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”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, en öp-
pen ekumenisk 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, ut-
trycka 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, evangelisation, 
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 samhällsfrågor. 
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I Sveriges kristna råd möts tjugofem medlemskyrkor och 
en observatör, fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa 
ryms olika kristna traditionerna i vårt land. 

Att se de olika kyrkorna familjevis är ett sätt att inför var-
andra och omvärlden tydliggöra den tradition och gemen-
skap 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 reflektion och samverkan ryms 
inom det som kallas SKR:s ”kärna”. Dessa kärnområden 
är ekumenisk teologi och ekumenisk diakoni/kyrka-
samhälle. 

Verksamheten inom dessa centrala ekumeniska områden 
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 medlems-
kyrkornas eget arbete inom olika områden. Det gör vi 
genom att erbjuda mötesplatser, skapa nätverk, ge kom-
munikationsservice och stöd för ekumenisk bearbetning, 
publicera material och samordna gemensamma aktiviteter. 

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

Årsmötet är SKR:s högsta beslutande organ. I årsmötet 
är alla medlemskyrkor representerade i förhållande till sin 
storlek. Verksamheten leds av styrelsen, som väljs av års-
mötet. Platserna i styrelsen och dess presidium är fördela-
de mellan de fyra kyrkofamiljerna. Vid sidan om styrelsen 
kallas alla medlemskyrkor till rådsmöte för ett fördjupat 
samtal. Rådsmötet är riktningsgivande och föreberedande 
inför styrelsens beslut. Ordförandeskapet i SKR cirkulerar 
med ettårsintervaller mellan presidiemedlemmarna.

Sveriges kristna råd



Inte så sällan får jag i utlandet frågan ”hur är det 
med ekumeniken i Sverige?” Ibland kan det vara 
lättare att få en överblick över den ekumeniska 
situationen i vårt land, när man ser på saken lite 
utifrån och i ett internationellt perspektiv. Det 
första jag brukar säga är att vi har ett mycket gott 
förhållande mellan alla kyrkor och samfund. Vi 
har lyckats övervinna de murar som tidigare skilde 
människor av olika konfessioner åt. På det mänsk-
liga planet kommer vi väl överens. Vi lånar varan-
dras kyrkor och försöker hjälpa varandra. Och i 
Sveriges kristna råd har de flesta kristna samfund 
slutit sig samman som kyrkorna tillsammans. 
Gamla fördomar börjar försvinna och vi ser mer på 
det som förenar oss än på det som skiljer oss.

Som andra punkt brukar jag sedan peka på att den 
djupare teologiska dialogen om de stora åtskiljande 
frågorna ligger lite på is. Konsensustänkandet har 
gått oss svenskar i blodet, så vi undviker ofta att ta 
upp det som skiljer oss åt. Om vi skall vara ärliga 
måste vi nog bekänna att vi ofta försummar att 
gå vidare i samtalet om dogmatiska frågor, där vi 
har olika syn: ämbetet, eukaristin etcetera. Sedan 
man kommit fram till enighet om synen på rätt-
färdiggörelsen mellan katoliker och protestanter 
har samtalet om dogmatiska frågor i det närmaste 
avstannat. Däremot har den så kallade andliga 
ekumeniken en blomstringstid. När det gäller bön 
och spiritualitet finns det en stor samsyn. Kristna 
av olika traditioner läser ungefär samma andliga 
författare: Halldorf, Lönnebo, Stinissen och En 
rysk pilgrim. De besöker samma andliga centra: 
Bjärka-Säby, Rättvik, Vadstena, ja, klosterfängel-
set i Kumla får vi också räkna in i denna andliga 
geografi. Kanske denna andliga ekumenik har in-
spirerats av den konsensus som finns när det gäller 
synen på den rättfärdiggjorda människan som får 
leva i Guds vänskap?
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 För det tredje brukar jag peka på en faktor som 
vi sällan berör eller tänker på, men som jag själv 
tror är mycket avgörande också för våra ekume-
niska relationer. Vad jag menar är den filosofiska 
bakgrund som vi medvetet eller omedvetet utgår 
ifrån. Många i Sverige har Kant och någon slags 
filosofisk idealism i bakhuvudet, medan vissa andra 
inspireras av en mer realistisk filosofi à la Thomas 
av Aquino, vare sig de nu vet det eller ej. Eller för 
att uttrycka det lite mer rakt på sak: är det jag som 
själv tolkar Bibeln och tron eller är det något jag 
får ta emot av nåd? Finns det en bestående sanning 
som har uppenbarats och traderats genom tiderna 
eller ej? Jag tror att ekumeniken i Sverige skulle ha 
mycket att vinna på att vi tog upp sanningsfrågan 
och andra filosofiska frågor lite mer. Hade vi gjort 
det i tid hade vi kanske sluppit hela det Hedenius-
trauma som drabbade stora delar av den kristenhe-
ten i Sverige.

När det gäller vissa samhällsfrågor finns det en 
glädjande enhet bland oss kristna i Sverige, bru-
kar jag ta som fjärde punkt. Påskuppropet för 
flyktingar och asylsökande visar att vi är ett när 
det gäller att försvara mänskliga rättigheter. Också 
i klimatfrågor brukar vi vara rörande överens. 
Svårare blir det när det gäller mer så kallade 
privatmoraliska frågor som berör sexualitet, abort 
och äktenskap, ja, bara att man kan kalla sådant 
för privatmoral pekar på en skiljelinje mellan oss 
kristna i Sverige. En fråga av mer politisk karaktär 
som också skapar oenighet bland oss är hela 
Israel-Palestina-frågan, som kan leda till de mest 
eldfängda av våra ekumeniska debatter.

Som en femte och sista punkt tar jag ibland – om 
jag hinner och vågar, för det kan vara känsligt – 
upp de frågor som rör integration och proselytism. 
De mer etablerade protestantiska samfunden i 

Ekumenisk snabbskiss



Sverige har en annan sociologisk struk-
tur än de så kallade invandrarkyrkorna, 
alltså i första hand de ortodoxa och ka-
tolska. Jönköping, Smålands Jerusalem 
har avlösts av Södertälje som Sveriges 
mest kyrkliga stad utan att man riktigt 
har märkt det. Ofta identifierar man 
helt oreflekterat det svenska med det 
protestantiska och de andra ses som 
främmande och utländska. Sekulari-
seringen är starkare i de mer svenska 
samfunden, som samtidigt också har 
mer resurser, finansiellt och personellt. 
En hel del invandrare hamnar i andra 
kyrkor och samfund när de kommer 
till Sverige. Det uppstår också fler och 
fler icke-konfessionella etniska kyrkor, 
där gemensam språklig och kulturell 
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bakgrund är viktigare än den teologiska.
Hela tiden uppstår det nya ekumeniska 
utmaningar i vårt post-sekulära Sverige av 
idag. Det går ibland så fort att vi inte riktigt 
hänger med. Men så är det ju med Andens 
vind, den blåser alltid lite mer än vi tror. 
Då kan den också blåsa bort många gamla 
fördomar som vi bär på och ge oss nya 
och spännande infallsvinklar på det som vi 
borde ägna mer ekumenisk energi åt: den 
gemensamma uppgift vi har att evangelisera 
vårt samhälle. Tänk om det skriande behovet 
av evangelisation kan leda till ett ekumeniskt 
uppvaknade för oss kristna i Sverige?

+Anders Arborelius ocd

Sveriges kristna råds presidium

Pelle Hörnmark, före-
ståndare för Pingst – fria 
församlingar i samverkan
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Anders Arborelius, biskop i 
Stockholms katolska stift

Anders Wejryd, ärkebiskop i 
Svenska kyrkan 
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Inledning till verksamhetsberättelsen

De två år som ligger bakom och som här redovisas har inneburit inre och yttre förändringar för Sveriges kristna 
råd. Det övergripande syftet; att öka enheten, ta ett gemensamt ansvar för det kyrkorna vill göra och vara en 
gemensam röst i samhället under devisen ”Lär känna varandra på djupet”, är detsamma som vid 2011 års ingång. 
Beslut i styrelse och årsmöte har varit vägledande för att fördjupa och skapa större tydlighet i Sveriges kristna råds 
identitet av att vara plattform för kyrkorna tillsammans. 

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 sina efterföljare.

Vid årsmötet i Linköping 2011 antogs nya stadgar. Styrelsen har minskat från 16 till 12 ledamöter plus ersättare. 
Arbetsutskottet har försvunnit, den årliga mötesplatsen som tidigare benämndes rådsmöte kallas nu årsmöte. En 
ny plattform för rådgivande samtal och dialog, dit alla medlemskyrkor kallas, har övertagit begreppet rådsmöte. 

Sommaren 2011 flyttade Ekumeniska centret från Sundbyberg till Alvik, Bromma. De flesta organisationerna i 
det tidigare centret följde med i flytten, dessutom utökades centret med ett ungdomsförbund, equmenia, och det 
nybildade trossamfundet Gemensam framtid. I samband med flytten förändrades också den inre strukturen, där 
SKR tidigare tagit ansvar för de gemensamma servicetjänsterna, som nu flyttade över till en gemensam service-
enhet. 

I och med 2012 års utgång avslutas programmet Ekumenik i Nor-
den. Förhoppningen är dock att ekumenik och samverkan i Norden 
ska leva vidare även i framtiden.  

Det har varit ett flertal byten av tjänster under denna tvåårsperiod, 
bland annat byte av generalsekreterare, direktorer och kommuni-
kationsansvarig. Personalomsättning tillsammans med flytt och 
organisatoriska förändringar i styrelsearbetet har naturligtvis inte 
lämnat kansliet oberört. När denna redogörelse skrivs kan vi dock 
ana att ekumenikens skuta håller sig på rätt köl och hoppas att vi 
med Andens hjälp tar oss fram emot en större och klarare enhet. 

Karin Wiborn
Generalsekreterare
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Verksamhetsberättelse för Sveriges kristna råd 
och Sveriges Frikyrkosamråd 2011 och 2012

Förvaltningsberättelserna, som ger en övergripande sammanfattning och analys av för perioden väsentliga händelser, finns 
tillsammans med boksluten i en separat skrift. I den här skriften vill vi ge en möjlighet till kännedom om och fördjupning 
av de olika verksamheter som utgör SKR – kyrkorna tillsammans. 

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 och ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle. Dessa 
områden är inte avdelningar i SKR:s arbete, utan aspekter på den helhet som är kyrkornas enhetssträvan i
bekännelse, vittnesbörd och tjänst.

Verksamhet
Kring kärnan grupperar sig långsiktiga verksamheter för ekumenisk samverkan och samordning. Styrelsen har särskilt be-
nämnt betydelsen av SKR som mötesplats och att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling. Dessutom 
har samordningen inom institutionssjälavården definierats som ett prioriterat område. Verksamheterna kyrka-skola och 
barn och unga finansieras liksom kärnområdena av kyrkornas medlemsavgifter. 

Externt finansierad verksamhet
Ett antal verksamheter drivs sedan flera år med huvudsakligen extern finansiering; 
Global utveckling och fattigdomsbekämpning – Kyrkornas globala vecka 
SEAPPI – Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 
Kyrka för Fairtrade 
Andlig vård i kriminalvården (NAV) 
Fredskultur 
Ekumenik i Norden (som avslutades vid årsskiftet 2012/2013).

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

Medlemmar och observatörer

Vid årsmötet i Linköping 2011 hälsades S:t Selasses etiopiska kyrka välkommen som medlem i SKR, och vid det extra 
årsmötet i Jönköping 2012 hälsades trossamfundet Gemensam framtid välkommet. Gemensam framtid bildades 2011 
av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan som därmed ersätts av Gemensam 
framtid i SKR. Den estnisk-ortodoxa kyrkan i Sverige upphörde under 2012. 

Den lutherska kyrkofamiljen
Svenska kyrkan med EFS
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Ungerska protestantiska kyrkan

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

Den katolska kyrkofamiljen
Stockholms katolska stift

Årsmötet 2011
Medlemskyrkornas utsedda representanter, som utgör SKR:s högsta beslutande organ, samlades till årsmöte i Linköping 
den 4-5 maj 2011med temat Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva. Årsmötet arrangerades i 
samverkan med Linköpings kristna råd. Programmet innehöll bland annat flera parallella seminarier om religionsmöten 
efter en gemensam inledning om hur det i det ekumeniska arbetet idag ingår möten med människor av annan tro. I ett 
gemensamt seminarium med rubriken Kyrkorna, media och politiken medverkade Dan Svanell. Årsmötet avslutades med 
utfärd till slottet Bjärka-Säby.

