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Sveriges Kristna Råd

”Jag ber att de alla skall bli ett och att lik-
som du, fader, är i mig och jag i dig, också 
de skall vara i oss. Då skall världen tro på 
att du har sänt mig.” (Joh. 17:21)

”Kyrkorna tillsammans” – det uttrycket 
använder vi för att berätta vad Sveriges 
Kristna Råd är, nämligen en öppen ekume-
nisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. 
 Till Sveriges Kristna Råd kommer 
varje kyrka med sin speciella identitet och 
sina egna erfarenheter och prioriteringar. De 
kommer för att söka, uttrycka och fördjupa 
den kristna enheten, dela erfarenheter och 
tillsammans visa omvärlden på den tro som 
förenar och utmanar. 
 Som ”kyrkorna tillsammans” är 
Sveriges Kristna Råd en gemensam resurs 
för kyrkorna. Samtidigt stöder Sveriges 
Kristna Råd kyrkorna i att vara resurser 
för varandra – i deras arbete med centrala 
uppgifter som teologisk reflektion, evang-
elisation, församlingsutveckling, diakoni 
och socialt ansvar. Sveriges Kristna Råd har 
också en uppgift i att samla kyrkorna för att 
tala med en gemensam röst i viktiga sam-

hällsfrågor.

I Sveriges Kristna Råd möts tjugosju medlemskyrkor 
och en observatör, fördelade på fyra kyrkofamiljer. I 
dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. 

Att se de olika kyrkorna familjevis är ett sätt att inför 
varandra och omvärlden tydliggöra den tradition och 
gemenskap som finns inom familjerna. Det är också 
ett sätt att fördela kyrkornas representation i olika 
sammanhang. Det som kyrkorna tillsammans lyft fram 
som de mest centrala områdena för ekumenisk reflek-
tion och samverkan ryms inom det som kallas SKR:s 
”kärna”. Dessa kärnområden är ekumenisk teologi, 
ekumeniskt vittnesbörd/mission och evangelisation 
och ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle.

Verksamheten inom dessa centrala ekumeniska områ-
den finansieras av kyrkorna genom medlemsavgifter. 
Som ett utflöde kring kärnan finns såväl långsiktiga 
program som tidsbegränsade projekt med extern 
finansiering.

En viktig uppgift för SKR är att länka samman med-
lemskyrkornas eget arbete inom olika områden. Det 
gör vi genom att erbjuda mötesplatser, skapa nätverk, 
ge kommunikationsservice och stöd för ekumenisk 
bearbetning, publicera material och samordna gemen-
samma aktiviteter. 

Att utgöra ”kyrkorna tillsammans” kan också innebära 
att en eller flera kyrkor inom ramen för SKR anförtros 
uppdrag för helhetens räkning. Kyrkornas resurser på 
olika sakområden kan även mötas inom SKR:s ram i 
nätverksform och på det sättet gemensamt utgöra en 
resurs för ”kyrkorna tillsammans”. 

Rådsförsamlingen är SKR:s högsta beslutande organ. 
I rådsförsamlingen är alla medlemskyrkor represente-
rade i förhållande till sin storlek. Verksamheten leds 
av styrelsen, som väljs av rådsförsamlingen. Platserna i 
styrelsen, dess presidium och arbetsutskott är fördelade 
mellan de fyra kyrkofamiljerna. Ordförandeskapet i 
SKR cirkulerar med ettårsintervaller mellan presidie-
medlemmarna.
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Det blir inte bättre av mindre religion, tror jag. 
Andra tycker att det skulle bli det. Deras skäl är 
att religion förtrycker, vänder människor inåt, 
gör dem oförståndiga, oåtkomliga för förnuftiga 
skäl och, förstås, att man har anledning att vara 
vaksam mot det som är annorlunda och okänt. 
Många verkar tänka att religion är en privatsak 
som inte ska manifesteras i offentligheten, vare sig 
i klädsel, arkitektur eller fromma ord i media.
Religion kan ta sig ut på många sätt. Religion går 
att använda till mycket. Religion kan både öppna 
och stänga. Två rörelser som i många avseenden 
är helt olika, de ateistiska humanisterna och 
Sverigedemokraterna, delar en rädsla för änd-
ringar av det man vant sig vid, ett Sverige utan 
särskilt synlig religion och ett Sverige på gammalt 
vis. När etikprofessorn Elisabeth Gerle i sin bok 
Farlig förenkling såg den gemensamma punkten, 
avvikelser från det man vant sig vid – blev reak-
tionerna kraftiga från de ateistiska humanisterna. 
Sverigedemokraterna hörde jag inte av. De kanske 
inte var så måna om att gå in i en debatt om att 
kristen tro skulle öppna för det annorlunda.

Religion lyfter ibland fram sådant man inte hade 
väntat sig eller hade glömt. Det som biskop Eva 
Brunne sade vid Storkyrkans gudstjänst före riks-
dagens högtidliga öppnande 2010 var sådant som 
lyckligtvis hörts och hörs från predikstol efter pre-
dikstol i bönhus och kyrkor genom tiderna. Ändå 
reste sig flera av Sverigedemokraterna och gick ut. 
Detta hade man inte trott att man skulle få höra! 
Kanske hade talet om religionen som förmedlare 
och skapare av trygghet, identitet och tradition 
gjort att andra sidor kommit bort?

Jag tror att det mesta kan bli värre av mindre 
religion.

När religionen försvinner från det gemensamma 
samtalet förlorar många förmågan att tolka. Man 

läser bokstavligt. Jag är väl 
inte den ende som skakats 
av att träffa välutbildade 
människor som tror att 
man ska läsa bibeln bok-
stavligt? De tycks inte se 
de uppenbara svårigheter-
na. Hur skulle man kunna 
läsa och följa bokstavligt 
utan att ta död på varan-
dra? Så grymma avsnitt 
finns ju. Hur skulle man 
kunna tro att världen skapats på en vecka när det 
finns andra bibliska skapelsebeskrivningar som 
inte har med någon vecka alls? Utan tolknings-
principer blir det vad som helst. För Luther var 
en central punkt ”Vad som driver Kristus”. Det 
frigörande budskapet! Alla mogna traditioner har 
sina tolkningsprinciper. Hur skulle bibeln kunna 
bidra till någon vidare religiös förståelse om den 
genom bokstavlig tolkning skulle kvarhållas inlåst 
i denna tillvaros ramar? Hur skulle Gud kunna 
vara Gud om hon eller han eller vad Gud nu är 
inte var mer än det vi begrep?

När religionen försvinner från offentligheten 
förlorar många kontakten med ett grundskäl 
till varför människor ska få finnas fastän de är 
onyttiga eller till och med farliga. Det är svårt att 
upprätthålla respekten för det givna livet om vi 
inte tror att det är givet av någon. Många av oss 
vet också vad det betyder för självrespekten, när 
man misslyckas och skäms för sig själv, att inse 
att jag ändå har fått livet av Gud och fortsatt hålls 
levande av Gud, trots mina tillkortakommanden.

När religionen försvinner från offentligheten 
förlorar vi en möjlighet till kritisk granskning av 
livet, som både kan ta ner oss och lyfta upp oss. 
Religionen hjälper oss att se att tillvaron är större 

Det blir värre utan religion!

Anders Wejryd, 
SKR:s ordförande 2010-11
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och kan ta sig olika ut i olika sammanhang. Med 
erfarenhet av religionen blir det lättare att upp-
rätthålla respekt för andras tro och sökande.

När religionen försvinner från offentligheten 
växer en religiös prydhet som leder till okritiska 
förhållningssätt. Då tystnar man inför en annans 
tro, ”för det är ju i alla fall en djup inre överty-
gelse och eftersom jag inte begriper mig på sådant 
så ger jag mig inte in och diskuterar”. Religion 
behöver faktiskt kritisk granskning, öppen och of-
fentlig, från olika utgångspunkter, för att inte bli 
något livsfientligt som gror i mörka hörn.

Det är knappast någon slump att yttrandefri-
het, religionsfrihet och mångfald tagit gestalt 
i samhällen med en judisk-kristen bakgrund. 
Moses, profeterna och Jesus själv har utmanat 
kulturerna inifrån. Även när religionen dominerat 
och burit och burits av makten så har protesterna 
och oppositionen hämtat kraft i själva tron. Vad 
finns det för anledning att tro att fria och öppna 
samhällen i längden skulle överleva utan den tro 
som vi gemensamt försöker tolka i våra kyrkor 
och samfund?

Utan religion blir religioner varken förstådda eller 
ifrågasatta! Sveriges Kristna Råd ägnar sig uppen-
barligen åt viktiga saker!

Anders Wejryd 
SKR:s ordförande 2010-2011 
Svenska kyrkans ärkebiskop 

Övriga i presidiet:

Karin Wiborn
missionsföreståndare
Svenska Baptistsamfundet

Tikhon Lundell
arkimandrit
Serbiska ortodoxa kyrkan

Anders Arborelius
biskop
Stockholms katolska stift
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När kyrkorna i Sveriges Kristna Råd valt att mötas under devisen ”Lär känna varandra på djupet” 
skall det ses som ett uttryck för att den ekumeniska rörelsen går mot ökad öppenhet och fördjupat 
engagemang. Ömsesidig respekt och delat ansvar är kärnvärden i ekumeniken. Sveriges Kristna 
Råd är uttryck för en längtan efter att gestalta den enhet som Jesus bad om bland hans efterföl-
jare. 

Denna verksamhetsberättelse beskriver vad som skett inom Sveriges Kristna Råd under två år i det 
övergripande syftet att öka enheten och ta ett gemensamt ansvar för det kyrkorna vill göra. Detta 
har bland annat skett inom den andliga vården i kriminalvården, där Sveriges Kristna Råd under 
några år har haft ett speciellt ansvar för det internationella utbytet bland fängelsesjälavårdare inom 
organisationen IPCA. Detta kulminerade i en konferens i Stockholm i augusti 2010.
 
Det var naturligt att kyrkorna genom Sveriges Kristna Råd gjorde sin röst hörd när Sverige inne-
hade ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009. I två skrifter beskrev kyrkorna vad de förvän-
tade sig under det svenska ordförandeskapet.

De så kallade interreligiösa frågorna har blivit alltmer viktiga för Sveriges Kristna Råd. Som 
kristna behöver vi tänka över hur vi ser på människor med annan religiös tro. En skrift om äkten-
skap där religioner möts gavs ut 2010. Ett nationellt interreligiöst råd bildades också under 2010. 

I och med utgången av 2010 försvann kärnområdet för evangelisation och mission inom Sveri-
ges Kristna Råd. Det betyder inte att evangelisation och mission har blivit irrelevanta. Under de 
senaste åren har Sveriges Kristna Råd fördjupat samarbetet med Svenska Missionsrådet. I det sam-
arbetet har missionsfrågorna en självklar roll. I detta och andra sammanhang kommer kyrkorna 
att samtala om evangelisationssyn och evangelisationsteologi.

Ickevåldsfonden har avslutats efter nästan tio år. Den grundades som en del av kyrkornas svar på 
utmaningen från Kyrkornas Världsråd som tog initiativ till ett årtionde för att 
övervinna våldet. Sveriges Kristna Råd kommer inte att sluta med fredsarbete 
när detta årtionde går mot sitt slut. Det evangelium vi förkunnar är ett bud-
skap om försoning och fred. Därför är den ekumeniska rörelsen en fredsrö-
relse och den behöver så förbli.

Lennart Molin
Tf generalsekreterare

    

Inledning till verksamhetsberättelsen
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Verksamhetsberättelse för Sveriges Kristna 
Råd och Sveriges Frikyrkosamråd 2009-10
I denna verksamhetsberättelse ges en beskrivning av Sveriges Kristna Råds verksamhet 2009 och 2010 på 
ett mera detaljerat sätt än som är möjligt i förvaltningsberättelserna för åren 2009 respektive 2010, som i 
år publiceras tillsammans med boksluten i en separat skrift. För övergripande sammanfattning och analys 
hänvisas dock till förvaltningsberättelserna. Verksamhetsberättelsen omfattar den så kallade kärnan, pro-
grammen och projektverksamheten, liksom arbetsgrupper, nätverk och ekumeniska delegationer:

Kärnan
I SKRs kärnverksamhet återspeglas dimensionerna koinonia/leitourgia, martyria 
och diakonia, gemenskap/gudstjänst, vittnesbörd och tjänst. 
I kärnan finns det som kyrkorna tillsammans valt att lyfta fram som de mest 
centrala områdena för ekumenisk reflektion och samverkan i SKR, nämligen 
ekumenisk teologi, ekumeniskt vittnesbörd/mission och evangelisation, samt 
ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle. Dessa tre områden är inte avdelningar i 
SKR:s arbete, utan tre aspekter på den helhet som är kyrkornas enhetssträvan i 
bekännelse, vittnesbörd och tjänst. 

(SKR:s idédokument 2008-2011)

Program
Kring kärnverksamheten grupperar sig de långsiktiga programmen 
för ekumenisk samverkan och samordning: 
Kyrka – Skola
NAV – Andlig vård i kriminalvården
EIN – Ekumenik i Norden och
Fredskulturprogrammet, de tre sistnämnda med extern finansiering

Projekt
Några verksamheter drivs eller har drivits i projektform, även dessa med 
extern finansiering.
Global utveckling och fattigdomsbekämpning – Kyrkornas globala vecka
SEAPPI – Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel   
Kyrka för Fairtrade
Kunskap och engagemang (pågick oktober 2009-september 2010)
IPCA (avslutades vid årsskiftet 2010-11)

Nätverk – arbetsgrupper – ekumeniska delegationer
Vidare finns knutet till SKR en rad ekumeniska arbetsgrupper, som redovisas under en särskild rubrik i 
verksamhetsberättelsen. En rad uppgifter utförs genom ekumenisk delegation från SKR till grupper av 
medlemskyrkor eller till andra institutioner. Se till exempel avsnitten Ekumenisk diakoni och Barn- och 
ungdomsnätverken.
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Uppbyggnad och beslutsorgan
Medlemmar och observatörer

Den lutherska kyrkofamiljen
Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Ungerska protestantiska kyrkan

Den frikyrkliga kyrkofamiljen
Frälsningsarmén
Metodistkyrkan
Svenska Alliansmissionen
Svenska Baptistsamfundet
Svenska Missionskyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Pingst - fria församlingar i samverkan
Sjundedags Adventistsamfundet (observatör)
Vineyard Norden

Antalet medlemmar i SKR ändrades vid årsmötet i Helsingborg 2009, då Österns gamla kyrka hälsades 
välkommen som medlem. 

Årsmötet 2009
Rådsförsamlingen, som är SKR:s högsta beslutande organ, samlades till årsmöte i Helsingborg den 28-29 
april 2009. Årsmötet arrangerades i samverkan med Helsingborgs Kristna Råd. (Från och med årsmötet 
2007 hålls årsmöte endast vartannat år, åren däremellan hålls en beredande och fördjupande årskonferens, 
se nedan.)
   Bland årsmötets programpunkter kan nämnas det gemensamma seminariet ”De Jesus 
kallar vänner – män och kvinnor i Kyrkan” där bland annat sr Madeleine Fredell O.P. och 
Sten-Gunnar Hedin medverkade, seminariet inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn ”Count-
down to Copenhagen” och seminariet ”Edinburgh 2010 - om mission 100 år efter Edin-
burgh 1910”. Helsingborgs kommun bjöd årsmötet på lunch den 28 april. Årsmötets båda 
huvudlokaler var S:ta Maria kyrka och Pingstkyrkan. 

Årskonferensen 2010 
Årskonferensen, som för första gången hölls gemensamt med Svenska Missionsrådet, 
genomfördes den 26-27 maj i S:t Afrems katedral i Södertälje. Årskonferensen arrangerades i 
samverkan med Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap och Södertälje kristna råd. 
   Seminarier om HIV, Aids och kyrkans teologi, samt om kyrkans ansvar 2010 hölls under 
konferensens första dag. Andra dagens förmiddag genomfördes hela åtta seminarier (fyra och 
fyra parallellt), bland annat med fokus på några av de båda organisationernas samverkans-
områden; Kyrkornas globala vecka, fredsarbete och religionsfrihetsfrågor. Biståndsminister 
Gunilla Carlsson gästade årskonferensen och uttryckte bland annat en önskan om tätare 
dialog med SKR och SMR om biståndsfrågor. 

Den katolska kyrkofamiljen
Stockkholms katolska stift

Den ortodoxa kyrkofamiljen
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Estniska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedonska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings ort. kyrka)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
Serbiska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Österns assyriska kyrka
Österns gamla kyrka

Biståndsminister Gunilla Carlsson 
gästade årskonferensen i Södertälje
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Styrelsen och dess organ
Styrelsen har efter årsmötet 2009 haft följande sammansättning:

    Ordinarie ledamöter   Ersättare

Frikyrkofamiljen:  Göran Zettergren   Olle Alkholm
    Karin Wiborn    Per Westblom
    Anders Svensson    Victor Poke
    Anders Bengtsson   Lars-Gunnar Jonsson
    Pelle Hörnmark    Anders Blåberg
Katolska kyrkofamiljen: Anders Arborelius   Åke Göransson (t o m 100526)
         Kirsten Kas (fr o m 100527)
    Fredrik Emanuelson   Magdalena Dahlborg  
Lutherska kyrkofamiljen: Anders Wejryd              Anders Lindberg (t o m 090731)
         Cristina Grenholm (fr o m 090801)
    Hans Wallmark    Erik Sjöstrand
    Bo Lennart Anbäcken (t o m 100427) Kristina Töyrä  
    Iréne Pierazzi (fr o m 100527)  d:o
    Jenny Sjögreen    Ieva Graufelde
     Maria Wingård    Joakim Persson
    Stefan Holmström   Anders Hillergren (fr o m 100527)
Ortodoxa kyrkofamiljen: Tikhon Lundell    Mihai Radu
    Süleyman Wannes   Gabriel Barqasho

Styrelsen har under 2009-2010 haft fem sammanträden per år och i enlighet med temat ”Lära känna varan-
dra på djupet” har styrelsemötena hållits hos de olika kyrkofamiljerna.

Adjungeringar
Styrelsen har fortsatt erbjuda alla medlemskyrkor och observatörer som inte har egna företrädare i styrelsen 
att låta sig adjungeras till styrelsens sammanträden. Denna rätt har framför allt utnyttjats av Adventistsam-
fundet.

Presidium
Presidiet bestod under 2009-2010 av biskop Anders Arborelius, Stock-
holms katolska stift, arkimandrit Tikhon Lundell, Serbiska ortodoxa 
kyrkan, ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan och missionsföre-
ståndare Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet. 
Vid årsmötet i Helsingborg 2009 avgick Tikhon Lundell som ordföran-
de och efterträddes av Karin Wiborn. Vid årskonferensen i Södertälje 
2010 tog Anders Wejryd över som ordförande. 

Generalsekreterare Sven-Bernhard Fast (andre från vänster) tillsam-
mans med presidiet (Tikhon Lundell, tredje från vänster; Anders Ar-
borelius, fjärde från vänster; Anders Wejryd, sjunde från vänster; Karin 
Wiborn, tredje från höger) tillsammans med resten av den svenska 
kyrkoledardelegationen på besök hos Syriens president Bashar al-
Assad. Delegationen besökte också bland andra den syrisk-ortodoxe 
patriarken och stormuftin av Damaskus.

Bild: Svenska kyrkan

Könsfördelning
I SKR:s rådsförsamling är totala antalet ledamöter och ersättare 113. Av 
dessa är 35 kvinnor (31%) och 78 män (69%). 2009 var fördelningen 
34% kvinnor och 66% män. I styrelsen har andelen kvinnor under 
samma period ökat från 20 till 27%, vilket följdaktligen innebär att 
andelen manliga styrelseledamöter minskat från 80 till 73%. 
    Inom kansliet finns något fler kvinnor än män.
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Arbetsutskott

Ordinarie ledamöter   Ersättare
Olle Alkholm, ordförande 2010  Sofia Camnerin
Anders Svensson    d:o
Pelle Hörnmark     d:o
Fredrik Emanuelson   Magdalena Dahlborg (t o m 100310)
Magdalena Dahlborg (fr o m 100311) Kirsten Kas (fr o m 100527)
Cristina Grenholm   Michael Martinsson (090915-100526),  Anders Hillergren (fr o m 100527) 
Jenny Sjögreen    d:o
Mihai Radu, ordförande 2009  Susanne Ayoub
Pierre Aziz Nehme    d:o

Arbetsutskottet har under perioden haft sex sammanträden per år.

Personaldelegationen
Personaldelegationen har under 2009-10 bestått av följande personer: Åke Göransson, ordförande, Marga-
reta Smedberg Andersson, Anders Lindberg (t o m 090731) och Gunnel Ahlberg (fr o m 090801). 

Sveriges Frikyrkosamråds uppbyggnad och beslutsorgan
FSR har under 2009-2010 bestått av nedanstående samfund och kyrkor. Dessa utser sina representanter 
till styrelsen. Vid FSR:s årsmöte 2009 ändrades stadgarna, och därmed upphörde presidiet. Styrelsen består 
av fem ledamöter inklusive ordförande, var och en med personlig ersättare. Mandatperioden är fyra år. 
Vartannat år vid det beslutande årsmötet utses två respektive tre ledamöter.

FSR:s styrelse har under året haft följande sammansättning:

Samfund/kyrkor    Ordinarie    Suppleant
Adventistsamfundet       Bobby Sjölander
Evangeliska Frikyrkan   Knut-Bertil Nyström 
Frälsningsarmén    Kristina Frisk
Metodistkyrkan i Sverige       Bimbi Ollberg
Pingst - fria församlingar i samverkan   Roger Stenzelius   Beryl Lindeman
Svenska Alliansmissionen       Anders Bengtsson
Svenska Baptistsamfundet   Per Westblom 
Svenska Missionskyrkan   Ulla Marie Gunner   Olle Alkholm
Vinyard Norden     Representeras av Svenska Baptistsamfundet

Styrelsen har haft fem sammanträden under vardera år och Roger Stenzelius har varit ordförande. Presidiet 
möttes en gång under 2009.

Könsfördelning bland FSRs förtroendevalda och i kansliet
Könsfördelningen bland de förtroendevalda i FSR har utjämnats något. Följande gällde vid årsskiftena de 
senaste åren. Andelen kvinnor anges inom parentes. 

FSRs styrelse 2006  2007  2008  2009  2010
Ledamöter 12 (0)  12 (0)  11 (0)    5(2)    5(2)
Ersättare  10 (5)  10 (5)  10 (6,5)    5(1)    5(1)
Presidium      3 (0)    3 (0)    3 (0)        -        -

Medarbetare   5 (5)    5 (5)    5 (5)    5(5)    5(5)
inom FSR:s kansli
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i SKR:s inre arbete vid den här tiden, ett par år 
in på 2000-talet, var den stora genomgripande 
utvärderingen, där Sven-Bernhard var aktiv i re-
sponsen. När han så 2003 sökte och fick tjänsten 
som generalsekreterare, blev det hans uppgift att 
leda försöken att effektuera en del av de tankar 
om framtiden han själv varit med och framfört. 

– Redan medan jag satt i AU var mitt intryck 
att det var väldigt konstruktivt med en plattform 
som var så bred – och samtidigt djup, säger Sven-
Bernhard. Det var kyrkornas ledande personer 
som var på plats och förde samtal där. 

Det fanns spänningar, men alla stod – eller 
satt – ändå kvar och samtalade. Som generalsekre-
tare fick han sedan ett mer direkt ansvar för hur 
SKR mötte ett par viktiga utmaningar: Hur få de 
ortodoxa kyrkorna mer delaktiga? Och hur skapa 
trygghet och förtroende inom Pingströrelsen och 
Evangeliska Frikyrkan, de båda stora frikyrkor 
som tillsammans med Adventistsamfundet valt att 
nöja sig med observatörsstatus? 

- Det var viktigt att det blev tydligt för dem 
att de inte behövde underordna sig någon slags 
”överkyrka”, säger Sven-Bernhard. Att de kunde 
bevara sin identitet och att vi i SKR kunde gå 
tillsammans, fast vi ibland gick lite grand i otakt. 
Det blev en av mina stora utmaningar. 

Åt många håll
Några av de andra frikyrkorna, liksom Katolska 
kyrkan, var förhållandevis etablerade i ekumeni-
ken och var med och bildade SKR. I de kyrkorna 
hade Sven-Bernhard redan en hel del kontakter 
att bygga vidare på. Han såg det också som en ut-
maning att driva ”ekumenikens betydelse” in mot 
sin egen kyrka. Det var nedskärningstider, KG 
Hammar var ekumeniskt kontroversiell genom 
tydliga ställningstaganden i olika, men samtidigt 
en självklar ekumen som stod upp för att Svenska 
kyrkan måste fortsätta satsa i och för SKR. 
Det ligger väl i den ekumeniska generalsekreter-
artjänstens natur, men Sven-Bernhard poängterar 
det ändå.

– Med åren har jag känt mer och mer: Jag 
representerar inte min kyrka, jag kan och måste 

Några dagar efter mottagningsgudstjänsten i Vis-
by domkyrka blir det tillfälle att tala med biskop 
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare för Sveri-
ges Kristna Råd från 2003 till början av 2011. Vi 
har kommit överens om att han ska reflektera och 
tänka tillbaka på sin period i SKR, som för övrigt 
började med tre år som en av Svenska kyrkans 
representanter i arbetsutskottet. 

Vad är då det första han tänker, när man ber 
honom se tillbaka på SKR, på detta fortfarande 
ganska korta avstånd? 
     – Sr Katrin Åmell formulerade det så bra 
under mottagningsgudstjänsten: att enheten inte 
är eller kan ha som mål att bli en unison kör. Det 
handlar om en symfoni med olika stämmor som 
ska samspela för att forma en vackrare helhet, 
säger Sven-Bernhard och byter sedan bild.  
     – De 10 åren i SKR har varit en viktig skola i 
att lära sig lyssna in dialekterna. 

SKR hörde han talas om första gången när det 
skulle bildas, under tidigt 90-tal. På avstånd, även 
då han haft tjänster ute i landet, har han hela 
tiden följt den ekumeniska utvecklingen. Han 
deltog inte i något av de kristna riksmötena, men 
prenumererade på Vår Lösen, Social Debatt och 
Kristet Forum och följde med i vad som hände. 
Som föreståndare på Rättviks stiftsgård – hans 
sista jobb innan han kom i riktig närkontakt med 
SKR – fanns han i ett sammanhang som också 
var en ekumenisk mötesplats. Två av de personer 
som var allra viktigast i SKR:s startfas mötte han 
på stiftsgården: den katolske biskopen Hubertus 
Brandenburg och Baptistsamfundets missionsfö-
reståndare Birgit Karlsson. 

På väg
Efter sju år i Rättvik kom han till Svenska kyrkans 
kansli i Uppsala 2000. Där fanns en tjänst med 
inriktning på nationell, nordisk och europeisk 
ekumenik. Huvuduppgifterna var kontakter med 
SKR, Nordiska Ekumeniska Rådet och CEC, 
Europeiska kyrkokonferensen. Han kom snabbt 
in i arbetsutskottet där han också var ordförande 
en period och han var dåvarande ärkebiskopen 
KG Hammars ersättare i styrelsen. En viktig sak 

10 år med Sveriges Kristna Råd
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Sven-Bernhard Fast öppnar SKR-tårtan vid avskedskaffet i Ekumeniska centret i februari 2011
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se även på den ”i profil” 
och lite från sidan. 

Han har haft am-
bitionen att försöka se 
med andras ögon och 
vara medveten om att 
alla ”har med sig ett 
helt samfund” – och 
alla har sin egen ”inre 
ekumenik” att hantera. 
Det finns stora spektra 
av synsätt i alla samfund 
och/eller i deras interna-
tionella sammanhang.

Gyllene ögonblick
På frågan om några 
ögonblick i SKR:s tjänst 
etsat sig fast på ett sär-
skilt sätt, nämner Sven-
Bernhard två tillfällen.

Påskuppropet 2005. 
Styrelsemötet på Eku-
meniska Centret, då den 
ene kyrkoledaren efter 
den andre underteck-
nade uppropet. Kom-
mentarer som ”Detta är 
verkligen centralt, det 
här är verkligen inget 
sidospår”, kom från alla 
håll. 

Från något år senare 
minns han en utfrågning 
i Pingsthuset i Flemings-
berg inför Pingströrel-
sens beslut om med-
lemskap i SKR och den 
stora glädjen sedan vid 
årsmötet i Göteborg 2007 när de och EFK blev 
medlemmar.

Medbärare
Helhetsansvaret, med ekonomi, personal och 
verksamhet, har periodvis varit slitsamt. Ändå har 
det alltid funnits en glädje i arbetsgemenskapen, 
även de perioder då det varit en del grus i skorna. 
I dessa delar har han också hela tiden känt 

ett starkt stöd och en vilja till ”medbärande” från 
kyrkornas företrädare i AU och styrelse. Det stödet 
upplever han till och med har blivit starkare och 
starkare. Många har fokus på att SKR är viktigt och 
att många behöver hjälpas åt att bära. 

– Det är ju ett på sitt sätt ganska omöjligt 
uppdrag, säger Sven-Bernhard och beskriver tre 
perspektiv: att 1/ ha och vårda relationer med de 
28 samfunden, 2/ företräda denna bredd utåt mot 
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organisationer och samhälle och 3/ ha omsorg om 
och leda dem som gör jobbet på kansliet.

Sven-Bernhard tror på SKR som organisation. 
Organisationen har mognat under åren. 

– Det är inte på så många ställen i världen det 
finns sådan bredd och samtidigt ett så starkt man-
dat att göra något tillsammans, säger han. 

Både svårast och bäst
Det svåraste och det bästa under åren på SKR 
hör ihop: Några frågor finns där kyrkorna inte 
kommer till konsensus; Mellanöstern är en sådan, 
frågorna om homosexualitet, partnerskap och 
äktenskap en annan. 

– Vi har pratat mycket om de här frågorna och 
det har funnits spänningar, men samtidigt har 

mycket konkret och bra gjorts kring försoning 
och ökad förståelse – och samtalet har hela tiden 
fortsatt!! Ett allt djupare och mer respektfullt 
samtal, säger Sven-Bernhard. Vi har inte blivit 
eniga, men kunnat vara ärligt oeniga utan att 
relationerna tagit allvarlig skada.

Ett slutord efter tio år i SKR-sammanhangen 
blir detta:

– Det är oändligt viktigt att stanna kvar och 
fortsätta samtala just i de svåra oenighetsfrågorna. 
Att inte ge upp vänskapen, respekten… Det är 
då det prövas, det är då tanken på den ”symfo-
niska enheten” blir extra värdefull, säger Sven-
Bernhard.

 
Peter Carlsson   
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Personal och kansli

Sveriges Kristna Råd och Sveriges Frikyrkosamråd har ett helt integrerat kansli, där utrymme också 
upplåts åt Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd samt för en ekumenisk handläggare vardera för Stockholms 
katolska stift och Svenska kyrkan.

