
Hearing med  
biskopskandidater

S:t Lars kyrka
15 oktober 2022



Om dagens hearing

Hearingen är ett steg i  att välja ny biskop 
till Linköpings stift. Det ger  röstberättigade 
 möjlighet att inför  valomgång 1  den 24  oktober 
lära sig mer om varje biskops kandidat. Våra 
 biskopskandidater är Beatrice Lönnqvist, 
 Jonas  Eek, Marika Markovits, Jan Eckerdal, 
 Michael Öjermo och   Johannes Zeiler.

Utfrågningen leds av Maria Södling, teologie 
doktor och senior rådgivare på  kyrkokansliet 
i  Uppsala, och Anders Ahlberg, journalist, 
 råd givare och författare. Dessutom medverkar 
Lucas Persson som sitter i Linköpings stifts 
distriktsstyrelse för Svenska Kyrkans Unga. 
 Organist är Jörgen Ralphsson. Hearingen är 
offentlig och alla som vill är  välkomna att lyssna. 
Hearingen kommer att spelas in och finnas 
 tillgänglig på Linköpings stifts hemsida från 
söndag den 16 oktober.



Program

08:45 Fika

09:30-09:45  Morgonbön och inledning med Karin Björk, 
stiftsdirektor Linköpings stift

09:45-10:30  Utfrågning av Beatrice Lönnqvist 

10:30-10:40 Paus

10:40-11:25  Utfrågning av Jonas Eek

11:25-11:35 Paus

11:35-12.20  Utfrågning av Marika Markovits

12:20-13:15  Lunchpaus 
Kaffe/te och smörgås serveras i kyrkan

13:15-14:00  Utfrågning av Jan Eckerdal 

14:00-14.15 Paus 

14:15-15:00   Utfrågning av Michael Öjermo

15:00-15:10 Paus

15:10-15:55  Utfrågning av  Johannes Zeiler

15:55-16:10  Avslutning med Karin Björk  



Om våra utfrågare

MARIA SÖDLING
Maria Södling är 
teologie doktor 
och senior 
rådgivare 
vid  Svenska 
kyrkans 
enhet för 
forskning och 
analys, kyrkokans-
liet i  Uppsala. Hennes 
avhandling ”Oreda i 
skapelsen” handlar om 
kvinnligt och manligt i 
Svenska kyrkan under 
1920- och 30-talen. 
Maria Södling har arbe-
tat som journalist och 
inom statsförvaltning-
en. Hon har publicerat 
vetenskapligt, populär-
vetenskapligt, i kyrklig 
press och i dagspress 
sedan 1990-talet inom 
teologi, feminism, 
pedagogik, kultur och 
samhällsfrågor.

ANDERS AHLBERG
Anders Ahlberg är 
journalist, rådgivare 
och författare. Han har 
bland annat varit redak-
tionschef på Expressen, 
huvudredaktör på Vest-
manlands läns tidning 
samt chef-
redaktör 
på Tid-
ningsut-
givarnas 
tidning 
Medievärlden 
och LRF:s Land Lant-
bruk. Anders Ahlberg 
har varit chefredaktör 
för Kyrkans Tidning och 
vd för Berling press 
AB.  Han har också varit 
medförfattare till boken 
”Styra, leda, inspirera, 
en bok om ledarskap 
på redaktioner”. Anders 
Ahlberg sjunger i en av 
Nacka församlings körer, 
Älta Vokalensemble.

LUCAS PERSSON
Lucas Persson represen-
terar Svenska Kyrkans 
Unga på hearingen. Han 
sitter i  distriktsstyrelsen 
och är 16 år gammal. 
Lucas Persson 
har precis 
börjat första 
året på gym-
nasiet och 
läser ekonomi-
linjen. På sin fritid spelar 
han fotboll, är med 
kompisar, sysslar med 
politik och tillbringar 
en hel del tid i kyrkan. 
Lucas Persson ser fram 
emot hearingen och att 
få vara med och spegla 
Svenska Kyrkans Ungas 
intressen.

Viktiga datum för Linköpings stift

Biskopsvalet, valomgång 1: 24 oktober 2022
Biskopsvalet, ev. valomgång 2: 7 november 2022
Biskop Martin Modéus lägger ned staven i Linköpings domkyrka: 26 november 2022
Ny biskop vigs i Uppsala domkyrka: 15 januari 2023
Ny biskop tas emot i Linköpings domkyrka:  21 januari 2023

Läs mer på svenskakyrkan.se/linkopings-stift/biskopsval-2022


