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Pressmeddelande: 

Nya präster och diakoner i Karlstads stift 
På söndag, den 10 juni, klockan 11, vigs nya präster och diakoner till tjänst i Svenska 
kyrkan och Karlstads stift. Vigningsgudstjänsten äger rum i domkyrkan och leds av 
biskop Sören Dalevi. 
 
Följande vigs till präst: 
Eva Marklund för tjänst i Melleruds pastorat 
Anders Rådström för tjänst i Ekshärads församling 
Åsa Bergsten för tjänst i Alster-Nyedsbygdens församling 
Malin Lindgren för tjänst i Karlstads domkyrkoförsamling 
Tomas Nilsson, för tjänst i EFS Kristinehamn 
 
 
Följande avlägger löften för prästtjänst i Svenska kyrkan: 
Arthur Porsche, för tjänst i Forshaga-Munkfors församling 
 
 
Följande vigs till diakon:    
Ann-Sofi Rahm, för tjänst i Väse-Fågelviks församling 
Helén Eriksson, för tjänst i Melleruds pastorat 
Miriam Pettersson, för tjänst i Västerstrands församling 
 
 
Vill du veta mer? Kontakta Anja Stenekas, stiftsdiakon på 054-17 24 25 eller 
anja.stenekas@svenskakyrkan.se, eller Carl Wessmark, rekryteringsadjunkt, 054-17 24 21 
eller carl.wessmark@svenskakyrkan.se. 
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Fakta om präster och diakoner i Svenska kyrkan 
Inom Svenska kyrkan finns tre vigningstjänster: biskop, präst och diakon. Att vara vigd till en 
sådan tjänst innebär en livslång hållning med ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och 
medmänniskorna.  
 
Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Alla diakoner har i grunden en fackutbildning från 
högskola eller universitet inom socialt arbete eller vård och omsorg och har därefter ett års 
studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Diakoner är behöriga att tillträda 
diakontjänster direkt efter vigningen. 
 
Prästkandidaterna har alla en examen i teologi eller religionsvetenskap samt ett års studier vid 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I utbildningen till präst ingår även att efter 
prästvigningen arbeta ett år under handledning i en så kallad missivförsamling i det stift där 
de vigts. Därefter går det att söka fast tjänst. 
 
Läs mer om yrkena och utbildningarna på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet 
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