Årsmötet antog nya stadgar som innebar ett minskat antal ledamöter i styrelsen, att arbetsutskottet utgår och att råds-
möten införs. Till rådsmöte kallas SKRs styrelse samt kyrkoledare i SKR:s medlemskyrkor. Detta i syfte att öka utrym-
met för det fördjupande samtalet där kyrkorna ges möjlighet att lära känna varandra på djupet. 

Årskonferensen 2012
Årskonferensen, för andra gången gemensamt med Svenska missionsrådet, 
genomfördes den 23-24 maj i Pingstkyrkan, Jönköping, i samverkan med Jön-
köpings kristna råd, Erikshjälpen och Svenska Alliansmissionen under temat 
100 år av ekumenik och solidaritet. Konferensen inleddes med en rundvandring i 
Smålands Jerusalem förr och nu. I samband med årskonferensen firade SMR 100 år 
och vi bjöds på en innehållsrik festkväll. Två seminarier hölls i plenum; Mission a 
concept to be abandoned or reclaimed – 100 years after Edinburgh, med medverkan 
av Fidon Mwombeki, samt Kristet vittnesbörd i en mångreligiös kontext med med-
verkande från kyrkorna. Möjligheten att kalla till extra årsmöte utnyttjades bland 
annat för att fastställa rambudget till 2013 och anta idégrund 2013-15. 

Den ortodoxa kyrkofamiljen
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedonska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings ortodoxa kyrka)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
Serbiska ortodoxa kyrkan
S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
Syrisk-ortodoxa kyrkan

Österländska kyrkor
Österns assyriska kyrka
Österns gamla kyrka

Deltagare i årskonferensen den 23-23 maj 2012 på väg in i 
Pingstkyrkan i Jönköping.
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Styrelsen och dess organ

Styrelsen har efter årsmötet 2011 haft följande sammansättning:

     Ordinarie ledamöter   Ersättare
Lutherska kyrkofamiljen:   Anders Wejryd     Esbjörn Hagberg
     Cristina Grenholm   Jenny Sjögreen
     Hans Wallmark    Erik Sjöstrand
     Stefan Holmström   Ieva Graufelde
     Iréne Pierazzi    Maria Wingård
Frikyrkofamiljen:    Karin Wiborn (t o m 120115)  Kjell Larsson (t o m 120115)
     Kjell Larsson (fr o m 120116)  Per Westblom (fr o m 120524)
     Pelle Hörnmark     Anders Blåberg
     Olle Alkholm    Marie Willermark
Katolska kyrkofamiljen:   Anders Arborelius   Kirsten Kas
     Fredrik Emanuelson   Magdalena Dahlborg
Ortodoxa kyrkofamiljen:   Julios Abdulahad Shabo   Gabriel Barqasho
     Macarie Dragoi    Mihai Radu

Styrelsen har under 2011 och 2012 haft fem sammanträden per år. Den tidigare traditionen att cirkulera styrelsemötena 
i de olika kyrkofamiljernas lokaler upphörde i samband med kansliets flytt till Alvik, där sammanträdena nu alltid hålls. I 
stället har värdskapet för rådsmötena cirkulerat, i enlighet med temat Lära känna varandra på djupet. 

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

Rådsmöten
Efter årsmötets beslut att anta nya stadgar med uppdrag till presidiet att mellan styrelsens möten kalla till rådsmöten har 
följande rådsmöten ägt rum:
18 oktober 2011, Lidingö Vad är SKR?
18 januari 2012, Alvik Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld och Rättvis fred 
22 maj 2012, Jönköping Människosyn i aktuella frågor vid livets inledningsskede
5 november 2012, Bromma Hur allvarligt är klimathotet? Vad kan och bör vi göra? och Mellanöstern – finns det vägar till fred? 

Presidium
Presidiet bestod under 2011 och 2012 av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, ärkebiskop Anders Wejryd, 
Svenska kyrkan, pastor Pelle Hörnmark, Pingst FFS och ärkebiskop Julios Abdulahad Shabo, syrisk-ortodoxa kyrkan. På 
grund av ärkebiskop Shabos sjukdom beslutade styrelsen den 11 juni 2012 att hans plats i presidiet tillfälligt uppehålls av 
Gabriel Barqasho. Vid årsmötet i Linköping 2011 avgick Anders Wejryd som ordförande och efterträddes av Anders Arbo-
relius. Vid årskonferensen i Jönköping 2012 tog Pelle Hörnmark över som ordförande.

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 följaktligen innebär att andelen manliga styrelseledamöter minskat från 80 till 73%. Inom kansliet finns något 
fler kvinnor än män.
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Sveriges Frikyrkosamråds uppbyggnad och beslutsorgan 

FSR har under 2011-2012 bestått av nedanstående samfund och kyrkor. Dessa utser sina representanter till styrelsen. 
Styrelsen har fram till årsmötet 2012 bestått 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 från årsmötet 2011 fram till årsmötet 2012 haft följande sammansättning:

Samfund/kyrkor    Ordinarie    Suppleant
Adventistsamfudet     Bobby Sjölander  
Evangeliska Frikyrkan        Knut-Bertil Nyström
Frälsningsarmén     Kristina Frisk 
Metodistkyrkan         Solveig Högberg
Pingst fria församlingar i samverkan  Roger Stenzelius   Ingrid Svanell
Svenska Baptistsamfundet        Per Westblom
Svenska Alliansmissionen    Anders Bengtsson  
Svenska Missionskyrkan    Ulla Marie Gunner   Helén Friberg
Vineyard Norden     Representeras av Svenska Baptistsamfundet 

 

Styrelsen har haft fem sammanträden under 2011. Roger Stenzelius har varit ordförande. 
Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade 4 juni 2011 ett nytt samfund, 

Trossamfundet Gemensam framtid. Samfundet mottogs som medlem i FSR vid årsmötet 23 maj 2012, samtidigt bevilja-
des de bildande samfunden utträde. Detta motiverade även den ändring av § 8 i FSR:s stadgar som beslutades vid samma 
tillfälle. Paragrafen lyder numer: Varje medlemssamfund utser en ledamot till styrelsen, samt personlig ersättare till denne. 
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Ordförande har utslagsröst. Mandatperioden är fyra år. Vartannat år vid det 
beslutande årsmötet utses halva antalet ledamöter för ny mandatperiod.

Efter fyllnadsval vid FSR:s årsmöte 23 maj 2012 fick styrelsen följande sammansättning: 

 
Samfund/kyrkor    Ordinarie    Suppleant
Adventistsamfundet    Bobby Sjölander    Daniel Hailemariam
Evangeliska Frikyrkan    Knut-Bertil Nyström  Öyvind Tholvsen
Frälsningsarmén     Kristina Frisk   Mia-Lisa Alhbin
Gemensam framtid    Per Westblom    Solveig Högberg
Pingst fria församlingar i samverkan  Roger Stenzelius   Ingrid Svanell
Svenska Alliansmissionen    Lars-Gunnar Jonsson  Anders Bengtsson
 
Styrelsen har haft fyra sammanträden under 2012. Roger Stenzelius har varit ordförande. 
 
Könsfördelning bland FSR:s förtroendevalda och i kansliet
Följande gällde vid årsskiftena de senaste åren. Andelen kvinnor anges inom parentes. 

 
FSR:s styrelse   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ledamöter   12 (0) 12 (0) 11 (0) 5(2) 5(2) 5(2) 6(1)
Ersättare    10 (5) 10 (5) 10 (6,5) 5(1) 5(1) 5(2) 6(3)
Presidium    3 (0) 3 (0) 3 (0) - - - -
 
Medarbetare inom FSR:s kansli 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5(5) 5(5) 5(5) 5(5)
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Tjugo år tillsammans i Sveriges kristna råd 
Att läsa om förberedelsearbetet inför bildandet av Sveriges kristna råd gör det tydligt: De senaste tjugo åren har 
verkligen inneburit en väldig förändring av samhällstempot! 

Bildandet av SKR, som skedde den 15 december 1992, föregicks av ett mycket gediget förankringsarbete. Om 
detta kan man läsa i verksamhetsberättelserna för föregångaren Svenska ekumeniska nämnden, från 1986 och 
framåt. Konferenser med samfundsledare och andra -representanter, utskick till kyrkorna och samfunden med frå-
gor att ta ställning till och besvara, bearbetning av svaren, utskick av nya frågor, fler samlingar, arbetsgrupper i flera 
omgångar …

Det gjordes ett enormt imponerande arbete. Och något liknande vore alldeles säkert inte möjligt idag! Sju års 
förberedelsetid, det låter nästan bibliskt. Idag hade säkert inte ett sådant tålamod och en sådan grundlighet funnits, 
om det varit nu vi skulle bilda det nya nationella ekumeniska organet. 

Redan 1986 fanns övertygelsen att det nya ekumeniska organet skulle vara öppet för medlemskap bara för kyrkor 
och samfund. (Så var inte fallet med Svenska ekumeniska nämnden, där kunde också kristna organisationer av olika 
slag vara medlemmar.) 

Högtid i Alvik
I början av december 2012 fira-
des de tjugo åren vid en högtid 
i Ekumeniska centret. Äldre och 
yngre ekumener medverkade och 
skriften Kyrkorna tillsammans 
– 20 år med Sveriges kristna råd 
presenterades. Mat och mingel, 
sång och andakt var andra delar 
av kvällen

Två viktiga faktorer som sam-
spelade fram mot bildandet av 
SKR var de kristna riksmötena, 
varav det första hölls i Göteborg 
1972 och det andra i Jönkö-
ping 1983, och de mycket goda 
personliga relationerna mellan 
kyrko- och samfundsledare under 
1980- och 90-talen. Birgit Karls-
son, SKR-styrelsens första ordförande och en av de drivande i förberedelsearbetet, medverkade både i skriften och 
vid festkvällen. Hennes bilder och minnen av andra av ”förberedelsearbetarna” var många och positiva; ärkebiskop 
Bertil Werkström och biskop Henrik Svenungsson från Svenska kyrkan, dåvarande Svenska Missionsförbundets 
missionsföreståndare Walter Persson, den katolske biskopen Hubertus Brandenburg, pingstpastorn Allan Näslundh 
och de båda tjänstemännen Rune Forsbeck och Thord-Ove Thordson bland flera andra.   

Ord som ”mötesplats” och ”gemensam röst” nämndes både av de erfarna och av dagens kyrkoledare. Plats för 
möten där olikheter och olika synsätt kan mötas och brytas och en gemensam röst, kanske framför allt i olika sam-
hällsfrågor. Ett av avsnitten i jubileumsskriften har rubriken ”SKR som samhällsaktör” och har författats av Lennart 

Äldre och yngre ekumener var samlade på Ekumeniska centret i Alvik när SKR firade sitt 20-årsjubileum. Här avslutar 
Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd högtiden, som hölls den 6 december 2012. 
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Molin, tidigare direktor för kärnområdet Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle. Bland fredsarbete av olika slag, rättvi-
sefrågor nationellt och internationellt och frågorna om klimat och hållbar utveckling, intar ändå migrationsfrågorna 
en speciell ställning under SKR:s tjugo år. Påskuppropet 2005, dialog med Migrationsverket, utbildningsprojekt 
och opinionsbildning. 

Självpresentationer och dialog
En annan veteran, Per-Magnus Selinder, har skrivit avsnittet om ekumenisk teologi och berättar där om en vågrö-
relse. Hur det teologiska samtalet periodvis gått på djupet och vid andra tider mera syftat till bredd, att få med så 
många som möjligt. Selinder avslutar sitt avsnitt med att blicka framåt: Hur ska ekumenisk teologi påverka kyr-
korna och deras kontakter med varandra i framtiden? Det blir viktigt, skriver han, att inte bara jämföra våra olika 
synsätt, utan våga låta mötet med varandra göra något nytt med oss.

Presidieledamöterna Anders Wejryd, Anders Arborelius och Pelle Hörnmark avslutade jubileumshögtiden den 6 
december 2012 tillsammans med en kör ur personalen. Och presidiet avslutade 20-årsskriften med bland annat föl-
jande ord: ”Nya utmaningar kommer om och när synen på alla människors lika värde ifrågasätts i samhället liksom 
grundläggande fri- och rättigheter … Medlemskyrkornas vilja, vision och ambition kan sägas vara densamma idag 
som från början; att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd genom att svara på Jesu bön om enhet och 
så utgöra ett gemensamt kristet vittnesbörd i samhället.”

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 Eku-
meniska Kvinnoråd samt för en ekumenisk handläggare vardera för Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan.