Kansli

Sveriges Kristna Råd

Följande personer har varit anställda inom SKR under åren 2009 och 2010 eller 
delar av samma period:

Kärnan
Marianne Andréas, frikyrklig samordnare (delad tid med FSR)
Peter Carlsson, informationssamordnare 
Björn Cedersjö, direktor, Ekumenisk diakoni/Kyrka – samhälle 
(fr o m dec 2010)
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare 
Eva Grunge, ekonomiassistent (deltid)
Misha Jaksic, ortodox samordnare (deltid)
Lennart Molin, direktor, Ekumenisk diakoni/Kyrka – samhälle 
(t o m dec 2010) 
Johan Norrfjärd, personalsekreterare (från 17 aug 2009)
Gunnel Näsfors, organisationssekreterare (delad tid med program)
Henrik Rosén, direktor, Ekumeniskt vittnesbörd/Mission – evangelisation
StinaTaylor, ekonomi- och kontorschef (delad tid med FSR, fr o m dec 2009)
Hillevi Törnkvist, ekonomi- och kontorschef (delad tid med FSR, t o m nov 2009)
Katrin Åmell, direktor, Ekumenisk teologi

Program
Gunnel Borgegård, teologisk sekreterare, Ekumenik i Norden
Maria Bäcklund, koordinator, Fredskulturprogrammet
Pieter-Jan van Eggermont, vik koordinator, Fredskulturprogrammet (till 7 juni 2009) 
David Ekh, vik konsulent, programmet Kyrka – Skola (fr o m april 2009)
Gunnel Näsfors, NAV-assistent (delad tid med Kärnan)
Susanne Rodmar, NAV-konsulent (fr o m nov 2009)
Lars-Gunnar Skogar, NAV-konsulent, (t o m mars 2010)
Margareta Säfwenberg, NAV-konsulent

Projekt
Andreas Alexandersson, projektsekreterare, Kunskap och engagemang (okt 2009-0kt 2010)
Jon Bergeå, projektsekreterare, Kyrka för Rättvisemärkt (mars 2009-mars 2010)
Doris Bernhardson, projektsekreterare, IPCA
Inger Carnbo, handläggare, IPCA (mars-aug 2010) 
Pieter-Jan van Eggermont, assistent, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 
(SEAPPI)
Karin Hallin, projektsekreterare, SEAPPI
Joanna Lilja, projektsekreterare, SEAPPI
Eva-Maria Munck, handläggare, Kyrka för Rättvisemärkt (från 9 aug 2010)
Johanna Olaison, informatör, SEAPPI och Kyrkornas globala vecka (fr o m mars 2009)
Jacob Risberg, vik informatör, SEAPPI och Kyrkornas globala vecka (till 
mars 2009)
Sofia Walan, projektsekreterare, Kyrkornas globala vecka 
Johanna Wassholm, projektsekreterare, SEAPPI

Gemensamma administrativa funktioner
Kristoffer Broström, vaktmästare
Hans Carnbo, vaktmästare
Bengt-Åke Jureskog, vaktmästare (deltid, t o m april 2009)
Oscar Kindbom, IT-ansvarig
Lena Sameland, receptionist och telefonist (deltid)

Eva Grunge

Stina Taylor

Oscar Kindbom

Kristoffer Broström

Hans Carnbo Lena Sameland

Gunnel Näsfors
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Sveriges Frikyrkosamråd
Följande personer har varit anställda av FSR under 2009-2010:
Marianne Andréas, frikyrklig samordnare (delad tid med SKR) 
Gunnel Andréasson, konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården
Inger Carnbo, assistent (50 %)
Elaine Erlandsson Lindblom, konsulent för högskolearbetet (40%) t.o.m. 090331
Helen Florberger, konsulent för studentarbetet (25%) fr.o.m. 090401
Hillevi Törnkvist, ekonomiansvarig (delad tid med SKR, t.o.m 091215)
Stina Taylor, ekonomiansvarig (delad tid med SKR, fr.o.m 091201)

Svenska Missionsrådet, SMR: Samverkan med SMR har utökats, bland annat genom en gemensam 
kompetensutvecklingsresa till de tyska ekumeniska kyrkodagarna och gemensam årskonferens 2010. De re-
gelbundna gemensamma ledningsgruppsmötena fortsätter. Samverkan sker också kring Kyrkornas globala 
vecka, religionsfrihetsfrågor med mera.
   Hela Människan: Samverkan inom nätverket för ekumenisk diakoni. Gemensamt huvudmannaskap 
för… 
   Kyrkornas EU-kontor: Huvudmannamöte vartannat år, nästa gång 2011. Omfattande samverkan 
skedde kring valet till EU-parlamentet och det svenska EU-ordförandeskapshalvåret 2009. 
   Kristna fredsrörelsen: Samverkan inom opinionsbildning, remissarbete, fredsprojekt.
   Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK: Kanslisamverkan. Samverkan i frågor kring jämställdhet i kyrka 
och samhälle. 2009 genomfördes ett seminarium vid SKR:s årsmöte och 2010 utgavs – som nr 15 i SKR:s 
skriftserie – Mellan Lustgården och Paradiset. Kyrkorna och jämställdheten – insikter, erfarenheter och visioner. 
   Svenska Bibelsällskapet: Material för den ekumeniska böneveckan.
   Kyrkornas u-fond: Sveriges Kristna Råd är huvudman och utser styrelse. 
   Stiftelsen Nathan Söderbloms Minnesfond: SKR är huvudman. 
   Organisationen Fairtrade: SKR är en aktiv medlem.
   Nätverket Kyrka-Arbetsliv: Samtal och samverkan mellan kyrkorna och de fackliga centralorganisa-
tionerna och arbetsgivarorganisationerna. Nätverkets ekonomi och webbplats sköts från SKR:s kansli. Se 
vidare kärnområdet Ekumenisk diakoni.
   Samarbete och samråd har också skett med många andra organisationer inom och utom den kyrkliga 
sfären, bland annat de kristna biståndsorganen och de kristna studieförbunden, Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och flyktingar med flera. 
   SKR har också varit representerat i regeringens samråd med den idéburna sektorn på det sociala området. 

Norden 
De nationella ekumeniska råden i Norden: Konsultationer och generalsekreterarmöten.
   Norden-FOCCISA-samarbetet mellan de nationella råden i Norden och i elva länder i södra Afrika. 
Samverkan sker för närvarande främst kring ett projekt om teologiska aspekter på HIV/Aids. (FOCCISA = 
Fellowship of Councils of Churches in Southern Africa). Årligen hålls nordisk-baltiska ekumeniska sekrete-
rarsamlingar, 2010 på Island. (2011 i Sverige). Se för övrigt under Ekumenik i Norden.  

Europa
Europeiska kyrkokonferensen/Konferensen för europeiska kyrkor, KEK-CEC: Sveriges Kristna Råd asso-
cierad, liksom till dess Kommission för kyrka – samhälle. 

Samarbete med andra
Nationellt

Inger Carnbo
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Generalsekreteraren och frikyrkosamordnaren deltar regelbundet i de årliga av KEK-CEC anordnade mö-
tena för nationella kristna råd i Europa.

Churches´ Commission for Migrants in Europe, CCME: Sveriges Kristna Råd är medlem, och har 
upprätthållit kontakterna främst via Svenska kyrkan och arbetsgruppen för migrations- och integrationsfrå-
gor. SKR har även förmedlat rikskollektmedel till såväl CCME som Kyrkornas världsråd.
   European Contact Group, ECG, europeiskt samarbetsorgan för kyrka-arbetsliv: SKR är medlem. Detta 
medlemskap utövas inom ramen för den ekumeniska delegationen till Svenska kyrkan och Svenska Mis-
sionskyrkan vad gäller Kyrka-Arbetsliv.

Globalt
Liv och Fred-institutet: Sveriges Kristna Råd är huvudman. SKR nominerar styrelse. Generalsekreteraren 
deltar i de årliga styrelsemötena. Under perioden har en ny styrelse valts.
   Kyrkornas världsråd, WCC: Sveriges Kristna Råd är associerad medlem med kontinuerliga 
samarbetskontakter. SKR är tillsammans med Svenska Missionsrådet inbjudare till en i Sverige pågående 
ekumenisk process för bevakning av arbetet inom Kyrkornas världsråd, den så kallade KV-plattformen. 
Generalsekreteraren representerar SKR som observatör vid KV:s centralkommittémöten.
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Kärnområdet Ekumenisk teologi
Publiceringen av boken Tro – liv – enhet. Om Kyrkans identitet och uppgift i Sverige (SKR:s skriftserie nr 13) våren 
2010 har satt igång samtal om vad kyrkan är. I alla ekumeniska samtal hamnar man förr eller senare i synen på 
kyrkan och därför är boken en tillgång.
  Ansvarig för kärnområdet är Sr Katrin Åmell OP

Ecklesiologi och bilaterala dialoger
Vid konferensen ”Ansikte mot ansikte” den 1-2 juni 2010, som ordna-
des tillsammans med Ekumenik i Norden, handlade den första dagen 
om kyrkosyn utifrån boken Tro – liv – enhet. Den andra dagen gav 
deltagare i de bilaterala dialogerna i Sverige en bred redogörelse över 
vad som pågår i dessa samtal. Även seminarier och föredrag har i olika 
sammanhang hållits kring Tro – liv – enhet.

Faith and Order
Inom Ekumenisk teologi ordnades en konsultation 2009 för de med-
lemskyrkor som skulle avge remissvar på Faith and Order-dokumentet 
The Nature and Mission of the Church. 
Direktorn deltog 2009 och 2010 i nordisk-baltiska Faith and Order-
möten ordnade av Ekumenik i Norden. Dr John Gibaut, direktor för 
Faith and Order, medverkade vid båda tillfällena. 

Charta Oecumenica
Olika kyrkoledare har kommenterat avsnitt ur Charta Oecumenica på 
SKR:s hemsida. Syftet är att stimulera till reflektion över riktlinjerna i 
chartan. 

I samband med Sveriges ordförandeskap för EU rekommenderade SKR medlemskyrkorna att ägna pe-
rioden från 1 september till 4 oktober åt bön för skapelsens bevarande i enlighet med Charta Oecumenica, 
punkt 9, samt Budskap från Sibiu, Rekommendation X. Förslag till lämpligt gudstjänstmaterial lades ut på 
SKR:s hemsida.

Arbetsgruppen för Charta Oecumenica planerade tillsammans med Ekumenik i Norden den ovannämn-
da konferensen ”Ansikte mot ansikte” 1-2 juni 2010. Under hösten 2010 har arbetsgruppen bl.a. satsat på 
samarbete över religionsgränserna för att motverka främlingsfientlighet i enlighet med punkt 8 i chartan.

Religionsmöte
Efter den ekumeniska studieresan till St Philip’s Centre i Leicester hösten 2008 vidtog olika typer av 
uppföljningsarbete. En rad rapporter skrevs, t.ex. i SKR:s årsbok 2009 och i Signum. Vid SKR:s årsmöte i 
Helsingborg 2009 medverkade några av deltagarna i seminariet ”Tro möter tro – reflektioner kring religi-
onsmöte efter en studieresa till Leicester”.

Arbetsgruppen för religionsteologi färdigställde i slutet av 2010 boken Äktenskap där religioner möts 
(SKR:s skriftserie nr 16), en introduktion kring interreligiösa äktenskap. Fortlöpande samarbete har skett 
med Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift (KID) och Centrum för religions-
dialog i Stockholms stift, vilket medfört att SKR:s tidigare publicerade böcker i religionsteologi fått större 
spridning. Direktorn har även deltagit i möten med den Nordiska kommissionen inom Monastic Interreli-
gious Dialogue samt andra aktörer i den interreligiösa dialogen.

Sr Katrin Åmell
Direktor för kärnområdet 
Ekumenisk teologi. Teol dr 
och dominikansyster

Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen i 
stort – har påverkat 
ditt arbetsområde mest 
under perioden?

Utvecklingen i världen och även i Sverige visar att den 
interreligiösa dialogen är ett måste. Arbetet med olika 
aspekter av religionsmöte har därför blivit mycket 
aktuellt.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Mottagandet av boken Tro – liv – enhet samt konferen-
sen ”Ansikte mot ansikte” på samma tema.
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Pastoralteologi
Pastoralteologiska konsultationer med olika inriktning har hållits såväl 2009 som 2010. Under 
hösten 2010 planerades tillsättandet av en arbetsgrupp för pastoralt handlande i mångreligiösa 
förortsmiljöer.

Gudstjänstarbete
SKR deltar aktivt i de dagliga morgonandakter som hålls vid Ekumeniska Centret, liksom vid 
speciella gudstjänster inför vissa av kyrkoårets högtider. Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 
intar en särställning. Materialet för 2010 års bönevecka hade temat ”Vittna om den Uppståndne!” 
(jfr Luk 24:48) 2011 års bönevecka, vars material utsändes i oktober 2010, hade temat ”Enade i 
apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön”. (jfr Apg 2:42)

Övrigt
Direktorn har tillsammans med direktorn för Ekumenisk diakoni / Kyrka 
– Samhälle handlagt SKR:s yttrande över Staten och imamerna – Religion, 
integration, autonomi, Betänkande av Imamutbildningsutredningen (SOU 
2009:52).

I december 2009 medverkade direktorn i Kyrkornas Världsråds och Sri Lan-
kas nationella kristna råds konsultation om kristen självförståelse i buddhis-
tisk kontext.

I övrigt har direktorn hållit diverse föredrag och samtalsinledningar i ämnen 
rörande ekumenisk teologi och interreligiös dialog samt publicerat artiklar 
kring dessa ämnen i Signum, Katolskt Magasin och andra organ.

Charta Oecumenica

”I enlighet med Jesu Kristi evangelium, 
såsom den Heliga Skrift vittnar och såsom 
det uttrycks i den niceno-konstantinopo-
litanska trosbekännelsen (år 381), tror vi 
på den treenige Guden: Fadern, Sonen och 
den heliga Anden. Eftersom vi med detta 
credo bekänner ”en enda, helig, katolsk och 
apostolisk kyrka” är det vår oeftergivliga 
ekumeniska uppgift att låta denna enhet, 
som alltid är Guds gåva, bli synlig.”
(Ur Charta Oecumenica, avsnitt 1)

”…be för varandra och för kristen enhet...”
”…lära känna och uppskatta andra kyrkors 
gudstjänster och andra former för andligt 
liv…”
”…sträva mot målet eukaristisk gemen-
skap…”
(Ur Charta Oecumenia, avsnitt 5)

Materialet inför Ekumeniska 
böneveckan 2010 togs som 
vanligt fram i samverkan med 
Svenska Bibelsällskapet och 
spreds till församlingar och 
lokala ekumeniska råd
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Med kyrkosyn är det som med konstverk – de 
låter sig inte sammanfattas i ett sms. Att konsta-
tera att Mona Lisa föreställer en kvinna säger föga 
om varför tiotusentals Louvrenbesökare varje dag 
stannar till inför Leonardo Da Vincis mästerverk 
med en känsla av vördnad. Att tavlan är välmå-
lad, välkänd och välförsäkrad hör till bilden och 
antyder något av dess dragningskraft, men samma 
sak gäller i så fall oändligt många andra konstverk 
som inte på långa vägar röner samma intresse. 
Mona Lisa är så betydelsefull just för att hon är…
Mona Lisa – för det hon är bortom det hon synes 
vara.

Ställd inför mötet med en för mig ny och främ-
mande kyrkotradition är det gärna där jag till en 
början hamnar – i konstateranden om att det jag 
ser och upplever sannolikt betyder så mycket mer 
än det jag ser och upplever. Ord och uttryck må 
förefalla välkända och hemtama; en gudstjänst, 
en måltidsgemenskap, en förkunnelse, en social 
hemhörighet, en historia, en kallelse, ett mål, 
en framtidsvision. Men jag behöver inte skrapa 
mycket på ytan förrän jag inser att begreppen här 
refererar till annat än vad jag till en början tänkt 
mig.
 
Gudstjänsten spelar delvis, men inte helt och 
hållet, samma roll hos mig som hos dig. Måltids-
gemenskapen sker väsentligen men inte totalt mot 
bakgrund av samma motivkrets i ditt samman-
hang som i mitt. Förkunnelsen svarar på många, 
men inte riktigt alla, sätt mot samma behov hos 
oss båda och när du talar om församlingen ser du 
en annan bild framför dig än vad jag gör.
   Vi talar, kort sagt, på en gång om samma och 
olika saker. Inte för att det är vår avsikt att göra 
så utan för att det vi beskriver är så komplext 
och mångdimensionellt, rymmer så många olika 
aspekter, att samtalet redan från början kämpar i 
terminologisk motvind.
   Och risken är uppenbar att det vi säger bli obe-
gripligt. Obegripligt och irrelevant. Tvärt emot 
vad det i hjärtats djup står för.
– Så låt oss göra något åt det! sa SKR:s styrelse för 

några år sedan och gav kyrkorna i uppgift att sätta 
samman en arbetsgrupp med uppgift att utifrån 
ett antal gemensamma frågor teckna en bild av 
några medlemskyrkors syn på sig själva (det som 
med en teknisk term kallas för ecklesiologi).

De ortodoxa kyrkornas samordnare f. Misha 
Jaksic, Svenska Baptistsamfundets Birgit Karlsson, 
Svenska Missionskyrkans Per-Magnus Selinder, 
Evangeliska Frikyrkans Sune Fahlgren, Pingströ-
relsens Dan Salomonsson, Stockholms katolska 
stifts Fredrik Emanuelson och undertecknad (som 
representant för Svenska kyrkan), fick – allt under 
SKR:s teologidirektor Sr Katrin Åmells samord-
nande överinseende – således den utmanande 
uppgiften att tillsammans lösa detta uppdrag. 
Resultatet Tro - Liv - Enhet. Om Kyrkans identitet 
och uppgift i Sverige (SKR:s skriftserie 
nr 13) hoppas vi du ger dig tid att 
läsa – skrivet som det är i en anda 
av ömsesidighet och ödmjukhet – 
och på ett sätt som ger läsaren en 
möjlighet att betrakta ett antal 
kyrkliga traditioner med samma 
frågeställningar på näthinnan. 
Svarat på samma frågor vi ju alla 
gjort.

Så vad såg vi då? Att varje kyrka, oavsett i vilken 
ecklesiologisk fålla den hör hemma, byggs av le-
vande stenar, sådana som du och jag, som utifrån 
en gemensam historia, ett arv, en lärotradition, en 
verklighetsuppfattning, i varje ögonblick utmanas 
av Treenig Guds levande, kärleksfulla, tilltal.

Att det alltid och i alla sammanhang handlar om 
liv! Lovsång och liv.

Johan Dalman
Svenska kyrkan

Ser du vad jag ser? 
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Kärnområdet Ekumeniskt vittnesbörd – 
Mission/Evangelisation
En övergripande inriktning för SKR:s arbete inom kärnområdet ekumeniskt vittnesbörd - mission/evangelisation 
har varit samarbetet med Svenska missionsrådet (SMR) kring ekumeniska missionsfrågor. En utveckling under 
2009 var att det tidigare samarbetet kring religionsteologi och missionsteologi utvecklades till att också omfatta 
samråd och samarbete kring religionsfrihet. Även samarbetet kring Edinburgh 2010-processen förstärktes under 
2009 och kulminerade sedan under 2010. Å andra sedan tonades samarbetet kring arkivfrågorna ned under 
2009 och upphörde under 2010.

En utveckling inom verksamheten kring mission i Sverige har varit att in-
riktningen förskjutits från olika förnyelserörelser – och den mer informella 
ekumeniken inom och mellan dessa – till kyrkornas arbete med olika kon-
kreta redskap att möta sökare samt till kyrkornas mer tematiska reflektion 
kring sitt vittnesbörd och kring den alltmer mångkulturella situationen.
En annan typ av utveckling är att Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond 
under 2009 formellt knutits närmare SKR:s kansli genom att Henrik Rosén 
fått i uppdrag att vara sekreterare för fonden inom ramen för en utökad 
tjänstgöringsgrad (dvs. från 50 % till 56 %).

Under våren 2010 tog SKR beslut om att till årsskiftet lägga ner kärnområdet ekumeniskt vittnesbörd 
– mission/evangelisation. Under hösten har därför många samtal förts kring hur SKR på andra sätt ska 
kunna arbeta ekumeniskt med kärnområdets olika frågor. Frågor kring missionsteologi och religionsteo-
logi kommer att kunna behandlas inom Ekumenisk teologi och gällande de många missionsfrågor som 
har behandlats i samarbete med SMR kommer man att hänvisa till SMR. Många aspekter av det kristna 
vittnesbördet ryms också inom Ekumenisk diakoni / Kyrka-samhälle, inte minst kring klimat och hållbar 
utveckling.

Ekumeniskt vittnesbörd i Sverige
Den övergripande inriktningen att främja en bred ekumenisk reflektion 
och samverkan kring ekumeniskt vittnesbörd, mission och evangelisa-
tion har under 2009 och 2010 uttryckts bl. a genom de ekumeniska 
grupper som varit kopplade till kärnområdet, detvill säga referensgrup-
pen för mission i Sverige och det ekumeniska nätverket för religionsteo-
logi och missionsteologi.

SKR:s referensgrupp för mission i Sverige har varit en ekumenisk 
mötesplats där många olika missionsrelaterade teman och initiativ 
diskuterats. Referensgruppen har under senare år bl a inriktat sig på att 
kartlägga och relatera till olika typer av ekumeniska förnyelserörelser 
och man har bl. a inbjudit till öppna samlingar inom ramen för det s.k. 
”Forum för mission i Sverige” där särskilt inbjudna representanter från 
olika rörelser medverkat. Under 2009 och 2010 har tre samlingar inom 
ramen för ”Forum för mission i Sverige” genomförts, samt en större 
missionskonferens. Ambitionen har fortfarande varit en ekumenisk 
bredd och medverkande från olika kyrkofamiljer, men inriktningen har 
varit på dels praktiska redskap och dels tematisk reflektion. 

Under våren 2009 handlade forumsamlingen om olika typer av 
gudstjänster som visat sig vara särskilt användbara redskap i kontakten 

Henrik Rosén 
Direktor för kärnområdet 
Ekumeniskt vittnesbörd/
Mission och evangelisation. 
Missionsteolog.
 
Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen 
i stort – har påverkat 
ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Det förändrade ekumeniska landskapet genom migra-
tion och bredare ekumenik, samt den allt starkare 
miljö- och klimatutmaningen.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Att flera seminarier och konferenser har varit nära 
anknutna till Edinburgh 2010, det vill säga den under 
perioden viktigaste internationella ekumeniska studie-
processen kring förståelsen av mission idag.

Charta Oecumenica

”…samråda och träffa överenskommelser 
med de andra kyrkorna om våra initiativ till 
evangelisation…”
(Ur Charta Oecumenica, avsnitt 2)
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med andliga sökare. Under hösten innebar forumsamlingen ett ekumeniskt delande kring temat ”Vittnes-
börd i ord och handling”. I den första samlingen medverkade bl. a representanter från både Svenska kyrkan 
och Vineyard, och i den andra samlingen medverkade bl. a representanter från både Frälsningsarmén och 
de ortodoxa kyrkorna. 

Under våren 2010 arrangerades en forumsamling om ”Mångkulturell mission”, dvs både om de etable-
rade kyrkornas strävan att bilda genuint mångkulturella församlingar och om de nya fristående karisma-
tiska församlingarna som ofta är av afrikanskt ursprung. Under hösten arrangerades en missionskonferens 
med temat ”Kyrkans uppdrag på 2010-talet” i samarbete med SMR och Teologiska högskolan, Stockholm. 
Här återupptogs en typ av ekumenisk samling som referensgruppen tagit initiativ till tidigare, nämligen en 
konferens där utgångspunkten var olika kyrkors dokument kring mission. Även här deltog representanter 
från de fyra olika kyrkofamiljerna inom SKR.

Religions- och missionsteologi
Det SKR-relaterade nätverket för religionsteologi och missionsteologi har velat vara en bred ekumenisk 
mötesplats för en reflektion och samarbete kring kristen religionsteologi och dess relation till missionsteo-
logiska frågeställningar. I januari 2009 var nätverket med och genomförde konferensen ”Vittnesbördet i 
religionsmötet” i Sigtuna, vilken arrangerades i samverkan mellan SKR, SMR och Sigtunastiftelsen. Konfe-
rensens föredrag publicerades sedan i tidskriften Tro och liv, nr 4/2009. 

Utifrån nätverkets initiativ arrangerade SKR, SMR och Sigtunastiftelsen även konferensen ”Etik, 
mänskliga rättigheter och kristen tro” i januari 2010 på Sigtunastiftelsen som utgick från olika ekumeniska 
uppförandekoder för mission och som bl a genom dramaövningar gav redskap för reflektion kring och det 
kristna vittnesbördets kopplingar till etik och mänskliga rättigheter i olika kontexter.

Internationell missionsekumenik
En övergripande inriktning för arbetet inom kärnområdet är också att följa den aktuella utvecklingen inom 
den internationella missionsekumeniken. Under 2009 och 2010 har SKR tillsammans med SMR följt den 
världsvida och mycket breda ekumeniska processen kring 
”Edinburgh 2010”, det vill säga det mångfacetterade uppmärksammandet av att det gått hundra år sedan 
den stora världsmissionskonferensen i Edinburgh år 1910. Under våren 2009 hölls ett mindre seminarium 
om Edinburgh 2010-processen i samband med SKR:s årsmöte i Helsingborg och under hösten hölls ett 
heldagsseminarium (som för SMR fungerade som rådsmöte) med medverkan av bl. a Daryl Balia som är 
den internationella samordnaren för Edinburgh 2010.

Under våren 2010 arrangerades två seminarier med anknytning till tematiken inom studieprocess kring 
mission som bedrivits inom Edinburgh 2010. Det första tog upp temat ”Postmodern mission” och det 
andra ägnades temat ”Mission och makt”. Under hösten arrangerades ett missionsseminarium där några 
svenska deltagare i konferenserna i Edinburgh i juni och Kapstaden (Lausannerörelsen) i oktober delade 
erfarenheter och deltog i ett panelsamtal. Då presenterades också litteratur som sammanfattade resultaten 
av studieprocessen.

Det har också varit intressant att följa det internationella och ekumeniska arbetet kring dokumentet 
”The Nature and Mission of the Church” (”Kyrkan och hennes kallelse”) och hur tankarna kring Kyrkans 
väsen och uppdrag vävs samman. 

Missionsforskningen och kyrkorna
Ett annat angeläget arbetsområde för SKR har varit att i samverkan med SMR och SIM (Svenska Institutet 
för Missionsforskning) följa aktuell missionsforskning och bidra till att den blir tillgänglig för kyrkorna. 
Under 2009 har arbetet inriktats på att följa utvecklingen av de mångfaldiga studier kring mission som 
planerats och vuxit fram inom ramen för Edinburgh 2010-processen, se ovan.



I linje med det utökade samrådet och samarbetet kring religionsfrihet ersattes under våren 2009 SKR:s, 
SMR:s och SIM:s årliga missionsforskningsseminarium med det gemensamt arrangerade seminariet ”Islam, 
kristendom och religionsfrihet” med medverkan av Jan Henningsson från UD och ett par unga muslimska 
representanter. Seminariet kretsade främst kring mötet mellan kristendom och islam i den svenska kontex-
ten. I mars 2010 arrangerades dock ett missionsforskningsseminarium med temat ”Pastoral befrielseteo-
logi” då Olle Kristenson kunde presentera sin missionsvetenskapliga avhandling om Gustavo Gutierrez.

Samarbetet med SMR och SIM gällande arkivfrågorna tonades ner under 2009. Två möten hölls med 
den gemensamma arkivgruppen för arkivansvariga och arkivintresserade inom kyrkor och missionsor-
ganisationer. Det första mötet kombinerades med ett studiebesök av baptistsamfundets missionsarkiv i 
Bromma och det andra mötet kombinerades med ett mindre seminarium kring tillvaratagandet av muntlig 
historia. Under 2010 har SKR inte kunnat prioritera detta samarbete och har därför lämnat över ansvaret 
till SMR och SIM.

Det globala missionsuppdraget
Tidigare år har SKR:s arbete kring det globala missionsuppdraget skett i samverkan med SMR kring temat 
”Ömsesidighet i mission” och kring missionsteologi utifrån aktuella missionsdokument, och tankar har 
funnits att åter ta upp samverkan kring detta. Under 2009 aktualiserades det globala missionsuppdra-
get bland annat genom ett fortsatt ekumeniskt uppmärksammande av situationen i Burma, bland annat 
genom en solidaritetskväll om brott mot mänskliga rättigheter i Burma som planerades och genomfördes 
i samverkan med bland annat Diakonia och Svenska Baptistsamfundet. Och under 2010 arrangerades en 
konferens på THS utifrån olika missionsdokument, se ovan. 

För övrigt blir frågorna kring de globala klimatförändringarna en alltmer påträngande angelägenhet för 
kyrkornas globala missionsuppdrag med implikationer för kyrkornas arbete både globalt och lokalt. Här 
aktualiseras frågor kring rättvisa, fred och kristen livsstil, såväl som existentiella och teologiska frågor – 
vilka alla utmanar till ett förnyat missionstänkande.

Kärnområdet Ekumenisk diakoni/Kyrka-Samhälle
Det svenska ordförandeskapet i EU under andra halvan av 2009 gav prägel 
åt SKR:s arbete med ekumenisk diakoni. SKR:s styrelse beslutade redan 
2008 att kyrkorna skulle fokusera på fyra frågor under ordförandeskapet:  
migration/människohandel, klimatfrågan, vapenhandel och utvidgningen av 
EU. En särskild arbetsgrupp med Ragnar Svenserud som ordförande ledde 
arbetet med att ta fram två skrifter (Ta del i Europa och Ta ansvar i Europa) 
och diverse tidningsartiklar, där SKR:s positioner på de fyra områdena 
klargjordes. En särskild uppvaktning genomfördes hos EU-minister Cecilia 
Malmström. Vid Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling i Lyon 
sommaren 2009 uppmärksammades vad kyrkorna i Sverige planerade under 
det svenska ordförandeskapet.
   Ansvarig för kärnområdet är Lennart Molin (t o m 30 nov 2010), Björn 
Cedersjö (fr o m 1 dec 2010).  Ansvarig för Arbetsgruppen för frågor om 
handikapp och funktionshinder är Marianne Andréas.

Civilsamhället
Under våren 2009 deltog SKR i olika initiativ för att organisera det 
civila samhället. SKR har skrivit under två överenskommelser mellan 
regeringen och det civila samhället, på det sociala området och när det 
gäller integration. Dessutom ansökte SKR om medlemskap i Civos och 
Sektor 3. Dessa medlemskap skall utvärderas under 2011.

Lennart Molin 
Biträdande generalsekrete-
rare och direktor för kärn-
området Ekumenisk diakoni/
Kyrka-samhälle. 
Teol dr och pastor i Svenska 
Missionskyrkan.

Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen 
i stort – har påverkat ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Klimatförändringarna och oförmågan att samla 
världens länder till gemensamma kraftfulla åtgärder. 
Religiösa motsättningar som utgör en grogrund för 
ökat våld och fått människor på flykt.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Trycksaker, uttalanden och arrangemang i anslutning 
till Sveriges ordförandeskap i EU 2009 där vi fokusera-
de på några frågor som kyrkorna enades om att driva.
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Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala 
medverkade vid seminariet om dödshjälpsfrågor i 
Immanuelskyrkan i januari 2010
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Diakonins månad 
Arbetsgruppen för ekumenisk diakoni har genomfört diakonins månad i september 2009 och 2010. Temat 
2009 var ”Om att höra till – en känsla för sammanhang” och 2010 ”Utsatthet – en brist på möjligheter”. 
Hösten 2009 anordnades ett diakoniforum på årets tema. I november 2010 ansvarade arbetsgruppen för 
en diakonikonferens med över 200 deltagare, där även flera olika diakoniinstitutioner deltog.

Eutanasifrågan
Statens medicinsk-etiska Råd initierade 2008 en debatt om dödshjälp. 
Också inom kyrkorna diskuteras denna fråga. Styrelsen hade ett internt 
seminarium om saken vid sitt sammanträde i mars 2009 och tillsammans 
med Betaniastiftelsen inbjöd SKR till ett endagsseminarium i januari 
2010. I det välbesökta seminariet medverkade flera av medlemmarna i 
Statens medicinsk-etiska Råd.

Klimat och miljö 
Klimatfrågan, det vill säga hur vi skall bedöma och hantera jordens 
uppvärmning, är viktig och den finns även på SKR:s agenda. En särskild 
arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling gjorde viktiga insatser för 
kyrkornas opinionsyttringar under det svenska EU-ordförandeskapet. 
Några av gruppens medlemmar, bland andra kärnområdets direktor, 
deltog i de ekumeniska manifestationerna vid FN:s klimatmöte i Köpen-
hamn i december 2009. I samband med Köpenhamnsmötet uppmanade 
SKR de kyrkor som har klockor att delta i en internationell klockringning 
för klimatet. Arbetsgruppen har tagit fram ett program för SKR:s arbete 
med frågorna och genomförde i september 2009 ett seminarium där SKR:s 
styrelse deltog. 

Vapenhandel
Arbetet för att uppmärksamma vapenhandelsfrågor inom Göteborgsprocessen inleddes 2001 
och har fortsatt i samverkan med Kristna Fredsrörelsen, Svenska Missionsrådet och Liv & Fred-
institutet. Den tidigare ärkebiskopen KG Hammar är ordförande i den arbetsgrupp som leder 
Göteborgsprocessen. I samverkan med kyrkorna i Latinamerika genomfördes ett seminarium i 
Bogota i maj 2009 som resulterat i att kyrkorna i området har startat en egen Bogotaprocess. Vid 
Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling i Lyon 2009 ansvarade Göteborgsprocessen för 
ett seminarium som leddes av Peter Brune och Lennart Molin. En fjärde så kallad Göteborgs-
konferens med brett internationellt deltagande anordnades i Svenska kyrkan i London i oktober 
2010.

Kyrka-Arbetsliv och Kyrka-Polis 
Kyrka – arbetsliv har genomförts enligt delegationsavtal med Svenska kyrkan och Svenska Mis-
sionskyrkan. Det har genomgått vissa förändringar beroende på nya former för arbetet hos våra 
samarbetspartners.  I arbetsgruppen för Kyrka-arbetsliv ingår representanter för fackliga organi-
sationer och arbetsgivare.  Under både 2009 och 2010 har arbetsgruppen inbjudit till höstkonfe-
rens, det ena året i Stockholm och det andra i Göteborg. 

Även Kyrka – polis harbedrivits enligt avtal om delegation. Arbetet har utförts av Katolska 
kyrkan i Sverige, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan.

Björn Cedersjö
Direktor för Ekumenisk 
diakoni/Kyrka-Samhälle 
från och med 
december 2010
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Övrigt
Strax före sommaren kontaktades SKR av Ungdomsstyrelsen som ville aktualisera frågan om tvångsgifte 
och föreslog ett samarbete. SKR:s styrelse och arbetsutskott har samtalat om saken och ett seminarium har 
planerats att äga rum i januari 2011.

__   __    __   __    __   

Arbetsgrupp för frågor om handikapp och funktionshinder
Arbetsgruppen har under året haft 5 sammanträden varav ett telefonmöte 
och ett tvådagarsmöte. Arbetsgruppen har bestått av; Marianne Andreas, 
Sveriges Kristna Råd, Turid Apelgårdh, Svenska kyrkan, Curt Karlsson, 
frikyrkofamiljen, Thomas Nordlöf, Katolska kyrkan., Matilda Andin, För-
eningen Furuboda och Lena Nilsson, samordnare, Föreningen Furuboda. 
Ortodoxa kyrkan har en plats i gruppen som de ännu inte har återsatt. Inger 
Svantesson, Sveriges Kristna Handikappförbund och Anders Hermansson, Uppsala Stift, har varit adjung-
erade. 

En kyrka för alla 
Huvuduppgiften under 2010 har varit att sprida kunskap och kännedom om policydokumentet ”En kyrka 
för alla”. Detta har skett i 5 seminarium och 3 konferenser, egna och i samverkan med kyrkor och organi-
sationer. Dessa har varit spridda över landet, Umeå, Lund, Furuboda och Stockholm. 
Samarbetsparter har bland annat varit: Lunds Stift, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska 
Missionskyrkans distrikt, Södra Götaland, St Lukas stiftelsen i Lund och Hela Människan.
apporter och Remisser 

Uppgiften att läsa rapporter, delrapporter och utredningar har under året skett regelbundet. Arbets-
gruppen försöker hålla sig uppdaterad med det som är aktuellt. Arbetsgruppen har tagit del yttrandet från 
Sveriges Kristna Råd gällande promemorian Bortom fagert tal. Yttrandet skickades under november 2010. 

Under verksamhetsperioden har vi sökt samarbeta med olika intressegrupper och handikapporganisa-
tioner. 

Fördjupad utvärdering
I slutet av 2010 påbörjades en fördjupad utvärdering av avtalsperioden 2008-2010. Utvärderingen kom-
mer att sammanställa i ett särskilt dokument. Arbetsgruppen, representanter från kyrkofamiljerna och 
styrelserna för SKR och Föreningen Furuboda är målgruppen för utvärderingen. 

Charta Oecumenica

”…överlägga med varandra om målen 
för vårt sociala ansvarstagande och dess 
innehåll och att så långt som möjligt 
gemensamt hävda kyrkornas angelägen-
heter och visioner…”
(Ur Charta Oecumenica, avsnitt 7)
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Program: Andlig vård i kriminalvården, NAV
 
Tendensen är att allt mer tid läggs ner på planering och genomförande av riks - och/eller regions angelägenheter. 
Olika typer av utåtriktad verksamhet blir mer och mer viktig.   
Huvudansvariga inom SKR:s kansli: 
Margareta Säfwenberg, (konsulent from 01.10.2009 100 %), huvudsaklig placering SKR: s kansli Sundbyberg, samt 
Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping. 
Susanne Rodmar (konsulent from 01.11.2009 på 50 %) huvudsaklig placering SKR:s kansli Sundbyberg, samt 
Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping.  
Gunnel Näsfors, (assistent på 25 %) placering SKR: s kansli Sundbyberg

Det sedvanliga arbetet med samtal, besök och sammanträden lokalt, regionalt och nationellt har bedrivits 
under perioden. SKR:s Styrgrupp för andlig vård i Kriminalvården har fortsatt att stödja NAV- arbetet och 
fungera som kontaktyta till samfundsledningarna i de fyra kyrkofamiljerna. Arbetet med att ta fram riktlin-
jer slutfördes under 2009. Nu finns ”Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och fängelser” att ladda ner 
både på SKR:s hemsida och på Krimnet. En översättning till engelska finns även. Dessutom uppdaterades 
och omarbetades ”Rekommendationer för besöksgrupper inom Kriminalvården” år 2009. Under perioden 
har SKR fortsatt med att annonsera ut större pastors/diakontjänster för frikyrkofamiljen på häktena och 
anstalterna i storstadsregionerna.  Och under år 2010 annonserades ett stort antal tjänster ut, med mycket 
lyckat resultat. Rekryteringsprocessen formaliserades med kravprofil, intervjuguide och information till 
församlingarna. Dessutom deltog konsulenterna, personalsekreteraren, företrädare för Kriminalvården och 
andra personer, i intervjuerna.   

Regionalt
Verksamheten har präglats av en satsning på att aktivt stötta NAV-arbetet inom kriminalvårdens regio-
ner. Det har bland annat skett genom att olika möten på regional nivå prioriterats och att en satsning på 
Krimnet (Kriminalvårdens interna nät) inletts. Flera större regionala sammanträden där NAV-medarbe-
tarna mött kriminalvårdschefer och regionchefer förutom stiftssamordnare, har ägt rum. Under 2010 har 
sammanträden med ladets samtliga NAV- samordnare inom Kriminalvården, handläggarna på Kriminal-
vårdens huvudkontor och NAV- konsulenterna ägt rum.  En inte oväsentlig del av arbetet under 2009 0ch 
2010 har varit att försöka få till stånd lokala avtal mellan Kriminalvården och församlingarna som ser mer 
lika ut i hela landet. Under hösten 2010 sjösattes så ett avtal, som förhoppningsvis tydliggör och underlät-
tar NAV- verksamheten. I linje med detta har även ”Förordnandeblanketten” omarbetats. Handläggaren 
vid Huvudkontoret i Norrköping Per Åke Ståhl, gick under våren i pension och efterträddes av Gunilla 
Nilsson och Helena Green-Karlsson.  

Kvinnoarbete
En satsning på intagna och häktade kvinnor har under hösten 2010 avslutats.  Utgångspunkten är en 
försöksverksamhet inom kriminalvården riktad till kvinnor som varit utsatta för människohandel eller 
befunnit sig i prostitution. Vid möten/utbildningsdagar för NAV-medarbetare som arbetar på kvinnoan-
stalter och häkten har konsulenterna varit medarrangerande. I linje med denna satsning är även satsningen 
på klosterverksamhet för långtidsdömda kvinnor i lokalerna för reträttverksamheten på Kumla.

Kloster- och retreatverksamheten
Boel-Marie Lennartsdotter är fortsatt ansvarig vägledare på Kumla. Och som tidigare är SKR tillsammans 
med vägledaren ansvarig för rekrytering, planering och innehåll för reträttverksamheten. Referensgruppen 
för Kriminalvårdens samlade retreatverksamhet, där en av konsulenterna tillsammans med SKR:s general-
sekreterare ingår, har haft ett flertal sammanträden under 2010.  Dessutom har ett studiebesök till Halden 
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Fengsel i Norge genomförts. En tvådagars utbildning för Kriminalvår-
dens personal genomfördes under hösten av en av konsulenterna och 
den andliga vägledaren på Kumla.

Besöksgrupperna
I november 2009 ägde en besöksgruppskonferens rum på Lidingö 
Folkhögskola. Där presenterades de reviderade rekommendationerna 
för besöksgrupperna. Från Kriminalvården deltog Per Åke Ståhl som 
föreläsare och Håkan Lingblom från Region Mitts stab. Besöksgrup-
perna har även fått stöd i form av utbildning, besök och bidrag. Under 
perioden har rutinerna för besöksgruppsredovisningen setts över.

Utbildning och fortbildning 
Under år 2010 genomfördes etikutbildning i en utbildningsserie för 
Kriminalvårdens samtliga sjuksköterskor av en av konsulenterna. 
Under både år 2009 och 2010 hade en av konsulenterna ett utbild-
ningspass för läkarna inom Kriminalvården.  En av konsulenterna har 
ansvar för de kurser som bedrivs inom NAV:s regi på Anstalten Gruv-
berget, konsulenten är även själv aktiv under en av perioderna.   
Övrig kompetensutveckling och utbildning: Grundkursen för nya 
NAV-medarbetare ägde rum den 3-7maj 2010, där deltog 10 personer. 
(År 2009 deltog 14 personer den 25-29 maj). Föreläsningarna och 
seminarierna höll sedvanlig hög standard. Bland föreläsarna fanns pro-
fessor Carl-Reinhold Bråkenhielm, överläkare Lars-Håkan Nilsson och 
Per Åke Ståhl. På samma plats, hos Birgittasystrarna i Vadstena hölls 
den 20-24 september 2010 fördjupningskursen med 14 deltagare. (År 
2009 deltog 7 personer den 14-18 september). Docent Erik Blennberger, chefen för centrala klientärenden 
vid kriminalvårdens huvudkontor Milan Bobic och överläkare Lars-Håkan Nilsson var en del av de som 
föreläste. Dessutom var grupperna på studiebesök på anstalten Skänninge. 

IPCA
En av konsulenterna har deltagit i IPCA Europas styrelsearbete. Under våren 
2009 ägde sammanträdet rum i Rumänien, där bland annat flera officiella besök 
ägde rum både hos olika departement, hos den ortodoxa kyrkan och fängelsebe-
sök. På hösten 2009 var det även styrelsesammanträde och en konferens i Wien. 
Under våren 2010 ägde sammanträdet rum i Rumänien. Styrelsen togs emot 
företrädare för ortodoxa kyrkan och styrelsen föreläste även under en konferens 
på universitetet i Sibiu. I augusti hade även styrelsen ett sammanträde hos Birgit-
tasystrarna i Djursholm. 
   Arbetet med att stötta IPCA World-Wide och Birgitta Winbergs ordförande-
skap har pågått under perioden och övergick i en intensiv och mycket resurskrä-
vande fas före och under konferensen i augusti 2010. En mycket viktig insats 
gjordes under konferensen av SiK- medlemmar och andra frivilliga från kyrkor, 
samfund och Kriminalvården. (Se vidare under IPCA:s berättelse). 

Övrigt  
Under våren 2010 släpptes boken ” Vägen in – Om andlig vård i Kriminalvården”, 
redaktör Peter Carlsson. 

Susanne Rodmar
Konsulent för den andliga 
vården i Kriminalvården
Pastor i Svenska Missions-
kyrkan

Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen i 
stort – har påverkat ert arbetsområde mest 
under perioden?
Riktlinjerna för NAV-arbetet som antogs av SKR 2009 
har haft stort inflytande.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ert arbetsområde är ni mest nöjda 
med?
Att boken Vägen in gavs 
ut och genomförandet av 
IPCA - konferensen

Margareta Säfwenberg
Konsulent för den andliga 
vården i Kriminalvården
Präst i Svenska Kyrkan

Den 2 juni släpptes boken 
Vägen in - Om andlig vård i 
Kriminalvården. ”Boksläppet” 
ägde rum i Kriminalvårdens 
historiska samlingar vid huvud-
kontoret i Norrköping. Bland 
de medverkande fanns Krimi-
nalvårdens generaldirektör Lars 
Nylén och SKR:s generalsekre-
terare Sven-Bernhard Fast
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Arbetet med Storanstaltsprojektet och det däri ingående normeringsarbetet som gäller NAV avslutades. 
Dock ligger själva projektet på is.

Ordförande Annwor Haglund i Själavårdare i Kriminalvården (SiK) har företrätt SiK:s intressen i Styr-
gruppen. SiK hade en konferens i Falköping under oktober 2009. Där föreläste professor emeritus Anders 
Piltz och professor Henrik Anckarsäter.  
   En av konsulenterna sitter med i styrgruppen för Visionsrummet.  
Erfarenhetsutbyten och planering inför gemensamma utbildningsdagar har fortgått med övriga inom grup-
pen ”institutionssjälavården”.

Projekt: IPCA, International Prison 
Chaplains’ Association
IPCA avslutas som projekt i Sveriges Kristna Råd i och med utgången av 2010, men lever vidare som världsor-
ganisation för fängelsesjälavårdare i hela världen. Antalet medlemmar är nu nära 3000, utspridda i världens sex 
kontinenter. Fler nationella enheter har bildats och den regionala gemenskapen har stärkts. 25 år har gått sedan 
IPCA grundades i Bossey 1985. Arbetet har genomgått olika faser och allt fler har fått kännedom om IPCA. 
Många fängelsesjälavårdare arbetar ensamma, i utvecklingsländer ofta under svåra förhållanden och med skif-
tande stöd från kyrkor och församlingar. Erbjudandet till dessa att ingå i ett världsvitt nätverk har accepterats 
med både glädje och lättnad. För många har det också inneburit vidgade vyer genom nya kontakter mellan olika 
länder. 

Forgotten People
2009-2010 har präglats av världskonferensen i Stockholm 20-25 augusti 2010. Konferenstema var Forgot-
ten People, det glömda folket, som kan vara de som arbetar innanför murarna, de som dömts till frihetsbe-
rövande, deras familjer och brottsoffer. Temat belystes på olika sätt av huvudtalare och workshopledare. 

Konferensförberedelserna som påbörjades redan under 2006-2007, accelererade kraftigt under 2009 
för att kulminera 2010. Planering av program, bokning av huvudtalare och workshopledare, detaljbokning 
av lokaler, överenskommelser med musikledare och studieförbund, produktion av konferensinbjudan och 
utskick av densamma till fängelsesjälavårdare i hela världen. 

Kaos bor granne med Gud och det perfekta är det bästas värsta fiende – med de två begreppen som 
trygg bas för konferenskommittén välkomnades ca 300 deltagare från 69 länder till Clarion Hotel den 20 
augusti. Utvärderingarna efter konferensen visade att de allra flesta var mycket nöjda med det allra mesta! 
Deltagarna upplevde mer av Gud än av kaos, och inte var allt perfekt, men det blev en väldigt bra konfe-
rens. En stor grupp svenska volontärer under ledning av Annwor Haglund, ordförande i SiK, Själavårdare i 
Kriminalvården, gjorde en ovärderlig insats under konferensen.

Ett smolk i glädjebägaren var det stora antalet afrikanska delegater som uteblev pga. nekat visum för 
inresa i Sverige. Tillsammans med deltagare som uteblev utan att meddela förhinder saknades ett hundratal 
av dem som anmält sig. 

Ledarskifte 
Birgitta Winberg avtackades för sin insats som ordförande i IPCA under fem år. Till ny ordförande valdes 
Dwight Cuff, Kanada, styrelseledamot sedan 1992 och vice ordförande sedan 1995. Tre ledamöter från 
den senaste styrelsen kandiderade och omvaldes för ytterligare fem år. Att representera Europa utsågs 
Martin Faber, Tyskland, och Doris Bernhardson, Sverige. Representanter för flera av SKR:s medlemskyrkor 
medverkade i förbönsakten för det nya ledarskapet i en ekumenisk gudstjänst i Storkyrkan. 
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Jubileum
I konferensen firades IPCA’s 25årsjubileum med ballonger, serpentiner och sång, men framför allt med 
en presentation i ord och bild av Pekka Viirre från Helsingfors, den lutherska präst som drabbades av en 
vision och vars idoga arbete ledde fram till att IPCA bildades 1985. 

En minnesstund hölls för IPCA’s två första ordföranden, Peter Rassow, Tyskland, och Alan Duce, Eng-
land, som båda avlidit sedan förra världskonferensen. 

Böndag
En årligen återkommande världsböndag för fängelsearbete initierades av 
styrelsen under 2008, och firades första gången 2009 med ett material som 
beretts av IPCA Afrika. Materialet publicerades på hemsidan och skickades 
med E-post till alla medlemmar. Reaktionen var positiv med många häls-
ningar från när och fjärran, med rapporter om hur man firat böndagen. 

2010 firades böndagen i konferensen, detta år med ett material från 
IPCA Europa. 

Böndagen firas alltid den 25 augusti, oavsett veckodag, då det är IPCA’s 
födelsedag. Jesper Neve, medlem i Rissnekyrkan, Sundbyberg har målat en 
ikon till IPCA, föreställande Petrus’ befrielse från fängelse, som böndagens 
speciella symbol. 

Konsultativ status i FN
Ansökan om NGO-status i FN nådde nästan fram till målet under 2010, 
men pga. många ansökningar tas beslut först under 2011. 
 
www.ipcaworldwide.org
Hemsidan har under hela projektperioden varit en viktig kanal för in-
formation om IPCA och de flesta nyanmälningar till medlemskap görs 
online, liksom även de flesta konferensanmälningar gjordes via hemsidan. 
Olika försök att få en interaktiv kommunikation via hemsidan har dock 
inte lyckats. 

Framtid
IPCA-kontoret flyttades handgripligen till Vancouver, Kanada, i december 2010, där Faith Auton Cuff på 
ideell basis tar över ansvaret för administrationen som assistent till Dwight Cuff. Styrelsemöten kommer 
av ekonomiska och praktiska skäl främst att ske virtuellt med hjälp av Skype. Större betoning ska läggas på 
regionernas arbete och nätverkande mellan olika regioner och länder. Preliminärt kan nästa världskonferens 
bli i Australien 2015. 

Så ser IPCA med tillförsikt fram emot nästa 25-årsperiod. 

Doris Bernhardson
Projektledare IPCA
Pastor i Svenska Baptist-
samfundet

Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen 
i stort – har påverkat 
ditt arbetsområde 
mest under perioden?

Sveriges allt mer restriktiva förhållningssätt till, ibland 
misstänksamhet mot, besökare från andra länder 
innebar att ca 50 personer nekades visum för inresa i 
Sverige och deltagande i IPCA-konferensen. 

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?

Världskonferensen i augusti 2010 med 320 deltagare 
från 69 länder. Den fantastiska volontärsinsatsen från 
svenska NAV-medarbetare och all positiv respons från 
konferensdeltagarna gav guldkant till varje arbetad 
timme. 
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ten till retreater på Kumla. Dessutom har en 
personalutbildning för kriminalvårdspersonal, i 
samarbete med SKR, påbörjats. I den ingår att 
personalen får vara i tystnad en del av tiden, för 
att få erfarenhet av vad som sker i en retreat. 

IPCA-konferensen
I augusti 2010 ägde den världsvida IPCA-konfe-
rensen för fängelsesjälavårdare rum i Stockholm. 
Det var hög kvalitet på föreläsare och workshop-
ledare. Konferensen var mycket uppskattad av 
deltagarna. En annan uppskattad konferens var 
Själavårdare i Kriminalvården:s (SiK) konferens 
hösten 2009. Konferenserna är väsentlig kompe-
tensutvecklingstillfällen för fängelsesjälavårdarna, 
men även viktiga mötesplatser för att reflektera 
kring arbetet på häkten och anstalter. 

Utbildning inåt och utåt
Till SKR:s ansvar hör att varje år anordna två 
kursveckor för alla själavårdare som arbetar inom 
kriminalvården. En grundkurs för de nya hålls 
varje maj och en fördjupningskurs i september. 
Båda kurserna äger rum hos Birgittasystrarna i 
Vadstena.  Kurserna har föreläsare från olika håll, 
exempelvis universitet och högskolor och Krimi-
nalvården. Kurserna förändras och utvecklas efter 
behoven. Och även de är viktiga mötesplatser för 
erfarenhetsutbyte. 

SKR:s konsulenter har under perioden varit 
involverade inom många olika områden. Här bara 
ett litet axplock: Föreläsningar för kriminalvår-
dens sjuksköterskor och läkare, för kriminalvår-
dare och församlingsanställda. Information vid 
kriminalvårdens regionala samlingar och i försam-
lingar. SKR sitter i styrgruppen för Visionsrum-
men inom Kriminalvården. En av Konsulenterna 
har suttit med i det så kallade Storanstaltpro-
jektet. NAV har ansvar för 3 kurser på anstalten 
Gruvberget, där NAV- medarbetare leder kurserna 
och en av konsulenterna är med och leder en 
kurs. SKR har även anordnat en konferens för 
besöksgrupperna under hösten 2009.

Där finns en av startpunkterna för kyrkors och 
samfunds viktiga arbete på anstalter och häkten. 
Ett arbete som utförs utan att kunna bli syn-
ligt för så många människor, men som många 
gånger kan vara livsstöttande för de som häktats, 
är fängslade eller arbetar inom kriminalvården. 
Och ett arbete som konkret synliggör evangeliets 
budskap, ett trovärdighetsarbete för kyrkor och 
samfund.

De speciella omständigheterna
Den andliga vården inom Kriminalvården sker 
i en mycket speciell kontext. Arbetet bedrivs 
ekumenisk och interreligöst, i ett strängt reglerat 
system inom en statlig myndighet. Den enskilde 
själavårdaren har ett svårt, ofta ensamt och utsatt 
arbete.

Kring de så kallade NAV-medarbetarna har 
ett stöttande system byggts upp. Ett system som 
hela tiden utvecklas och förändras, beroende på 
den ständigt förändrade situationen. SKR har ett 
samordningsansvar och en utvecklingsfunktion. 
Det sker i samarbete med bland andra handläg-
garna på kriminalvårdens huvudkontor i Norr-
köping och med de regionala NAV-samordnarna 
inom kriminalvårdens regioner. Strukturen med 
regionala samordare är en av nyheterna under 
perioden. 

Skrifter och retreater
År 2009 antog SKR ” Riktlinjer för kyrkornas 
arbete på häkten och fängelser”. 2010 kom boken 
”Vägen in – om andlig vård i Kriminalvården”, 
med riktlinjerna som bilaga. Boken används inom 
utbildningar, i kriminalvården, i besöksgrupp-
sverksamheten och inom olika informationsområ-
den. Den fyller ett stort behov och har tagits emot 
mycket positivt.  

Under perioden har en referensgrupp för kri-
minalvårdens samlade reträttverksamhet bildats, 
där även SKR är med.  Reträttverksamheten har 
under perioden byggds ut: Klostret på anstalten 
Kumla –Anstalten Skänninge – Mariagården i 
Vadstena. Även för kvinnorna finns möjlighe-

”Jag satt i fängelse och ni besökte mig”
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Samverkan omkring institutionssjälavården
Under perioden har samarbetet inom området 
institutionssjälavård fortsatt att utvecklas. Det här 
är ett av områdena som förhoppningsvis kommer 
att utvecklas ytterligare. När det gäller framtiden 
så finns det många utvecklingsmöjligheter och 
många svårigheter. Inte minst är den framtida 
ekonomiska situationen för kyrkor och samfund 
ett orosmoln. Och här måste naturligtvis den 
ekonomiska situationen för kriminalvården vägas 
in. Men den positiva inställningen till arbetet 
på anstalter och häkten från kyrkor, samfund, 
församlingar, kriminalvården, enskilda fängelse-
själavårdare, frivilliga och organisationer borgar 
för att den gynnsamma utvecklingen fortsätter 
och förbättras.

Margareta Säfwenberg
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Ekumenik i Norden, EIN, är sedan 2008 ett program på Sveriges Kristna Råd.  
Inom EIN finns arbetsgrupper, nätverk och kommittéer som kallas EINs nätverk. Samtliga har sina rötter i 
nordiskt ekumeniskt arbete före 2008 och alla har egna styrgrupper. Med något undantag finns representanter 
för samtliga nordiska länder i dessa styrgrupper.  EIN bedriver en omfattande konferensverksamhet med bas i 
nätverken. Målgrupperna skiljer sig naturligt åt beroende på temat.
Ambitionen är dock att i varje arrangemang ha deltagare från varje nordiskt land – och om möjligt också från de 
baltiska länderna – och från så många kyrkor och samfund som möjligt. 
Ansvarig för programmet är Gunnel Borgegård.  Peter Carlsson arbetar 25% som informatör.

Faith and Order 
2008 hölls ett seminarium i Uppsala som kom att ge nytt liv och ny 
inspiration åt det nordiska ekumeniska Faith and Order-arbetet och då 
fattades också beslut om att EIN regelbundet skulle inbjuda till liknande 
seminarier.

I september 2009 hölls ett nordiskt-baltiskt Faith and Order-semina-
rium i Uppsala och ett år senare  hölls ett på Kulturcentrum Sofia utan-
för Helsingfors. I dessa seminarier medverkade dr John Gibaut, direktor 
för Kyrkornas Världsråds Commission on Faith and Order, som lägger 
stor vikt vid deltagandet i dessa. 

The Nature and Mission of the Church and Called to be the One Church 
publicerades 2009 i Nordisk Ekumenisk Skriftserie i svensk översättning 
av Gunnel Borgegård och Lennart Sjöström.

I samarbete med SKRs kärnområde Ekumenisk teologi inbjöd EIN 
till en konferens om ecklesiologi hos Birgittasystrarna i Djursholm i juni 
2010. Temat var Ansikte mot ansikte – om kyrkors samtal, självförståelse och 
gemensamma väg. 

HIV och teologi 
Kring frågor relaterade till HIV och teologi har en nordisk styrgrupp – 
med mandat från de nationella kristna råden i Norden – bildats för att 
driva ett nordiskt ekumeniskt arbete.  Styrgruppen sammanträdde vid 
två tillfällen under 2009 och vid två tillfällen under 2010. Styrgrup-
pen har lagt vikt vid internutbildning och information och planerar en 
retreat under 2011 för hiv-smittade och deras anhöriga.  

Leitourgia 
Leitourgia är ett nordiskt liturgiskt nätverk, där forskare och praktiker möts kring liturgi, språk, diakoni, 
konst och musik. Nätverkets huvudsakliga arbetsform är seminariet. Seminariegrupperna håller ämnesvis 
kontakt mellan årskonferenserna och möts i dessa till gemensamt arbete. Dessutom erbjuder årskonferen-
serna fördjupning kring särskilda temata.  Leitourgias årskonferens 2009 hölls i november på Stiftsgården 
Åkersberg kring Kult och tradition och årskonferensen 2010  hölls på Sofia Kulturcentrum kring Mötet 
mellan östlig och västlig kyrkotradition, likaledes i november.   

Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK) 
Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté bildades 1990 som ett nordiskt svar på Kyrkornas Världsråds Ecu-
menical Decade – Churches in Solidarity with Women. NEKK har till uppgift att stärka kvinnors roll i 

Program: Ekumenik i Norden

Gunnel Borgegård
Teologisk sekreterare

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i 
stort – har påverkat ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Religionsdialog och ekumenik bryts allt oftare mot 
varandra och det är angeläget att inse att ekumenik är 
förtroendeskapande.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Det nordiska ekumeniska Faith and Order-
arbetet,arbetet med kyrkorättsfrågor, där för första 
gången engagemanget från Färöarna var starkt
och den stora kvinnokonferensen i Norge.



33

kyrka och samhälle, arbeta mot våld, könsdiskriminering och ekonomisk orättvisa. NEKK inbjöd i samar-
bete med Kvinnor i Svenska kyrkan till en konferens i Uppsala i januari 2009 kring Vattnets sakrament.

NEKK arbetar också med genderfrågor i ett dialogperspektiv. I oktober 2009 
inbjöds till en konferens på Sigtunastiftelsen med temat Kvinnoliv från födelse till död, 
övergångsriter i judendom, kristendom och islam. Konferensen var ett samarrangemang 
med Sigtunastiftelsen och Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.  

I augusti 2010 inbjöd NEKK och Kirkerådet i Den norske kirke till en nordisk 
ekumenisk kvinnokonferens på Himmel&Hav utanför Stavanger. När levt liv finner 
skapande uttryck  var temat. Konferensen fick stor uppmärksamhet i norska medier. 

Styrgruppen möts regelbundet till överläggningar och informationsutbyte. 

