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Olaf Traulsen blir ny prost  
för Södra Värmlands kontrakt 
Biskop Sören Dalevi har utsett Olaf Traulsen, kyrkoherde i Kils pastorat, till ny 
kontraktsprost. Den 1 maj tar Olaf över som prost för Södra Värmlands kontrakt. Han 
efterträder Thomas Pfizinger-Drewes som byter tjänst och därmed inte finns kvar i 
kontraktet.  
 
Efter att ha rådgjort med kontraktets kyrkoherdar har biskop Sören Dalevi beslutat att utse 
Olaf Traulsen, kyrkoherde i Kil, till ny kontraktsprost i Södra Värmlands kontrakt. 

– Som biskop har jag hela tiden betonat kontraktens roll. Och i detta har 
kontraktsprosten en nyckelposition. Jag är därför mycket glad över att Olaf tackat ja till detta 
viktiga uppdrag. Han är en tydlig, duktig och skärpt kyrkoherde, och han har de andra 
kyrkoherdarnas förtroende i kontraktet. Jag vill samtidigt passa på att tacka Thomas Pfizinger-
Drewes för ett gott arbete, säger Sören Dalevi. 

Den 1 maj påbörjar Olaf Traulsen sitt förordnande som kontraktsprost som sträcker sig 
fram till år 2025. 

– Jag tackar för förtroendet och ser fram emot uppdraget som kontraktsprost! Det ska bli 
spännande att fortsätta det goda arbetet som Thomas har startat. Vi har ju redan många 
områden där vi samarbetar inom kontraktet och jag hoppas att det bli fler framöver, säger 
Olaf. 

 
Vill du veta mer? Kontakta Olaf Traulsen, kyrkoherde i Kils pastorat, på 0554-688 082 eller 
olaf.traulsen@svenskakyrkan.se, eller Peter Pasalic Östborg, pressekreterare på Karlstads 
stift, på 054-17 24 18 eller peter.ostborg@svenskakyrkan.se.  
 
Fakta: Kontrakt 

• Karlstads stift består av 31 självstyrande enheter, det kan antingen vara en församling eller ett 
pastorat. Ett pastorat är flera församlingar som samverkar. Varje enhet leds av en kyrkoherde.  

• Ett kontrakt består av flera pastorat och församlingar. Karlstads stift är indelat i sex kontrakt, 
Dalslands kontrakt, Domprosteriet, Norra Värmlands kontrakt, Södra Värmlands kontrakt, 
Västra Värmlands kontrakt och Östra Värmlands kontrakt. 

• För varje kontrakt finns en kontraktsprost som en viktig länk i bland annat biskopens arbete 
med att hålla samman kyrkan i stiftet. 

• Södra Värmlands kontrakt består av: Forshaga-Munkfors församling, Grava församling, 
Grums pastorat, Hammarö församling, Kils pastorat och Nor-Segerstads församling. 
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