Sveriges kristna råd
 
Följande personer har varit anställda inom SKR under åren 2011 och 2012 eller delar av samma period:

Kärnan
Marianne Andréas, frikyrklig samordnare (delad tid med FSR)
Peter Carlsson, informationssamordnare (till dec 2011)
Björn Cedersjö, direktor, Ekumenisk diakoni/Kyrka-samhälle 
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare (till februari 2011)
Eva Grunge, redovisningsekonom
Misha Jaksic, ortodox samordnare
Olle Kristenson, direktor, Ekumenisk teologi (från februari 2012)
Lennart Molin, direktor, Ekumenisk diakoni/Kyrka-samhälle (t o m dec 2010), tf generalsekreterare (mars 2011-jan 2012) 
Johan Norrfjärd, personalsekreterare (aug 2009-juni 2011)
Gunnel Näsfors, organisationssekreterare (delad tid med program)
Henrik Rosén, direktor, Ekumeniskt vittnesbörd/Mission-evangelisation (till dec 2010)
Stina Taylor, ekonomi- och kontorschef
Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig (från mars 2012)
Johanna Wagnborg, personalsekreterare (från aug 2011)
Karin Wiborn, generalsekreterare (från januari 2012) 
Katrin Åmell, direktor, Ekumenisk teologi (till mars 2012)

Program/projekt
Doris Bernhardson, konsulent, programmet Kyrka-skola (från jan 2011 till okt 2011)
Gunnel Borgegård, teologisk sekreterare, Ekumenik i Norden (till april 2012)
Maria Bäcklund, koordinator, Fredskulturprogrammet
Inger Carnbo, vikarierande NAV-assistent (från aug 2011 till maj 2012)
Sofia Emanuelsson, koordinator, SEAPPI (från feb 2011 till dec 2012, vikarier på deltid till och med juni 2013)
Helen Florberger, konsulent, programmet Kyrka-skola (från okt 2011)
Karin Hallin, koordinator, SEAPPI
Ann-Sofie Lasell, koordinator, SEAPPI (från nov 2012)
Joanna Lilja, projektsekreterare, SEAPPI (till jan 2011)
Eva-Maria Munck, koordinator, Kyrka för Fairtrade
Gunnel Näsfors, NAV-assistent (deltids tjänstledig för studier under perioden)
Johanna Olaison, informatör, SEAPPI och Kyrkornas globala vecka (till sep 2011), koordinator, Kyrkornas globala vecka (från okt 2011)
Susanne Rodmar, NAV-konsulent
Henrik Rosén, informatör, Kyrkornas globala vecka (från jan 2012), Nathan Söderbloms minnesfond, Barn- och ungdomsnätverken
Margareta Säfwenberg, NAV-konsulent
Jonas Thorängen, koordinator, SEAPPI (från febr 2012)
Sofia Walan, projektsekreterare, Kyrkornas globala vecka (till sep 2011)
Johanna Wassholm, projektsekreterare, SEAPPI (till nov 2011)
Carl Werner, vikarierande informatör, SEAPPI, Globala veckan, Kyrka för Fairtrade

Gemensamma administrativa funktioner (samtliga till juni 2011)
Kristoffer Broström, vaktmästare
Hans Carnbo, vaktmästare
Oscar Kindbom, IT-ansvarig
Lena Sameland, receptionist och telefonist (deltid)
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Arne Hyckenberg

Gunnel Näsfors

Eva Grunge

Stina Taylor



Följande personer har varit anställda av FSR under 2011-2012:
Marianne Andréas, frikyrklig samordnare, fr.o.m. 29 november 2012 generalsekreterare, (delad tid med SKR, partiellt tjl 15 jan-15 maj) 
Gunnel Andréasson, konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården, (vikarie för Marianne Andréas 15 jan – 15 maj, tjl 50 % från 
konsulenttjänsten under samma tid.)
Inger Carnbo, assistent (50 % fram till 31 decmber 2011, därefter 40 %)
Helen Florberger, konsulent för studentarbetet (25 %) 
Christina Lindgren, konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården (vikariat, 50 %, 15 jan-15 maj)
Stina Taylor, ekonomiansvarig (delad tid med SKR)

Samarbete med andra
Nationellt
I många av våra referensgrupper, styrgrupper och arbetsgrupper finns inte bara representanter från medlemskyrkorna utan 
även representanter från närstående organisationer.

Svenska missionsrådet, SMR. Vi söker medvetet en ökad samverkan genom att förbereda för ökad kanslisamverkan, 
fördelning av ansvarsområden, samverkan om politikerveckan i Almedalen, gemensamma årskonferenser och gemensamma 
personalhändelser. Detta planeras och leds av gemensamma ledningsgruppsmöten, och har underlättats av nära lokalisering 
i samband med flytten sommaren 2011. Samverkan sker också kring Kyrkornas globala vecka och kring arbetet med mis-
sionsteologi. 

Hela Människan. Samverkan inom referensgruppen för diakoni. Gemensamt huvudmannaskap för Kyrkornas EU-
kontor.

Kyrkornas EU-kontor. Huvudmannamöte vartannat år vilket nästa gång inträffar 2013. 
Kristna fredsrörelsen. Samverkan inom opinionsbildning och fredsprojekt.
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Kanslisamverkan, samverkan i frågor kring 

jämställdhet i kyrka och samhälle. 
Svenska Bibelssällskapet. Material till Böneveckan för kristen enhet.
Kyrkornas u-fond. Sveriges kristna råd är huvudman och utser styrelse.
Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond. Sveriges kristna råd är huvudman.
Föreningen Fairtrade. SKR är aktiv medlem.
Nätverket Kyrka-arbetsliv. Samtal och samverkan mellan kyrkorna och LO och 

TCO. Nätverkets ekonomihantering och webbplats sköts från SKR:s kansli. 
Civos, civilsamhällets organisationer i samverkan. SKR är aktiv medlem och 

ingår i styrelsen.
Tankesmedjan Sektor 3. SKR är medlem.
Samarbete och samråd sker också med många andra organisationer, bland annat 

de kristna biståndsorganisationerna och studieförbunden, Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och flyktingar, med flera. 

Norden-Baltikum
De nationella kristna råden håller kontakt genom regelbundna möten mellan 
rådens generalsekreterare och genom de årliga ekumeniska sekreterarsamlingarna, 
som 2012 ägde rum på Stiftsgården Marielund, Ekerö. 

Norden-FOCCISA är ett samarbete mellan de nationella råden i Norden och elva länder i södra Afrika. Idag sker sam-
verkan främst genom ett projekt om teologiska aspekter på hiv och aids, ”One Body”. Norges kristna råd tar ett stort ansvar 
för detta, SKR bidrar genom en ledamot i arbetsgruppen. 
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Materialet inför Böneveckan för kristen enhet 
tas sedan många år fram i samarbete mellan SKR 
och Svenska Bibelsällskapet.



Nordiskt Faith and Order-nätverk är en mötesplats för ekumenisk teologisk reflektion utifrån pågående processer inom 
kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd.

Nordisk pre-assembly. I samband med att generalförsamlingar äger rum inom nedan nämnda KEK-CEC och KV in-
bjuds nordiska delegater och observatörer till gemensamma förberedelser. 

Europa
SKR är associerad till Europeiska kyrkokonferensen, KEK-
CEC, liksom till dess kommission för kyrka-samhälle. Som-
maren 2013 äger generalförsamling rum i Budapest. Årligen 
inbjuds generalsekreterare för de nationella kristna råden i 
Europa till gemensam överläggning. 

SKR är medlem i Churches Commission for Migrants 
in Europe, CCME, och upprätthåller kontakt främst via 
Svenska kyrkan och arbetsgruppen för migrationsfrågor, samt 
förmedlar Svenska kyrkans rikskollektmedel till CCME.

SKR är vidare medlem i European Contact Group, ECG, 
europeiskt samarbetsorgan för kyrka-arbetsliv, som utövas 
inom ramen för den ekumeniska delegationen till Svenska 
kyrkan och Gemensam framtid.  

Globalt
Liv och Fred-institutet. SKR är huvudman och nominerar styrelse samt deltar i ett styrelsemöte varje år. 

Kyrkornas världsråd, KV. SKR är associerad medlem med kontinuerliga samarbetskontakter. Tillsammans med SMR 
bjuder SKR in till KV-plattformen, en i Sverige pågående ekumenisk process för bevakning av Kyrkornas världsråds arbete. 
November 2013 äger generalförsamling rum i Busan, Korea med temat Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Generalse-
kreterare, eller en person som utses i dennes ställe, representerar SKR som observatör vid KV:s centralkommittémöten. 
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SKR-personalen samlad i den gemensamma matsalen på Ekumeniska centret i Alvik. 
Bilden är tagen i maj 2012.
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Kärnområdet Ekumenisk teologi

Kärnområdet Ekumenisk teologi vill vara ett stöd för kyrkorna att mötas i teologisk reflektion kring kyrkosyn, 
mission, religionsteologi, spiritualitet, dop och gudstjänstfrågor. Detta sker bland annat genom olika arbetsgrupper 
och nätverk, seminarier samt produktion av publikationer.

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 
Böneveckan för kristen enhet genomförs världen över årligen 18-25 januari. Sedan 
många år är det Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas världsråd som 
tillsammans med Påvliga rådet för kristen enhet ger ut ett gudstjänst- och reflek-
tionsmaterial på det aktuella temat. I Sverige är det SKR tillsammans med Bibel-
sällskapet som har ansvar för veckan och låter bearbeta och översätta det internatio-
nella materialet. Det svenska materialet läggs ut i sin helhet på hemsidan och 
en broschyr med ordningen för huvudgudstjänsten distribueras till samtliga 
kristna församlingar i Sverige som vi har adresser till, totalt blir det cirka 4 500 
adresser. 2012 var temat Kristi seger förvandlar. Det svenska materialet hade 
översatts av Per-Magnus Selinder och referensgruppen kom från Järfälla kristna 
råd. Temat 2013 var Vad begär Gud av oss? Även här var Per-Magnus Selinder 
översättare medan referensgruppen kom från Bromma kristna råd. 

Nytt för böneveckan 2013 var en kommunikationsplan som innefattade en 
debattartikel av SKR:s och Bibelsällskapets generalsekreterare i tidningen Dagen 
första veckan i januari och sedan ett pressmeddelande, som också publicerades 
på hemsidan veckan därpå.

Religionsteologi 
Äktenskap där religioner möts, SKRs skriftserie nr 16, utkom vid nyåret 2011. 
Boken har uppmärksammats i den kyrkliga pressen och även utanför den kyrkliga 
sfären. Flera seminarier och samtal om interreligiösa äktenskap har hållits utifrån 
boken, bland annat vid SKR:s årsmöte i Linköping och S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm.

Under hösten 2011 översattes ett ekumeniskt dokument från Kyrkornas världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog 
och Evangeliska världsalliansen till svenska genom arbetsgruppen för religionsteologi: Christian Witness in a Multi-religious 
World. Recommendations for Conduct. Svenska missionsrådet (SMR) samverkade med SKR vid publiceringen av dokumen-
tet som på svenska fick titeln Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld. Dokumentet diskuterades vid SKR:s rådsmöte den 
18 januari 2012. Vid den gemensamma årskonferensen för SKR och SMR i Jönköping i maj 2012 ledde direktorn ett 
panelsamtal om dokumentet och i september 2012 arrangerade SKR och SMR ett seminarium kring dokumentet i  
Andreaskyrkan i Stockholm. Sensus har under hösten 2012 utarbetat en enkel studieplan till dokumentet.

Arbetsgruppen för religionsteologi har under 2012 främst arbetat med att arbeta fram ett enkelt material om interreli-
giösa samtal, liknande dokumentet Tio tumregler för god ekumenik. Namnet är Kristna i möten med människor av annan tro 
och dokumentet finns nu att ladda ner från www.skr.org.

Faith and Order 
Fortsatta samtal har hållits utifrån Tro – liv – enhet. Om kyrkans identitet och uppgift i Sverige, SKR:s skriftserie nr 13, 2010.

Samtal har initierats om Charta Oecumenica och Tio tumregler för god ekumenik vid utbildningar för präster och pastorer 
på ekumeniska arbetsplatser, till exempel sjukhuskyrkan och fängelsesjälavården.

Direktorn deltog i de nordisk-baltiska Faith and Order-mötena 2011 (Köpenhamn) och 2012 (Oslo). Dr John Gibaut, 
direktor för Faith and Order, deltog vid båda tillfällena. 

Under 2012 har arbetsgruppen för Charta Oecumenica ombildats till en arbetsgrupp för Faith and Order. En av arbets-
gruppens viktigaste uppgifter blir att lansera det nya Faith and Order-dokumentet om kyrkan, The Church – Towards a 
Common Vision.

Olle 
Kristenson
Direktor för 
kärnområdet 
Ekumenisk 
teologi.

Vad är du mest nöjd med under den 
gångna perioden?
Det kreativa samarbetet med Bibelsäll-
skapet i arbetet med böneveckan för 
kristen enhet och fina och öppna samtal i 
den pastoralteologiska arbetsgruppen om 
svåra frågeställningar där kyrkorna har 
olika uppfattningar.

