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Pressmeddelande: 

Prästvigning i Domkyrkan i Karlstad 
På söndag, den 7 juni klockan 11, är det prästvigning i Domkyrkan i Karlstad. Vi får då 

tre nya präster som kommer att tjänstgöra i Karlstads stift.  

 

Emmy Lindgren, som skall tjänstgöra i Karlstads pastorat, och Kenth Sanfridsson, som skall 

tjänstgöra i Arvika pastorat, prästvigs. Samtidigt kommer Anna-Greta Olsson Berggren att tas 

emot som präst i Svenska kyrkan (hon är tidigare pastor i Svenska Missionsförbundet). Anna-

Greta kommer att tjänstgöra i Sunne pastorat. 

 

I år ser vigningsgudstjänsten lite annorlunda ut. Det kommer inte vara en fullsatt domkyrka 

som det brukar vara. Istället kommer det vara 50 personer i kyrkan, och är det fler som vill 

närvara finns det möjlighet att ta del av livesändning i församlingshemmet där plats finns för 

50 personer till. Gudstjänsten livesänds på nätet (www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat) så 

den går även att följa hemifrån. Gudstjänsten kommer även att teckenspråkstolkas.  

 

Önskas bild från prästvigningen kan sådana, som är fria att använda, levereras av 

pressekreterare. 

 

Fakta om präster 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.  

 

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 prästyrket, och andra yrken och utbildningar i Svenska kyrkan, på 

svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet 

 

Vill du veta mer?   

Kontakta Carl Wessmark, rekryteringsadjunkt, på 054-17 24 21 eller 

carl.wessmark@svenskakyrkan.se, eller Peter Pasalic Östborg, pressekreterare, på  

054-17 24 18 eller peter.ostborg@svenskakyrkan.se.   
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