Nätverk för etniska kyrkor - ”migrant churches” – och invandrar- och 
flyktingfrågor
Intresset för migrations- och flyktingfrågor har alltid funnits inom den nordiska 
ekumeniken med regelbundna konsultationer för ansvariga för invandrar- och flyktingfrågor i kyrkor och 
ekumeniska råd. 

Efter flera års uppehåll har arbetet fått ny fart. Nätverkets huvudsakliga uppgift är att ge information 
och kunskap mellan de nordiska kyrkornas olika organ för invandrare- och flyktingar. Nätverket står i 
kontinuerlig kontakt med Europeiska Kyrkokonferensens The Churches´ Commission for Migrants in 
Europe. 

Det nordiska ekumeniska nätverket för kyrkorätt i Norden 
Nätverket för kyrkorätt arbetar med frågor som gäller kyrka-stat, religionsfrihet och kyrkornas ställning i 
det nya Europa. 

Den konferens kring Kyrkoordning – autonomi, arbetsrätt – icke-diskriminering som skulle ha hållits på 
Färöarna i maj månad 2010 fick ställas in på grund av vulkanutbrottet på Island och störningar i flygtrafi-
ken. I stället hölls konferensen i augusti. 

Nätverket för teologisk utbildning i Norden 
Nätverket för teologisk utbildning höll 2009 en konferens kring Teologisk utbildning – kommunikation och 
kontext på Selma Lagerlöf konferenshotell i Sunne.  2010 års konferens hölls på Lärkkulla stiftsgård. Ämnet 
var Utbildning, identitet och växande.  

Porvoo Research Network (PoReNe) 
PoReNe är ett nätverk för forskning relaterad till Borgå-överenskommelsen 
med en styrgrupp som också har brittiskt deltagande. Styrgruppen har arbetat 
med att följa upp tidigare konferenser och planerar för att utveckla stödet till 
yngre nordiska och europeiska forskare. En bok med forskningsmaterial är 
under utgivning. Nästa konferens beräknas äga rum under 2011. 

Ekumeniskt Idéforum 
Den 9 – 10 maj 2010 hölls Ekumeniskt Idéforum för sjätte gången på Sigtunastiftelsen – ett samarrang-
emang mellan EIN och Sigtunastiftelsen. Ekumeniskt Idéforum hålls under ett dygn och vill lyfta fram 
ekumeniken som ett sätt att skapa förtroende och ge en plattform för kyrkor att mötas på. Temat var 
Ekumenik för förtroende. 

Charta Oecumenica

”…främja ekumenik öppenhet och samar-
bete inom kristen undervisning, teologisk 
utbildning, fortbildning och forskning…”
(Ur Charta Oecumenica, avsnitt 3)

Konferensanläggningen Himmel & Hav utanför Sta-
vanger i Norge, där 2010 års nordiska ekumeniska 
kvinnokonferens hölls
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Övrigt
För tredje gången inbjöds till en konferens om ortodox spiritualitet i Nya Va-
lamo kloster i Finland med temat Helande och hälsa i ortodox tradition. Konfe-
rensen ställdes in på grund av vulkanutbrottet på Island och kommer att hållas 
våren 2011 i stället. 

En informationsfolder med kortfattad information om EIN:s nätverk och 
bilder på kyrkor i Norden togs fram under våren 2010.

Program: Fredskulturprogramet
2009-2010 var åren då ett ekumeniskt fredsdokument arbetades fram, då Ickevåldsfonden uppmärksammade prista-
gare för sista gången och samtidigt gav ut en bok och då en ekumenisk konferens om Israel-Palestina genomfördes.

FRED – detta vill kyrkorna i Sverige
I september 2008 fattade SKR:s styrelse beslut om att ta fram en ekume-
nisk deklaration om rättvis fred. Detta är ett svenskt bidrag till finalen på 
Kyrkornas Världsråds Ickevåldsårtionde. 
En arbetsgrupp med företrädare för de lutherska, katolska, frikyrkliga och 
ortodoxa kyrkofamiljerna samt med sakkunniga från Kristna Fredsrörelsen 
och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd har under 2009-2010 på SKR:s sty-
relses uppdrag arbetat fram ett dokument som fått namnet ”FRED – Detta 
vill kyrkorna i Sverige”. 

Uppmuntran till arbete med dokumentet på lokalplanet har hittills 
främst skett genom Kyrkornas globala vecka, som under 2009-2010 haft 
temat Fred och rättvisa. 

Studieförbunden Bilda och Sensus har också involverats i arbetet och 
har gjort en studiehandledning till skriften.

Dokumentet kommer att presenteras vid avslutningen av Kyrkornas Världsråds årtionde för att övervinna 
våldet i Kingston, Jamaica i maj 2011 som ett exempel på hur kyrkorna i ett land samverkar nationellt och 
internationellt mot våld och för fred. 

Dokumentet lanserades den 21 september i ett välbesökt seminarium, där en panel bestående av Maj-Britt 
Theorin, Alice Bah Kuhnke och Mehmet Kaplan gav sina kommentarer. Dokumentet fick en hel del upp-
märksamhet i media kanske därför att det så lägligt presenterades två dagar efter riksdagsvalet.

Ickevåldsfonden - final
Under 2009 och 2010 har Ickevåldsfonden fortsatt med och avslutat sitt arbete att lyfta upp och sprida goda 
exempel för att bidra till att minska våldet i samhället. Det har gjorts genom att belöna och sprida kännedom 
om goda förebilder genom att dela ut pris till projekt och personer värda att uppmärksammas för sitt arbete 
mot våld.
Den 30 november 2009 hade Ickevåldsfonden sin årliga prisutdelning – detta år liksom året före i S:t Jacobs 
kyrka i Stockholm. Flera hundra personer kom till ceremonin, varav ca 50 (!) ungdomar från Västerås. Kören 
Immanuel Gospel stod för musiken och Karl XII visade sig från sin mer fredliga sida i en nyinspelad kortfilm, 
som också har spridits på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7WDsN_CO84Y

Ickevåldsfonden började under året använda sig av så kallade sociala medier och har förutom filmen på 
YouTube startat en Facebook-grupp och lagt upp foton på flickr.

Kyrkan vid Nya Valamo kloster, där EIN arrangerar 
konferenser omkring ortodox spiritualitet

Charta Oecumenica

”…främja demokratiseringsprocessen i 
Europa…”
”…engagerar oss för en fredsordning 
grundad på konfliktlösningar utan 
våld…”
”…fördömer allt våld mot människor, 
särskilt mot kvinnor och barn…”
(Ur Charta Oecumenica, avsnitt 8)
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2010 var Ickevåldsfondens stora finalår. Ungefär 200 personer kom till prisceremonin, som hölls i den nyrus-
tade Storkyrkan. Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd delade ut priserna, Alice Bah Kuhnke höll tal, 
fondens ordförande Jonas Jonson tackade för de år som varit och Mikael Wiehe stod för musiken. I samband 
med prisutdelningen lanserades också boken ”Ickevåld – minst 13 sätt att göra världen bättre”, som skrivits 
av journalisten Annika Persson på Ickevåldsfondens uppdrag. Både under 2009 och 2010 använde sig fonden 
av PR-byrån Springtime för att marknadsföra pristagarna och genomslaget i 
media har varit gott. Under 2010 användes också fondens Facebook-grupp 
flitigt. Ickevåldsfonden läggs ned i och med 2010 års prisutdelning och nu är 
det dags för andra att ta över stafettpinnen.

Konferensen Det förlovade landet
Den 8-9 september arrangerade Sveriges Kristna Råd en konferens under 
rubriken Det förlovade landet - en ekumenisk konferens om kyrkornas syn på 
Israel-Palestina. Tanken med konferensen var att möjliggöra ett möte mellan 
olika ståndpunkter, som skulle gå bortom stereotyper, där alla fick möjlighet 
att i ett respektfullt klimat ge uttryck för sina synsätt.  
    Det blev en konferens med ett 30-tal deltagare, som arbetade kring frågor 
som land, folk, mänskliga rättigheter/folkrätt i relation till Israel-Palestina. 
Bland deltagarna fanns bland andra teologer och folkrättsexperter. En viktig 
bakgrundsfaktor var det så kallade Kairos Palestina-dokumentet, där kyr-
korna i Jerusalem vädjar till kyrkor i hela världen att arbeta för en rättvis fred 
och ett upphörande av ockupationen av de palestinska områdena.  

Konferensen samlades kring ett uttalande i form av ett brev till Sveriges 
Kristna Råds styrelse, där man bland annat förelår SKR att sprida kännedom 
om dokumentet och att uppmana sina medlemskyrkor att ge sina gensvar, i 
ord och handling, på de palestinska kristnas vädjan.

Kairos Palestina-dokumentet med respons och studievägledning finns på 
svenska i boken Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina (red: Sune Fahlgren, 
utgiven av studieförbundet Bilda 2010).

Månadens fredstanke 
På Fredskulturprogrammets hemsida www.skr.org/fredskultur har ledamöterna i SKR:s styrelse turats om att 
skriva personliga reflektioner under rubriken Månadens fredstanke. Detta är ett sätt att involvera kyrkoföreträ-
dare direkt i Fredskulturprogrammet samt att ge en möjlighet för olika synsätt att komma fram.

Internationella böndagen för fred 21 september
Internationella böndagen för fred är ett initiativ inom ramen för Kyrkornas Världsråds årtionde för att övervin-
na våldet. Böndagen sammanfaller med FN:s internationella fredsdag 21 september - en dag som ska visa på 
det viktiga sambandet mellan mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, en dag då alla krig ska vila. 2009 firades 
nästan samtidigt den judiska högtiden Rosh Hashana och den muslimska högtiden Eid al-fitr. Sveriges Kristna 
Råd sände i detta sammanhang en fredshälsning till landets alla muslimer och judar.  
    2010 lanserades fredsdokumentet ”FRED – detta vill kyrkorna i Sverige”  på internationella böndagen för 
fred.
 
Olivkvisten i minibussen 
I mars 2009 anordnades ett Riksdagsseminarium ”Religionsmöten - en förutsättning för fredlig samexistens 
och förståelse?” i samband med en bokrelease: ”Olivkvisten i minibussen” en reseantologi från projektet 
”Andalusiska Möten” 2007.

Maria Bäcklund
Koordinator 
Fredskulturprogrammet

Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen i 
stort – har påverkat 
ditt arbetsområde mest 
under perioden?
I och med terrorattackerna den 11 september och 
det därpå följande ”kriget mot terrorismen” har 
vi sett en ökande polarisering i samhället mellan 
”vi” och ”dom”. Risken är stor för att stereotyper 
och fördomar frodas i rädslans spår och inte sällan 
anklagas ”religionen” för att vara grund till konflikt. 
Här har kyrkorna en viktig roll att spela genom att 
både erkänna sin egen ibland våldsamma historia, men 
också, genom samverkan med andra religioner, lyfta 
fram religioners fredsskapande kraft., bland annat 
genom interreligiöst samarbete på olika nivåer.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Arbetet med det ekumeniska fredsdokumentet 
– både med resultatet och med det ekumeniska 
samarbete som vi har haft och som vi kommer att 
fortsätta med.
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Program: Kyrka-Skola 

SKR inrättade 2007 ett ekumeniskt program för kyrka – skola. Programmet startade efter fem år i projektform, 
där arbetet genom ekumenisk delegering samordnats av Sveriges Frikyrkosamråd. Programmet har sin utgångs-
punkt i den lokala verklighet där kyrkan har naturliga kopplingar till elever, personal och undervisning. Fältet där 
kyrka och skola möts är en utmaning och en möjlighet till kreativ samverkan. På många orter finns ett ekume-
niskt samarbete i skolarbetet och kyrkornas insats i skolan är omfattande. De övergripande målen för program-
met är: 
- att samordna och utveckla kyrkornas ”kyrka — skola”- arbete, 
- att ansvara för ekumeniska mötesplatser, utbildning och nätverk för kyrkornas skolarbete, 
- att bevaka utbildningsområdet 
- att ansvara för dialog med Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket och myndigheten för speci-
alpedagogik i skolpolitiska frågor och i frågor som rör relationen kyrka - skola. 
Därtill arbetar programmet aktivt med opinionsbildning i skolfrågor och utvecklar dialogen och samarbetet 
med företrädare för andra religioner och organisationer med intresse för skola och skolpolitiska frågor, både 
nationellt och internationellt.
Huvudansvarig inom SKR:s kansli:  Vikarierande handläggare i programmet har varit David Ekh. Han slutar vid 
årsskiftet 2010-11 och Doris Bernhardsson går in som ny samordnare. 

 
Programrådets möten
En rad möten, sammanträden och resor har gjort under året 2010. Programrå-
det (PKS) har mötts till åtta sammanträden under året. 

Remissarbete
Året som gått har dominerats av det intensiva remissarbetet kring religionsäm-
net i grund- respektive gymnasieskolan. I januari 2009 gav regeringen Skol-
verket i uppdrag att utarbeta förslag till nya kursplaner för samtliga skolformer 
inom den obligatoriska skolan. Skolverket redovisade regeringsuppdraget den 
30 mars 2010. 

SKR-PKS deltog vid två stycken hearingar som skolverket inbjöd till under 
2009. Under 2010 har SKR-PKS varit aktiva under hela remissprocessen 
(skriftliga synpunkter). Sveriges Kristna Råd har beretts tillfälle till att yttra sig 
(genom programrådet för kyrka-skola) över slutremisserna om Kursplaner och 
kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer och ämnet Religi-
onskunskap för grundskolan. Dessutom lämnade SKR-PKS en spontanremiss 
över slutremisserna om Kursplaner och kunskapskarv för gymnasieskolan i ämnet 
Religionskunskap.

Utöver detta har vi uppvaktat Gunilla Tjärnberg (KD) 23 mars samt Utbildningsdepartementets sak-
kunniga för frågan, den 19 april, 2010. 
 
Framtagande av antologi
Programrådet har tidigare tagit fram en grundutbildning för skolkyrkoarbete – Den blomstertid nu kom-
mer. Den har nu kompletterats med fördjupande texter kring olika aspekter av skolkyrkoarbetet. Antolo-
gin ”Den blomstertid nu kommer…fördjupande texter (red. Ekman Peter, Ekh David, 2010), fyller flera 
behov. En viktig funktion är att erbjuda ett material som hjälper till med reflektionen från kyrkornas sida 
när det gäller motiv och syfte med skolkontakter. 

Dessa bokprojekt är en del i programrådets strävan att stärka kompetensen kring dessa frågor, öka statu-
sen på arbetet samt att synliggöra ämnesområdet.

Under 2010 utgavs antologin ”Den blomstertid nu kom-
mer...fördjupande texter”. Redaktörer var handläggaren 
för Kyrka-Skola David Ekh och programrådets ordförande 
Peter Ekman.

Bild: Peter C
arlsson
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Skolkyrkoforum 
En nationell konferens för alla skolkyrkoarbetare återkommer vart annat år - Skolkyrkoforum. 
Skolkyrkoforum 2010, ägde rum i Örnsköldsvik, 20-22 april, då drygt 250 personer från hela landet och 
från de flesta av SKR:s medlemskyrkor träffades för  tre dagars utbildning, samtal och erfarenhetsutbyte. 
Temat var ”Tillsammans – i och med skolan”

Programmet bestod av både föreläsningar och debatter. Jouko Ala-Prinkkilä och Tiina Partanen före-
läste om ”Hur bemötte kyrkan skolmassakerna i skolorna Jokela och Kauhajoki i Finland?” Bland debat-
törerna hördes skolfolk på lokal nivå. 

Under seminarierna deltog bl.a. Gunilla Bäcks, (Credo), Torgny Wirén, skolpräst i Jönköping, Ewa 
Wymark, frilansjournalist och chefredaktör för barnmagasinet just de’, Retorikkonsult Ann Järneström, 
Carina Söderlund, Studieförbundet Bilda, Eva Nordung-Byström: Prost och kyrkoherde, m fl. Nästa Skol-
kyrkoforum äger rum i Skövde 17-19 april 2012.
 
Samråd, interreligiös grupp 2010-02-08
En överläggning om de konfessionella friskolorna har, tillsammans med judiska respektive muslimska 
representanter, diskuterat frågor som: Kan vi hitta några gemensamma kvalitetskriterier som kan identifie-
ras i våra respektive konfessionsskolor och  på vilket sätt kan vi hjälpa skolverket (tillståndsgivare, samt den 
myndighet som utövar tillsyn) att förstå det viktiga med RE (Religious Education). 
 
Finland 17-18 augusti 
Ett tvådagarsbesök i Finland den 17-18 augusti innehöll besök på Kyrkostyrelsen, EVL, för diskussioner 
kring läget i Finland och de förändringar som just nu arbetas fram när det gäller religionsundervisningen 
i Finland SKR och programrådet representerades av Peter Ekman, David Ekh, Beatrice Lönnqvist, Conny 
Årlind och Ola Rikner
 
Norge 3-5 november
Deltagande på nordiskpedagogisk nätverksträff för de nordiska folkkyrkorna
SKR-PKS representerades av Peter Ekman, David Ekh och Beatrice Lönnqvist. Vi tog del av den norska 
kyrkans arbete med trosupplärningsreformen och samtalade om hur samverkan med skolan kan ta sig ut-
tryck och hitta former i en tid av religiös mångfald och pluralism. 

Nyhetsbrevet
Under året har det utkommit 4 nyhetsbrev (februari, juni, september och december) Nyhetsbrevet har fått 
en ny layout och det tillkommer ständigt nya prenumeranter.
 
Förändringar i SKR-PKS under 2010
Under året som gått har Inga Johansson slutat, på grund av att hon börjar ny tjänst. Nya i programrådet är 
Anna Rödström Nygren (Svenska kyrkan, Stockholms stift) och Beatrice Lönnqvist (Kyrkokansliet), samt 
Mikael Ivarsson (Svenska Missionskyrkan)
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Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) leds internationellt av Kyrkornas Världsråd 
(KV). Projektet startade i augusti 2002 efter en förfrågan om internationell närvaro från kyrkoledare i Jerusalem. 
Totalt sett har över 700 följeslagare tjänstgjort i området, varav 175 har varit svenskar. SKR är huvudman för 
den svenska delen av programmet (SEAPPI). Syftet med insatsen är att dämpa våld, främja respekten för folkrät-
ten samt visa solidaritet med utsatt civilbefolkning. Följeslagarna är ute i perioder om tre månader, med undan-
tag för sommarmånaderna sedan 2008, då några följeslagare är ute i fyra och en halv månad. Under perioden har 
4 svenska följeslagare varit ute i 4,5 månaders. 
Projektsekreterarna Joanna Lilja, Johanna Wassholm och Karin Hallin har under perioden ansvarat för verk-
samheten, tillsammans med en styrgrupp med representanter från tolv kyrkor och organisationer. Karin Hallin 
var tjänstledig under två månader under sommaren 2010 för att arbeta på Diakonias kontor i Jerusalem. Sedan 
augusti 2009 har även Johanna Olaison arbetat 50 % som informationssamordnare för SEAPPI. 
Ella-Britt Eriksson var ordförande för styrgruppen under perioden januari 2009 – oktober 2010. Därefter var 
Bernt Jonsson tillförordnad ordförande fram tills Göran Rask valdes till ordförande under styrgruppsmötet 
den andra december 2010. Mats Svensson var kontrakterad under våren 2009, för att arbeta i Jerusalem med 
ansökningsförfarandet via den så kallade Consolidated Appeals Process (CAP) i Jerusalem. Från hösten 2009 har 
EAPPIs lokala kontor i Jerusalem, tillsammans med SEAPPI-kansliet, fortsatt detta arbete.

Verksamheten under 2009 – 2010
SKR har under perioden skickat ut totalt 58 svenska följeslagare i åldrarna 25-68 år i tio grupper. Många 
av följeslagarna har anknytning till någon av de samfund och organisationer som står bakom programmet. 
Följeslagarna har varit placerade i Jerusalem, Betlehem, Hebron, Tulkarem, Jayyous och Yanoun.

SEAPPI har under perioden haft fyra omfattande rekryteringsprocesser, då man sökt följeslagare. Re-
kryteringarna har följts av en nio dagar lång utbildning.

Under perioden har åtta grupper av ekumeniska följeslagare kommit hem till Sverige efter tjänstföring 
i fält, fyra per år. Varje grupps återkomst har följts upp med så kallade hemkomstdagar. Under dessa dagar 
har man arbetat med utvärdering, debriefing och förberedelser inför följeslagarnas informationsarbete. 

Följeslagarna har under sin tid i fält skrivit texter utifrån sina upplevelser. Dessa har ofta publicerats i 
samfunds- och lokalpress, men också i rikspress. Ett urval av texterna går att finna på hemsidan: www.skr.
org/foljeslagare. Väl hemma har följeslagarna bland annat besökt församlingar, organisationer och universi-
tet för att berätta om sina erfarenheter och visa bilder. 

Consolidated Appeals Process (CAP) 
Efter direktiv från Sida (finansiär för SEAPPI), kan SKR sedan 2007 inte längre söka medel direkt från 
Sida utan måste ansöka via CAP i Jerusalem. CAP är ett sätt att samordna allt humanitärt arbete i ett 
konfliktområde och leds av FN-organet UNOCHA. Ansökan för 2009 lämnades in till CAP i början av 
oktober 2008 och en fullständig ansökan lämnades till Sida i slutet av november 2008. CAPen lanserades 
internationellt i mitten av januari 2009 och SKR fick i februari 2009 besked om att ansökan beviljats, 
dock med lägre budget än vad som sökts. 

Under hösten 2009 följde man samma procedur med ansökan för 2010, med stöd av EAPPIs lokala 
kontor i Jerusalem. Besked från Sida kom inte förrän i slutet av april 2010 och pengarna inte förrän i slutet 
av maj, vilket skapade en del finansiella problem för projektet, framför allt för vår Sydafrikanska partner. 

Under hösten 2010 följde vi samma ansökningsprocedur via CAPen i Jerusalem. Under hösten 2010 
fick vi indikationer på att vi kommer att få kraftigt minskade anslag från Sida (ca 11-33%), men strax före 
jul 2010 fick vi preliminärt besked att vi endast får något (ca 11%) minskar anslag för 2011. 

Projekt: Ekumeniska följeslagarprogrammet 
  i Palestina och Israel
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Samarbete med Sydafrikas Kristna Råd
Samarbetet med Sydafrikas Kristna Råd (South African Council 
of Churches - SACC) har fortsatt under perioden. Canon Luke 
Pato var ansvarig för verksamheten i Sydafrika fram till december 
2009. Därefter har Duduzile Masango tagit över ansvaret. SACC 
har under 2009-2010 skickat ut 18 följeslagare till Israel och 
Palestina, 9 per år i sex olika grupper. Deras erfarenheter av kon-
flikt och försoning är värdefulla i arbetet som följeslagare. Under 
2009-2010 har SEAPPI och SACC tillsammans arbetat med att 
förbättra rekrytering och utbildning av följeslagare i Sydafrika. 
Joanna Lilja har under perioden besökt Sydafrika fyra gånger för 
att tillsammans med SACC arbeta med att bygga upp program-
met på ett bra sätt. 

Material
Under 2009-2010 har inget nytt informationsmaterial tagits 
fram, utan befintligt material (folder, Med våra egna ögon, Hin-
der för fred och plansch) har fortsatt att distribueras. SEAPPI har 
även ett elektroniskt nyhetsbrev som kommer ut 10-12 gånger 
om året. Allt material och nyhetsbrevet kan beställas på hemsi-
dan, förutom Med våra egna ögon som nu tagit slut. Under 2010 
har arbete påbörjats för att ta fram en ny uppdaterad Med våra 
egna ögon.  

Karin Hallin
Projektsekreterare 
Ekumeniska 
följeslagarprogrammet

Joanna Lilja
Projektsekreterare 
Ekumeniska 
följeslagarprogrammet

Johanna Wassholm
Projektsekreterare 
Ekumeniska 
följeslagarprogrammet

Johanna Olaison
IIormatör
Ekumeniska 
följeslagarprogrammet 
(och Kyrkornas globala vecka
 
Vilka förändringar i omvärlden – 
i SKR:s medlemskyrkor eller i 
samhället och världen i stort – 
har påverkat ert arbetsområde 
mest under perioden?
Det förvärrade läget i östra Jerusalem har påverkat följeslagar-
nas arbete på plats. Det stora antalet husrivningar och vräk-
ningar som skett under de senaste två åren, samt det ökande 
antalet bosättare och bosättningar i och runt Jerusalem, har 
kraftigt påverkat människors möjlighet till trygghet.

Vad av arrangemang eller annat som genomförts inom 
ert arbetsområde är ni mest nöjda med?
Under perioden har SKR skickat 58 mycket kompetenta, intres-
serade och dedikerade personer som följeslagare till arbetet i 
Israel och Palestina. Dessa personer har på olika sätt bidragit 
till att förbättra situationen för många människor på plats.
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Under de senaste åren har Kyrkornas globala vecka vuxit i omfattning; fler och fler känner till och väljer att göra 
aktiviteter i samband med globala veckan. Över 1000 församlingar och ca 70 000 personer engagerar sig årligen 
i aktiviteter och gudstjänster under globala veckan. 2009 och 2010 var temat Skapelsefred med fokus på orsaker 
till konflikt. Särskilt uppmärksammades 2010 års fokus på vapenhandel. Aldrig tidigare har vi haft så många inrap-
porterade arrangemang på vår hemsida eller pressklipp från lokaltidningar om aktiviteter under globala veckan.
Ansvariga för projektet har varit Sofia Walan, projektsekreterare, och Johanna Olaison, informatör. (Jacob Ris-
berg vikarierade som informatör till mars 2009).

Kyrkornas globala vecka är ett informationsprojekt som finansieras 
genom bidrag från Sida via Svenska missionsrådet, samt delvis genom 
Folke Bernadotte Akademin. Under veckan vill SKR uppmuntra lokala 
kyrkor och församlingar att arrangera olika aktiviteter med fokus på 
globala rättvisefrågor. Tack vare ett gemensamt tillfälle då kyrkorna 
ekumeniskt – samtidigt och tillsammans – uppmärksammar frågan kan 
den få ett större genomslag.  

Under första halvåret 2009 arbetade Johanna Olaison som vika-
rierande projektsekreterare. Efter sommaren kom Sofia Walan tillbaka 
till tjänsten som projektsekreterare och Johanna Olaison påbörjade då 
en tjänst som informationssamordnare för Kyrkornas globala vecka 
och SEAPPI. Från och med början av hösten 2008 är SKR tillsam-
mans med Svenska Missionsrådet gemensamt huvudmän för Kyrkornas 
globala vecka. Övriga arrangörer är Studieförbundet Bilda, Diakonia, 
Kristna Freds, PMU Interlife, Sensus Studieförbund och Rättvisenät-
verket SPEAK. 

Skapelsefred
Kyrkornas globala vecka firas veckan fram till Domsöndagen och gick 
2009 under rubriken ”Skapelsefred – Rättvisa Resurser”, med fokus 
på ekonomiska drivkrafter till konflikter och med särskilt fokus på 
resursutvinning och dess koppling till konflikter. 2010 var temat ”Ska-
pelsefred byggs inte med vapen” om hur vi kan skapa hållbar och rättvis 
utveckling i världen utan vapen. 

Aktiviteter
Under 2009 genomfördes en kampanj för fredliga mobiler, vars syfte 
var att uppmärksamma allmänheten på de kopplingar som finns mellan 
gruvdrift och konflikt. Särskilt tydligt är detta i Demokratiska Repu-
bliken Kongo som plågats av ett extremt blodigt inbördeskrig och där 
utvinningen av metaller och mineraler till mobiltelefontillverkning 
finansierar de stridande parterna. I samband med kampanjen publi-
cerades debattartiklar i 5 större lokaltidningar samt tidningen Dagen. 
2009 gästades också globala veckan av Fader Sterlin från Colombia 
som arbetar med människorättsfrågor i den fattiga och utsatta delstaten 
Chocó. Fader Sterlin deltog i över 16 arrangemang och träffade både 
UD-tjänstemän, församlingsbor i Huskvarna och elever på Helsjöns 
folkhögskola i Halland. Han blev också intervjuad för sex olika tid-
ningar. 

Projekt: Kyrkornas globala vecka

Sofia Walan
Projektsekreterare 
Kyrkornas globala vecka

 Johanna Olaison
                              Informatör
   Kyrkornas globala vecka
                (och Ekumeniska 
                                            följeslagarprogrammet)

 
   Vilka förändringar  
   i omvärlden – i SKR:s  
   medlemskyrkor eller 
i samhället och världen i stort – har påverkat 
ert arbetsområde mest under perioden?
Självklart är det många globala förändringar som på-
verkat SKRs internationella arbete, men jag väljer ändå 
framförallt två förändringar. Den första är en negativ 
förändring och handlar om den enorma ökningen av 
vapenförsäljning i världen, där Sverige trots finanskris 
och hård reglering varje år slår rekord i vapenförsälj-
ning. Den andra förändringen är mer positiv och hand-
lar om hur facebook, twitter och andra sociala medier 
har förbättrat  kommunikationen och möjligheten att 
dela information med våra målgrupper.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Många lokala arrangemang under globala veckan 2009 
och 2010 har varit nyskapande och ambitiösa. Men ska 
jag lyfta fram ett så blir det seminariet om Korruption 
och vapenhandel som vi höll under globala veckan 
2010. Det var en intressant blandning av journalister, 
akademiker, internationella gäster och politiker som 
föreläste och i publiken fanns allt från studenter, akti-
vister, media tjänstemän, präster och pastorer.
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2010 gjordes två kampanjer ”Fondutmaningen” och ”Politikerutmaningen”. Fondutmaningen hade som 
syfte att få församlingar se över sitt sparande för att medel inte ska investeras i vapenindustrin. Politikerut-
maningen var en mejlkampanj som riktade sig till politiker i Exportkontrollrådet med en uppmaning att 
sluta tillåta att Sverige exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter.  Ca 450 personer 
valde att på några korta veckor mejla exportkontrollrådet och det skrevs om kampanjen i samfundspress 
och ett par lokala tidningar. 

Globala veckan 2010 gästades också av Justin Sylvester från Idasa, en Sydafrikanskt demokratiorganisa-
tion. Idasa har arbetat med JAS-affären till Sydafrika och dess konsekvenser för den demokratiska utveck-
lingen och fattigdomsbekämpningen i landet. 
Justin Sylvester deltog i 9 olika arrangemang under Kyrkornas globala vecka. Bland annat MR dagarna, 
Växjö universitet, samt ett större arrangemang i Storkyrkosalen som arrangerades i samarbete med Diako-
nia, Svenska Freds, Afrikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen. Vår gästs besök uppmärksammandes i 78 
tidningar, bl.a. av TT från besöket på Saab i Linköping. 