Största utmaningen i framtiden?
Att utmana kyrkorna till teologisk reflek-
tion i sin omvärldsanalys och på så vis 
bidra till den allmänna samhällsdebatten i 
stället för att bara upprepa vad alla andra 
säger. På så vis kan kyrkorna både bli mer 
utmanande i samhällsdebatten och mer 
relevanta i dagens svenska samhälle.
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Pastoralteologi 
SKR:s styrelse tillsatte 2011 en arbetsgrupp för pastoralteologi med uppdrag ”att sammanställa enkla, kortfattade anvis-
ningar för pastoralt handlande i mångreligiösa miljöer”. Arbetsgruppen har fokuserat på frågor om dop, nattvard, konfir-
mation, vigsel och begravning och har arbetat fram ett första utkast som presenterades vid SKR:s rådsmöte i januari 2013. 
Styrelsen kommer senare att fastställa dokumentet.

Missionsteologi 
Sedan kärnområdet Ekumeniskt vittnesbörd/Mission-evangelisation lades ner 
vid årsskriftet 2010/2011 har ansvaret för frågor om missionsteologi förts över 
till direktorn för Ekumenisk teologi. Här samarbetar SKR nära med Svenska 
missionsrådet, SMR.

Vid den gemensamma årskonferensen med SMR i Jönköping 23 maj 2013 
firade SMR sitt 100 års-jubileum och konferensens huvudtalare var Dr Fidon 
Mwobeki som talade om Mission: A concept we cannot afford to abandon och 
direktorn gav respons på föreläsningen. Både föreläsning och respons publice-
rades senare i Swedish Missiological Themes (SMT) 2/2012.

I september 2012 antog centralkommittén för Kyrkornas världsråd ett nytt 
missionsdokument, Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing 
Landscapes. Dokumentets översätts nu genom Svenska kyrkans försorg. Sedan 
kommer SKR och SMR gemensamt arbeta med att lansera det i Sverige. 
Direktor inbjöds i november till en temadag om mission av Svenska kyrkan i 
Umeå för att bland annat presentera dokumentet.

Religions- och övertygelsefrihet 
SMR har under några år arbetat med frågan om religions- och övertygelsefri-
het framför allt i förhållande till sina partner i syd. SMR:s handläggare har 
bildat ett nätverk för detta område där SKR:s direktor för Ekumenisk diakoni 
har ingått. Under hösten tog direktorn för Ekumenisk teologi över den rollen.
Dessa frågor är högst aktuella i både Sverige och Europa, men SMR:s uppdrag 

ligger i syd och öst och därför kan SMR inte driva frågorna i vår del av världen. På grund av detta finns det skäl för SKR att 
ta ett ansvar för frågan på hemmaplan.

SKR:s båda direktorer stod som inbjudare till en överläggning i september med folkbildningsförbunden om religions- 
och övertygelsefrihet, inte minst för att folkbildningsaspekten bedöms som central för arbetet med frågan i Sverige. Tyvärr 
mötte bara Sensus upp, som dock gärna arbetar vidare med frågan. Bland annat planeras ett ”brainstorming-seminarium” 
under våren 2013 för att arbeta med strategier för detta folkbildningsarbete.

I september 2011 var integrationsminister Erik Ullenhag inbjuden till ett möte kring frågan på Ekumeniska centret, 
vilket bland annat ledde fram till en gemensam debattartikel, som publicerades i Göteborgs-Posten i juli 2012.

I september skrev SKR:s presidium ett brev till EU:s utrikesminister Catherine Ashton och uttryckte sin oro för att 
begränsningar i religions- och övertygelsefriheten skulle kunna bli följden av ett upprop om fred och tolerans som hon 
undertecknat tillsammans med ordföranden för Afrikanska unionen och generalsekreterarna för den Islamiska konferensen 
och Arabförbundet. 

Övrigt 
Direktorn ingår i en arbetsgrupp om religion och utveckling som funnits sedan 2007 och där representanter för Diakonia, 
PMU, Svenska kyrkan och SMR ingår. Arbetsgruppen aktualiserar bland annat genom seminarier religionens roll i utveck-
lingssamarbetet, men också den teologiska grunden för de kristna organisationernas eget utvecklingssamarbete. Arbetet sker 
i dialog med bland annat Sida och UD, men också med forskarvärlden.

Direktorn representerar SKR i styrelsen för Berndt Gustafssons minnesfond, som stödjer kyrko- och religionssociologisk 
forskning med relevans för Sverige.

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)



2012 var det 50 år sedan det andra Vatikankonciliet inleddes i Rom och 40 år sedan befrielseteologin började formuleras 
mer systematiskt. Men anledning av detta hade jesuituniversitetet Unisinos i São Leopoldo i södra Brasilien bjudit in till 
en konferens om latinamerikansk teologi. Direktorn deltog i konferensen och har rapporterat om detta bland annat i några 
blogginlägg på SKR:s hemsida.

Med anledning av ett lagförslag i Ugandas parlament som skulle öka diskrimineringen av hbtq-personer, men också 
tvinga föräldrar att fördöma sina homosexuella barn, skrev SKR:s och SMR:s generalsekreterare ett gemensamt brev till 
Ugandas president där de uppmanar honom att avvisa lagförslaget. Detta brev formulerades i samråd med Svenska kyrkan.
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Från rättfärdigt krig till rättfärdig fred
Något nytt är på gång. Den gamla debatten mellan pacifister och ickepacifister, mellan förespråkarna av ickevåld 
och anhängarna av läran om det rättfärdiga kriget – just war – är på väg att förändras. Den i alla kretsar domine-
rande uppfattningen har varit, att vissa krig har varit rättfärdiga, det vill säga den egna sidans krig, hur än dessa krig 
motiverats. Och detta har gällt oavsett om objektiva betraktare bedömt det som försvarskrig eller anfallskrig.

Läran om det rättfärdiga kriget utformades ursprungligen av den romerske författaren Cicero och utvecklades 
senare av teologer som Augustinus, Luther och Karl Barth. En rad kriterier skulle samtidigt vara uppfyllda: Målet 
måste vara rättfärdigt, metoderna likaså, vinsterna större än krigets onda, segern tämligen säker och kriget den abso-
lut sista utvägen, sedan man uttömt alla fredliga möjligheter.

Tanken var alltså att avvärja och i varje fall begränsa krig. I praktiken har läran kommit att legitimera krig – även 
i vår tid. Irak och Afghanistan är bara ett par av de tydligare exemplen. Krig mot påstådda massförstörelsevapen och 
krig mot terrorismen.

Problemet för denna linjes anhängare är, att den tekniska vapenutvecklingen har gjort det extremt osannolikt, att 
något krig kan föras med rättfärdiga medel. Förutom det faktum att det till krigets karaktär hör att lura, bedra och 
tillintetgöra människor på motståndarsidan – både soldater och civila, i det senare fallet både avsiktligt och oavsikt-
ligt – så blir det allt svårare att leva upp till villkoret, att vinsterna ska vara större än det onda utfallet. Åtminstone 
om vinsterna ska tillfalla de närmast berörda människorna.

Denna utveckling har lett till en spännande etisk diskussion inom Kyrkornas världsråd. Där har man tidigare 
trots Jesu kärleksbudskap alltid fallit tillbaka på formeln ”väpnat våld som en sista utväg”, det vill säga läran om det 
rättfärdiga kriget. Pacifisternas kritiska hållning till denna läras historiska följder – att i praktiken alla krig ansetts 
berättigade, åtminstone av den segrande sidan – har brukat få ett respektfullt omnämnande men inte något avgö-
rande inflytande på slutsatserna. Så är inte längre fallet. Det är resultatet av en lång process.

En viktig tidpunkt var 1994. Då träffades kyrkornas ledande representanter i Johannesburg, året för apartheid-
regimens formella fall men med det politiska våldet ännu påtagligt. Svaret blev ett program för att övervinna våld, 
vilket fyra år senare förändrades till Decade to Overcome Violence (DOV) parallellt med FN:s decennium för en 
ickevåldskultur för barn. Kyrkornas världsråd skulle inte längre bara deklarera principer och göra uttalanden utan 
agera. Detta decennium har nyligen fått sin final i Kingston, Jamaica. Nu är det uttalade målet en rättfärdig fred 
(just peace).

Decenniet för att övervinna våld (2001-10) har på olika sätt sökt dra in kyrkorna i detta arbete genom olika 
initiativ, studier och material. Ekumeniska delegationer – levande brev – har besökt ett 20-tal länder med interna 
konflikter som stöd till olika freds- och försoningsinitiativ, som man sedan berättat vidare. Hos kyrkorna i Sverige 
har decenniet dock inte fått något starkare genomslag utom på en punkt: Det ekumeniska följeslagarprogrammet 
EAPPI1. Genom detta har nu drygt 200 svenskar (av totalt 800 följeslagare) varit minst tre månader i Israel och 
Palestina. Bortåt ett 20-tal länders kyrkor deltar nu i programmet.

Tydligare än tidigare hävdas, att läran om det rättfärdiga kriget är förlegad. Dess anhängare har närmat sig pacifis-
terna genom en uppvärdering av ickevåldets många olika former och möjligheter, och om pacifister gömt sig undan 
världens affärer har de fått överge sina gömslen. Kyrkans kallelse och uppgift är att vara fredskyrka – ”ett grund-

1  Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel
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läggande paradigmskifte i teologi och kristen etik”, resultatet av en långvarig ekumenisk diskussion. Tidigare 
uppfattades ickevåld som välmenande men naivt. Nu har ickevåldet och dess metoder kraftigt uppvärderats.

I denna perspektivförskjutning finns det dock en fråga utan ett färdigt svar. Kofi Annan, som ju bar det exeku-
tiva ansvaret för att dra tillbaka FN-trupperna från Rwanda just då de skulle ha behövts som mest, bad senare som 
generalsekreterare just Kyrkornas världsråd att utveckla en hållbar etik för det internationella samfundets ansvar att 
skydda människor, som inte får skydd av sina regeringar. Hur ska ett sådant skydd kunna förverkligas? Med vilka 
metoder? Ett provisoriskt svar finns nu att ta del av i dokumentet Just Peace Companion. Där resonerar man om 
just policing, det vill säga insatser för vilka grundmodellen för polisens målsättning är att i så liten utsträckning som 
möjligt använda sig av våld och att i så hög grad som möjligt arbeta förebyggande. 

I Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred – i form av ett brev till medlemskyrkorna – betonas att det för en 
rättfärdig fred krävs fred i samhället (mellan individer, klasser, kön, etniska grupper), med jorden (miljöfrågorna), på 
marknadsplatsen (rättfärdig resursanvändning) och mellan folken. Hur detta ska förverkligas – det är utmaningen för 
kyrkorna framöver, ja, onekligen för samhället i stort.

Bernt Jonsson

Det internationella ekumeniska fredsmötet i Kinston, 
Jamaica, genomfördes 18-24 maj 2011 och samlade ungefär 
1000 deltagare från över 100 länder. I bibelstudier, semi-
narier, plenarsamlingar, konsultationer och gemenskaps-
aktiviteter fokuserades fredens olika dimensioner och de 
utmaningar världens folk ställs inför. Mötet var samtidigt 
en avslutning på Kyrkornas världsråds Decennium för att 
övervinna våldet. Vid mötet diskuterades Ett ekumeniskt 
upprop för rättfärdig fred. En deklaration från mötet antogs 
i plenum. Båda dokumenten är översatta till svenska och 
finns att ladda ner från SKR:s webbplats.

21

Svenska deltagare i Kingston från vänster:
Henrik Fröjmark, Björn Cedersjö, Bernt Jonsson, Kjell Jonasson, Carin 
Gardbring, Elsmarie Carlbäcker, Jenny Svensson, Sofia Camnerin, Karin Hallin, 
Margareta Ingelstam, Sanna Nilsson, Margareta Grape, KG Hammar



Kärnområdet Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle

Området Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle fokuserar på socialetiska frågor i samhället. Vi arbetar för ökad öm-
sesidig kunskap om kyrkornas arbete och samordning av kyrkornas verksamhet inom valda områden. Vi bidrar till 
fördjupad teologisk reflektion om kyrkans diakonala ansvar och olika socialetiska frågor. Inom området finns ett 
antal externt finansierade projektorienterade verksamheter: fredskultur, kyrka för fairtrade, kyrkornas globala vecka 
och ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Genom dessa externa resurser har verksamheten inom 
området Ekumenisk diakoni kunnat förstärkas och fördjupas.

Ansvarig för området är Björn Cedersjö. Marianne Andréas ansvarar för arbetsgruppen för frågor om handikapp 
och funktionshinder och Misha Jaksic för arbetsgruppen för migration och integration.

