
 
 

Medlemsbrev 
 
Till dig 
som är medlem 
i Frimodig kyrka 
i Växjö stift 
 
Augusti 2021 

 
Guds frid, alla medlemmar! 
Vi instämmer i Psaltarpsalm 28 för kommande söndag: 
Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. 
Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. 
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. 
Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. 
Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt. 
 
Vi ber att Herren ska leda Svenska kyrkan på rätt väg – och att Frimodig kyrka ska kunna medverka till 
det. 
 
Kyrkovalet 
En viktig tid ligger framför oss. Om en dryg månad är det kyrkoval. I slutet av augusti börjar 
valkampanjen på allvar. 
Vi har glädjen att ha två nya listor utöver Värnamo och Jönköping, som var med 2017. Nu även i Växjö 
och Kalmar! 
Dessutom har vi två fulla valsedlar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. 
Se alla listorna på https://kandidatvisning.svenskakyrkan.se/ 
 
Packning av valsedlar – kan du hjälpa till? 
Vi packar valsedlar nu på lördag 7 augusti kl 11 hemma hos Vanja Roshagen. 
Adress: Orrabäcksvägen 8, 382 90 Örsjö. Tel 070-879 81 07. v.roshagen@telia.com. 
Meddela Vanja om du kommer. 
Lunch ingår! 
 
Styrelsen ser ut så här efter årsmötet 20 mars 2021: 
 

Namn Hemort Funktion Mejladress Telefon 
Harald Berglund Strömsnäsbruk Ordf harald.berglund@gmail.com 070-69 50 500 
Vanja Roshagen Örsjö V ordf v.roshagen@telia.com 070-879 81 07 
Maria Gerdås Nässjö Sekr maria.gerdas@gmail.com 0730-74 21 38 
Kerstin Berggren Värnamo V sekr berggrenkerstin52@gmail.com 076-326 62 27 
Simon Lind Kalmar Kassör simonoland@hotmail.com 076-844 64 41 
Sven Johansson Jönköping Ledamot vegansven@outlook.com 072-564 81 01 
Bo Johanneryd Markaryd Ersättare johanneryd@gmail.com 0720-16 73 02 
Håkan Persson Markaryd Ersättare hakan.persson@svenskakyrkan.se 076-786 50 81 

 
Låt oss nu be och arbeta inför kyrkovalet! 
Tala med dem du möter, särskilt kyrkfolk. 
Ta hem informationsmaterial och dela ut vid gudstjänster och andra samlingar! 
Här finns det: https://frimodigkyrka.se/om-oss/trycksaker-och-profilprodukter/ 
 
Rekommenderat material: 
1. Valplattform: https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2021/03/Valplattform-2020-lowres.pdf 
2. Det verkliga alternativet: https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2021/01/Basfolder-2020-
lowres.pdf 
13. På riktigt: https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2021/01/En-kort-trosbekannelse-2020-
lowres.pdf 
15. Tre goda argument: https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2021/06/Tre-goda-argument-
2021-lowres.pdf 
 
I Kristus. 

Harald Berglund 
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