Merparten av arrangemangen under Kyrkornas globala vecka arrangeras av församlingar och lokala ekume-
niska råd runt om i landet. Under 2009 genomfördes bland annat barnkonsert med skapelsegung i Val-
lentuna, tipspromenad på torget i Skillingaryd, gudstjänst med mobilen i centrum i Trollhättan, seminariet 
”Konfliktfyllda mobiler” i Skärholmen och ekumeniska gudstjänster i bland annat Örebro, Skara, Sunnanå 
och Nässjö. Under 2010 föreläste KG Hammar om vapenexport på Borås kulturhus, Martin Smedjeback 
höll icke-våldsträningar på ett flertal orter i Sverige. I Borlänge hölls temamässa om Skapelsefred och i 
Arvika bjöds på miljökabaré. Församlingar och ekumeniska råd blir bättre på att rapportera in sina aktivi-
teter till vår hemsida varje år, vilket är mycket glädjande. 2010 år slog vi rekord med 101 inrapporterade 
arrangemang. Totalt beräknas det genomföras ca 1000 olika arrangemang under globala veckan runt om i 
Sverige

Material
Inför årets Globala vecka har ett inspirationsmaterial tagits fram med fördjupningstexter, förslag till akti-
viteter samt andakts- och gudstjänstmaterial. Detta skickades ut till cirka 4000 församlingar tillsammans 
med ett erbjudande om att beställa ytterligare material – ett erbjudande många har hörsammat. Kyrkor-
nas globala veckas hemsida, som återfinns på adressen www.skr.org/globalaveckan, har fungerat som ett 
viktigt komplement till det tryckta materialet och innehållit en lista på föreläsare, mallar för debattartiklar, 
fördjupning i sakfrågan och mycket annat. Hemsidan har också fungerat som ett verktyg för att kommuni-
cera med lokala aktörer, som i ökande utsträckning har rapporterat in sina aktiviteter via denna. Kyrkornas 
globala vecka har ett nyhetsbrev som kommer ut cirka 7 gånger per år, anmälan görs via hemsidan.

Utvärdering
2009 genomfördes en statistisk undersökning av globala veckan som visade att det genomförts ca 1000 
arrangemang under veckan med ungefär 70 000 deltagare. 2010 gjordes en webbenkät till de som beställt 
årets material. Utvärderingen visar att målgruppen är mycket nöjda med det material som tas fram, att 
man i hög utsträckning genomför arrangemang och att det i högre och högre grad blir ekumeniska ar-
rangemang. Som önskemål om förbättring nämns en mer lättöverskådlig hemsida och att materialet ska 
komma tidigare under året.  
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Grunden för kyrkornas agerande kring frågor 
om fred och global rättvisa bottnar i den kristna 
människosynen - att alla människor har ett unikt 
och okränkbara värde, och att vi har ett ansvar 
för varandra, oavsett var på jorden vi bor. Under 
2011 och 2012 är temat för Kyrkornas globala 
vecka Över gränser och fokuserar på en av kyr-
kornas mest engagerande frågor, flyktingskap och 
migration. 

Det har gått åtta år sen SKR återuppväckte 
traditionen från Ekumeniska U-veckan genom 
Kyrkornas globala vecka. Under dessa år har för-
samlingar och kyrkor runt om i landet med stort 
engagemang lyft fram globala frågor på en mängd 
olika men väldigt inspirerande sätt. Sedan ett par 
år tillbaka står SKR och Svenska missionsrådet 
tillsammans bakom Globala veckan .

Sedan länge är de kristna kyrkorna i Sverige – och 
i världen - engagerade i flyktingfrågor på olika 
sätt. I skriften ”Skilda världar” som gavs ut av 
SKR 2009 kan man läsa: Diakoner, församlings-
assistenter, präster, pastorer och frivilliga, de som 
följer nedbrutna kvinnor till sjukhuset, tar hand 
om skräckslagna barn, köper kläder och mat till 
gömda familjer, tröstar dem när fullt uniformerade 
gränspoliser har stormat in tidigt på morgonen för 
att leta efter id-handlingar. Det var dessa erfaren-
heter av en ohållbar och inhuman situation som 
låg till grund för påskuppropet för en mer human 
flyktingpolitik 2005.  Uppropet blev Sveriges näst 
största namninsamling genom tiderna och ledde 
till en uppgörelse i Riksdagen som gav många 
gömda flyktingar en ny möjlighet att få uppe-
hållstillstånd. 

Genom Kyrkornas globala vecka 2011 vill vi lyfta 
fram kyrkors samlade erfarenhet flyktingfrågor, 
både i Sverige och internationellt.  Samtidigt vill 
vi ta vara på erfarenheter och kunskaper hos män-
niskor som lämnat sina hem för att söka ett tryg-
gare liv i Sverige. Många av SKR:s medlemskyr-
kor är idag kyrkor där medlemmar av olika skäl 
invandrat till Sverige. Vi tror att en ökad kunskap 
om orsakerna till migration och flyktingskap är 
viktig för det arbete som kyrkor, ekumeniska råd, 

Över gränser – Kyrkornas globala vecka om flyktingskap och migration

församlingar och enskilda individer i Sverige gör 
för att motverka diskriminering och främlings-
fientlighet. 

En orsak till att människor tvingas fly från sina 
hemländer är att de inte tillåts tro på vad de vill, 
eller leva i enlighet med sin tro. 70 procent av 
världens befolkning begränsas i sin religions- och 
övertygelsefrihet, av staten eller andra aktörer. 
Religionsfrihet är en av rättigheterna i FNs för-
klaring om de mänskliga rättigheterna, ändå har 
den kommit i skymundan, inte minst i Sveriges 
internationella agerande. Att människor flyr på 
grund av brott mot deras religionsfrihet beror på 
en kombination av förtryck från stater och våld 
mellan religiösa grupper. Det här påverkar olika 
grupper – bahaier, kristna, muslimer. 

Inför Kyrkornas globala vecka 2011 och 2012 
kommer ett inspirationsmaterial med teologiska 
texter, reportage från olika delar av världen, idéer 
för aktiviteter och förändring samt gudstjänst 
och andaktsmaterial. Materialet kommer finnas 
tillgängligt på vår hemsida www.skr.org/glo-
balaveckan i juni samt skickas ut till landets alla 
församlingar i augusti 2011 och 2012. Vi kom-
mer också bjuda in internationella gäster under 
globala veckan med särskilda erfarenheter från 
arbete med flyktingfrågor och migration. 2011 
samarbetar vi också för första gången med Fin-
lands ekumeniska råd, som firar globala veckans 
motsvarighet Ansvarsveckan i oktober varje år. 

Med temat Över gränser vill vi att Kyrkornas glo-
bala vecka ska bli ett tillfälle för kyrkor i Sverige 
att fördjupa sig i frågor om flyktingskap och mig-
ration och att stärka sitt arbete för alla människor 
rätt att leva i trygghet – och få möjlighet att 
utöva sina mänskliga rättigheter, såsom religi-
ons- och övertygelsefriheten. Sist men inte minst 
önskar vi att kyrkorna i Sverige genom Kyrkornas 
globala vecka ska få vara en ännu tydligare röst 
för ett öppet och välkomnande samhälle för alla 
människor. 

Sofia Walan, SKR
Viktoria Isaksson, Svenska Missionsrådet
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Kyrka för Fairtrade är en utmärkelse/diplomering, ursprungligen från Storbritannien, till församlingar som en-
gagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. För att få diplomet behöver församlingen uppfylla ett antal 
kriterier som exempelvis att de konsumerar Fairtrade-märkta varor, att de informerar om Fairtrade och rättvis 
handel i den egna verksamheten, att de samarbetar med sin lokala omgivning för att öka konsumtionen och 
engagemanget för Fairtrade. Diplomeringen bidrar till att stärka församlingarnas arbete med hållbar utveckling 
men bidrar också till ökad kunskap om livssituationen för människor i utvecklingsländer. Genom att diplome-
ringen är öppen för alla SKR:s medlemskyrkors församlingar bidrar arbetet också till ökad ekumeniskt samarbe-
te, då församlingar som diplomerats ingår i ett gemensamt nätverk med träffar, kunskapsutbyte och utbildningar. 

Kyrka för Fairtrade startades 2009 som ett pilotprojekt i samarbete 
mellan Sveriges Kristna Råd och Föreningen för Fairtrade och med 
huvudsaklig finansiering från Svenska Kyrkan. 2009 års pilotarbete 
slog väl ut och 2010 blev verksamheten ordinarie. Fortfarande kom-
mer huvudsakliga medel från Svenska kyrkan med komplettering av 
medel från Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Jon 
Bergeå som 2009 anställts att starta projektet avslutade under början av 
2010 sin tjänst. Sofia Walan och Johanna Olaison tog då över delar av 
verksamheten. Från och med augusti 2010 anställdes Eva-Maria Munck 
att arbeta med verksamheten på 30%, vilket också är verksamhetens 
totala personella behov. En styrgrupp med representanter från Svenska 
Kyrkan, Föreningen För Fairtrade, Sveriges Kristna Råd samt Missions-
kyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan är också ett aktivt stöd i 
verksamheten och Eva-Marias arbete på SKR.

Väl uppfyllda mål
Målsättningen för 2010 var att 10 nya församlingar skulle diplomeras 
till Kyrka för Fairtrade, men också att utveckla ett nätverk där försam-
lingar kan vara en hjälp och ett stöd åt varandra lokalt. Ett annat mål 
var att genomföra tre ambassadörsutbildningar utifrån det nya utbild-
ningsmaterial som togs fram inom ramen för Kyrka för Fairtrade, samt 
att engagera fler samfund i arbetet med Kyrka för Fairtrade. Resultatet 
från året blev 15 diplomerade församlingar och ett nystartat nätverk. 
Under 2010 hölls två ambassadörsutbildningar utifrån materialet och 
två nya samfund fick diplomerade församlingar under 2010: Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. 

Aktiviteter
Förutom färdigställandet av utbildningsmaterialet och deltagande vid varje 
diplomeringstillfälle har Kyrka för Fairtrade varit aktivt vid flera olika sam-
fundskonferenser, såsom Svenska Kyrkans internationella konferens Världens 
Fest i Växjö, Mission, Baptist och Metodistkyrkans årskonferens i Karlskoga 
där ungdomar i Equmenia klädde ut sig till bananer och delade ut information 
om Kyrka för Fairtrade till deltagarna. Vi har också varit aktiva under Fairtrade 
Fokuskampanjen i oktober, då i stort sett alla diplomerade församlingar deltog i 
en stor fikautmaning. Equmenia gjorde Sveriges största Fairtade-aktivitet, kallad 
”morotsmobb” i Skövde under kampanjveckorna. Dessutom skrev Föreningen 
för Fairtrades generalsekreterare Helena Markstedt och SKRs generalsekreterare 
Sven-Bernhard Fast en debattartikel i Dagen i samband med FN-dagen.

Projekt: Kyrka för Fairtrade

Eva-Maria Munck
Handläggare
Kyrka för Fairtrade

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i 
stort – har påverkat ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Församlingars påbörjade eller fortsatta berikande 
ekumeniska samarbete kring etisk konsumtion och 
rättvis handel.
Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Under 2010 blev 15 församlingar i glädjande fem sam-
fund (Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Pingst, 
Frälsningsarmén och Svenska Baptistsamfundet) Kyrka 
för Fairtrade-diplomerade. Jag hade själv den härliga 
förmånen att få diplomera två av dessa.
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Utvärdering
Under 2010 genomfördes en utvärdering av de diplomerade församlingarnas arbete under året, med fokus 
på vad diplomeringen betytt för framtiden och hur vi skulle kunna förbättra konceptet. Utvärderingen 
kommer finnas tillänglig tillsammans med en rapport från året på hemsidan från och med mars 2011.  

Projekt: Kunskap och engagemang

Projektet, som pågick från september 2009 till september 2010, hade två huvudfokus: att arrangera en pilotut-
bildning för medföljare till asylsökande eller dem som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige, och att anordna 
landseminarier, med särskilt fokus på religion, etnicitet, kulturella- och genderfrågor. 
Ansvarig för projektet var Andreas Alexandersson.

Projektet delfinansierades av Europeiska flyktingfonden III. Målgrupp för medföljardelen var framför allt 
lokalt engagerade i församlingar och organisationer. Tanken med medföljare är att de ska vara med och 
värna om att människor blir respektfullt och värdigt behandlade samt vaka över att lagar och internatio-
nella konventioner följs. Medföljaren ska kunna påtala om det förekommer fel och brister i myndigheters 
behandling av människor. 

En fyradagars medföljarutbildning med mycket kvalificerade utbildare och med knappt tio deltagare ge-
nomfördes på Birgittasystrarnas kloster i Djursholm utanför Stockholm.  

Målgrupper för landseminariedelen var jurister, Migrationsverkets personal och lokalt engagerade. Syftet 
med seminarierna var att ge djupgående och dagsaktuella analyser av situationen i de aktuella länderna 
för att bidra till bra landkunskap, framför allt till dem som använder sig av landinformation yrkesmässigt. 
Förutom föredag innehöll seminarierna fallstudier och panelsamtal. 

Tre seminarier genomfördes; ett om Etiopien (i Stockholm) och två om Kongo (Stockholm och Göteborg).
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Kansliarbetet, på Ekumeniska Centret i Sundbyberg, har skett i nära samarbete med Sveriges Kristna Råd (SKR). 
Frikyrklig samordnare för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) har under året varit Marianne Andréas. Konsulent 
för andlig vård inom hälso- och sjukvården har varit Gunnel Andreasson. Ett skifte har skett på konsulenttjäns-
ten för högskolearbetet. Elaine E Lindblom begärde från och med den 1 april 2009 tjänstledigt för att tillträda 
rektorstjänst på Karlskoga folkhögskola. Helen Florberger gick in som vikarie på 25% av heltidstjänst med 
särskilt ansvar för högskolearbetet. Tjänsten som kansliansvarig för Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO) övergick 
till Marianne Andréas. Den 1 januari 2009 överlämnades kontaktansvaret för tre nätverk till Sveriges Kristna 
Råd: Nätverket för barnkonventionen, Nätverket för Sveriges kristna Ungdomsrörelse (SKUR), och Nätverket 
för barn och familj. Detta ansvar ingick dessförinnan i Elaine E Lindbloms tjänst.  På kansliet har Inger Carnbo 
fungerat som assistent. 
Ekonomiansvaret har skötts av Hillevi Törnkvist fram till den 15 december 
då ansvaret övergick till hennes efterträdare Stina Taylor. 
 
Integrationsarbetet FSR – SKR nådde ett etappmål i och med att nya 
stadgar antogs vid årsmötet. En ny FSR-styrelse med färre ledamöter 
valdes vid årsmötet 2009. FSR:s fokus är nu samordning av institutions-
själavården och ärenden som särskilt berör frikyrkorna.

Under åren har arbetet fortsatt med att hitta samordningsstrukturer 
med Svenska kyrkan, särskilt gällande andlig vård inom hälso- och sjuk-
vården samt inom högskolan. Ett stort arbete har lagts ner på att hitta 
lösningar för det ekumeniska högskolearbetet i Stockholm. Svenska 
Baptistsamfundet, som ansvarat för 1,5 studentpastorstjänst, beslutade 
på sin årskonferens att, på grund av ekonomisk kris i samfundet, dra in 
anslaget till dessa tjänster under 2009. FSR bistod med extra anslag för 
att klara tjänsterna året ut, men från årsskiftet 09-10 finns endast 25 % 
frikyrklig högskoletjänst kvar i Stockholmsområdet.

Seminarium och workshop om statsbidragen
Under hösten 2009 förde styrelsen ingående samtal angående statsbi-
drag och uppvaktning av politiker. Det statliga bidragen som förmedlas 
via SST har under snart 15 år stått helt stilla. Det drabbar de enskilda 
trossamfunden direkt och även verksamheter som exempelvis Sjukhus-
kyrkan. Tjänsterna inom Andlig vård inom sjukvården och Universitetskyrkan vilar nu på mycket osäkra 
ekonomiska grunder. Det blir allt svårare att finna ekonomi för tjänsterna och de minskar.

Inom Kulturutskottet har under senare år bidragen ifrågasatts och förslag har rests om att de kraftigt 
skulle reduceras. Samfunden/kyrkorna, inom ramen för FSR, har sett som sitt uppdrag och ansvar att 
gestalta den kristna tron inom institutionssjälavården i ekumeniskt samarbete med andra samfund/kyrkor. 

FSR anordnade ett seminarium i mars 2010 med fokus på SST-bidragen och institutionssjälavårdens 
framtid. Där konstaterades att institutionssjälavården ligger i Kyrkans grunduppdrag och att SKR i sin 
framtidsutredning ger den prioritet. Det är viktigt att se institutionssjälavården som en helhet. En uppfölj-
ning av seminariet med SST blev ett initiativ att, tillsammans med SKR, anordna en bredare samrådsdag 
kring de statliga bidragen. För att få hjälp att utforma dagen som en workshop anlitades konsultbyrån 
JKL. Syftet var att samtala om hur berörda trossamfund inom SKR tillsammans kan arbeta för att tydligöra 
bidragens ställning, dess betydelse för olika verksamhetsgrenar, samt att lägga en strategi för uppvaktning 
av berörda myndigheter gällande statsbidragen.

Sveriges Frikyrkosamråd, FSR

Marianne Andréas
Frikyrkosamordnare
Pastor i Pingströrelsen

Vilka förändringar i 
omvärlden – i SKR:s 
medlemskyrkor eller i 
samhället och världen i 
stort – har påverkat 
ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Det faktum att en ny ministerpost inrättats med 
särskilt ansvar för och relation till trossamfunden ger 
en positiv signal om trossamfunden som en viktig 
beståndsdel i arbetet med att skapa ett gott samhälle.  

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
FSR inbjöd under våren till en seminariedag med fokus 
på det statliga stödet till trossamfunden med anledning 
av att detta inte höjts på 15 år. Under hösten arrange-
rade de fyra kyrkofamiljerna tillsammans en workshop 
omkring ”Kyrkan på den politiska dagordningen”. 
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Workshopen genomfördes den 22 oktober och där formulerades ett utkast till gemensam budskapskarta 
för att beskriva nyttan av trossamfundens arbete. Under eftermiddagen genomfördes också en mini-media-
träning. 

Den 1 december inbjöds samtliga trossamfund att sända en representant till ett möte med den nye mi-
nistern Stefan Attefall som fått trossamfundsfrågorna till sitt bord. Det var första gången alliansregeringen 
bjöd in samtliga religiösa samfund för att höra vilka frågor som var viktiga för dem.

Naturlig församlingsutveckling 
Det treåriga projektet ”Naturlig församlingsutveckling” (NFU), 2007-2009, har avslutats. Den ekume-
niska arbetsgruppen för NFU fortsätter att finnas inom ramen för FSR. Under 2009 initierade lednings-
gruppen för NFU en nysatsning med arbetsnamnet Fler Friska Församlingar (FFF), som pågår t.o.m 2011. 
Denna satsning, såväl som det reguljära NFU-arbetet, finansieras genom bidrag från FSR:s medlemssam-
fund. Frågan om ett mer permanent sätt att hanterar den ekumeniska och ekonomiska utvecklingen av 
NFU bereds till FSR:s årsmöte 2011.

Diverse
FSR har under året sammanställt en förteckning över de församlingar som är anslutna till två eller fler 
samfund och fortsätter att göra så.

Arbetet med församlingshandboken ”Praktikan” har fortsatt i nära samarbete med Nämnden för statligt 
stöd till trossamfund (SST). Herbert Sundin är redaktör för Praktikan och Inger Carnbo ansvarar för att 
uppdatera hemsidan: www.praktikan.se. 

Medlemskapet i Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har fördjupat insikt och engagemang 
omkring flyktingpolitik och integrationsfrågor. FSR har en plats i Rådgivningsbyråns styrelse och Theódo-
ros Demetriádes har innehaft platsen 2009-2010.

FSR har en styrelseplats för Sigtunastiftelsen. Lennart Molin har innehaft det platsen sedan 2004 med 
mandattid till och med 2009. Marianne Andréas övertog styrelseplatsen 1 januari 2010.

FSR har en plats i styrelsen för Stiftelsen Ansvar för Framtiden, och rätt att sända tre röstberättigade 
delegater till det årliga representantskapsmötet. Claes Waern har innehaft styrelseplatsen sedan 2009.

Sjukhuskyrkan – ett prioriterat arbetsområde
I mars 2010 lade den av SKR tillsatta framtidsgruppen fram sin slutrapport. Syftet med gruppens arbete 
var att se över SKR:s organisation och förtydliga huvudinriktningen av SKR:s verksamhet. Vid sidan av 
grundtanken med SKR – att vara en mötesplats för olika kyrkor och samfund – nämndes ett tydligt ”göra” 
i uppdraget. Det gällde samordningen av institutionssjälavården. Denna prioritering ligger i linje med 
det som uttrycks i FSR:s stadgar, som antogs i förnyad form vid årsmötet år 2009. Där anges som en av 
huvuduppgifterna för FSR ”att samordna själavård på institutioner.” 

Ett av arbetsfälten som SKR prioriterar som ett viktigt ”göra” och som faller under syftes-paragrafen i 
FSR:s stadgar är den andliga vården inom hälso- och sjukvården. Genom en mycket kompetent medar-
betarkår utav sjukhuspastorer, präster och ordenssystrar, bidrar lokala frikyrkoförsamlingar, den Katolska 
kyrkan och de ortodoxa kyrkorna med en viktig resurs på våra sjukhus, tillsammans med Svenska kyrkan. 
Arbetet de utför på sjukhusen är av stor betydelse för patienter, anhöriga och personal. Om det är vittnes-
börden många. I ett brev rörande Sjukhuskyrkan, från en administrativ direktör på ett av våra allra största 
sjukhus i landet, kan följande citeras: ”Era insatser för såväl patienter som vistas på sjukhuset och deras 
närstående som för personal är ovärderliga och uppskattas högt.” 

Samtidigt kan konstateras att det är allt svårare för många lokala sammanhang att upprätthålla dessa 
tjänster, då de statliga bidragen under många år stått på samma nivå och därmed i praktiken urholkats 
alltmer. Genom olika strategier arbetar FSR med att påtala det orimliga i de stillastående bidragen för be-
rörda myndigheter. Som ett led av detta genomfördes en uppvaktning av Kulturutskottets vice ordförande 
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Cecilia Wikström och ytterligare representanter för allianspartierna i Kulturutskottet den 1 april 2009. I 
mars 2010 hölls en seminariedag för samfundsledare och nationell ansvariga inom FSR samfunden. Dagen 
fokuserade dels på SST-bidragen och dels på institutionssjälavården i framtiden. Det blev ett konstruktivt 
samtal som följts upp på flera sätt inom FSR. När det gäller den andliga vården inom hälso- och sjukvår-
den, fick Gunnel Andréasson och hennes kollega inom Svenska kyrkan, Åsa Jonsson, mandat av SKR att 
inbjuda till en samtalsdag om Sjukhuskyrkan i framtiden. Inbjudan gick ut under senhösten 2010 och 
dagen kommer att genomföras den 16 mars 2011.

Vidgat uppdrag för Samarbetsrådet för andlig vård inom 
hälso- och sjukvården
Samarbetsrådet är ett samarbetsorgan för Svenska kyrkan, Sveriges 
Frikyrkosamråd och Stockholm Katolska stift som arbetar med frågor 
som rör den andliga vården inom hälso- och sjukvården. Hittills har 
rådet framför allt behandlat frågor inom Sjukhuskyrkans verksamhets-
fält. Kopplat till den integrationsprocess som FSR genomfört under 
senare år, har ett mål varit att lägga samman så mycket som möjligt av 
verksamhet med övriga kyrkofamiljer inom Sveriges Kristna Råd. FSR 
har under flera år haft en arbetsgrupp som arbetat med den andliga 
vården i öppenvården, AVIÖV. Denna arbetsgrupp har tillsatts av 
FSR, men Svenska kyrkan har haft två platser i arbetsgruppen och 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) har haft en adjungerad 
ledamot i gruppen. I samband med att integrationsprocessen avsluta-
des beslöts, efter samråd med övriga berörda, att inte på nytt tillsätta 
arbetsgruppen för andlig vård i öppenvård, men att uppdra åt Samar-
betsrådet att även härbärgera dessa frågor. Att göra så är naturligt, då 
frågeställningar som rör den andliga vården på sjukhus och andra insti-
tutioner ofta ligger mycket nära frågorna som rör den andliga vården i 
den öppna vården. Som en konsekvens av detta utvidgade uppdrag har 
Samarbetsrådet under år 2009 och 2010 arbetat med att förnya sina 
riktlinjer bland annat för att tydliggöra detta vidgade uppdrag. Dessa 
föreligger nu i en form som kan godkännas av samtliga berörda parter.

Kopplat till arbetet med den andliga vården i öppenvården genom-
fördes en utbildningsdag i samarbete med Korteboskolan den 25 mars 
2009. Dagen hölls på Kortebo och samlade ett 70-tal deltagare. Mål-
grupp var församlingsanställda, medlemmar i församlingarnas besöks-
grupper med flera och temat för dagen var ”Själavård i hemmiljö bland 
svårt sjuka”. Två mycket erfarna sjukhuspastorer, Nina Holgersson och Roland Svantesson, var huvudfö-
reläsare. Arbetet har även gått vidare med att tillskapa en variant av sjukhuskyrkans själavårdsutbildning 
Del 1, med inriktning på andlig vård i öppenvård. Det har under år 2010 blivit klart att Samariterhemmet 
är villiga att härbärgera kursen och ett kursledarteam har tillsatts. Inriktningen är att kursen kommer att 
starta hösten 2011. Målgruppen är präster, pastorer och diakoner i församlingstjänst, men även volontärer 
som i sina församlingar arbetar med hembesök.

Sjukhuskyrkans utbildningar
Sjukhuskyrkans utbildningsprogram har med ett undantag genomförts som planerat. Våren 2009 fullföljde 
två sjukhuspastorer sin Del 1 utbildning och en sjukhuspastor slutförde Del 2, som läsåret 2008/2009 ge-
nomfördes i Umeå. Hösten 2010 påbörjade tre sjukhuspastorer Del 1 på Fjellstedtska skolan. Två sjukhus-
pastorer var antagna till Del 2 i Göteborg, men kursen ställdes in i sista stund. Antalet antagna kursdelta-
gare var i minsta laget och när ytterligare en av dem som tackat ja till att gå kursen var tvungen att avstå på 
grund av sjukdom, sågs ingen annan utväg än att ställa in. De medarbetare som drabbades av den inställda 

Gunnel Andréasson
Konsulent för andrlig vård 
inom hälso- och sjukvården
Pastor i 
Svenska Baptistsamfundet

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i 
stort – har påverkat ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Det var mycket positivt att SKR i sin organisations-
utredning så tydligt pekar på den andliga vården på 
sjukhus, universitet, skola, fängelse och häkte som 
prioriterade områden. Dessa arbetsfält omnämns som 
tydliga ”göra” för SKR,  vid sidan om att vara en eku-
menisk mötesplats. Det ger oss råd i ryggen i arbetet 
med att stärka och utveckla arbetet.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Sveriges stod som värd för den nordiska konferensen 
för sjukhussjälavårdare i juni månad. Temat var ”Rotad 
och rörlig – om själavård i mångfaldens tid.” Konferen-
sen samlade cirka 115 deltagare från de olika nordiska 
länderna och av responser som getts vet vi att konfe-
rensen blev mycket uppskattad. 



kursen hade förtur till platserna i kommande kurs och hösten 2010 kunde dessa börja Del 2, som läsåret 
2010/2011 går i Göteborg. Liksom året innan är det tre sjukhuspastorer som går Del 1 i Uppsala läsåret 
2010-2011. 

Från frikyrkan ingår Anders Axelsson, Carl-Axel Sköldeberg, Roland Stahre, Roland Svantesson och 
Christina Wåhlin i kursledarteamen. Den 5 – 7 maj 2009 och den 26 – 28 april 2010 var samtliga kurs-
ledare samlade till kursledardagar på Marielunds stiftsgård respektive Samariterhemmet i Uppsala. Kurs-
ledardagarna innefattar fortbildningsmoment, men utgör även utvärdering av årets genomförda kurser, 
planring av kommande läsårs kurser, samt samråd och beslut om antagningar till de kommande kurserna. 
Gunnel Andréasson och Åsa Jonsson, konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården för Svenska 
kyrkan, ansvarar för kursledardagarna.

Fortbildningsdagar och nordisk konferens
2009 års Fortbildningsdagar genomfördes i Borås den 6 – 8 oktober. Temat var ”En av mina minsta.” 
Fokus var på barn i de situationer som Sjukhuskyrkans medarbetare möter dem – som patienter eller som 
nära anhörig till en patient.

Sveriges stod som värd för 2010 års nordiska konferens för sjukhussjälavårdare. Temat var ”Rotad och 
rörlig – om själavård i mångfaldens tid.” Konferensen hölls på Södra Vätterbygdens folkhögskola den 15 
– 18 juni 2010 och samlade upp mot 115 deltagare. Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan (SKAIS) 
och Frikyrkans anställda i Sjukhuskyrkan (FAS) stod som inbjudare till konferensen, men Gunnel An-
dréasson och Åsa Jonsson bar huvudansvaret i planeringsgruppen. Konferensen genomfördes under några 
mycket vackra försommardagar i Jönköping och blev mycket lyckad, vilket också deltagarnas utvärderingar 
tillstyrker. Inte minst blev Margareta Melins dagliga morgonandakter mycket uppskattade. Föredragen och 
gruppsamtalen nämndes också särkilt i utvärderingarna som uppskattade moment. Den nordiska konfe-
rensen ersatte de ordinarie Fortbildningsdagar för Sjukhuskyrkans medarbetare under år 2010. 

Den 5-6 oktober 2010 inbjöds samtliga medarbetare i Sjukhuskyrkan som relaterar till frikyrkorna, 
Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna till en ”storsamling” i Örebro. 31 personer hörsammade inbju-
dan som förutom FAS:s årsmöte även innefattade gruppsamtal och ett föredrag. Denna samling ersatte de 
regionala samlingar som medarbetarna under senare år inbjudits till vartannat år. (Under den period som 
denna verksamhetsberättelse innefattar hölls sådana regionala samlingar på Gullbrannagården den 26 – 27 
maj 2009 och på Viebäcks Folkhögskola den 1 – 2 juni 2009). Det fyller helt tydligt ett behov att ibland få 

mötas som frikyrkliga medarbetare, tillsammans med de katolska/or-
todoxa medarbetarna och det troliga är att en ny storsamling planeras 
år 2012.

Universitetskyrkan
Universitetskyrkans medarbetare skulle kunna beskrivas som moderna 
missionsarbetare i Sverige, som är ett av de mest sekulariserade länder-
na i världen. Kanske är just detta den största utmaningen för samfund 
och kyrkor att låta sig beröras och utmanas av sin egen kontext: ”inte 
där borta utan här”. Genom medarbetarna i Universitetskyrkan, såväl 
som i Sjukhuskyrkan och i Nämnden för andlig vård i kriminalvården 
(NAV), finns kyrkan närvarande med evangelium i miljöer och sam-
manhang där människor på ett eller annat sätt befinner sig i utsatthet. 
Studentpastorer och studentdiakoner befinner sig i framkanten av att 
gestalta kyrkans uppdrag och kallelse och i detta arbete krävs mod, 
kreativitet och uthållighet (ur Kartläggning och utredning av frikyr-
kornas arbete på högskola och universitet).