Öppet brev om utförsäkringarna
Den 1 juli 2008 gjordes förändringar i reglerna för försäkringssyste-
men för sjukdom och arbetslöshet. Kyrkornas medarbetare uppfattade 
ökade svårigheter för enskilda människor och att en större grupp 
hamnade mellan stolarna och blev utförsäkrade. I mars 2011 skrev 
SKR:s styrelse ett öppet brev till regeringen där man berättade om 
kyrkornas erfarenheter och krävde förändringar på ett antal punkter. 
Brevet fick en hel del uppmärksamhet.

Diakonins månad och diakonikonferens
Under båda åren har inspirations- och fördjupningsmaterial getts ut 
inför diakonins månad under september. Temat var för 2011 Med-
människa – gör skillnad och för 2012 Brobyggare – solidaritet mellan 
generationer. Materialet har spridits inom kyrkor och närstående 
organisationer.  I september 2011 genomfördes ett endags diako-
niforum i Stockholm. I 
oktober 2012 samlade en 
diakonikonferens på temat 
Makten och vanmakten cirka 
200 personer i Göteborg. 

Samlingarna har arrangerats i god samverkan med det lokala ekumeniska rådet, 
studieförbunden, Hela Människan och diakonala institutioner.

Klimat och hållbar utveckling
I SKR:s referensgrupp möts representanter från kyrkor och närstående organi-
sationer. Tre klimatseminarier har genomförts under 2011 och 2012. En skrift 
kallad Värna den jord som Gud älskar – Detta vill kyrkorna om klimat och hållbar 
utveckling togs fram genom många och långa samtal. Texten diskuterades och 
antogs av SKR:s styrelse hösten 2011 och publicerades i början av 2012. Sam-
verkansavtal har skrivits med föreningen Etik & Energi som stödjer arbetet för 
energieffektivisering. Samtal har förts med Omställningsrörelsen (Transition 
Sweden). I gruppen finns representanter som regelbundet rapporterar från olika 
nationella och internationella möten där klimatfrågorna diskuteras.

Civilsamhället
SKR är fortsatt medlem i flera paraplyer/nätverk inom den civila sektorn. I CIVOS (Civilsamhällets organisationer i sam-
verkan) har SKR varit medlem i styrelsen och arbetat aktivt. Genom CIVOS har vi också deltagit i Partsgemensamt forum, 

Björn Cedersjö
Direktor för kärnområdet 
Ekumenisk diakoni/Kyrka-
samhälle

Vad är du mest nöjd 
med i ditt arbete under 
den gångna perioden?
Att SKR kunnat bidra till samordning och ömsesidigt 
stöd för kyrkornas arbete inom kyrka-samhälle. Arbe-
tet kring religions- och övertygelsefrihet. Att vi funnits 
med i Almedalen. Att vi fått fram en skrift om klimat 
och hållbar utveckling.

Största utmaningen i framtiden?
Att dela evangeliets glädjebud med andra och att i 
dess anda arbeta konstruktivt och engagerat för rätt-
vis fred och hållbar utveckling för alla människor. Fort-
satt arbete för icke-våldsliga lösningar av konflikter. 
En ökad pluralism och mångkultur behöver respekt 
fylld av kärlek och samverkan med alla människor av 
god vilja.

Vid politikerveckan i Almedalen var SKR bland annat medar-
rangör av en manifestation för religionsfrihet. Här flankeras 
biskop Sven-Bernhard Fast (tidigare generalsekreterare 
för SKR) av sin efterträdare Karin Wiborn (till höger) och 
Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina 
Nilsson.
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en mötesplats med regering, kommuner och landsting. Arbetet inom Överenskommelsen för det sociala området och Över-
enskommelsen inom integrationsområdet har fortsatt.

Tvångsgifte
På Ungdomsstyrelsens uppdrag genomförde SKR i januari 2011 ett seminarium om tvångsgifte, kopplat till den utredning 
som pågick. Representanter från kyrkorna har varit intervjuade i den fortsatta processen, och SKR avgav i slutet av 2012 ett 
remissvar på utredningen Stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Almedalen
Under båda åren fanns SKR med i politikerveckan i Almedalen. Direktorn medverkade i panelsamtal kring fosterdiagnos-
tik, religion och sex och civilsamhället samt deltog aktivt i flera andra seminarier och mingel.  

Migration och integration
SKR:s mycket kompetenta arbetsgrupp har fokuserat på att uppmärksamma 
regelverket kring asylskäl och migration samt bidra till opinionsbildning 
kring dessa frågor. Under hösten 2012 skrev SKR ett brev till politiker och 
myndigheter kring situationen för människor som söker asyl med religiösa 
skäl. Ett möte följde med företrädare för Migrationsverket som bland annat 
resulterade i att utbildningsinsatser ska göras. Migrationsverkets rättsliga 
ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering har 
också justerats något. Genom att kyrkornas globala vecka under 2011 och 
2012 haft migration som tema har frågorna uppmärksammats (se mer om 
detta under Globala veckan).

Kyrka-arbetsliv och Kyrka-polis
Båda områdena sköts genom delegationsavtal av några av medlemskyrkorna. Kyrka-arbetsliv har även under 2011 och 
2012 genomfört större konferenser förutom arbetet att stödja lokalt pastoralt arbete på arbetsplatser. I arbetsgruppen för 
kyrka-arbetsliv har kyrkorna samverkat med arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer.

Fred och rättvisa
Se mer i projektens redovisningar.

Diverse övrigt
Ett antal remissvar och uttalanden har avgivits inom området (se annan plats i denna årsredovisning). Ett fördjupat samar-
bete har genom den så kallade FROM-gruppen (fred, rättvisa och miljö) utvecklats mellan koordinatorerna i de olika pro-
jekten inom området. En mindre referensgrupp kring medicinsk-etiska frågor startades 2012. SKR har deltagit i uppropet 
för Vård åt papperslösa.

Arbetsgruppen för frågor om handikapp och funktionshinder
Föreningen Furuboda och SKR undertecknade ett nytt treårsavtal för 2011-2013 om ekumenisk delegering rörande arbetet 
kring frågor om funktionshinder. En arbetsgrupp bestående av representanter för de fyra kyrkofamiljerna, Föreningen Fu-
ruboda och SKR har ansvar för rapportering av arbetet med de uppgifter som regleras i avtalet. Kansliansvarig på SKR  har 
varit Marianne Andréas. Ansvarig samordnare från Furuboda har varit Lena Nilsson och Matilda Andin. 

Arbetsgruppen har haft åtta sammanträden och tre telefonsammaträden under 2011 och 2012. Seminarier och två 
nordiska konferenser har anordnats omkring dokumentet En kyrka för alla. År 2011 var konferenstemat ”Om människovär-
det och mänsklig värdighet”, 2012 var temat Bemötas eller mötas. Under 2012 utarbetades en projektansökan till stiftelsen 
Ansvar för Framtiden för att möjliggöra planering av en konferens med temat Livsstil och livskvalité för barn och unga med 
funktionsnedsättning. Ansökan beviljades och möjliggör en 25% anställning från december 2012 till november 2013. 

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)



Program: Andlig vård i kriminalvården, NAV

Under de två senaste åren har grundkursen samlat maximalt antal personer som är relativt nya som NAV-medarbetare. 
Under perioden har det skett en hel del förändringar. Dels att den numera innehåller ett pass om den Katolska kyrkan och 
ett om de ortodoxa kyrkorna, samt ett pass om islam. Dels är två av de 15 platserna vikta för muslimska NAV-medarbetare. 
Även fördjupningskursen, som är inriktad mot de som arbetat några år, vill ett ökat antal gå. Båda kurserna är viktiga, 
inte minst ur den aspekten att det är väsentligt att få möjlighet att samtala om olika ämnen med dem som inte ingår i det 
vardagliga NAV-arbetslaget. Arbetet på de olika anstalterna och häktena ställer allt högre krav på kunskap, erfarenhet och 
kompetens, inte minst att arbeta ekumeniskt och interreligiöst. Arbetet är på många olika vis annorlunda, i jämförelse med 
arbetet i församlingar eller inom samfund. Kurserna är ett sätt att bearbeta och reflektera över NAV-arbetet. 

Under perioden har det påbörjats försök med att Kriminalvården skriver avtal med katolska och ortodoxa församlingar, 
på likartat vis som man gör med frikyrkoförsamlingar. Tanken är att börja med några större anstalter och ett eller flera 
större häkten, för att sedan utvärdera och se om det är en framkomlig väg. När det gäller Svenska kyrkan, så sker en ökad 
frekvens av möten med olika företrädare för att belysa situationen nu, men också för att vara rustade inför framtiden. Ex-
empelvis har möten med stiften, kyrkostyrelsen och kyrkokansliet skett. 

Regelbundna möten med Kriminalvårdens regionala NAV-samordnare 
och huvudkontorets handläggare har under perioden lett till ett flertal 
dokument, för att styra upp och förbättra verksamheten. Regionerna 
spelar en större roll i Kriminalvården nu jämfört med för några år 
sedan och nu börjar också alla regioner hitta sina former för regionala 
NAV-möten. Under åren 2011 och 2012 har det varit regionala NAV-
möten minst en gång i alla regioner, för de allra flesta är det ett möte 
per år. Dessa möten är bra tillfällen för NAV-medarbetare att träffa både 
varandra och kriminalvårdspersonal – såväl de som arbetar lokalt som 
regionalt. För NAV-konsulenterna ger det också utmärkta möjligheter 
till personliga möten med nya och gamla NAV-medarbetare, samt möj-
ligheter att informera om aktuella ting. De regionala mötena ger också 
fördjupning med de föreläsningar om olika ämnen som oftast finns 
med.

Retreatverksamheten inom kriminalvården fortsätter att utvecklas 
och vidgas. SKR är en given dialogpartner i det arbetet. Exempelvis 
har det,  som en av de tre kurserna för intagna som NAV ansvarar för 
på anstalten Gruvberget, under hösten 2012 gjorts ett försök med en 
kurs i Ignatiansk anda. Klosteravdelningarna på Skänningeanstalten har 
fått två nya andliga vägledare på deltid. På allt fler anstalter genomförs 
nu endagsretreater i tystnad. Under 2011 och 2012 genomfördes den 
andra och tredje utbildningen för Kriminalvårdens personal, platsen var 
”Klostret Kumla”. 

Konsulenterna har arbetat med rekrytering av pastorer och diakoner 
från frikyrkofamiljen och haft två annonseringstillfällen per år. Vid en 
del tillfällen är det många tjänster i annonsen och någon gång är det 

ganska få. Den geografiska spridningen har varit från Kristianstad i söder till Luleå i norr, så en del resor har detta innebu-
rit. Rekryteringsförfarandet med annonsering på SKR:s hemsida och i ett par tidningar samt att det alltid finns någon från 
Kriminalvården med vid intervjuerna fungerar mycket bra och vi ser att det är en god utveckling för rekryteringsarbetet. 
I det här arbetet är samarbetet med SKR:s personalsekreterare mycket värdefullt. För det mesta är det många sökande till 
tjänsterna, från många olika samfund och kyrkor. 

Susanne Rodmar och 
Margareta Säfwen-
berg, NAV-
konsulenter

Vad är du mest nöjd 
med i ditt arbete 
under den gångna 
perioden?
Susanne: Det sätt vi 
arbetar med rekrytering 
för frikyrkorna sedan 
några år. Att annonsera ut 
lediga tjänster gör att vi 
når fler intresserade och 
får in många ansökningar, vilket i förlängningen gör 
att medarbetargruppen får en större bredd.
Margareta: Den europeiska konferensen i Rumä-
nien som IPCA Europe arrangerade i juni 2012.

Största utmaningen i framtiden?
Susanne: Att få ekumeniken att fungera väl i de 
lokala NAV-arbetslagen. Numera arbetar NAV-
medarbetarna på en anstalt eller ett häkte mer och 
mer tillsammans, inte parallellt, och det är en utma-
ning att finna goda former för samarbetet.
Margareta: Att den nordiska konferensen som 
Sverige arrangerar hösten 2013 ska bli fullödig och 
meningsfull för deltagarna.



SKR:s styrgrupp för programmet NAV möts två till tre gånger per år. Något sammanträde per år är förlagt till Kriminal-
vårdens huvudkontor i Norrköping, och under 2012 var ett av sammanträdena på Skänningeanstalten, ett fint tillfälle 
till studiebesök för styrgruppen. Förutom styrgruppens ledamöter är NAV-konsulenterna, NAV-assistenten samt Gunilla 
Nilsson från Kriminalvården och ordföranden i föreningen Själavårdare i Kriminalvården (SiK) adjungerade. SMR:s (Sve-
riges Muslimska Råd) samordnare för NAV är också adjungerad vid styrgruppens möten, under 2012 har det varit Helena 
Benaouda, och det är mycket värdefullt att hon kan vara med. 

