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Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  
Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Vår serie om stiftsfullmäktigevalet fortsätter. Det som slagit mig vid besök i stiftsfullmäktige är hur 
vänliga alla ledamöter är mot varandra. Även personer med tydligt olika uppfattningar, och från olika 
grupper, verkar vara goda vänner. Förmågan att skilja på sak och person är ovanligt välutvecklad. 

Den 19 september är 
det kyrkoval. I 
stiftsfullmäktige i 
Linköping sitter tio 
olika nominerings
grupper. I serien 
”Stiftsvalet 2021” 
ställer vi fyra frågor 
till dem. Vi börjar med 
svaren från de minsta 
grupperna och går 
hela vägen till de 
största.

TEXT: MAX WAHLUND

Tio grupper som vill ha din röst  
i kyrkovalet i Linköpings stift

STIFTSVALET 2021, DEL 2:

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen senast den 1 september 
2021. Man måste ha med sig röstkortet samt legitimation vid förtidsröstning. Vid röstning på valdagen 
räcker det med att ha med legitimation.  FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

Miljöpartister i Svenska kyrkan 1 
Fria liberaler i Svenska kyrkan 2 
Vänstern i Svenska Kyrkan 2
Frimodig kyrka 2
Kristdemokrater i Sv kyrkan 3
Borgerligt alternativ 5
Sverigedemokraterna 6
Centerpartiet 9
Socialdemokraterna 17
Partipolitiskt obundna i Sv kyrkan 18
Totalt: 65 mandat.

FAKTA

Mandatfördelning  
i stiftsfullmäktige

Vänstern i Svenska kyrkan

1 Varför ska man rösta på er nomine-
ringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i 

september?

I Visks program står ”Visk vill verka för 
att Svenska kyrkan ska vara en viktig 
part i skapandet av ett jämlikt och jäm-
ställt samhälle där alla oavsett ålder, kön, 
sexuell läggning, klass och ursprung kan 
leva ett tryggt och gott liv.” 

Det betyder att vi vill arbeta för en öp-
pen och demokratiskt styrd folkkyrka dit 
alla är välkomna. Det gäller både de som 
arbetar i organisationen, församlingsbor 
och de som besöker oss. Genom de rap-
porter som Linköpings stift tillhandahål-
ler samt genom att lära känna försam-
lingarna får vi en bild av hur det ser ut 
runt om i stiftet. Det kyrkopolitiska arbe-
tet har sin kärna i budgetarbetet. Där kan 
vi tillsätta resurser där de bäst behövs. 

2  Vilken är den viktigaste frågan för Lin-
köpings stift de kommande fyra åren?

Det tuffa besparingsprogram som har ge-
nomförts under året är inte bara föran-
lett av den pågående pandemin, utan har 
också varit nödvändigt att göra med tan-
ke på lägre intäkter under kommande år. 
Därför ligger det en utmaning i att fortsät-
ta fullfölja uppdraget att ”främja och till-
se” utan att göra avkall på kvaliteten i ar-
betet, men med färre medarbetare. ”Med 
tro och stora skor” ska det gå! (citat Slas)

3 Vad är den största utmaning Svens-
ka kyrkan generellt står inför, vad vill 

ni göra åt den?

Den största utmaningen är att fortsät-
ta vara en viktig samhällsaktör; att ver-
ka politiskt dia konalt och agera där väl-
färdsnätet brister. 

Svenska kyrkans diakoner är de första 
som möter människor som lever på el-
ler under marginalen och ser vilka lagar 
och förordningar som behöver förändras. 
Visk vill vara en del av samhällsdebatten 
och kommer att driva på i välfärdsfrågor-
na oavsett om det är inom eller utom kyr-
kans väggar. 

Jesus är vår före bild som alltid står på 
de fattiggjordas sida.En annan viktig och 
aktuell uppgift är att värna om en öppen 
folkkyrka, dit alla är välkomna. Odemo-
kratiska krafter måste bekämpas. ViSK 
inspireras mycket av Jesaja, kapitel 58. 

4 Vad gör ni för att föryngra och få in 
nya representanter?

I detta kyrkoval sänker vi medelåldern 
på våra kandidater runt om i landet. Vi 
samtalar med Svenska kyrkans Ungas 
förbundsstyrelse för att lära oss hur det 
är att vara ung i dagens samhälle, men 
framför allt hur vi kan medverka till att 
fler unga vill kliva över kyrkans tröskel, 
både bildligt och bokstavligt.

●● Mer information finns på www.visk.info

Frimodig kyrka

1 Varför ska man rösta på er nomine-
ringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i 

september?

Frimodig kyrka har sitt ursprung i ett en-
gagemang för just Svenska kyrkan och 
den kristna tron, utan kopplingar till nå-
got parti eller intressegrupp. Vi vill låta 
kyrkan vara kyrka. Vi vill värna försam-
lingarnas diakoni, undervisning och mis-
sion. När många andra tror på stordrift 
och centralisering värnar vi den guds-
tjänstfirande församlingen. Vår vision är 
att Svenska kyrkan ska:

•Se sig som en del av Kristi kropp, sänd 
till mänsklighetens frälsning och världens 
nyskapelse.

•Samarbeta med andra i den världsvi-
da kyrkan och sträva efter kyrkans syn-
liga enhet. 

•Förkunna, utforma sina gudstjänster, 
undervisa och lägga upp sin verksamhet 
med utgångspunkt i Guds Ord och kyr-
kans bekännelseskrifter.

2  Vilken är den viktigaste frågan för 
Linköpings stift de kommande fyra 

åren?

Att stötta stiftets gudstjänstfirande för-
samlingar och deras andliga liv och ta det 
gudstjänstfirande folket på allvar i allt det 
som görs, också på stiftsnivå. Stiftet är en 
gemenskap kring dess biskop, detta måste 
tydliggöras mer. Mycket av det som sker på 

nationell nivå och i Kyrkans Hus i Uppsa-
la hör mer hemma i stiften och på stiftsni-
vå. Stiftsorganisationen kan och behöver 
slimmas; den ska inte vara som i ett företag 
eller i ett regionförbund. Till omsorgen om 
församlingarna hör att undvika försam-
lingssammanslagningar och storpastorat.

3 Vad är den största utmaning Svens-
ka kyrkan generellt står inför, vad vill 

ni göra åt den?

Svenska kyrkan måste inse allvaret i att 
leva i ett sekulariserat samhälle och att 
vara en minoritet. Gudstjänstlivet mås-
te värnas och ges större både ekonomis-
ka och personella resurser. Det behövs en 
satsning på undervisning för alla åldrar.   

Svenska kyrkan ska inte vara inkrökt 
i sig själv, utan leva utåtriktat. Det hand-
lar om diakoni för de verkligt utsatta och 
om mission bland både sekulariserade 
människor och människor av annan tro. 
Svenska kyrkan måste bryta med resterna 
av statskyrkosystemet. Vi behöver ett val-
system som främst är ett personval. Riks-
dagens Lag om Svenska kyrkan måste av-
skaffas och partipolitiseringen brytas.  

4 Vad gör ni för att föryngra och få in 
nya representanter?

Personval i stället för partilistor skulle 
på sikt underlätta rekryteringen av unga 
förtroendevalda i Svenska kyrkan.

●● Mer information finns på  
www.frimodigkyrka.se