Helen Florberger
Vik konsulent för 
högskolefrågor
Pastor i 
Svenska Missionskyrkan

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i stort 
– har påverkat ditt arbetsområde mest under 
perioden?
De minskade ekonomiska resurserna till 
Högskolearbetet.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Att institutionssjälavården har kommit på dagordning-
en, både på den politiska och på samfundens.
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Det är Högskolekommittén som, inom ramen för FSR, ansvarar för det frikyrkliga arbetet på universitet 
och högskolor. Rådet antog ett policydokument för arbetet 2006-09-12: ”Riktlinjer för frikyrkornas arbete 
på universitet och högskola”. I detta dokument anges Högskolekommitténs uppgifter i följande punkter:

* att utarbeta och arbeta utifrån gemensamma riktlinjer
*  att samordna frikyrkornas arbete på universitet och högskola 
* att ge behörighet till studentpastorer/diakoner
*  att fördela verksamhetsbidrag till tjänsterna
* att ansvara för ett ekumeniskt utbildningsprogram tillsammans med Svenska kyrkan
*  att föra dialog och samarbeta i specifika frågor med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrå-

gor
Kyrkan på universitet och högskola har uppdraget att gestalta och förmedla det kristna evangeliet. 

Det innebär att forma och inbjuda till gemenskap. Det kristna vittnesbördet förmedlas genom dialog och 
livsnära samtal. Kyrkans tjänst på universitet och högskola behöver vara relevant utifrån samtiden, högsko-
lemiljön och studenternas behov.

Högskolekommittén har haft fyra sammanträden/år samt ett extra möte under hösten 2009 för idésam-
tal. Ulla Marie Gunner har varit ordförande i kommittén. 

Under 2009 och 2010 har 14 frikyrkliga studentpastorer och 2 studentdiakoner tjänstgjort på universi-
tets- och högskoleorter i vårt land, oftast i ett ekumeniska arbetslag. Verksamhetsberättelserna från varje ort 
berättar om ett omfattande och betydelsefullt arbete som bedrivs varje vecka på universitet och högskola. 
Högskolekommittén gav verksamhetsbidrag till respektive medarbetare efter det att årsberättelse redovisats 
för kommittén.

För medarbetare och arbetsgivare
Varje vår möts medarbetarna till samtalsdagar. År 2009 var de förlagda till Karlskoga Folkhögskola och 
2010 till Östgötagården i Rimforsa. Det är uppskattade dagar där varje medarbetarna bl.a. får möjlighet att 
dela något från sin arbetssituation. Någon/några av ledamöterna i kommittén fanns med en halvdag och 
mötte medarbetarna för samtal om verksamheten, både lokalt och nationellt.

Högskolekommittén inbjöd i januari 2009 arbetsgivarförsamlingarna till en Högskoledag. Dagen sam-
lade drygt tio deltagare och medverkade gjorde bl.a. professor Erik Amnå och Åke Göransson, ordförande i 
Arbetsgivaralliansen branschkommitté ”Trossamfund och Ekumeniska organisationer”. 

Under våren 2009 drog Svenska Baptistsamfundet in sitt stöd till 1,5 tjänst i Stockholm. Detta skulle 
innebära att Stockholm, Sveriges största studentstad, skulle bli utan frikyrklig representation under hösten. 
Högskolekommittén och kansliet, representerat av Marianne Andréas arbetade mycket med frågan både lo-
kalt och nationellt. Ett resultat av detta blev det beslut som Sveriges Frikyrkosamråd tog vid sitt sista sam-
manträde 2009 att genomföra en utredning av FSR:s högskolearbete under första delen av 2010. I mars 
2010 inbjöd FSR samfundsledarna till ett samtal kring SST samt institutionssjälavårdens framtid. Detta 
blev en viktig input i ”Kartläggning och utredning av frikyrkornas arbete på universitet och högskolor”, 
som presenterades vid FSR:s beredande årsmöte i Södertälje i maj 2010. Under hösten 2010 beslutade FSR 
att utredningen skulle slutföras genom konkreta förslag på finansiering av de lokala tjänsterna. Dessa kom-
mer att presenteras vid FSR:s första sammanträde 2011.

Högskolekommittén har konstaterat att Universitetskyrkans arbete måste synliggöras och tydliggöras i 
samfunden inom ramen för FSR, både nationellt och lokalt. Ett led i detta har varit att det producerats en 
flyer och att tröjor med logotypen har tagits fram. Detta användes när medarbetare deltog vid konferenser 
under våren/sommaren 2010 och gjorde reklam för Universitetskyrkan. Under hösten 2010 fanns Univer-
sitetskyrkan med på några samfunds hemsidor och arbetet med detta kommer att fortsätta under 2011. 
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Samarbetet med Svenska kyrkan
Högskolekommittén och Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrågor möts varje år vid två tillfällen. 
Handläggare på Kyrkokansliet är sedan hösten 2009 Inger Lise Olsen. Gemensamt har grupperna ansvar 
för grundutbildning, fortbildningsprogrammet, hemsidesportalen samt det nya nationella namnet och 
logotypen, som beslutades om i slutet av 2008. 
Det nya nationella namnet ”Universitetskyrkan” har introducerats och börjat användas av flera lokala 
arbetslag. Andra är i en process att byta. En ny uppdaterad och praktisk portal arbetades fram under senare 
delen av 2009, www.universitetskyrkan.se.

Utbildningar
En grundkurs i ekumeniskt högskolearbete med två kurstillfällen genomfördes 09/10. Grundkursen lanse-
ras som en obligatorisk kurs för alla nya medarbetare. 

Varje år genomförs också en fortbildningsvecka. 2009 hölls den i Malmö och Lund. De ekumeniska 
arbetslagen i Skåne planerade och genomförde utbildningen med humaniora som tema. I november 2010 
var det arbetslaget i Kalmar som stod som planerare och inbjudare till fortbildningsdagarna. Ett 40 tal 
medarbetare har båda åren mötts till fortbildning, samtal och gemensamma överläggningar om verksamhe-
ten. 

Det europeiska nätverket Conference of European University Chaplains (CEUC) möttes till konferens 
i Norge sommaren 2009 och i England 2010. Anette Brandt, studentpastor i Uppsala, deltog vid båda 
konferenserna som representant för Högskolekommittén.
 

Frikyrkliga forskningsrådet – FRIFO
Frikyrkliga forskningsrådet har som uppgift att stödja forskning om frikyrkornas identitet, uppgift, utveck-
ling samt roll i samhället och världen. FRIFO har två kommittéer, en för verksamhet och en för handlägg-
ning av stipendieansökningar, främst i samband med ansökningar till stiftelsen C E Wikströms minne.

Riktlinjer för stipendier
Varje år bereder FRIFO:s stipendiekommitté forskningsansökningar för C E Wikströms minnefond. Vid 
årets sista sammanträde 2009 tog FRIFO beslut om att revidera de riktlinjer som finns för beviljande av 
medel från FRIFO/C E Wikströms minne. FRIFO tog även ett beslut att de prioriterade ämnesområden 
som funnits sedan 2000 inte längre relaterar till enskilda teologiska högskolor.

Forskningsrådet
Under såväl 2009 som 2010 har FRIFO haft tre årliga sammanträden. Ordförande under 2009 har varit 
Gunilla Gunner och under 2010 Anne-Marie Morhed.
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Den ortodoxa kyrkofamiljen har under verksamhetsperioden fått två nya kyrkoledare stationerade i Sverige: 
biskop Macarie för den Rumänsk-ortodoxa kyrkan och biskop Abakir för den Koptisk-ortodoxa kyrkan. Sam-
tidigt som vi gläder oss åt två nya, unga och välutbildade biskopar som stärker och förtydligar den ortodoxa 
närvaron i Sverige, samt tydligt bejakar och stöder arbetet för kristen enhet, växer även frågan om, och i så fall 
hur, den ortodoxa jurisdiktionella mångfalden i diasporan på sikt skall kunna samordnas i en kyrklig enhet som 
överensstämmer med Kyrkans kanon och katolicitet – nämligen en ortodox biskop på ett jurisdiktionellt terri-
torium (Härvid naturligtvis med beaktning av att de ortodoxa kyrkorna ur den bysantinska och den orientaliska 
gemenskapen inte är i full kyrklig enhet med varandra). Frågan gavs hög aktualitet vid de Bysantinska Ortodoxa 
kyrkornas förkonciliära pan-ortodoxa möte i Chambesy juni 2009). Frågan skärps ytterligare genom schismer 
som uppstår i diasporan - så även i Sverige - ofta på grund av komplicerade politiska förhållanden i vissa av 
systerkyrkornas hemländer. 
Ortodox samordnare är fader Misha Jaksic.

Besök hos de ortodoxa medlemskyrkorna
Samordnaren har under året besökt ett antal ortodoxa medlemskyrkor, 
antingen vid någon av deras festdagar eller för samtal med deras före-
trädare. Huvudsyftet är att få en insikt i kyrkornas liv och arbete, samt 
att stärka relationen mellan dem och SKR.

Bilaterala dialoger
Ortodoxe samordnaren har deltagit i och haft en samordnande roll 
i den katolsk-ortodoxa dialogen, liksom i dialogen mellan Svenska 
kyrkan och Serbisk-ortodoxa kyrkan och i den ortodoxa dialogen med 
Pingströrelsen. Den senaste dialogen har fokuserat kristendomens 
rötter i judendomen (bland annat genom en studieresa till det Heliga 
Landet), samt skillnaderna i synen på skrift och tradition, något som 
säkerligen kan ha betydelse och vara av intresse även utanför den bila-
terala dialogen mellan kyrkorna. 

Föreläsningar och konferenser
Vid olika tillfällen har den ortodoxe samordnaren föreläst om och uti-
från den ortodoxa kyrkotraditionen, till exempel vid den Nordisk-bal-
tiska ekumeniska sekreterarsamlingen i Oslo, för studenter på Teolo-
giska Högskolan i Stockholm, Missionsskolan i Örebro, i församlingar 
ur olika kyrkotraditioner, inom Samarbetsrådet judar-kristna. Han har 
deltagit och talat vid olika konferenser, till exempel om palliativ vård 
och vård i livets slutskede och den Brittisk-nordisk-baltiska konferen-
sen inom ICCJ (Internationella samarbetsrådet för judar och kristna), 
samt lett seminarier och informationsmöten inom migration och 
integration, bland annat vid den interreligiösa konferensen ”Europas 
själ och hjärta”. 

Samtalsdagarna, kyrkoledardagarna, OÖKER
Ortodoxe samordnaren har varit med i planeringen och genomförandet av samtalsdagar (Svenska kyrkan 
och de ortodoxa kyrkorna) i Örebro 2009 och Stockholm 2010, samt kyrkoledardagarna i Södertälje 

Ortodoxa kyrkofamiljen

Misha Jaksic
Ortodox samordnare
Präst i Serbiska ortodoxa 
kyrkan

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i stort 
– har påverkat ditt arbetsområde mest under 
perioden?
De Ortodoxa (bysantinska) kyrkornas fjärde förkon-
ciliära pan-ortodoxa möte i Chambesy i juni 2009, 
vilket bidragit till bildandet av ett antal ortodoxa 
biskopskonferenser i diasporan. Den biskopsledda (två 
bysantinska och två orientaliska biskopar) ortodoxa 
delegationsresan till Moskva i april 2010.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Den bilaterala dialogen med pentekostalerna och 
den gemensamma studieresan till det Heliga Landet 
för studier av kristendomens judiska rötter. Det 
påbörjade samarbetet med Judiska församlingen och 
representanter för Sveriges muslimer.
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2009 (som för första gången hölls i en ortodox miljö) och Vadstena 2010. Samordnaren har även deltagit i 
planeringen och genomförandet av möten inom de Ortodoxa och österländska kyrkornas ekumeniska råd 
(OÖKER), där han bland annat som en länk till SKR under 2009 lyft frågor kring Sveriges ordförande-
skap i EU.

Arbetsgrupper och nätverk
De ortodoxa kyrkorna har genom sin samordnare och andra företrädare representerats i olika ekumeniska 
arbetsgrupper och nätverk: religionsteologi, migration och integration, mission och evangelisation, NAV 
(andlig vård i kriminalvården), fredskulturprogrammet, genderfrågor, kyrkornas opinionsgrupp kring 
EU-frågor. Kyrkofamiljen har varit representerad i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. 
Samordnaren har varit kyrkofamiljens representant i arbetsgruppen för frågor som relaterar till dokumentet 
”Charta Oecumenica”. Han har deltagit i planeringen och genomförandet av en pastoral samverkansdag 
mellan Stockholms stift och ortodoxa församlingar i Stockholm.

Under 2010 har interreligiöst samarbete inletts med Judiska församlingen i Stockholm (tradition och 
teologi) och representanter för Sveriges muslimer (integration).  

Ortodoxa referensgruppen och samarbetet med Studieförbundet Bilda/OBK
Ortodoxa referensgruppen (OREF) har haft två årliga träffar och två större utvidgade ekumeniska semina-
rier (med inbjudna direktorer/representanter för SKR:s kärnområden, samt med ledare och representanter 
för SKR, Svenska Missionsrådet, Studieförbundet Bilda, Botkyrka folkhögskola och Newmaninstitutet). 
De viktigaste frågorna som gruppen hanterat har varit frågor om ecklesiologi, det ortodoxa engagemanget 
inom ekumeniken och frågor kring EU:s utvidgning. Under 2010 har ett arbete påbörjats med bildandet 
av ett biskopligt råd för de Ortodoxa kyrkorna i Sverige (BRIOS). 

Ortodoxe samordnaren har haft ett nära samarbete med Avdelningen för ortodox bildning och kultur 
(OBK) inom Studieförbundet Bilda, bland annat med arbete inom dess presidium. Tyngdpunkten där har 
legat på planeringen av ett östkyrkligt bildningscentrum i Södertälje och grundandet av ett ettårigt orto-
doxt teologiskt seminarium (i samarbete med Botkyrka folkhögskola), som under hösten 2010 påbörjade 
sitt arbete.

Under april 2010 deltog samordnaren i en ortodox (bysantinsk-orientalisk) biskopsledd delegations-
resa till Moskva och Rysk-ortodoxa kyrkan i syfte att påbörja ett bildningssamarbete och söka stöd för ett 
stärkande av enhetssträvandena mellan de båda ortodoxa kyrkogemenskaperna.

Katolska och lutherska kyrkofamiljerna
Inom SKR finns alltså anställda samordnare för den frikyrkliga kyrkofamiljen och för den ortodoxa kyrko-
familjen, som båda består av ett flertal kyrkor. Vid SKR:s kansli finns också ekumeniska handläggare från 
de katolska och lutherska kyrkofamiljerna placerade. Dessa är dock ej anställda av SKR och deras verksam-
het redovisas inte i denna verksamhetsberättelse

Handläggare under perioden varit Åke Göransson (till mars 2009) och Magdalena Dahlborg (från mars 
2009) från den katolska kyrkofamiljen. Från den lutherska kyrkofamiljen har Cajsa Sandgren varit hand-
läggare.
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”Vi är förenade i våra hjärtan. Schismen pågår i tankevärlden. Våra hjärtans enhet är starkare och bevarar vår 
gemenskap, tills teologerna hittat ett sätt att lösa även tankens schism.”
(Abouna Antonios El-Baramousy i sitt tal till gruppen av unga ortodoxa teologer, som 2005 besökte klos-
tret Baramousy i Wadi El-Natrun i Egypten)

I ekumeniska sammanhang, internationellt som nationellt, framträder de Ortodoxa kyrkorna av bysantinsk 
och orientalisk tradition tydligt som en enad Ortodox gemenskap eller, som inom samarbetet i Sveriges 
Kristna Råd, som den Ortodoxa kyrkofamiljen. Detta trots att de bysantinska (chalcedonensiska) kyrkorna 
(den grekiska, ryska, serbiska, rumänska, med flera) och de orientaliska (för-chalcedonensiska) kyrkorna 
(den koptiska, syriska, armeniska, etiopiska, med flera) fortfarande separeras från en full kyrklig, euka-
ristisk gemenskap genom konsekvenserna av kyrkomötet i Chalcedon år 451. Kyrkomötet, som med ca 
ett halvmillennium föregick den Stora kyrkoschismen mellan öst och väst, slog en kil mellan kyrkorna i 
det Romerska riket (Rom i rikets västra och Konstantinopel i rikets östra del) och kyrkorna i Romarrikets 
utkant (såsom Alexandria). De två övriga stora kyrkocentra i dåtidens så kallade pentarki, Antiokia och 
Jerusalem, slets, praktiskt taget, mitt itu av den efter-chalcedonensiska schismen. 

Att analysera kyrkomötet i Chalcedon – dess bakgrund, händelseförlopp och följder – är en högst grannla-
ga uppgift, som kan leda till olika slutsatser. Att granska och definiera ett så stort och ogripbart mysterium 
som Inkarnationen, Guds människoblivande, och dess konsekvenser behöver, tycks det, åtminstone ge 
utrymme för en större ödmjukhet och ömsesidig hörsamhet än vad det aktuella kyrkomötets aktörer kunde 
uppbringa. Uppenbarligen misslyckades man, hursomhelst, att klä detta Jesu Kristi människoblivande 
– denna ofattbara Guds kenotiska kärlekshandling gentemot människan och skapelsen – i den grekiska 
filosofins mångtydiga nyckelord som ousia, hypostas, hyparxis, physis, prosopon. Bildligt sett, slet i stället 
denna sega teologiska dragkamp – om huruvida Kristus har en eller två naturer – Kristi klädnad, Kyrkans 
enhet, i två delar. För många nutida kristna är det obegripligt, ja till och med skandalöst, att en schism 
tillåts fortsätta på grund av en oförmåga eller ovilja att förena två uttryckssätt för samma gudamänskliga 
verklighet som: ”sann Gud och sann människa, i två naturer” och ”en inkarnerad natur av Gud Ordet”; i 
synnerhet som de båda grupperna ser den Gudamänskliga föreningen vara ”utan sammanblandning, utan 
förvandling, oupplöslig, oskiljaktig”; i synnerhet som de båda ser Jesus Kristus som sann Gud och sann 
människa; i synnerhet som de båda vördar Jungfru Maria som Theotokos, Gudaföderska.* 

När vi i dag åser en ännu betydligt mera komplex bild vad avser de kristnas splittring, står de ortodoxa 
kristna av de båda traditionerna fast enade i mötet med den västliga kristenheten. Ändå är ”chalcedonki-
len”, som på 400-talets mitt delade Romarrikets och Orientens kyrkor, i dag en smärtsam tagg mitt i den 
ortodoxa kristna kroppen och själen. Detta erfars inte minst i Sverige, där de båda ortodoxa traditionerna 
har en jämnare balans än kanske någon annanstans i världen. I vårt lands kristna och religiösa mångfald 
igenkänner de ortodoxa från de båda traditionerna tydligt igen sig i varandra. Man framträder gemensamt 
ekumeniskt, har en nära samverkan inom folkbildningen, tar pastoralt ansvar för varandras troende på 
platser där någon av grupperna saknar kyrkor och verksamhet.          

De ortodoxa i Sverige gjorde i juni 2005 ett anspråkslöst, dock viktigt, bidrag till enheten mellan de båda 
ortodoxa kyrkotraditionerna genom Sigtunakonferensen Christ – He Who Is. Konferensen sammanfattade 
de ortodoxa kristnas vädjan om full enhet i den så kallade Sigtunadeklarationen, se nedan. I alla liknande 

Ortodoxins enhet börjar i Sverige?
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processer deltar och samverkar de båda traditionernas genom sina kyrkoledare, de ortodoxa biskoparna, 
som inom en snar framtid kan komma att ingå i ett ännu närmare och bättre organiserat samarbete i ett 
planerat svenskt biskopligt råd för interortodox samverkan (BRIOS). 
Börjar Ortodoxins enhet i Sverige? 

Fr Misha Jaksic

________________________________________

* Förslag till vidare läsning och fördjupning:

John McGuckin, Saint Cyril of Alexandria and the Christological Controversy. St Vladimir’s Seminary Press, 
Crestwood, New York. 2004

Father V.C. Samuel, The Council of Chalcedon Re-Examined. British Orthodox Press. 2001

Towards Unity

www.orthodoxunity.org

Sigtunadeklarationen 2005

”Vi, representanter för lekmän, ungdomar, prästerskap, biskopar, församlade i Sigtuna till det Första Nationella 
Symposiet om Ortodox Tradition, ”Christ – He Who Is”, gläder oss åt denna möjlighet att mötas i diskussion 
och samvaro. Vi är tacksamma för det senaste halvseklets utveckling, som fört våra kyrkor närmare fullständiga 
överenskommelser i frågor som skiljt oss åt i över 1500 år. Vetskapen om denna utveckling har tänt en ännu 
större önskan om att fortsätta framåt mot en full enhet och eukaristisk gemenskap. Vi uppmanar våra biskopar 
och övriga kyrkoledare att fortsätta på vägen mot enheten, genom ett gemensamt vittnesbörd i samhället, utbild-
ningsinsatser, ömsesidigt stöd och fördjupad vänskap.”

Sigtuna, 4 juni 2005
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Personal

Johan Norrfjärd
Personalsekreterare

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i 
stort – har påverkat ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Det som påverkat personalarbetet mest under den 
gångna perioden är de beslut som fattats av den bor-
gerliga regeringen. Neddragningar i bistånd och stöd 
till ideella organisationer skapar en stor otrygghet 
på SKR/FSR. Även Gemensam framtids utveckling, i 
relation till Ekumeniska centrets kommande omlo-
kalisering 2011 påverkar utvecklingen för SKR/FSR:s 
medarbetare, vilket synts i vad jag ägnat tid åt.

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Mest nöjd är jag med att vi faktiskt fått till en färdig 
personalhandbok som är redo att rullas ut i organi-
sationen. Flera delar av personalhandboken används 
redan i arbetet, och det är en stor tillfredsställelse att 
se att man använder sig av de policies som skapats. 
Dessa dokument är också en stor hjälp i mitt arbete 
då det skapar riktlinjer att arbeta efter, och en struk-
tur på årsvarvet.

Under 2009 skapades en halvtidstjänst för en personalsekreterare på SKR. NAV och SEAPPI köper tjänster från 
SKR på detta område, och FSR använder sig också av denna kompetens. Under åren 2009 och 2010 har per-
sonalfunktionen byggts upp, främst med syfte att skapa en tydligare struktur och trygghet i medarbetarfrågor. 
Vid utgången av 2010 är de flesta nya policies redo att implementeras och personalfunktionen har börjat landa 
i organisationen. Dessa processer har även gjort att personaldelegationens roll har förändrats och det förs 
diskussioner om huruvida den ska finnas kvar i framtiden.

Personalhandbok
En personalhandbok innehållandes policies som rör personal har tagits 
fram i samarbete mellan medarbetare, chefer, personalsekreterare och 
personaldelegation. Personalhandboken ersätter den tidigare medarbe-
tarpärmen.

Arbetsmiljö
SKR har under de två åren haft ett aktivt systematiskt arbetsmiljöar-
bete. Arbetsmiljöplan har skrivits och dess aktiviteter, som skyddsrond 
och medarbetarundersökning, har genomförts och följts upp. En 
arbetsmiljögrupp har skapats med medarbetare, skyddsombud och 
personalsekreterare för att bevaka dessa frågor.

Likabehandling
SKR har under de två åren haft ett aktivt likabehandlingsarbete. Lika-
behandlingsplan har skrivits och dess aktiviteter, som löneanalys och 
seminarier, har genomförts och följts upp. Jämställdhetsgruppen har 
fortsatt sitt arbete.

Organisationsöversyn
Med anledning av Framtidsgruppens rapport har en omorganisation 
förhandlats och implementeras vid årsskiftet 2010-2011. Detta för att 
harmonisera ledningsstruktur med verksamhet samt skapa tydligare 
bild av organisationen. Omorganisationen har även lett till omplace-
ring av personal på kansliet.

Rekrytering
En ny direktor för ekumenisk diakoni har rekryterats under 2010. 
Personalsekreteraren har även varit involverad i NAV:s rekrytering av 
medarbetare runt om i landet 2010 samt SEAPPI:s återkommande 
rekryteringar av följeslagare.

Lönerevision
Lönerevision har genomförts årligen, inom ramen för Arbetsgivaralliansens branschavtal. Revisionerna har 
följt av en löneanalys.
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EU-frågor satte särskild prägel på informationssamordnarens arbete under 2009. Det gällde valet till Europa-
parlamentet i juni, men än mer den svenska ordförandeskapsperioden under andra halvåret. 2010 ägnades en 
hel del tid åt produktion av en bok om NAV-verksamheten (= ”fängelsesjälavården”) och åt den internationella 
konferensen för fängelsesjälavårdare arrangerad av världsorganisationen IPCA. 
Av informationssamordnartjänstens 100% ägnas 25% särskilt åt informationsarbetet för programmet Ekumenik 
i Norden. Ansvarig för informationsverksamheten gällande SKR allmänt och programmet Ekumenik i Norden är 
Peter Carlsson.
(Dessutom har SKR:s internationella projekt Kyrkornas globala vecka och Ekumeniska följeslagarprogrammet i 
Palestina och Israel tillsammans en heltidstjänst ägnad åt informationsarbete om dessa projekt. Detta informa-
tionsarbete beskrivs i projektens verksamhetsberättelser).

2009 – EU-arbetet
Redan tidigt 2008 inleddes kyrkornas gemensamma arbete inför ”EU-året” 2009 med formande av en 
arbetsgrupp. Arbetet skedde i nära samverkan med Kyrkornas EU-kontor. 

Beslut fattades om produktion av två skrifter. Informationssamordnaren var redaktör för den större av 
dessa, vilken producerades under hösten och vintern 2008-2009 och förelåg i tryck i april 2009. 

En media- och opinionsbildningsgrupp, med deltagande av press- och kommunikationsansvariga från 
några av de större medlemskyrkorna i SKR samt av några personer med kunskaper inom speciella fack-
områden har bedrivit ett arbete under året, lett av informationssamordnaren. Gruppen har servat SKR:s 
styrelse och dess presidium med underlag till debattartiklar samt arbetat med uttalanden och pressmed-
delanden kring de områden som styrelsen beslutat att SKR särskilt skulle ägna sig åt under året; klimat och 
miljö, migration och människohandel, vapenhandel samt EU:s framtida utvidgning.

Webbsidan www.kyrkornaocheu2009.se byggdes upp och togs i bruk i början av året. På webbsidan 
publicerades aktuell information, gudstjänstmaterial för lokalt bruk, ett kalendarium med möjlighet för 
lokala arrangörer av evenemang med EU-anknytning att informera om dessa samt dokument av olika slag. 
Informationssamordnaren ansvarade, tillsammans med Andreas Philipsson (informatör på Kyrkornas EU-
kontor), för webbsidans innehåll.

2010 – Fängelsesjälavården 
Redan 2008 aktualiserades behovet av en ny bok om NAV-arbetet – den senaste, Den ömma punkten, har 
mer än 15 år på nacken. I slutet av 2009 tog arbetet fart, med insamlande av material. Ett antal författare, 
verksamma i Kriminalvården eller i kyrkorna, tillfrågades om att bidra med texter. Informationssamord-
naren fick uppdraget att sammanställa och formge skriften, något som i huvudsak skedde under de första 
månaderna 2010. I början av juni lanserades boken Vägen in. Om andlig vård i Kriminalvården på Krimi-
nalvårdens historiska samlingar vid huvudkontoret i Norrköping. Boken, som består av en del med fokus 
på kriminalvården och en andra del med fokus på NAV-arbetet, har sedan dess spridits bland såväl NAV-
medarbetare som Kriminalvårdens personal och fått goda vitsord. Informationssamordnaren medverkade i 
ett utbildningspass omkring boken i NAV:s fördjupningskurs i Vadstena i september.

Ordförande för organisationen IPCA (International Prison Chaplains´ Association) har under perioden 
2006-2010 varit Birgitta Winberg, präst vid Kronobergshäktet i Stockholm. Inför och under den världs-
konferens för fängelsesjälavårdare som hölls i Stockholm den 20-25 augusti, anlitades informationssamord-
naren för informationsinsatser av olika slag, främst spridning av pressmeddelanden och andra presskontak-
ter. (Mer om IPCA-arbetet på annan plats i verksamhetsberättelsen).  

Information och kommunikation
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Nyhetsbrev
SKR:s nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer per år. Nyhetsbrevet skickas ut såväl i pappersform 
som i elektronisk form och läggs dessutom ut på hemsidan. Förutom till medlemskyrkorna och ledamöter 
i rådsförsamling, styrelse och arbetsgrupper förmedlas nyhetsbrevet till lokala ekumeniska råd och enskilda 
prenumeranter.

Webbplats
Det publiceringsverktyg som används för webbsidan www.skr.org gör det möjligt för program- och pro-
jektansvariga att själva, om så önskas, bygga ut och uppdatera sina respektive delar av webbsidan. Detta 
sker i någon mån. Ansvarig för helheten är informationssamordnaren. Under perioden har ansvaret för 
webbplatsen www.kyrka-arbetsliv.se lagts till arbetsuppgifterna.
 
Presskontakter och mediebevakning
Under 2009 och 2010 har pressmeddelandeverktyget Newsdesk an-
vänts för att sprida information om viktiga beslut i styrelse eller Au eller 
reaktioner från SKR när situationer i omvärlden särskilt påkallat sådana. 
Vid publicering av pressmeddelanden på SKR:s ”pressrum” på webbsidan 
www.newsdesk.se anges vilket eller vilka ämnesområden pressmeddelan-
det berör, varefter de journalister som ”prenumererar” på information 
om dessa ämnesområden får e-postmeddelanden med sammanfattning av 
och länkar till de publicerade pressmeddelandena. Förutom via Newsdesk 
publiceras pressmeddelanden även på SKR:s hemsida. Dessutom görs 
direktutskick, framför allt till samfundspressen. 

SKR använder sig av två tjänster för mediebevakning, av papperstid-
ningar och -tidskrifter respektive av medieföretags (tidningar, TV och ra-
dio) webbsidor och ett stort antal bloggar, såväl i Sverige som utomlands. 
SKR:s olika verksamhetsområden har egna bevakningprofiler med sina 
respektive sökord. Rapportering sker genom att tidningsklipp veckovis 
inkommer till kansliet och cirkuleras i samband med arbetsplatsträffar 
respektive genom dagliga e-postmeddelanden till verksamhetsansvariga 
med länkar till artiklar och webbsidor.

Övrigt 
Den grupp med press- och kommunikationsansvariga som bildades för 
opinionsarbetet under 2009, utvidgades något under 2010 och har fort-
satt sitt arbete. Denna grupp och övriga kontakter ger goda möjligheter 
till samarbete mellan informationssamordnaren och medlemskyrkornas 
informatörer och pressansvariga.

I oktober hölls seminariet Kyrkan på den politiska dagordningen i 
Andreaskyrkan i Stockholm i samverkan med konsultbyrån JKL. Seminariet hölls med syfte att förbereda 
medlemskyrkornas ledare, kommunikationsansvariga samt SKR:s personal för möten med media och att 
söka ett för hela SKR gemensamt budskap gentemot politiker och media, bland annat med tanke på det 
statliga stödet till trossamfunden.