I oktober 2011 möttes NAV-medarbetare från hela landet till SiK-konferens på Vårdnäs stiftsgård utanför Linköping. 
Temat var Skam och föreläsare var Berit Okkenhaug från Norge. Den här konferensen hade ett tema och en föreläsare, och 
det föll väl ut, många tyckte att det var bra med den helhetskänsla det gav. Det fanns också möjlighet att mötas och utbyta 
erfarenheter och njuta en del av omgivningarna. SiK-styrelsen hade planerat konferensen tillsammans med NAV-konsulen-
terna och NAV-assistenten. På medlemsmötet på Vårdnäs valdes en ny styrelse. Alla regioner finns representerade i styrel-
sen, och det är ett sätt att fånga upp aktuella frågor bland NAV-medarbetarna. Ordförande och flera av ledamöterna är nya 
och styrelsen möts cirka fyra gånger per år. Ett möte per år brukar vara tillsammans med styrgruppen då det finns tillfälle 
att samtala om gemensamma frågor. En av NAV-konsulenterna finns med som adjungerad när styrelsen möts och vid de 
möten som är i Norrköping brukar Gunilla Nilsson ge en rapport från huvudkontoret. 

Besöksgrupperna ute i landet fortsätter sitt viktiga arbete och SKR förmedlar statsbidrag från Kriminalvården till de lokala 
grupperna. Vi möttes på Lidingö i november 2011 till en kurs för besöksgruppsdeltagare. Kursen innehöll information 
om Visionsrummet, Gunilla Nilsson berättade om det aktuella läget i Kriminalvården och vi hade också bibliodrama. Den 
redovisning som vi behöver lämna till Kriminalvården om de lokala besöksgruppernas arbete har stramats upp de senaste 
åren och behöver nu lämnas in två gånger per år – det innebär att besöksgrupperna också behöver rapportera till SKR två 
gånger per år för att vi ska få underlag till redovisningen.
   4-8 juni 2012 arrangerade International Prison Chaplains Association Europe (IPCA Europe) en konferens i samarbete 
med ett ortodoxt kloster i Rumänien och ett ekumeniskt center. Det var det största antalet deltagare någonsin i IPCA 
Europe:s historia, nästan 150 personer. Den svenska gruppen hade ett stort antal deltagare, varav tre i Sverige verksamma 
ortodoxa präster var med. Föreläsningarna och workshopen höll genomgående hög klass. Exempelvis hade Richard Rohr 
återkommande föreläsningar varje dag. 
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”Härinne bor det faktiskt människor”
Än i dag kommer jag ihåg mina tankar och känslor när jag tittade upp mot den höga fängelsemuren. Det var 
första gången i mitt liv som jag skulle gå in i en anstalt och ett häkte, det skedde som ett studiebesök under 
prästutbildningen. Föga anade jag då, att på just det här stället skulle jag senare arbeta som fängelsepräst på en 
halvtidstjänst. 

Att verka som kyrka och samfund innanför murar eller stängsel är mycket annorlunda än utanför. Vi vistas på en 
annans arena, Kriminalvårdens. I en kontext som omgärdas och styrs av olika lagar, regler, förordningar och säker-
hetsrutiner. Det är inte kyrkorna och samfunden som kan ställa villkoren, inte heller de enskilda NAV-medarbetar-
na. Vi är gästande arbetare, sända av kyrkor och samfund. 

De utsända prästerna, diakonerna och pastorerna arbetar 
också på en ekumenisk och interreligös arbetsplats. De har 
olika arbetsgivare och arbetsgivarna finns inte inom anstalts- 
eller häktesmiljön. I bästa fall kommer de på något enstaka 
sammanträde. Av de ungefär 150 NAV-medarbetarna är 
det ytterst få som har heltid inom Kriminalvården, även 
om antalet stigit de senaste åren. De allra flesta delar sin tid 
med att arbeta i en församling eller annat arbete. Allt det här 
ställer stora krav på de enskilda personerna, men också på 
arbetsgivarna och kriminalvården. Det är med tanke på om-
ständigheterna, fantastiskt att det konkreta arbetet fungerar 
utmärkt på de allra flesta håll. 

Det är ett komplicerat och komplext system som byggts 
upp under årens lopp för att möjliggöra arbetet. Och grunden till att Kriminalvården välkomnar oss in på anstalter 
och häkten är regeringsformen.

2 kap. 1 § 6 regeringsformen  
”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med 
andra utöva sin religion.”
 
Och de europeiska fängelsereglerna förstärker regeringsformen:

”Så långt det är praktiskt möjligt ska verksamheten i fängelset utformas så att de intagna kan utöva sin religion 
och leva efter sin tro, delta i gudstjänster eller sammankomster som leds av erkända företrädare för denna religion 
eller tro, ta emot enskilda besök av sådana företrädare för sin religion eller tro och inneha böcker och annan littera-
tur som har med deras religion eller tro att göra.”

Samtidigt begränsas de religiösa företrädarna och de ekumeniska besöksgrupperna inom Kriminalvården av de 
europeiska fängelsereglerna:
 
”De intagna får inte tvingas att utöva en religion eller tro, delta i religiösa gudstjänster och möten, delta i verksam-
het med religiöst innehåll eller acceptera besök av religiösa företrädare för någon religion eller tro.”
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NAV-medarbetarna vistas på en annans arena, omgärdade av lagar, regler, 
förordningar och säkerhetsrutiner
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Staten, genom kriminalvården har ända sedan 1994 slutit ett årligt förnyat avtal med Sveriges kristna råd.   
Genom den unika konstruktionen regleras, att SKR har ett utvidgat samordningsansvar för den andliga vården 

på anstalter och häkten.  
Bakgrunden är att det 1962 hade införts en Nämnd för Andlig Vård, NAV, vid varje anstalt och häkte med 

uppgift att tillgodose de intagnas behov av andlig vård i form av själavårdssamtal och gudstjänstliv. I varje sådan 
nämnd skulle en präst från Svenska kyrkan och en frikyrkopastor ingå. 

1990 gjordes en uppgörelse om att Svenska kyrkan ska ansvara för sina personalkostnader och att Kriminalvår-
den ska svara för kostnaderna för motsvarande insats från de övriga trossamfunden. 

Den här strukturen utgår ifrån att uppdraget för NAV-medarbetarna från Svenska kyrkan och frikyrkofamiljen är 
att samtala med alla som önskar det, medan prästerna från katolska och ortodoxa kyrkofamiljerna förväntas gå till 
”de sina”. Men den religiösa kartan har förändrats och kommer alltmer att ändrats. Det innebär utmaningar för 
alla aktörer, nu och in i framtiden. Ett utvecklingsarbete med fokus på den här förändringsprocessen är på gång för 
att möta behoven från de intagna, häktade, kriminalvården och från de olika religiösa samfunden.

 För att möjliggöra ett framtida optimalt och sammanhållet NAV-arbete krävs naturligtvis resurser av olika slag, 
exempelvis ekonomiska medel och lämpliga personer. Men minst lika viktigt är en medvetenhet om arbetets sär-
drag från det sändande religiösa samhället. 

I utvecklingsarbetet måste de olika aktörerna ha en dialog om hur uppdraget ska se ut. Det finns oändliga sam-
verkansvinster när alla inblandade parter möts i respekt och samtal. 

 
De präster, diakoner och pastorer som arbetar på anstalter och häkten kommer oftast väl rustade både när det gäl-
ler utbildningar och erfarenheter när de börjar sitt värv. Men eftersom arbetet sker i en helt annan kontext krävs 
naturligtvis ny kompetens när det gäller kriminalvårdens organisation och regelsystem. Och på grund av att det 
moderna NAV arbetet alltmer bedrivs i ekumeniska och interreligiösa arbetslag, behövs fördjupad kunskap inom 
de fälten. Även fortbildning i hur människor reagerar i utsatta krislägen och viss kunskap om psykiatri är viktigt. 
Det har byggts upp ett system med olika kurser och fortbildningar, dels genom den grundkurs och fördjupnings-
kurs som alla NAV-medarbetare ska gå, dels genom fortbildningskonferenser och genom de dagar som Kriminal-
vårdens regioner anordnar.  Till det kommer andra insatser som exempelvis en del stift anordnar. Men det är även 
vanligt och nödvändigt att den enskilde prästen, diakonen eller pastorn får möjlighet att skräddarsy kompetens-
utveckling och olika slags fördjupning, utifrån de behov han eller hon har. Och för att utföra ett professionellt 
arbete behövs olika typer av handledning. 

NAV-arbetet uppskattas mycket av kriminalvården. Och de resurser som kriminalvården satsar är betydande. 
Förutom den NAV-verksamhet som bedrivs på alla häkten och anstalter, så finns den världsunika ”Klostervägen” 
och de tre årliga tvåveckors kurser, som NAV har ansvar för på anstalten Gruvberget. Samverkan mellan kriminal-
vården och kyrkor och samfund har lett fram till det här. 

Föga anade jag den dag som jag började som fängelsepräst att från den dagen skulle mitt yrkesverksamma liv 
utspelas i den praktiska ekumeniken.  Och föga anade jag den rikedom det innebär. 

Margareta Säfwenberg, NAV-konsulent
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Program: Ekumenik i Norden
 

Under åren 2008-2012 var Ekumenik i Norden (EIN) ett program inom Sveriges kristna råd. EIN fungerade som 
primus motor i ett flertal arbetsgrupper, nätverk och kommittéer som kom att kallas EIN:s nätverk, och som 
samtliga hade rötter i nordiskt ekumeniskt arbete före 2008. Ansvarig för programmet under 2011 var Gunnel 
Borgegård. Peter Carlsson arbetade 25% som informatör. Under 2011 hölls överläggningar kring EIN:s framtid som 
resulterade i ett beslut att avsluta programmet i och med 2012 års utgång. Mer om detta kommer nedan. 

EIN har relaterat till kärnområdena Ekumenisk teologi och Ekumenisk diakoni – kyrka/samhälle.

EIN och Ekumenisk teologi

Faith and Order-nätverket
Nordiskt ekumeniskt Faith and Order-möte hölls i Dragör, Köpenhamn 5-6 september 2011 och i Oslo 11-12 september 
2012. Faith and Order-nätverket består av nordbor som är ledamöter av Faith and Orders kommittéer samt ekumeniskt 
och teologiskt ansvariga i kyrkor och samfund, liksom forskare inom universitet och utbildningsverksamhet relaterade till 
Faith and Order-frågor. De nordiska länderna turas om med värdskapet och innehållet. 

I slutet av november arrangerades en konferens för präster, pastorer, teologer och forskare i Norden och Baltikum på Sig-
tunastiftelsen; Nordic Folk Church Ecclesiologies. Medverkan från Borgå-gemenskapen och från Kyrkornas världsråds Faith 
and Order-avdelning. 

Leitourgia
Sinnenas liturgi var temat för Leitourgias årskonferens i november 2011 på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Deltagare var 
medlemmar av Leitourgias seminariegrupper. I dessa finns forskare, praktiker, specialister och intresserade av liturgi och av 
liturgins uttryck såväl teologiskt som arkitektoniskt, språkligt som musikaliskt. Seminarierna behandlade liturgisk
teologi, rit och liturgi, livets riter, diakoni och liturgi, språket i gudstjänsten, musik och teologi, konsten – rummet – 
tingen.

Den nordiska, ekumeniska arbetsgruppen för hiv, teologi och kyrka. 
Styrgruppen – bestående av personer som i kyrkor och samfund har ansvar för arbetet med hiv-relaterade frågor – möttes i 
Oslo. En långsiktig arbetsplan är under utarbetande – en forskningsinriktad och en församlingsinriktad.

Nätverket för kyrkorätt inom Ekumenik i Norden
Styrgruppen möttes i Reykjavik till ett seminarium om aktuell kyrka-stat-problematik i Island och för att planera kyr-
korättskonferensen Religion och rätt i ett flerkulturellt Norden som ägde rum i augusti 2012 på Island med ett femtiotal 
deltagare.

Nätverket för teologisk utbildning i Norden 
Teologisk utbildning – tradition – förändring – förnyelse var temat för nätverkets konferens på Skálholt 4-6 maj 2011. För-
utom nätverkets medlemmar inbjöds utbildningsansvariga i kyrkor och samfund, liksom övriga utbildningsintresserade.

Anglo-Nordic Diaconal Research Project, ANDREP
En tredje volym av The Ministry of the Deacon är under arbete, vilket har inneburit redaktionsmöten. 

Porvoo Research Network, PoReNe
Ecclesiology and Missiology in Contemporary Europe var temat för en konferens i Dragör, Köpenhamn 2-4 september 2011, 
inriktad företrädesvis på yngre forskare som arbetar med frågor relaterade till Borgå-överenskommelsen. Forskare och speci-



alister från Norden och Storbritannien samt från Kyrkornas världsråds Faith & Order-avdelning, i synnerhet personer med 
inriktning på Borgå-överenskommelsen, men också ekumeniskt ansvariga och forskare i ekumenik och ecklesiologi deltog. 

