgav deltagarna sina erfarenheter från förra kyrkovalet, funderingar och 

konkreta tips inför kommande val. En agenda med fokus på kommande val gicks igenom 

under mötet. 

Tidigt under 2020, i februari månad, tillsattes två arbetsgrupper inför valet 2021: en som 

tagit fram förslag på valaktiviteter (Jacob Gustafsson, Mattias Swartling och Urban 

Ingelsson), en som arbetat med att få fram namn till vallistorna (Kurt Enström, Robert 

Birgegren och Kjell O. Lejon. Även Jacob Gustafsson har deltagit i detta arbete). Ett 



   
trettiotal namn har tagits fram vad gäller kyrkomötes- och stiftsfullmäktigelistan. Arbete 

med att få fram listor till fler kyrkofullmäktigelistor än vid förra valet har pågått under 

senare delen av året. 

På grund av det rådande coronaläget genomfördes endast ett kyrkomöte med ett reducerat 

antal ledamöter (44 ledamöter: Leif Nordlander och Fredrik Sidenwall för FK:s räkning) 

via digitala hjälpmedel. Endast ett fåtal motioner behandlades, varav Kjell O. Lejon var 

medmotionär till en som handlade om ”Begränsning av beslutsrätt för kyrkomötet 2020” 

(Motion 2020:14) med motivering utifrån coronasituationen och det begränsade antal 

ledamöter som fick delta på kyrkomötet. Motioner från Frimodig kyrkans sida återfinns via 

hemsidan (https://frimodigkyrka.se/om-oss/motioner/). Rapporter från såväl 

kyrkostyrelsens som kyrkomötet arbete pekar fortsatt tydligt på en stark och förödande 

politisering.  

I stiftsfullmäktige har Frimodig kyrkas representanter varit mycket aktiva, såväl ledamot 

som ersättare: ett flertal motioner av Niklas Adell har under året författats och lämnats in 

och tidigare av honom författade inlämnade motioner behandlats. De förstnämnda gäller 

bland annat: ”Samtal utifrån det vikande antalet huvudgudstjänster”, ”inrättandet av en 

kommission för tro och kyrkoordning, ’faith and order’, och en kommission för liv och 

uppdrag, ’life and work’, ” att återlämna det Linköpings stift tilldelade SJ:s miljödiplom”, 

”att ge de gudstjänstfirande församlingarna och kyrkans ämbete sin rättmätiga plats i 

stiftsfullmäktiges kommande verksamhetsplan”. Det senare, från 2019 som nu behandlats 

gäller ”Motion om söndagar och lördagar”, ”Motion att stiftsfullmäktige ger stiftsstyrelsen 

i uppdrag att genomföra ett projekt för ’böneplatser’ vid stiftets kyrkor”, ”Motion om plats 

för stiftsfullmäktiges sammanträden, att de förläggs i omedelbar närhet till någon 

järnvägsstation”, ”Motion om en kyrkans resebyrå, att stiftsfullmäktige ger stiftsstyrelse i 

uppdrag att utreda möjligheterna till en kyrkans resebyrå, alternativt ett närmare samarbete 

med de resebyråer som kan tåg”, ”Motion om ett stifts kyrktåg, att stiftsfullmäktige ger 

stiftsstyrelsen uppdrag att ordna ett årligt kyrktåg”. Markus Klefbeck har lämnat in motion 

om ”Höjd ambitionsnivå i konfirmandarbetet”. Överlag är man i stiftsfullmäktige välvilligt 

inställd till motionerna, men de resulterat inte i bifall, ibland för att man helt enkelt inte 

förstår intentionen i desamma. Fler motioner är under framställande. Vi arbetar vidare med 

att väcka spörsmål för att tydliggöra Kyrkans uppdrag – i smått och stort. 

Flera motioner av Niklas Adell inlämnats till Linköpings Domkyrko, såsom om 

”Långstidsplanering” (att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta med pastoratets ekonomiska 

långtidsplanering och att den består av fler än ledamöter i kyrkorådet och av pastoratet 

anställd personal). Även enkel fråga har ställts. Fler motioner är under framställande. 

Niklas Adell och Kjell O. Lejon har (tillsammans med Maria Andersson, Piteå, Luleå stift 

och Tord Nordblom, Kungälv, Göteborgs stift) under verksamhetsåret varit verksamma i 

ett arbete med att författa en Ordning för ett stift i Svenska Kyrkan. Adell, Lejon och 

Nordblom färdigställde skriften under 2020 och den finns nu tillgänglig bland annan via: 

https://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2020/10/Ordning-for-ett-stift-A5.pdf 

Information om vår förening finns fortsatt på vår hemsida: 

(https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/linkopings-stiftavdelning/  

https://frimodigkyrka.se/om-oss/motioner/
https://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2020/10/Ordning-for-ett-stift-A5.pdf
https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/linkopings-stiftavdelning/


   
Vi finns även med på Facebook (Frimodig kyrka i Linköpings stift), för information och 

med möjlighet att nå ut till såväl medlemmar som icke-medlemmar. Ett styrdokument 

gällande Facebook-sidan finns framtaget av Andreas Green och Mathias Swartling 

(”Policy för användning av sociala medier inom Frimodig kyrka i Linköpings stift”). 

Andreas Green har bevakat Facebook-sidan avseende inlägg, länkar och vad som 

publiceras på andra stifts Facebooksidor. Vidare har avdelningen under sista delen av 2020 

satsat på Facebook-annonsering inför kyrkovalet 2021. Utskick av riks tryckta vykort har 

skickats ut till personer som ”gillat” vår annons och till människor vi tror kan vara 

intresserade av att bli aktiva i stiftsavdelningen och finnas med på våra vallistor.  

Den ekonomiska verksamheten har under året varit minimal och föreningen har en stabil 

ekonomi, med ett mindre kapital i kassan. 

Antalet medlemmar har glädjande nog ökat något under året och var vid 2020 års slut 39 

st. 

Vi har under 2020 frimodigt arbetat framåt och fortsätter att göra så. 

 

Ex officio, 

Kjell O. Lejon 