Under perioden har informationssamordnaren fått överta en del ansvar för förberedelser inför vissa 
konferenser arrangerade av SKR, såsom mottagande av konferensanmälningar, upprättande av deltagarlis-

Peter Carlsson
Informationssamordnare

Vilka förändringar i omvärlden – i SKR:s med-
lemskyrkor eller i samhället och världen i 
stort – har påverkat ditt arbetsområde mest 
under perioden?
Framväxten och utvecklingen av de så kallade sociala 
medierna, Facebook och Twitter, är en stor och viktig 
förändring av landskapet för den som ägnar sig åt 
information, såväl med spridning som med sökande. 

Vad av arrangemang eller annat som genom-
förts inom ditt arbetsområde är du mest nöjd 
med?
Boken om NAV-arbetet, som jag jobbade mycket med 
(se verksamhetsberättelsen för programmet Andlig 
vård i Kriminalvården). Även den ”stora EU-boken” 
Ta del i Europa blev en mycket bra bok, som vi tyvärr 
inte lyckats sprida i någon större omfattning.
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tor och liknande. Vid såväl egna konferenser som vissa konferenser, arrangerade av andra organisationer, 
finns SKR med som utställare, med bokförsäljning, utdelande av gratismaterial, roll-ups och liknande. 
Informationssamordnaren har som regel huvudansvaret för dessa tillfällen. Under 2009 har det skett bland 
annat vid konferens i Sunne med EIN-nätverket för teologisk utbildning, SKR:s årsmöte i Helsingborg, 
SKR:s och CCME:s konferens på Sigtunastiftelsen om vidarebosättningsfrågor, seminariet ”20 år efter 
påvebesöket” i S:ta Eugenia kyrka och på Pingströrelsens predikantvecka i Filadelfiakyrkan. Under 2010 
bland annat vid konferens om livets slutskede i Immanuelskyrkan, Ekumeniskt idéforum (EIN) i Sigtuna, 
Örebro-mötet (= gemensam årskonferens för Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Missionskyrkan och Equmenia), SKR:s och SMR:s gemensamma årskonferens i Södertälje, lanseringen av 
boken Fred – detta vill kyrkorna i Sverige och diakonikonferens i Immanuelskyrkan.

En allt viktigare uppgift inom kommunikationsområdet är omvärldsbevakning. Informationssamordna-
ren ger tid åt detta genom att läsa och följa ett par dagstidningar, några tidningar och tidskrifter samt vissa 
radio- och TV-program. Insatsen här, liksom på de sociala mediernas område, kommer rimligen att behöva 
intensifieras framöver.

Ekumeniska nätverk

Kring SKR/FSR finns flera nätverk, många av dem har med barn, ungdomar, skola och högskola att göra. 
Arbetet och kontakterna med Kyrkornas nätverk för skolfrågor respektive Ekumeniska nätverket för uni-
versitet och högskola redovisas under SKR:s program Kyrka-Skola respektive FSR:s underrubrik Universi-
tetskyrkan.

När det gäller Nätverket för Sveriges kristna ungdomsrörelser (SKUR), Nätverket Barn och Familj och 
Nätverket för barnkonventionen har ansvaret för handläggning av dessa nätverk inte kunnat lösas under 
perioden. Från och med 1 januari 2011 är dock Henrik Rosén ansvarig handläggare för dessa nätverk.  
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090927   SKR:s presidium kräver striktare och tydligare EU-regelverk kring vapenhandel 
091209   SKR:s styrelse inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn 
100121   Uttalande från Sveriges Kristna Råds presidium med anledning av att Sveriges   
  EU-ordförandeskapshalvår är slut 
100331   Fem år efter Påskuppropet — Sveriges Kristna Råd vädjar för irakiska    
  flyktingar i Sverige 
100531   SKR:s generalsekreterare med anledning av stormningen av Ship to Gaza: En sorgens dag  
  för Palestina, Israel och för hela världssamfundet  
100701   Uttalande om somaliska familjers möjligheter att återförenas 
101124   Gemensam protest mot att Sverige åter avvisar irakier 
101214   SKR:s presidium med anledning av bombdådet i Stockholm: Inte polarisering,   
  utan ett större ”vi”

Uttalanden och yttranden
Sveriges Kristna Råd har under 2009-10 bland annat gjort följande offentliga uttalanden och upprop:

Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktions-
nedsättning, (SOU 2008:77)

Yttrande över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

Yttrande avseende betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114)

Yttrande avseende betänkandet Aktiv väntan — asylsökande Sverige (SOU 2009:19)

Yttrande avseende Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel (SOU 2009:70)

Yttrande gällande utredningen om Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (SOU 2009:59)

Yttrande över Betänkandet Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)

Yttrande över Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer

Yttrande över betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)

Yttrande över betänkandet Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.  (Ds 2009:58)

Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända (SOU 2010:16)

Yttrande över betänkandet Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9)

Yttrande över förslag till ny läroplan i Religionskunskap för gymnasieskolan

Yttrande över promemorian Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29)

Styrelsen, arbetsutskottet eller generalsekreteraren har under  2009-10 avgett remissyttranden över 
följande utredningar och rapporter:
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2009

januari
19 Martin Luther King-dagen
27 ”Pre-assembly” (inför sommarens assembly i Lyon), CEC/KEK, Oslo
23 Seminariedag om religionsteologi
27-1/2 World Social Forum, Belem, Brasilien
28-29 Nordisk-baltisk ekumenisk sekreterarsamling
30-31 Nordisk klimat- och kvinnokonferens, Uppsala

mars
6 Världsböndagen
23-25 Samtalsdagar studentpastorer/-diakoner
25 Seminariedag om Andlig vård i öppenvården, Korteboskolan, Jönköping
25 Seminarium om Andalusiska möten, Riksdagen
28 Jerusalemdagen, Lund

april
20 Forum för mission i Sverige, om ”sökargudstjänster”
22 Seminarium om kaplanskap
22-24 Konferens Nordiska nätverket för teologisk utbildning, Sunne 
23 Seminarium om religionsfrihet, arr. SKR, SMR, SIM 
27-28 Ledardygn SKUR, Helsingborg
28 FSR:s årsmöte i Helsingborg
28-29 SKRs årsmöte i Helsingborg

maj
8 Pastoralteologisk konsultation
14 OÖKER, tema: Sveriges EU-ordförandeskap
19 OREF anordnar teologisk reflektionsdag
25-29 Göteborgsprocessen (om vapenhandel), konferens i Bogota, Colombia
25-29 NAV, grundkurs i Vadstena

juni
22-27 Utbildningsvecka SEAPPI

juli
15-21 CEC:s generalförsamling i Lyon, Frankrike

augusti
25 Världsböndag för ”Prison chaplaincy”
25-28 CCME (Churches´ Commision for Migrants in Europé), konferens i Sigtuna

september
8 Faith & Order-möte i Uppsala, EIN
11-15 Anglican-Lutheran Society, konferens i Finland
14-15 Grundkurs ekumeniskt högskolearbete, delkurs I, Örebro
14-18 NAV-fördjupningskurs i Vadstena
16 Klimatkonferens i Immanuelskyrkan, Stockholm
21 Internationella böndagen för fred

Ekumeniska arrangemang och händelser
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oktober
12-13 Kyrkoledardagar i Södertälje
13-25 Fairtrade Focus
19-21 Föreningen Själavårdare i Kriminalvården, konferens på Mösseberg
20 Arkivseminarium om muntlig missionshistoria (SKR, SMR, SIM)
25-26 Kvinnoliv från födelse till död, EIN-konferens, Sigtunastiftelsen
28 20 år efter påvebesöket – seminarium, S:ta Eugenia kyrka, Sthlm

november
4-6 Konferens med EIN:s nätverk Leitourgia
11 Höstkonferens, Kyrka-arbetsliv, Immanuelskyrkan, Stockholm
13-15 NAV, besöksgruppskonferens på Lidingö fhsk
16 Forum för mission i Sverige ”Vittnesbörd i ord och handling”
16-19 Fortbildningsvecka Universitetskyrkan, Skåne
15-22 Kyrkornas globala vecka

december
11-13 Klimattoppmöte i Köpenhamn

2010

januari
7 Styrgrupp för ”Klostret” på Kumla
25 Konferens om dödshjälp, Immanuelskyrkan, Stockholm
27-29 Nordiskt ekumeniskt sekreterarmöte i Finland
29 Konferens i Sigtuna om etiska missionsmetoder (SKR, SMR, Sigtunastiftelsen)

februari
10 Utbildningsdag om islam
15  Idé- och informationsdag 

mars
9 FSR-seminarium, “Statsbidrag eller inte” + “Institutionssjälavårdens framtid”
12 Missionsseminarium om befrielseteologi och postmodernt tänkande (SKR, SMR, SIM)
13-20 Ekumenisk kyrkoledardelegation till kyrkoledare i Damaskus

april
14-16 Utbildning, identitet och växande – om präst- och pastorsutbildning i Norden,    
         konferens, arr. Nätverket för teologisk utbildning inom EIN, Lärkkulla, Finland

maj
3-7 Grundkurs NAV, Vadstena
9-10 Ekumeniskt idéforum, EIN, Sigtuna
12-16 Ekumeniska kyrkodagar (”Kirchentag”) i München, Tyskland
26-27 SKR:s årskonferens (inklusive FSR:s årsmöte), gemensamt med SMR:s årsmöte, Södertälje

juni
1-2 Teologikonferens, Birgittasystrarna Djursholm
15-18 Nordisk konferens för Sjukhuskyrkan, Jönköping



62

augusti
5-8 Nordisk ekumenisk kvinnokonferens, Stavanger, Norge (EIN)
20-25 IPCA världskonferens i Stockholm
29-31 Kyrkorättskonferens, Färöarna (EIN)

september
8-9 Konferens Det förlovade landet
13-14 Faith&Order-konferens, Finland (EIN)
21 Lanseringsseminarium FRED – detta vill kyrkorna i Sverige + fredsgudstjänst
21 Seminarium kring Tro – liv – enhet, Strängnäs

oktober
6-7 Storsamling för medarbetare i Sjukhuskyrkan inklusive årsmöte för föreningen 
       Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan, Örebro
22 ”Kyrkan på den politiska dagordningen”, seminarium om genomslag i medierna
27-28 Göteborg IV, konferens om vapenhandel, London

november
14-21 Kyrkornas globala vecka
17-19 Leitourgia-konferens på Kulturcentret Sofia nära Helsingfors
22-23 SKR:s Diakonikonferens ”Påverka och förändra”
24 Missionsseminarium om Edinburgh-konferensen m.m., Andreaskyrkan, Stockholm (SKR, SMR)
25 Missionskonferens, Teologiska Högskolan Stockholm
30 Ickevåldets dag, prisutdelningsceremoni i Storkyrkan kl 18

Material och publikationer

Periodiska publikationer
Nyhetsbrev från Sveriges Kristna Råd
Utkom med fyra nummer per år, i pappers- och elektronisk form

Nyhetsbrev från Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Nyhetsbrev för Kyrka-Skola

Nyhetsbrev för Kyrka för Fairtrade  

Sveriges Kristna Råds skriftserie
Nr 12b En kyrka för alla (”Lättläst”-version)
 Av misstag har två titlar fått nr 13
Nr 13 Tro – liv – enhet. Om Kyrkans identitet och uppgift i Sverige
Nr 13 Arms Trade. Report from the 3rd Ecumenical Conference. Nairobi, Kenya
Nr 14 FRED – detta vill kyrkorna i Sverige
Nr 15 Mellan Lustgården och Paradiset. Kyrkorna och jämställdheten - insikter, erfarenheter och visioner
Nr 16 Äktenskap där religioner möts
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Övrigt

Böneveckan för kristen enhet
Tema 2009 För samman dem
Tema 2010 Vittna om den Uppståndne!
Material ges ut i samverkan med Svenska Bibelsällskapet

Kyrkornas globala vecka
Tema 2009 Skapelsefred Rättvisa resurser
Tema 2010 Skapelsefred byggs inte med vapen
Inspirations- och gudstjänstmaterial inför Kyrkornas globala vecka i november respektive år

Sveriges Kristna Råds årsbok 2009

Kyrkan och hennes kallelse – ett steg på väg mot gemensam förståelse (EIN)

Ta del i Europa – för mångfald, rättvisa och fred (”stora EU-boken”)

Ta ansvar i Europa – för mångfald, rättvisa och fred (sammanfattning av ovanstående, på engelska och 
svenska)

The Gothenburg Process. Faith based advocacy for disarmament (boken om Göteborgsprocessen)

Den blomstertid nu kommer...fördjupande texter (antologi)

Vägen in – Om andlig vård i Kriminalvården (om NAV-verksamheten och Kriminalvården)

ICKEVÅLD Minst 13 sätt att göra världen bättre (boken om Ickevåldsfonden och dess pristagare)

Webbsidor

Sveriges Kristna Råd   www.skr.org
Sveriges Frikyrkosamråd   www.skr.org/fsr
Ekumeniska följeslagarprogrammet www.skr.org/foljeslagare alt. www.skr.org/seappi
Kyrkornas globala vecka   www.skr.org/globalaveckan
Kyrka för Fairtrade   www.kyrkaforfairtrade.org
Andlig vård i Kriminalvården  www.skr.org/nav
Ekumenik i Norden   www.skr.org/ein
Nätverket Kyrka-Arbetsliv  www.kyrka-arbetsliv.se 
SKR:s klimatarbete   www.skr.org/klimat
Fredsarbete utifrån FRED – detta vill... www.skr.org/fred
Nathan Söderbloms minnesfond  www.skr.org/nathan
Kyrkan i högskolan   www.universitetskyrkan.se
Praktikan    www.praktikan.se
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Adresser
Uppgifter giltiga från 
1 januari 2011

Sveriges Kristna Råd
Besöksadress: Starrbäcksgatan 11, 
Sundbyberg (T-Duvbo)
Postadress: 172 99 Sundbyberg
Telefon: 08-453 68 00
Telefax: 08-453 68 29
E-post info@skr.org
Hemsida: www.skr.org
Organisationsnummer: 817603-
0735
Plusgiro: 648 97 51-5
Bankgiro: 5834-8756

Besöksadress från och med augusti 
2011: Gustavslundsvägen 12,
167 51 Bromma (vid Alviks torg) 

Sveriges 
Frikyrkosamråd 
(frikyrkofamiljen inom SKR)
 
Besöksadress: Starrbäcksgatan 11, 
Sundbyberg (T-Duvbo)
Postadress: 172 99 Sundbyberg
Telefon: 08-453 68 30
Telefax: 08-453 68 29
E-post fsr@skr.org
Hemsida: www.skr.org
Organisationsnummer: 802006-
1571
Postgiro: 35 94 59-5
Bankgiro: 5705-4090

     MEDARBETARE INOM SKR/FSR

Lennart Molin 
Tf Generalsekreterare
08-453 68 01, lennart.molin@skr.org

Marianne Andréas  
Biträdande generalsekreterare, frikyrklig 
samordnare samt ansvarig för Sveriges 
Frikyrkosamråd
08-453 68 31, marianne.andreas@skr.org

Gunnel Andréasson 
(Sveriges Frikyrkosamråd) 
Konsulent för andlig vård inom hälso- och 
sjukvården 
08-453 68 33, gunnel.andreasson@skr.org

Doris Bernhardson
Handläggare, programmet Kyrka-Skola, 
08-453 68 34, doris.bernhardson@skr.org

Gunnel Borgegård 
Teologisk sekreterare, EIN - Ekumenik i 
Norden 
08-453 68 19, gunnel.borgegard(a)skr.org

Maria Bäcklund 
Koordinator, Ekumeniska programmet för 
en fredskultur 
maria.backlund@skr.org

Peter Carlsson 
Informationssamordnare   
0705-20 37 63, peter.carlsson@skr.org

Inger Carnbo  
Assistent, Sveriges Frikyrkosamråd 
08-453 68 32, inger.carnbo@skr.org  

Björn Cedersjö
Direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-
samhälle, 08-453 68 23, 
bjorn.cedersjo@skr.org

Sofia Emanuelsson
Projektsekreterare, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och 
Israel, 08-453 68 37, 
sofia.emanuelsson@skr.org

Helen Florberger
Vik konsulent för högskola (Sveriges 
Frikyrkosamråd) 
08-453 68 34, helen.florberger@skr.org

Eva Grunge 
Ekonomiassistent
08-453 68 16, eva.grunge@skr.org

Karin Hallin 
Projektsekreterare, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och 
Israel, 08-453 68 26, karin.hallin@skr.org

Misha Jaksic 
Samordnare av den ortodoxa 
kyrkofamiljen i Sveriges Kristna Råd 
08-453 68 20, misha.jaksic@skr.org

Johan Norrfjärd
Personalsekreterare, 08-453 68 09, 
johan.norrfjard@skr.org

Gunnel Näsfors 
Organisationssekreterare 
Assistent för NAV, Andlig vård i 
kriminalvården 
08-453 68 36, gunnel.nasfors@skr.org

Eva-Maria Munck
Handläggare, Kyrka för Fairtrade
08-453 68 08, eva-maria.munck@skr.org

Johanna Olaison (föräldraledig -31/7-11)
Informationssamordnare, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet och Kyrkornas 
globala vecka
08-453 68 14, johanna.olaison@skr.org

Susanne Rodmar 
Konsulent, programmet Andlig vård i 
kriminalvården 
08-453 68 11, susanne.rodmar@skr.org

Henrik Rosén 
Projektsekreterare, Kyrkornas globala vecka, 
Konsulent Barn och ungdom,  Sekreterare 
Nathan Söderbloms minnesfond, 
08-453 68 22, henrik.rosen@skr.org

Margareta Säfwenberg 
Konsulent, programmet Andlig vård i 
kriminalvården, 08-453 68 21, 
margareta.safwenberg@skr.org

Stina Taylor 
Kontorschef, ekonomiansvarig 
08-453 68 02, stina.taylor@skr.org

Sofia Walan 
Projektsekreterare, Kyrkornas globala vecka, 
08-453 68 14, sofia.walan@skr.org

Johanna Wassholm 
Projektsekreterare, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 
08-453 68 37, johanna.wassholm@skr.org

Carl Werner
Vik informationssamordnare, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 
08-453 68 03, carl.werner@skr.org

Katrin Åmell 
Direktor, Ekumenisk teologi 
08-453 68 10, katrin.amell@skr.org

    ÖVRIGA MEDARBETARE I
    EKUMENISKA CENTRET 

Annika Damirjian
Generalsekreterare, Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd (SEK)
08-453 68 04, sek@ekuc.se

Magdalena Dahlborg
Katolska kyrkan 
08-453 68 17, 
magdalena.dahlborg@ekuc.se

Cajsa Sandgren 
Svenska kyrkan 
018-16 96 38, 08-453 68 18,
cajsa.sandgren@svenskakyrkan.se
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MEDLEMSKYRKOR

Armeniska Apostoliska kyrkan
c/o Sarkis Malkonian
Oscar Aspisvägen 20, 1 tr.
756 50 UPPSALA

Bulgariska Ortodoxa kyrkan
c/o Peter Kadiev 
Narviksgatan 9
164 33 KISTA
Tel 08-751 22 61

Estniska Evangelisk-Lutherska 
kyrkan
Box 45074
104 30 STOCKHOLM
Tel 08-20 69 78

Estniska Ortodoxa kyrkan
c/o David Papp
Rigagatan 2
115 27 STOCKHOLM
Tel 08-660 50 26

Etiopiska Ortodoxa kyrkan
Box 16043
103 21 STOCKHOLM
Tel 08-724 60 76

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
751 70 UPPSALA
Tel 018-16 98 00, fax 018-16 98 01
E-post efs@efs.svenskakyrkan.se
Webbsida: www.efs.nu
(EFS ingår i SKR som en del i Svenska 
kyrkan)

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16 ÖREBRO
Besöksadress: Olaigatan 4
Tel 019-16 76 00, fax 019-16 76 11
E-post: info@evangeliskafrikyrkan.se
Webbsida: www.evangeliskafrikyrkan.se

Finska Ortodoxa kyrkan
c/o Cedergren
Floragatan 7
114 31 Stockholm
E-post: finska.ortodoxa@swipnet.se

Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 STOCKHOLM
Tel 08-562 282 00, fax 08-562 283 91
E-post info@fralsningsarmen.se
Webbsida: www.fralsningsarmen.se

Koptiska Ortodoxa kyrkan
Vårgatan 2 nb
126 33 HÄGERSTEN
Tel 08-531 813 13

Lettiska Evangelisk-Lutherska kyrkan
c/o Ieva Graufelde
Malmvägen 16B
191 60 SOLLENTUNA 
E-post: ieva.graufelde@svenskakyrkan.se

Makedoniska Ortodoxa kyrkan
Danska vägen 30
212 29 MALMÖ
Tel 040-12 20 39

Metodistkyrkan i Sverige
Danska vägen 20
412 66 GÖTEBORG
Tel 031-733 78 40, fax 031-733 78 49
E-post info@metodistkyrkan.se
Webbsida: www.metodistkyrkan.se 

Pingst – Fria församlingar i samver-
kan
141 99 STOCKHOLM
Tel 08-608 96 00 
E-post info@pingst.se
Webbsida: www.pingst.se

Rumänska Ortodoxa kyrkan
Skogsvägen 18
746 93 BÅLSTA
Tel/fax 0171-531 26

Ryska Ortodoxa kyrkan (Kristi  
Förklarings församling)
Box 19027
104 32 STOCKHOLM
Tel 08-15 63 16

Ryska Ortodoxa kyrkan (Moskva-
patriarkatet)
Hl. Sergij församling
c/o Vitalij Babushin 
Prästgårdsgatan 28 
172 32 SUNDBYBERG
Tel 08-643 22 74, fax 08-28 75 14

Serbiska Ortodoxa kyrkan
Bägerstavägen 68
120 47 ENSKEDE GÅRD
Tel 08-722 99 30,

Stockholms Katolska Stift
Box 4114, 102 62 STOCKHOLM
Tel 08-462 66 00, fax 08-462 94 25
E-post: info@katolskakyrkan.se
Webbsida: www.katolskakyrkan.se

Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
55 15 JÖNKÖPING
Tel 036-30 61 50, fax 036-30 61 79
E-post: info@alliansmissionen.se
Webbsida: www.alliansmissionen.se

Svenska Baptistsamfundet
172 99 SUNDBYBERG
Tel 08-564 827 00, fax 08-564 827 27
E-post: baptist@baptist.se
Webbsida: www.baptist.se

Svenska kyrkan
751 70 UPPSALA
Tel 018-16 95 00, fax 018-16 96 40
E-post: info@svenskakyrkan.se
Webbsida: www.svenskakyrkan.se

Svenska Missionskyrkan
Box 6302
113 81 STOCKHOLM
Tel 08-674 07 00, fax 08-674 07 93
E-post info@missionskyrkan.se
Webbsida: www.missionskyrkan.se
 
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet
Box 204
151 23 SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 656 44, 550 860 86, fax 08-550 
868 83

Syrisk-ortodoxa patriarkatets  
ställföreträdarskap
Klockarvägen 110
151 61 SÖDERTÄLJE.
Tel 98-550 611 76, 08-550 101 01, fax 
08-550 843 00.

Ungerska Protestantantiska kyrkan
c/o Pal Molnar Veress
Tångagärde 136
523 98 HÖKERUM
Tel 08-550 160 66
E-post parokia@telia.com

Vineyard Norden
c/o Stockholm Vineyard
Box 3648
103 59 STOCKHOLM
Webbsida: www.vineyard.se

Österns Assyriska kyrka
c/o Daniel Shammon
Gubbhagsgatan 37
561 51 HUSKVARNA
Tel 036-14 35 15
E-post dan.sham@hotmail.com

Österns gamla kyrka
Yokhanna Yokhanna
Fornbacken 17, 3 tr, 
152 26 SÖDERTÄLJE

       OBSERVATÖR 
 

Adventistsamfundet
Box 536
101 30 STOCKHOLM 
Tel 08-545 29 770, fax 08-20 48 68
E-post: info@adventist.se
Hemsida: www.adventist.se

   GEMENSAMMA FUNKTIONER FÖR  
   EKUMENISKA CENTRET

Kristoffer Broström  
Vaktmästare 
08-453 68 27, kristoffer.brostrom@skr.org

Hans Carnbo 
Vaktmästare 
08-453 68 05, hans.carnbo@ekuc.se

Oscar Kindbom 
IT-ansvarig 
08-453 68 25, oscar.kindbom@skr.org 

Lena Sameland 
Receptionist  
08-453 68 00, receptionen@skr.org
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               UNGDOMSFÖRBUND

EFK UNG 
Olaigatan 4, Box 1624 
701 16 ÖREBRO
Tel 019 - 16 76 00, fax 019 - 16 76 11
Webbsida: www.efk-ung.se 
 
Equmenia (gemensam organisation för 
riksförbunden MKU, SBUF och SMU) 
Box 6302 
113 81 STOCKHOLM
Tel 08-545 915 30, fax 08-674 07 94
E-post: info@equmenia.se
Webbsida: www.equmenia.se 

Frälsningsarméns barn- och 
ungdomsarbete
Box 5090
102 42 STOCKHOLM
Tel 08-562 282 00
Webbsida: www.fralsningsarmen.se/ungdom 

Pingst ung 
141 99 STOCKHOLM
TEL 08-619 25 80
E-post: info@pingstung.se 
Webbsida: www.pingstung.se 

Riksförbundet Sveriges Unga 
Katoliker (SUK)
Box 4007 
102 61 STOCKHOLM
Tel 08-641 78 15, fax 08-556 017 74 
E-post: suk@suk.se 
Webbsida: www.suk.se 

Salt – barn & unga i EFS  
751 70 UPPSALA
Tel 018-169800
E-post: salt@efs.svenskakyrkan.se 
Webbsida: www.salt.efs.nu 

Svenska Alliansmissionens Ungdom  
Västra Storgatan 14 
551 18 JÖNKÖPING 
Tel 036-30 61 50, fax 036-30 61 79  
E-post: info@sau.nu  
Webbsida: www.sau.nu 

Svenska Frälsningsarméns Ungdom
Åses v. 7  
746 38 BÅLSTA  
Tel 0171-59386

Svenska Kyrkans Unga 
751 70 UPPSALA
TEL 018-640 640, fax 018-640 655 
E-post: unga@svenskakyrkan.se 
Webbsida: www.svenskakyrkansunga.org 

Syrisk-ortodoxa Kyrkans 
Ungdomsförbund, SOKU
Klockarvägen 104 
151 61 SÖDERTÄLJE 
Tel 08-550 401 53, fax 08-550 401 53 
E-post: kansliet@soku.org  
Webbsida: www.soku.org 

Ung Adventist
Box 536
101 30 STOCKHOLM
Tel 08-545 29 770, fax 08-20 48 68
Webbsida: www.ung.adventist.se 

       
     EKUMENISKA ORGAN OCH   
     ORGANISATIONER

Diakonia
172 99 SUNDBYBERG 
Tel 08-453 69 00, fax 08-453 69 29
E-post: diakonia@diakonia.se 
Webbsida: www.diakonia.se 

Studieförbundet Bilda  
Box 79 
125 22 ÄLVSJÖ
Tel 08- 727 17 10, fax 08-727 17 28  
E-post: info@bilda.nu   
Webbsida: www.bilda.nu 

FRIFO – Frikyrkliga forskningsrådet 
Sveriges Frikyrkosamråd 
172 99 SUNDBYBERG 
Tel 08-453 68 30 
E-post: frifo@skr.org     
Webbsida: www.frifo.se  
 
Förbundet för kristen enhet, FKE
c/o Per Englund (ordf) 
Russinvägen 8 
741 31 KNIVSTA  
Webbsida: http://kristenenhet.nu 

Hela Människan 
Box 92022  
120 06 STOCKHOLM
Tel 08-691 06 60
E-post: info@helamanniskan.se  
Webbsida: www.helamanniskan.se 

Kristna Fredsrörelsen
172 99 SUNDBYBERG 
Tel 08-453 68 40, fax 08-453 68 29 
E-post: kristna.freds@krf.se  
Webbsida: www.krf.se   

Kristna Studentrörelsen i Sverige
c/o Klas Corbelius
Bäckgatan 30
603 47 NORRKÖPING
E-post: exp@kriss.se 
Webbsida: www.kriss.se 

Kyrkornas EU-kontor
172 99 SUNDBYBERG 
TEL 08-453 68 50, fax 08-453 68 60
Chapmansgatan 6
414 54 GÖTEBORG
Tel 031-714 93 49
E-post: info@kyrkornaseukontor.se 
Webbsida: www.kyrkornaseukontor.se 

Liv och Fredinstitutet
Eddagatan 12  
753 16 UPPSALA  
Tel 018–66 01 30, fax 018-69 30 59  
E-post: info@life-peace.org 
Webbsida: www.life-peace.org 

Nathan Söderbloms minnesfond
Sveriges Kristna Råd
172 99 SUNDBYBERG
Webbsida: www.skr.org/nathan 

Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund, SST
172 99 SUNDBYBERG
Tel 08-453 68 70, fax 08-453 68 29
E-post: info@sst.a.se 
Webbsida: www.sst.a.se 

Riksförbundet Pensionärsgemenskap
172 99 SUNDBYBERG 
Tel 08-453 69 90
E-post: rpg@crossnet.se  
Webbsida: www.rpg.org.se 

Sensus studieförbund 
Box 1058 
101 39 STOCKHOLM
Tel 08-406 16 00, fax 08-796 93 20
E-post: info@sensus.se   
Webbsida: www.sensus.se  

Svenska Bibelsällskapet 
Box 1235
751 42 UPPSALA        
Tel 018-18 63 30
Fax 018 - 18 63 31 
E-post: info@bibeln.se  
Webbsida: www.bibelsallskapet.se 

Svenska missionsrådet
172 99 SUNDBYBERG
Tel 08-453 68 80 
Fax 08-453 68 81 
E-post: info@missioncouncil.se 
Webbsida: www.missioncouncil.se 

Svenska Soldathemsförbundet  
172 99 SUNDBYBERG  
Tel 08-453 69 63
Fax 08-453 69 29  
E-post: info@soldathem.org 
Webbsida: www.soldathem.org 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
172 99 SUNDBYBERG 
Tel 08-453 68 04
E-post: sek@ekuc.se  
Webbsida: www.skr.org/sek 
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Sveriges Kristna Handikappförbund
c/o Inger Svantesson (ordförande) 
Loo Lommerhall 264
466 92 SOLLEBRUNN 
Tel 0322-44021 
E-post: inger.svantesson@skrh.se 
Webbsida: www.skrh.se   

INTERNATIONELLA 
EKUMENISKA ORGAN

Conference of European Churches
PO Box 2100 
150, route de Ferney 
CH-1211 Geneva 
SCHWEIZ 
Tel +41 22 791 61 11, fax +41 22 791 
62 27 
E-post: cec@cec-kek.org 
Webbsida: www.cec-kek.org 