EIN och Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle 

Ekumeniskt Idéforum
I samarrangemang med Sigtunastiftelsen har två ekumeniska idéforum ägt rum som vänder sig till alla som har ansvar för 
och är intresserade av ekumenikens roll i dagens kyrka och samhälle. Ekumenik för förtroende var temat för Ekumeniskt 
Idéforum i april 2011. Den arabiska våren – en höst för ländernas kristna? var temat i april 2012.

Migration och flyktingfrågor
Den nordiska arbetsgruppen har mötts hos Birgittasystrarna i Djursholm till överläggningar och planering.

Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté, NEKK
NEKK:s arbetsgrupp för religionsdialog och NEKKS styrgrupp har mötts för sammanträden och planering av konferens 
och seminarier. 

Mat och religion – kvinnor som traditionsbärare var temat för ett seminarium kring Religionsdialog i genderperspektiv på 
Sigtunastiftelsen, i samarrangemang med stiftelsen och med Centrum för religionsdialog i Stockholms stift. 

Kvinnor från Norden hälsades välkomna till kvinnokonferens i Helsingfors under temat Vardagsliv och tro i augusti 2012. 

Övrig konferensverksamhet
Helande och hälsa i ortodox tradition – konferens i Nya Valamo kloster – den tredje i raden om ortodox spiritualitet i samar-
rangemang med Ortodoxa kyrkan i Finland och Ekumeniska Rådet i Finland och ägde rum 19-22 maj 2011.

Ej genomförda konferenser
Rätten till vår död/vård i livets slutskede, var tänkt som ett samarrangemang med de nationella ekumeniska råden i Norden, 
med målgrupp bland församlingsanställda, personal i sjukhuskyrkan, sjukvårdspersonal, politiker och etiker. 

Rörelse-institution-ledarskap en konferens om pingströrelsens spiritualitet. Dessa blev inte möjliga av ekonomiska skäl. 

EIN:s styrgrupp
Styrgruppen har sammanträtt vid åtta tillfällen. Dessutom har de nordiska rådens generalsekreterare samtalat och lagt 
förslag om framtiden för EIN som gått ut på remiss till medlemskyrkor och de nationella ekumeniska råden. Under hösten 
2012 stod det klart att det inte längre finns ekonomisk och engagemangsmässig täckning att fortsätta driva EIN som ett 
program längre, då det sedan en längre tid är två av medlemskyrkorna från två av de nordiska länderna som har stått för 
den ekonomiska balansen. Styrgruppen fann att vi prövat olika vägar och sökt stöd för vad som såg ut som en möjlig 
modell för framtiden, men den fick inte gehör. Därför pågår nu ett avvecklingsarbete och ett arbete för att avsluta det som 
påbörjats så bra som möjligt. Förhoppningen är att de nationella rådens generalsekreterare klarar att bära ett visst ansvar 
för att uppmuntra och inspirera nätverken att fortsätta som nätverk, och därmed säkra en nordisk ekumenisk samverkan i 
framtiden. 
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Program: Fredskultur

2011 och 2012 var åren då Kyrkornas världsråds ickevåldsårtionde avslutades i och med en stor fredskonferens i 
Kingston, Jamaica, då SKR:s styrelse fattade beslut om en ny inriktning för SKR:s fredsarbete, då en unik kartlägg-
ning om religiöst motiverat fredsarbete gjordes och då Fredskultur blev synligt i sociala medier.
 

Ecumenical Peace Convocation, Jamaica
18-25 maj 2011 avslutades Kyrkornas världsråds årtionde för att övervinna 
våldet genom en stor fredskonferens i Kingston, Jamaica. Konferensen var 
samtidigt ett avstamp för en intensifiering av arbetet för mänsklig säkerhet 
och fred i den ekumeniska rörelsen och inför Kyrkornas världsråds nästa 
generalförsamling som ska äga rum i Busan i Sydkorea hösten 2013 under 
temat God of life, lead us to justice and peace. Konferensen hade 1 000 delta-
gare från över 100 länder. Under konferensen hölls ett stort antal workshops 
och en internationell ekumenisk deklaration om rättvis fred lanserades. 
Sveriges kristna råd var i allra högsta grad aktivt i konferensen med ansvar 
för två workshops, som handlade om förebyggande arbete (Empowerment 
for a just peace) samt vapenhandelsfrågor (Göteborgsprocessen). Ytterligare 
ett bidrag till konferensen var dokumentet FRED – detta vill kyrkorna i 
Sverige, som översatts till både engelska och spanska. Cirka femton svenskar 

från olika kyrkor och kyrkliga organisationer deltog i konferensen. Ett uttalat mål före konferensen var att samarbetet här 
på hemmaplan sedan skulle fortsätta och fördjupas, vilket också har skett. Även de som inte var på plats i Kingston kunde 
följa konferensen via webb-sändningar. Den 21 september, på Kyrkornas världsråds internationella böndag för fred (tillika 
FN:s fredsdag), arrangerade SKR ett seminarium med rapporter från Kingstonkonferensen och olika workshops. Den 
internationella fredsdeklarationen – Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred – har översatts till svenska tillsammans med det 
budskap konferensen antog (Ära till Gud och fred på jorden – budskap från Internationella fredsmötet i Kingston 2011) och 
kommer, tillsammans med dokumentet FRED – detta vill kyrkorna i Sverige, att ligga till grund för vidare studier i försam-
lingar och studiegrupper. 

Ny inriktning på SKR:s fredsarbete 
SKR är en del av den internationella ekumeniska rörelsen och beslöt därför 2001 – utmanade av kyrkornas årtionde mot 
våld – att inrätta ett särskilt fredskulturprogram. SKR har beslutat att fortsätta sitt fredsarbete men förnya formerna för 
detta. Syftet med dessa förändringar är att vara mer i tiden med vad som händer i omvärlden och få kyrkorna ännu mer 
delaktiga i att förebygga och motverka våld. Från och med 2012 koncentreras arbetet till tre områden/arenor:

• Ickevåldsteologi/teologier för fred och försoning utifrån ett ekumeniskt perspektiv
• Interreligiösa samtal och samverkan
• Opinionsbildning
Kyrkor och SKR närstående organisationer, som på olika sätt arbetar med fredsfrågor, samlas i en referensgrupp för Freds-

kultur, för samordning och informationsutbyte.

Kartläggning religiöst motiverat fredsarbete 
Under 2012 har SKR låtit göra en kartläggning över vilka religiöst motiverade initiativ som finns för en svensk fredskul-
tur och för en djupare förståelse av gemensamma grundvärderingar samt för att motverka extremism. I dagsläget verkar 
kartläggningen vara relativt unik i sitt slag och tillför därför viktig och relevant kunskap, inte bara till SKR utan till alla de 
initiativ den innefattar. Den underlättar på så sätt det framtida planerandet av arbete inte bara på riksnivå, utan förhopp-
ningsvis även på regional och lokal nivå. Kartläggningens ambition har varit att täcka in merparten av de initiativ som görs 
inom de berörda tematiska områdena i hela Sverige. Totalt sett har femtiofem religiöst motiverade initiativ som verkar i 
dessa syften identifierats. I december 2012 hölls ett arbetsseminarium utifrån rapporten.

Maria Bäcklund
Koordinator
Fredskultur

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
Att vi har stärkt det ekumeniska fredarbetet 
och tillsammans satt igång en rörelse för fred.

Största utmaningen i framtiden? 
Att på ett relevant sätt lyfta fram och visa på 
religionernas fredsskapande kraft.



Verktyg för fred 
I och med Kingstonkonferensen har det ekumeniska fredsarbetet fått ny energi. Ett konkret 
resultat är den ”verktygslåda”, Verktyg för fred, som studieförbunden Bilda och Sensus ta-
git fram tillsammans med SKR, en digital materialbank med förslag för fördjupning inom 
fredsteologi och tips på hur man konkret kan arbeta för fred. Här återfinns tips på bland annat 
studiematerial, skönlitteratur, faktaskrifter och filmer (www.skr.org/fred/verktyg). Verktyg för 
fred lanserades på Internationella böndagen för fred den 21 september.

Göteborgsprocessen 
SKR arbetar långsiktigt med vapenhandelsfrågor genom Göteborgsprocessen, ett forum för etiska samtal om vapenhandel. 
I dessa samtal deltar representanter för vapenindustri, kontrollmyndigheter för vapenexport, militärer, konfliktforskare, 
opinionsbildare och andra. Som kyrklig plattform är Göteborgsprocessen unik: det finns få andra aktörer i civilsamhäl-
let, engagerade i vapenhandelsfrågan, som lyckats skapa en förtroendebas där beslutsfattare och myndigheter ansvariga för 
vapenexport känner sig trygga nog att delta i en direkt dialog. Under 2011 och 2012 hade kyrkorna starkt fokus på FN:s 
arbete för ett bindande internationellt regelverk för vapenhandel (Arms Trade Treaty). Under fredskonferensen i Kingston 
höll personer ur Göteborgsprocessens styrgrupp en workshop om kyrkorna och vapenhandeln. I januari 2012 genomfördes 
en regional workshop i Bangkok. Under 2012 har SKR deltagit i förberedelser av nästa internationella konferens som hålls i 
Kapstaden i februari 2013. 

SKR har varit aktivt i debatten om vapenhandel, till exempel i Dagens Nyheter med artikeln Rätt vapenavtal kan rädda 
liv som syftade på slutförhandlingarna i FN om ett internationellt vapenhandelsavtal (http://www.dn.se/debatt/ratt-vapen-
avtal-kan-radda-liv). 

Partnerskap 2014 
SKR är sedan början av 2011 engagerat som en part i projektet Partnerskap 2014, vars syfte är att i ett samarbete mellan 
det civila samhällets organisationer och i samverkan med likasinnade aktörer få till stånd en tyngdpunktsförskjutning från 
militär krishantering till civilt förebyggande av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande. Den 7 mars 2012 genomför-
des en välbesökt arbetskonferens med ett trettiotal av civila samhällets organisationer representerade. 

Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda  
Martin Luther King-dagen är nationell helgdag i USA och firas varje år den 
tredje måndagen i januari. Sedan 2003 firas dagen i Sverige på initiativ av 
Kristna Fredsrörelsen och Svenska Baptistsamfundet. Under 2012 har det 
gjorts en nysatsning på ett ickevåldspris med ambitionen att plocka det 
bästa från det tidigare Martin Luther King-priset och erfarenheterna från 
Ickevåldsfonden. Huvudmän för priset är förutom SKR även Kristna Freds-
rörelsen och Gemensam Framtid. Ickevåldspriset i Martin Luther Kings 
anda delas ut för första gången på Martin Luther King-dagen 21 januari 
2013.

Sociala medier 
Under 2012 har Fredskultur fått en ny fin hemsida, där man bland annat 
kan botanisera i Verktyg för fred och läsa Månadens fredstanke. Det går nu 
också att följa Fredskultur på Facebook och Twitter.
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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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Program: Kyrka-skola 

SKR inrättade 2007 ett ekumeniskt program för kyrka-skola. Programmet har sin utgångspunkt i den lokala verk-
lighet 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 ekumeniskt samarbete i skolarbetet, 
och kyrkornas insats i skolan är omfattande. I SKR:s adressregister för programmet kyrka-skola finns drygt 200 
personer.

 
De övergripande målen för programmet är: 

- Samordna och utveckla kyrkornas kyrka-skola-arbete,
- ansvara för ekumeniska mötesplatser, utbildning och nätverk för kyrkornas skolarbete,
- bevaka utbildningsområdet samt ansvara för dialog med Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket och 

Myndigheten för specialpedagogik i skolpolitiska frågor och i frågor som rör relationen kyrka-skola,
- vara aktiva opinionsbildare i skolfrågor,
- utveckla dialog och samarbete med företrädare för andra religioner och organisationer med intresse för skola och skol-

politiska frågor, nationellt och internationellt.

SKR:s styrgrupp för programmet kyrka-skola
Inom ramen för SKR finns en styrgrupp för programmet kyrka-skola. 
Under år 2011 fanns följande ledamöter i styrgruppen: Peter Ekman 
(Svenska kyrkan), Beatrice Lönnqvist (Svenska kyrkan), Conny Årlind 
(Katolska kyrkan), Ola Rikner (ungdomsförbundet Equmenia), Anna 
Rödström (Svenska kyrkan) och Mikael Ivarsson (Gemensam framtid). 
Vid årsskiftet 2012 slutade Conny Årlind i gruppen och ersattes av 
Cecilia Fröjmark som representant för Katolska kyrkan. På SKR:s kansli 
finns en 50 % samordnartjänst som innehades av Doris Bernhardsson 
perioden 1 januari 2011-1 oktober 2011. Därefter tog Helen Florberger 
över som samordnare. Styrgruppen möttes till tre sammanträden och en 
tredagars arbetskonferens under 2011. Under 2012 hade styrgruppen 
sex sammanträden.