Conference of European Churches -
Commission for Church and Society
Kontor i Bryssel
Ecumenical Centre 
rue Joseph II, 174, 
BE-1000 Brussels 
Tel +32 2 230 17 32, fax +32 2 231 14 13
E-post: csc@cec-kek.be 
Kontor i Strasbourg
8, rue du Fossé des Treize 
FR - 67000 Strasbourg  
Tel +33 3 88 15 27 60, 
fax +33 3 88 15 27 61 
E-post: csc@cec-kek.fr
Evangelical Alliance 
Whitefield House 
186 Kennington Park Road
London SE11 4BT 
ENGLAND
Tel +44 020 7207 2100, fax: 020 7207 
2150 
E-post: info@eauk.org 
Webbsida: www.eauk.org 

Churches Commission for Migrants 
in Europe
Ecumenical Centre
174, Rue Joseph II
BE-1000 Brussels
BELGIEN
Tel +32 2 234 68 00, fax +32 2 231 14 13
E-post: info@ccme.be  
Webbsida: www.ccme.be 

European University Chaplains 
Conference
Nås via ordförande Markus Anker:
markus.anker@unisg.ch 
eller sekreterare Evy Toolenaar
toolenar@mail.dk  
Webbsida: www.ceuc.org 

International Prison 
Chaplains´Association, IPCA 
Rev Dr Dwight Cuff
Post Office Box 159
Fort Langley, BC V1M 2R5
CANADA
E-post: president@ipcaworldwide.org 
Webbsida: www.ipcaworldwide.org

World Council of Churches 
150 route de Ferney 
P.O. Box 2100 
1211 Geneva 2  
SWITZERLAND 
Tel (+41 22) 791 6111,  
fax (+41 22) 791 0361 
Webbsida: www.oikoumene.org

World Evangelical Alliance 
600 Alden Rd, Suite 300 
Markham, ON. L3R 0E7 
CANADA 
TEL +[1] 905-752-2164 
FAx +[1] 905-479-4742 
Webbsida: www.worldevangelicals.org 
 
World Student Christian Federation 
– Europe
Kálvin tér 8  
1091 Budapest  
HUNGARY 
Tel +36 1 219 5166 
E-post: regionaloffice@wscf-europe.org  
Webbsida: www.wscf-europe.org 

       
NATIONELLA EKUMENISKA 
ORGAN I ÖVRIGA NORDEN

Danske Kirkers Råd 
Peter Bangs Vej 1D 
DK-2000 Frederiksberg 
DANMARK 
Tel +45 35 43 29 43, fax +45 38 87 14 93 
E-post: dkr@danskekirkersraad.dk 
Webbsida: www.danskekirkersraad.dk 

Ekumeniska rådet i Finland 
Katajanokankatu / Skatuddsgatan 7 A 3  
PL / PB 185 
FIN-00161 Helsinki / Helsingfors 
FINLAND
Tel +358 9180 2369, fax +358 9 174 313 
E-post: sen@ekumenia.fi  
Webbsida: www.ekumenia.fi    

Suomen Vapaan Neuvosto (Finlands 
frikyrkoråd)
Suomen vapaakristillinen neuvosto  
SVKN ry  
Noljakantie 25 A 8  
FIN-80140 Joensuu  
FINLAND 
E-post: toimisto@svkn.fi    
Webbsida: www.svkn.fi  
 
Norges Kristne Råd 
Rådhusgata 1-3 
NO-0151 Oslo 
NORGE 
Tel +47 23 08 13 00 
E-post: post@norkr.no  
Webbsida: www.norgeskristnerad.no
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Uppgifterna är aktuella från årsskiftet 
2010-11

Arbetsgruppen för genderfrågor
Magdalena Dahlborg, RKK
Annika Damirjian, SEK
Birgit Karlsson, SB
Inger Lise Olsen, SvK
R Erik Svalfors, SMK

  GRUPPER – EKUMENISK TEOLOGI

Arbetsgruppen kring Charta 
Oecumenica
Christopher Meakin, SvK 
Bengt Ekelund, MK
Fredrik Emanuelson, RKK
Misha Jaksic, ortodox samordnare, SKR
Karin Wiborn, SB, adj
Katrin Åmell, SKR

Arbetsgruppen för religionsteologi
Kajsa Ahlstrand, SvK
Gunnel Borgegård, EIN, adj 
Bengt Ekelund, MK
Kaj Engelhart, RKK
Cajsa Sandgren, SvK
Katrin Åmell, SKR

Arbetsgruppen för ecklesiologi
Johan Dalman, SvK
Fredrik Emanuelson, RKK
Sune Fahlgren, EFK
Misha Jaksic, ortodox samordnare, SKR
Birgit Karlsson, SB
Dan Salomonsson, Pingst – ffs 
Per-Magnus Selinder, SMK
Katrin Åmell, SKR

   GRUPPER – EKUMENISK DIAKONI/ 
   KYRKA-SAMHÄLLE

Arbetsgruppen för ekumenisk 
diakoni
Gunnel Andréasson, FSR
Margareta Björn, SMK
Gunvor Englund, MK 
Moni Höglund, EFK
Liisa Jönsson, SvK
Curt Karlsson, Pingst – ffs 
Kenneth Karlsson, FA
Kjell Larsson, SAM
Manuel Pizarro Lopez, RKK
Frank Åkerman, Hela Människan
Lennart Molin, SKR

Arbetsgruppen för klimat och 
hållbar utveckling
Björn Cedersjö, SKR
Samuel Christiansson, Etik&Energi
Emma Fagerstrand, Sensus
Henrik Grape, SvK
Per Larsson, SvK
Dan Melander, Etik&Energi
Marta Misterewicz, S:ta Eugenia förs, RKK
Margareta Nordström, SvK
Henrik Rosén, SKR
Sofia Rosshagen, S:ta Eugenia förs, RKK
Maria Rödholm, Bilda
Stefan Swärd, EFK

Arbetsgruppen för migration 
och integration:
Daniel Calero, SvK
Kristina Hellqvist, SvK
Misha Jaksic, ortodox samordnare, SKR
George Joseph, RKK
Peter Lööv, SvK
Lena Rösell, Sociala Missionen
Markus Sand, EFK
Anders Sundquist, Rådgivningsbyrån för 

asylsökande och flyktingar
Michael Williams, SvK

Arbetsgruppen för 
Fredsdeklarationen:
Annika Damirjian, SEK
Olle Kristensson, Svenska kyrkan
Angela Collin, SMK
Annika Spalde, sakkunnig
Maria Bäcklund
Sr Madeleine Fredell
Helena Koumi, ortodox representant
Kristina Patring, LPI

Styrgrupp för Göteborgsprocessen
Maria Bäcklund, SKR
Björn Cedersjö, SKR
Pieter-Jan van Eggermont, KrF
KG Hammar, SvK
Viktoria Isaksson, SMR
William Kenney, RKK
Helena Koumi, KrF
Tore Samuelsson, LPI

Arbetsgruppen för Kyrkornas globala 
vecka
Sofia Walan, SKR
Johanna Olaison, SKR
Maria Bäcklund, SKR
Gudrun Norrfjärd, Sensus studieförbund
Magnus Stenberg, Studieförbundet Bilda
Charlotte Backlund, Studieförbundet Bilda
Petter Jakobsson, Diakonia
Mikael Stjernberg, PMU
Elisabeth Hammarberg, PMU
Karin Haglind, Kristna Freds

Viktoria Isaksson, SMR
Tore Samuelsson, Life and Peace 
Institute
Kristina Lundqvist, Life and Peace 
Instititute
Tomas Arvidsson, SPEAK
Celina Falk, Svenska kyrkans unga
Sofia Nordström, SvK 
Alexander Sjöberg, SvK

Styrgruppen för Kyrka för
Fairtrade 
Sofia Walan, SKR
Jon Bergeå, SKR (t o m mars 2010) 
Eva-Maria Munck, SKR (fr o m augusti 
2010)
Emma Rung, Fairtrade
Sofia Nordström, SvK 
(t o m juni 2010)
Alexander Sjöberg, SvK (fr o m juni 
2010) 
Patric Forsling, Equmenia

Styrgrupp för Ekumeniska 
följeslagarprogrammet – SEAPPI  
Karin Bengtsson, IM
Maria Bäcklund, SKR
Ulf Carmesund, Broderskapsrörelsen
Lars-Inge Claesson, Studieförbundet 
Bilda 
Per Duregård, Svenska Missionskyrkan
Madeleine Fredell, Justitia et Pax
Frida Gunnarsson, SEK
Bernt Jonsson, Broderskapsrörelsen
Kent Jonsson, Sabeel Scandinavia
Birgitta Larsson, SEK
Anette Månsson, Kristna Freds
Monika Rohdin, Sabeel Scandinavia
Jonas Thorängen, SB

Styrgrupp för NAV - Andlig vård i 
kriminalvården
Roger Blomberg, FA
Toader Doroftei, Rumänska ortodoxa 
kyrkan
Lars-Olof Egbäck, P – ffs 
Ieva Graufelde, Lettiska evangelisk-
lutherska kyrkan
Mats Hagelin, SvK
Annwor Haglund, SiK (adj)
Johan Lindén, RKK
Gunilla Nilsson, Kriminalvården
Gunnel Näsfors, SKR
Susanne Rodmar, SKR
Pär Sandstedt, SMK
Margareta Säfwenberg, SKR

Arbetsgruppen för frågor om
handikapp och funktionshinder
Matilda Andin, Föreningen Furuboda
Marianne Andréas, SKR, 
     (fr o m augusti 2010)

Arbetsgrupper, nätverk och andra grupper 
inom SKR och FSR
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Nätverket för högskola och 
universitet
Består av FSR:s högskolekommitté 
och Svenska kyrkans arbetsgrupp för 
högskolefrågor. Kontaktperson på SKR:s 
kansli: Helen Florberger

Nätverket för Barn och Familj
Kontaktperson på SKR:s kansli: Henrik 
Rosén

  GRUPP ORTODOxA KYRKOFAMILJEN

Ortodoxa referensgruppen för 
ekumeniska frågor, OREF 
f.Mihai Radu, Rumänsk-ortodoxa kyrkan 
(ordf)
Tekola Worku, Etiopisk-ortodoxa kyrkan 
(vice ordf)
Susanne Ayoub, Studieförbundet Bilda
f. Bakhomios Demetry, Koptisk-ortodoxa 
kyrkan
Joachim Främberg, Studieförbundet Bilda
Michael Hjälm, Serbisk-ortodoxa kyrkan
Per Johansson, Koptisk-ortodoxa kyrkan
f. Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan, 
(Ärkestiftet)
Pierre Aziz Nehme, Syrisk-ortodoxa 
kyrkan, (Patriarkatets ställföreträdarskap)
Ebab Rafael, Koptisk-ortodoxa kyrkan
f.Misha Jaksic, SKR, ortodox samordnare 
(sekreterare) 

      GRUPPER FRIKYRKOFAMILJEN

Kommittén för andlig vård i 
sjukvården, KAVIS
Gunnel Andréasson, konsulent, FSR
Bernth Antonsson
Evert Eggelind, FAS
Henrik Eliasson
Åke Göransson, SST
Sten-Gunnar Hedin
Christina Lindgren, FAS (suppl)
Sven-Olof Paulsson, FAS (suppl)
Jan-Anders Pettersson
Gunilla Wedin Halvardson, FAS

Samarbetsrådet för andlig vård inom 
hälso- och sjukvården
Gunnel Andréasson, konsulent, FSR
Bernth Antonsson, FSR (suppleant)
Henrik Eliasson, FSR
Birgitta Fält, SKAIS
Sebastian Torvald Jansson, RKK
Åsa Jonsson, SvK
Carl-Axel Sköldeberg, FAS
Håkan Stiberg, SvK

Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO
Marianne Andréas, FSR
Marie Demker

Bruno Frandell
Gunilla Gunner
Göran Janzon
Ulrik Josefsson
Anne-Marie Morhed

Högskolekommittén
Anette Brandt, studentpastor
Bengt Cederblad, studentpastor
Ulla Marie Gunner, SMK (ordf)
Lars Hult, SAM
Lars-Gunnar Jonsson, SAM
Carla Widén, P – ffs
Tobias Åberg, studentpastor

Referensgruppen för Praktikan
Marianne Andréas, ordf., FSR
Roland Brothén, SDA
Jan-Erik Levy, SST
Peter Lindskog, P – ffs 
Knut-Bertil Nyström, EFK
Magnus Rydberg, SAM
Nils-Gustav Sahlin, MK
Margareta Smedberg Andersson, SMK
Björn Stockman, FA
Herbert Sundin, SB

Naturlig Församlingsutveckling
Willy Aronsen, SDA
Tomas Arvidsson, nat. Partner, SB
Göran Strömner, SMK 
Lars-Gunnar Jonsson, SAM
Klas Lundström, EFS
Mia-Lisa Ahlbin, FA 
Bengt Svensson, Sv. Kyrkan
Roine Swensson, Pingst ffs
Öyvind Tholvsén, EFK
Cahtrine Nygren, samordnare, adjungerad
Solveig Westerbom, Bilda, adjungerad

Turid Apelgårdh, SvK
Anders Hermansson, Svenska kyrkan
Curt Karlsson, P – ffs
Lennart Molin, SKR (t o m våren 2010)
Lena Nilsson, Föreningen Furuboda
(sammankallande)
Pierre Aziz Nehme, Syrisk-ortodoxa
kyrkan (t o m våren 2009)
Tomas Nordlöf, RKK
Inger Svantesson, Sveriges Kristna
Handikappförbund

Arbetsgruppen för Kyrka-Arbetsliv 
i samverkan
Inga Johansson, SMK 
Erling Andersson, SKR och SMK 
Mats Erikson, LO 
Lars Dicander Arbetsgivaralliansen 
Charlotta Krafft, SACO 
Britta Lepp, TCO 
Leif Lindberg, Sveriges Kommuner    
  och Landsting 
Marie Nordström, SvK 
Katarina TIngström, SvK 
 
Styrgruppen för Kyrka-Polis i 
samverkan 
Lisa-Gun Bernerstedt, SvK 
Claes Erik Claesson, 
Rikspolisstyrelsen (Representant för 
arbetsgruppen)  
Ulla-Marie Gunner, SMK 
Sebastian Torvald Jansson, RKK 
Eva Årestad Radner, Polismyndigheten 
i Skåne län 
Marina Rydholm, Rikspolisstyrelsen 

Arbetsgruppen för Kyrka-Polis i 
samverkan
Göran Bjerhem, SMK  
Claes-Erik Claesson, HR-avdelningen 
Rikspolisstyrelsen 
Sebastian Torvald Jansson, RKK  
Tom Johnson, Statsanställdas förbund 
inom Polisen,  
Hans Olsson, Polisförbundet  
Agneta Salomonsson, Nätverket 
Kyrka-Polis i Samverkan  
Katarina Tingström, SvK (Stockholms 
stift)  
 
Nätverket Sveriges 
Kristna Ungdomsrörelser, 
samordningsgrupp 
Johan Berkman, Svenska kyrkans Unga 
Johan Nilsson, equmenia 
Kontaktperson på SKR:s kansli: 
Henrik Rosén

Stygruppen för Kyrka-Skola 
Doris Bernhardson, SKR
Peter Ekman, SvK (ordf)
Joachim Främberg, de ortodoxa 
kyrkorna 
Sofia Hedman, SvK
Anna Rödström Nygren, Svenska kyrkan
Ola Rikner, equmenia 
f. Conny Årlind, RKK

           
             FÖRKORTNINGAR

EFK Evangeliska Frikyrkan
EFS Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
FA Frälsningsarmén
FAS Föreningen Frikyrkans anställda   
 i Sjukhuskyrkan
FAU Frälsningsarméns unga
FSR Sveriges Frikyrkosamråd
IM Individuell Människohjälp
LPI Liv- & Fredinstitutet
MK Metodistkyrkan 
P – ffs Pingst – fria församlingar i 
 samverkan
RKK Romersk-katolska kyrkan
RPG Riksförbundet 
 Pensionärsgemenskap
SAM Svenska Alliansmissionen
SB Svenska Baptistsamfundet
SDA Sjundedags Adventistsamfundet
SEK Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
SKAIS Svenska kyrkans anställda i 
 Sjukhuskyrkan
SKR Sveriges Kristna Råd
SMK Svenska Missionskyrkan
SST  Nämnden för statligt stöd till 
 trossamfund
SvK Svenska kyrkan
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§1 Inledning
Sveriges kristna Råd SKR är en gemenskap av kristna kyrkor, 
samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund 
utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, 
Sonen och den heliga Anden.

I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den 
gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds 
rike och Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

§2  Syfte
Rådets syfte är
att  vara uttryck för och verka för kristen enhet;
att  främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
att  vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och 

församlingar för 
      gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; 
att  vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det 

nationella planet.

§3  Medlemskap
Medlemmar i Sveriges kristna Råd, nedan kallade 
medlemskyrkor, är de kristna kyrkor, samfund och församlingar 
som grundar rådet.

Medlemskap kan dessutom av rådsförsamlingen beviljas kyrkor, 
samfund och församlingar, med minst 1000 medlemmar i Sverige.

Då flera enskilda församlingar inom samma kyrka eller 
samfund beviljas medlemskap räknas de tillsammans som en 
medlemskyrka.

Kyrkor, samfund och församlingar som är berättigade att 
söka medlemskap men inte önskar fullt medlemskap kan av 
rådsförsamlingen ges rätt att delta som observatör.

§4  Rådsförsamling
SKRs högsta beslutande organ är rådsförsamlingen, till vilken 
medlemskyrkorna äger rätt att utse representanter enligt 
följande:

Antal medlemmar Antal representanter
Upp till        10 000 1
  10 001   -   20 000 2
  20 001   -   40 000 3
  40 001   - 100 000  4
100 001   - 500 000 5
etc per ytterligare 500 000-tal  +1

Medlemsantalet för de fria kristna samfunden beräknas i enlighet 
med den årliga statistik över antal betjänade som sammanställs 
av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST.

Varje representant har sin personliga ersättare. I andra hand 
kan annan vald ersättare för respektive medlemskyrka kallas att 
tjänstgöra.

Mandatperioden är fyra år.

Observatörsstatus ger närvaro- och yttranderätt i 
rådsförsamlingen för en representant.

Rådsförsamlingen samlas till beslutande årsmöte senast i maj 
varje udda år. 
Rådsförsamlingen samlas till beredande årsmöte senast i maj 
varje jämnt år. 

Rådsförsamlingen kallas dessutom till sammanträde då rådets 
styrelse så finner lämpligt eller minst tre medlemskyrkor så 
begär. Kallelse skall tillställas medlemskyrkorna senast två 
månader i förväg.

Rådsförsamlingen har till uppgift
-   att besluta i stadgefrågor
-   att besluta i medlemskaps- och observatörsfrågor
-   att utse styrelse
-   att fastställa riktlinjer för rådets verksamhet 
-   att fastställa budget
-   att fastställa verksamhetsberättelse, balansräkning och 
resultaträkning
-   att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
-   att behandla skrivelser från styrelsen och inlämnade 
motioner.

Generalsekreteraren är rådsförsamlingens sekreterare.

§5  Årsmöte
Vid beslutande årsmöte skall följande ärenden förekomma
• Ställningstagande till årsmötets stadgeenliga utlysande
• Val av presidium och övriga mötesfunktionärer
• Eventuell fråga om medlemskap eller observatörsstatus
• Anmälan om medlemskyrkornas val av representanter samt 

upprättande
    av röstlängd
• Presentation av verksamhetsberättelse, inkluderande 

resultaträkning och
balansräkning för de två närmast föregående åren

• Revisorernas berättelse för de två närmast föregående åren
• Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultaträkning 

och balansräkning för de två närmast föregående åren
• Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

för de två närmast föregående åren
• Val av styrelse (ordinarie ledamöter och personliga 

suppleanter) samt dess presidium 
• Val av två revisorer med suppleanter, av vilka minst en 

ordinarie och minst en suppleant skall vara auktoriserade 
revisorer

• Val av valberedning
• Beslut om verksamhetsplan för de två närmaste åren efter 

innevarande kalenderår
• Fastställande av budget och medlemsavgifter för de två 

närmaste åren efter innevarande kalenderår
• Behandling av skrivelser från styrelsen och inlämnade 

motioner

Stadgar för Sveriges Kristna Råd
Antagna vid SKRs bildande 1992-12-15 och delvis ändrade genom beslut vid årsmöten 1993-04-27, 1994-04-18–19, 1999-04-21–22,  2004-
04-23–24, 2006-04-26–27 och 2009-04-28–29.
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Motioner till beslutande årsmöte kan väckas av 
medlemskyrkorna. Motioner inlämnas till styrelsen senast tre 
månader i förväg.

Dagordning för beredande årsmöte fastställes av styrelsen.

§6  Rådsförsamlingens beslut
Rådsförsamlingens beslut fattas med minst 2/3 majoritet. För 
beslut om upptagande av medlemmar krävs dock 4/5 majoritet.

Val sker öppet om valberedningen är enig och inga andra förslag 
föreligger. I övriga fall eller då någon representant så begär 
förrättas val med sluten omröstning.

Rådsförsamlingens beslut får inte inkräkta på medlemskyrkornas 
inre angelägenheter.

§7  Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst femton ledamöter, inklusive 
ordföranden, var och en med personlig ersättare. I andra hand 
kan annan vald ersättare inom kyrkofamiljen kallas att tjänstgöra.

Styrelsen skall utgöras av ledare/representanter för följande 
kyrkofamiljer/kyrkor nedan kallade kyrkofamiljer:
• Frikyrkorna
• De ortodoxa och österländska kyrkorna
• Romersk katolska kyrkan
• De evangelisk-lutherska kyrkorna 
enligt en fördelning som fastställs av rådsförsamlingen på 
valberedningens förslag.

Styrelsens ledamöter nomineras av respektive kyrkofamilj och 
väljs av rådsförsamlingen.

Styrelsen skall
• utse generalsekreterare
• utse firmatecknare
• leda rådets verksamhet inom de ramar som fastställs av 

rådsförsamlingen
• bereda de ärenden som skall behandlas av rådsförsamlingen
• anställa chefstjänstemän
• företräda rådet i uttalanden, remissvar och andra 

opinionsyttringar
     mellan rådsförsamlingens sammanträden.

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av 
ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär. Kallelse till 
styrelsesammanträde skall tillställas ledamöterna minst två
veckor i förväg.

Mandatperioden är två år.

§8  Styrelsens beslut
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av 
ledamöterna, bland dem ordförande eller minst en vice 
ordförande, är närvarande.

Beslut fattas med minst 2/3 majoritet.

§9 Arbetsutskott 
Ett arbetsutskott utses av styrelsen och fattar beslut på 
styrelsens uppdrag enligt särskild delegationsordning.

§10  Presidium
Presidiet bereder styrelsens ärenden och fattar beslut på 
styrelsens uppdrag.
Presidiet skall bestå av minst fyra personer och inkludera 
företrädare för alla kyrkofamiljer med cirkulation mellan 
medlemskyrkorna.
Inom presidiet väljer styrelsen ordförande för ett år i 
taget. Övriga medlemmar i presidiet är vice ordförande. 

§11  Valberedning
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som 
representerar de fyra kyrkofamiljerna.

Valberedningen skall förbereda vid årsmötet 
förekommande val samt efter samråd med kyrko-
familjerna föreslå antal ledamöter i styrelse och presidium 
och fördelning av dessa poster mellan kyrkofamiljerna.

§12  Revision
Efter verkställd granskning av styrelsens verksamhet 
och rådets räkenskaper skall revisorerna upprätta 
revisionsberättelse med förslag gällande ansvarsfrihet för 
rådets styrelse.

§13  Medlemsavgifter
De av rådsförsamlingen fastställda medlemsavgifterna 
betalas första kvartalet under respektive kalenderår.

§14  Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall godkännas med 
2/3 majoritet vid ordinarie sammanträde med 
rådsförsamlingen.

§15  Upplösning
Upplösning av Sveriges Kristna Råd kan ske endast 
efter lika lydande beslut av två på varandra följande 
sammanträden med rådsförsamlingen med tre månaders 
mellanrum. Ett av dessa sammanträden skall vara 
årssammanträde. Vid upplösning av SKR skall rådets 
tillgångar och skulder fördelas på medlemskyrkorna i 
proportion till senast fastställda medlemsavgifter.
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§ 6 Årsmöte
Vid beslutande årsmöte skall följande ärenden förekomma

- ställningstagande till årsmötet stadgeenliga utlysande
- val av funktionärer för årsmötet
- upprättande av röstlängd
- eventuell fråga om medlemskap
- presentation av verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning
- revisorernas berättelse
- fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- 

och balansräkning 
- ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen
- val av styrelse 
- val av två revisorer med suppleanter, av vilka minst en 

ordinarie och en 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 

- val av valberedning
- fastställande av verksamhetsplan och rambudget för 

två år
- behandling av skrivelser från styrelsen och inlämnade 

motioner.

Motioner till årsmötet kan väckas av medlemssamfunden och 
skall inlämnas till styrelsen senast tre månader i förväg.

§ 7 Rådsförsamlingens beslut
Rådsförsamlingens beslut fattas med enkel majoritet. För 
beslut om upptagande av medlemmar krävs dock två tredjedels 
majoritet.

Val sker öppet om valberedningen är enig och inga andra förslag 
föreligger. I övriga fall eller då någon representant så begär 
förrättas val med sluten omröstning.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, inklusive ordförande, 
var och en med personlig ersättare. Mandatperioden är fyra år. 
Vartannat år vid det beslutande årsmötet utses två respektive tre 
ledamöter.

Styrelsen skall
- inom sig utse ordförande och vice ordförande
- utse firmatecknare
- leda rådets verksamhet inom de ramar som fastställts 

av rådsförsamlingen
- fastställa årlig budget och handlingsplan
- utse ledamöter i Frikyrkliga forskningsrådet samt de 

kommittéer som behövs för verksamheten
- utse representanter i de organ där Sveriges 

Frikyrkosamråd är representerade 
- bereda de ärenden som skall behandlas av 

rådsförsamlingen
- företräda rådet i uttalanden, remissvar och andra 

opinionsyttringar mellan rådsförsamlingens 
sammanträden.

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av 
ordförande eller då minst tre ledamöter så begär. Kallelse till 
sammanträde skall tillställas ledamöterna minst två veckor i 
förväg.

§ 1 Inledning
Sveriges frikyrkosamråd är ett samarbetsorgan för kyrkor, 
samfund och rörelser i Sverige som består av församlingar med 
medlemskap grundat på personlig bekännelse av tro på Jesus 
Kristus som Frälsare och Herre. 

§ 2 Syfte
Sveriges frikyrkosamråds uppgift är
att ingå i, eller utgöra, frikyrkofamiljen inom Sveriges Kristna Råd 
att i Sveriges Kristna Råd särskilt verka för att främja mission och 
evangelisation i Sverige
att samordna själavård på institutioner
att handlägga ärenden som särskilt berör frikyrkorna. 

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Sveriges frikyrkosamråd kan vinnas av kyrkor, 
samfund och rörelser som uppfyller de villkor som stadgas i 
§ 1 och vill gå in i gemensamt arbete och ansvarstagande för de 
uppgifter rådet enas om. 

§ 4 Räkenskapsår 
Rådets räkenskapsår omfattas av kalenderår.

§ 5 Rådsförsamling
Frikyrkosamråds högsta beslutande organ är rådsförsamlingen, till 
vilken medlemssamfunden äger rätt att utse representanter enligt 
följande:
medlemssamfund med mer än 30.000 församlingsmedlemmar 
utser tre rådsledamöter
medlemssamfund med mindre än 30.000 församlingsmedlemmar 
utser två rådsledamöter.

Rådsförsamlingen håller beslutande årsmöte före maj månads 
utgång varje udda år. 

Rådsförsamlingen samlas till beredande årsmöte före maj månads 
utgång varje jämnt år.

Rådsförsamlingen kallas dessutom till sammanträde då styrelsen 
finner det lämpligt eller minst tre medlemssamfund så begär. 
Kallelse skall tillställas medlemssamfunden minst två månader i 
förväg.

Rådsmedlemmarnas mötesplats för överläggningar och samråd 
mellan rådsförsamlingens möten utgörs av frikyrkofamiljens 
samlingar inom ramen för Sveriges Kristna Råd.
Sveriges Frikyrkosamråd samverkar med övriga kyrkofamiljer i 
Sveriges Kristna Råds kärnverksamhet, program och projekt.

Rådsförsamlingen har till uppgift
att besluta i stadgefrågor
att besluta i medlemskapsfrågor
att utse styrelse
att fastställa rambudget och verksamhetsplan
att fastställa verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
att behandla skrivelser från styrelsen och inlämnade motioner.

Stadgar för Sveriges Frikyrkosamråd
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§ 9 Styrelsens beslut
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, bland 
dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 10 Frikyrkliga forskningsrådet och 
verksamhetskommittéer
Frikyrkliga forskningsrådet och verksamhetskommittéerna bestå 
av vardera fem till sju ledamöter som väljs utifrån kompetens 
med så bred representation från medlemssamfunden som möjligt.

Kommittéerna skall
- inom sig utse ordförande
- utifrån av styrelsen fastställd årlig budget och 

handlingsplan leda verksamheten för respektive 
arbetsområde

- rapportera till styrelsen.

§ 11 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.
Valberedningen skall förbereda de vid beslutande årsmötet 
förekommande valen samt styrelsens val av ledamöter i 
Frikyrkliga forskningsrådet och verksamhetskommittéerna. 
Förslag till ledamöter och personliga ersättare förbereds i 
samråd med medlemssamfunden. En bred representation från 
medlemssamfunden skall eftersträvas.

§ 12 Revision
Efter verkställd granskning av styrelsens verksamhet och rådets 
räkenskaper skall revisorerna upprätta revisionsberättelse med 
förslag gällande ansvarsfrihet för rådets styrelse.

§ 13 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar skall godkännas med två tredjedels 
majoritet vid ordinarie sammanträde med rådsförsamlingen. För 
ändring av § 14 krävs beslut vid två rådssammanträden.

§ 14 Upplösning
Sveriges Frikyrkosamråd kan upplösas genom beslut vid 
två rådssammanträden. Mellan dessa sammanträden skall 
medlemssamfundens styrelser beredas tillfälle att avge yttrande 
i frågan. För beslut om upplösning erfordras att minst två 
tredjedelar av de närvarande ledamöterna, representerande minst 
hälften av medlemssamfunden, skall vara ense om beslutet.

Frågan om disposition av rådets tillgångar behandlas samtidigt 
och i samma ordning som frågan om rådets upplösning. Om 
förfogande över eventuella innestående allmänna medel beslutas i 
samråd med anslagsgivaren. 









Postadress: (t o m juli 2011): 172 99 Sundbyberg
 Postadress (fr o m augusti 2011: Box 14038, 167 14 Bromma

          Besöksadress (t o m juli 2011): Starrbäcksgatan 11,  Sundbyberg            
          (fr o m aug 2011): Gustavslundsvägen 1 8, 167 51 Bromma (vid Alviks torg)

       Tel: 08-453 68 00,   Fax: 08-453 68 29
      E-post: info@skr.org    

       Webbsida: www.skr.org  

ISSN: 1401-5218

Sveriges Kristna Råd


	Binder1.pdf
	Årsbok 2011 inlaga_klar.pdf
	Omslag årsbok 2011
	Binder1.pdf
	Årsbok 2011 inlaga_klar.pdf
	Omslag årsbok 2011