Ny skollag
Den 1 juli 2011 kom en ny skollag. Denna har inneburit osäkerhet vad 
gäller relationen kyrka-skola, både från kyrkans men också från skolans 
sida. Flera debatter har förekommit under verksamhetsperioden med 

anledning av skollagen och tolkningen av denna. Här följer en mycket kort sammanfattning av den del av skollagen som 
orsakat debatt:

Två viktiga begrepp i skollagen är utbildning och undervisning. Utbildning är allt det som sker inom ramen för skolans 
ansvar, till exempel undervisning, raster, skolmåltider och skolavslutningar. Undervisning är den del av utbildningen som 
är ”målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 
och utvecklande av kunskap och värden”. Rektor har ansvar för allt det som sker inom ramen för begreppet utbildning. 
I skolor med offentlig huvudman ska utbildningen och därmed undervisningen vara icke-konfessionell. Utbildningen och 
undervisningen är obligatoriska för eleverna. I skolor med religiös huvudman ska undervisningen alltid vara icke-konfessio-
nell. Den del av utbildningen som inte är undervisning kan vara konfessionell men är då frivillig för eleven.
En skolavslutning, som är en del av utbildningen, kan vara i en kyrka. I konsekvens med att utbildningen i en skola med 
offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell ska en sådan avslutning präglas av högtid, tradition och gemenskap. Reli-
giösa uttryck som till exempel bön och välsignelse får inte förekomma.

Helen Florberger
Konsulent
Kyrka-skola-
programmet

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
En etablerad och viktig mötesplats för skol-
kyrkoarbetare är Skolkyrkoforum.

Största utmaningen i framtiden?
Den nya skollagen har skapat osäkerhet i 
relationen mellan kyrka och skola. En utma-
ning är att fortsätta arbetet för goda och 
förtroendefulla relationer mellan kyrka och 
skola.



Skolkyrkoforum
En nationell konferens för alla skolkyrkoarbetare återkommer vartannat år – Skolkyrkoforum. En konferens för utbildning, 
fördjupning, samtal och erfarenhetsutbyte för skolkyrkoarbetare. Skolkyrkoforum 2012 ägde rum i Skövde 17-19 april 
med temat: Människa i världen. 

Programmet bestod av föreläsningar och seminarier. Nalin Pekgul talade om skiljelinjen mellan fundamentalister och de 
som tror på demokrati och mänskliga rättigheter. Johnny Lindqvist hade frågan Hur kan vi, genom att öka förståelsen för 
den digitala vardagen, vara ett bättre stöd för unga? som utgångspunkt i sin föreläsning. Mänskliga rättigheter och mer spe-
cifikt religionsfrihet var temat för Hanna Gerdes föreläsning. Anders Sjöberg redovisade en undersökning kring ungdomars 
attityder till religionsfrihet. 

Några av seminarierna var Den nya skollagen med Peter Ekman från Svenska kyrkan och En skola utan kränkningar med 
Anna Wide från Skolinspektionen.

Nyhetsbrev
Styrgruppen för programmet kyrka-skola ger regelbundet ut ett nyhetsbrev som skickas ut till adressregistret och som också 
läggs ut på SKR:s hemsida. Ett återkommande ämne i nyhetsbreven under verksamhetsperioden har varit den nya skollagen 
och de frågor som uppstått kring den i relationen kyrka-skola. 

Skolmaterial kring religionsfrihet
En viktig uppgift för styrgruppen har varit att ta fram och producera material som berör kyrkans relation med skolan. 
Tidigare material som tagits fram är: Den blomstertid nu kommer del 1, studiematerial och Den blomstertid nu kommer del 2, 
fördjupande texter. Skrifterna kan beställas via SKR:s hemsida. Under verksamhetsperioden har det påbörjats ett arbete med 
att framställa ett skolmaterial kring religionsfrihet. Det finns en arbetsgrupp för arbetet med representanter från Sveriges 
kristna råd, Svenska Missionsrådet, Svenska kyrkan och studieförbunden Bilda och Sensus. En referensgrupp finns också, 
med representanter från olika kristna traditioner och olika religioner.

Tanken är att materialet i huvudsak ska vara nätbaserat – lärare ska kunna ladda ner lektionerna för att använda i sin 
undervisning. Skolmaterialet kommer dels att bestå av faktablad kring mänskliga rättigheter, specifikt religionsfrihet, och 
dels av ett antal övningar. Lektionerna har inriktning dels på de ”lägre åldrarna”, mellanstadiet, och dels på de ”högre 
åldrarna”, högstadiet och gymnasiet. Det har varit en process och en utmaning att formulera det innehållsliga och att finna 
en pedagogik/metodik som passar temat. Det har lagts ner mycket tid och energi i denna process och i detta arbete. Under 
olika delar av processen har arbetsgruppen tagit hjälp av externa konsulter. Tidsplanen är att skolmaterialet ska presenteras i 
slutet av vårterminen 2013 eller i början av höstterminen 2013.

Barn och ungdom
Sveriges kristna råd vill som Kyrkorna tillsammans uppmärksamma barn och ungas rättigheter och delaktighet i såväl kyr-
kornas liv som samhället i stort, bland annat genom att vara medlem i Nätverket för barnkonventionen tillsammans med 
ett fyrtiotal andra organisationer. Under 2012 bildades Kyrkornas samtrådsgrupp kring barnkonventionen med målsättning 
att arbeta mer medvetet och i fördjupat ekumeniskt samarbete för barn och ungas rättigheter.

SKR håller också kontakt med Nätverket för Sveriges kristna ungdomsrörelser, det så kallade SKUR-nätverket med repre-
sentanter för ett tjugotal organisationer, och vill främja deras kunskaper om och delaktighet i det ekumeniska samarbetet 
nationellt och internationellt, bland annat genom att informera om EYCE (Ecumenical Youth Council in Europe) i vilket 
SKR är den svenska medlemmen.

Henrik Rosén är ansvarig för Barn och ungdom. (Se avsnittet om Globala veckan).
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Projekt: Ekumeniska följeslagarprogrammet 
i Palestina och Israel – SEAPPI
 
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 1000 följeslagare tjänstgjort i programmet, varav Sverige har sänt drygt 200. SKR driver som huvud-
man den svenska delen av ekumeniska följeslagarprogrammet (SEAPPI) tillsammans med tolv kyrkor och orga-
nisationer. Syftet med insatsen är att dämpa våld, främja respekten för folkrätten samt visa solidaritet med utsatt 
civilbefolkning. Följeslagarna är ute i perioder om tre månader, med undantag för sommarmånaderna, då några 
följeslagare är ute i fyra och en halv månader. 

De tre projektkoordinatörerna ansvarar för verksamheten. Tjänsterna har under perioden innehafts av Karin Hallin, 
Johanna Wassholm, Joanna Lilja, Sofia Emanuelsson, Jonas Thorängen, Johanna Pettersson och Ann-Sofie Lasell. Johanna 
Olaison (till september 2011) och Carl Werner har arbetat 50 % som informationssamordnare för SEAPPI. 
   Styrgruppen för SEAPPI består av två representanter för var och en av organisationerna bakom programmet. Under 
perioden har styrgruppen haft sju sammanträden. Göran Rask har varit ordförande för programmets styrgrupp under 2011 
och 2012. 
 
Verksamheten under 2011 och 2012 
SKR har under perioden skickat ut totalt 46 följeslagare, varav 3 har tjänstgjort dubbla perioder och 3 har gjort en förlängd 
sommarperiod. Följeslagarna tar med sig en mångfald av erfarenheter och ett stort kunnande in i programmet. Under 
perioden har åldersspridningen bland följeslagarna varit 26-69 år. 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, Yanoun och Yatta.

SEAPPI har under perioden antagit följeslagare genom fyra omfattande rekryteringsprocesser. Innan följeslagarna sänds 
ut genomgår de en nio dagar lång utbildning som bland annat tar upp kultur och traditioner i regionen, folkrätt, konflik-
tens historia och ickevåld.

Under perioden har åtta grupper av ekumeniska följeslagare kommit hem till Sverige efter tjänstgöring 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 samt på hemsidor och bloggar. Ett urval av texterna går att finna på hemsidan: www.skr.org/foljeslagare. Väl 
hemma har följeslagarna bland annat besökt församlingar, organisationer och universitet för att berätta om sina erfarenhe-
ter och visa bilder. 
 
Finansiering
Följeslagarprogrammet finansieras i huvudsak genom bidrag från Sida genom Consolidated Appeals Process (CAP) i Jeru-
salem. CAP är ett sätt att samordna allt humanitärt arbete i ett konfliktområde och leds av FN:s organ för samordning av 
humanitär hjälp, UN OCHA. SEAPPI:s informationsarbete finansieras genom bidrag från Svenska missionsrådet, samt till 
en del genom en egeninsats från SKR och de andra organisationerna som står bakom programmet. Församlingar, organisa-
tioner och enskilda har under perioden bidragit till finansieringen genom kollekter och gåvor.
 
Samarbete med Sydafrikas kristna råd 
Samarbetet med Sydafrikas Kristna Råd (South African Council of Churches – SACC) har under perioden fasats ut för 
att upphöra vid årsskiftet 2012/2013. Under perioden har Duduzile Masango varit ansvarig för verksamheten. SACC har 
under 2011 och 2012 skickat ut tretton följeslagare till Israel och Palestina. Deras erfarenheter av konflikt och försoning är 
värdefulla i arbetet som följeslagare. 



Material 
I februari 2012 gav programmet ut en ny broschyr, I väntan på freden, med rapporter skrivna 
av följeslagarna. Texterna ger vardagsbilder från Det heliga landet och beskriver möten som 
följeslagarna har haft med palestinier och israeler. Under 2012 gjordes även en uppdatering av 
broschyren Hinder för fred – rörelserestriktioner på Västbanken. SEAPPI:s elektroniska nyhets-
brev har kommit ut tio gånger om året. Allt material och nyhetsbrevet kan beställas genom 
hemsidan och de längre broschyrerna finns även att ladda ner som pdf-filer.  
 
SEAPPI 10 år 
Den 4-5 oktober uppmärksammades att det Ekumeniskka följeslagarprogrammet arbetat för 
en rättvis fred i Palestina och Israel i tio år (se särskild artikel).
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Koordinatörer                                    Informatörer

Sofia Emanuelsson       Karin Hallin                  Ann-Sofie Lasell           Jonas Thorängen             Carl Werner 
(feb 2011-dec 2012)                                                 (från nov 2012)                (från febr 2012)               (från okt 2011)                                   
                     
Joanna Lilja (till jan 2011),                                                                                                                  Johanna Olaison
Johanna Wassholm (till nov 2011)                                      (till sept 2011)                                                     
                                                                                                                                                   
Vad är ni mest nöjda med i ert arbete under den gångna perioden? 
Att vi har varit med om att rekrytera, utbilda och sända ut ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för att främja en rättvis fred. 
Under de tio år som programmet funnits så har mer än 200 personer sänts ut som följeslagare från Sverige. Dessa följeslagare fortsätter 
att berätta om sina erfarenheter i Sverige, flera år efter att de varit ute som följeslagare.

Största utmaningen i framtiden?
Behovet av det ekumeniska följeslagarprogrammet kommer, av allt att döma, fortsatt vara stort under kommande år. Den största utma-
ningen inför framtiden är att finna finansiering för programmet. 



Tio års fredstjänst för Israel och Palestina 
Den 4:e och 5:e oktober 2012 uppmärksammade Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, genom 
ett seminarium i riksdagen och en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, att det var tio år sedan program-
met startade. Under de tio åren har fler än 1 000 följeslagare från sammanlagt 22 länder deltagit i programmet. 
Sveriges kristna råd har sänt ut över 200 följeslagare. 

Riksdagseminariet inleddes av Göran Rask, ordförande för den svenska delen av programmet, som betonade hur det 
stora engagemanget från Sveriges kristna råd har bidragit till att stärka programmet internationellt. De före detta 
följeslagarna Stefan Olson och Isabel Lundin gav bilder från vardagen på Västbanken, delade berättelser från 
människor de mött i sin tjänst, och berättade hur arbetsuppgifterna för följeslagare kan se ut.

Munib Younan, biskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet, lyfte i sitt anförande 
hur viktigt det är att kyrkorna runt om i världen bidrar till att skapa fred och försoning och hur följeslagarna gör 
skillnad för utsatta människor. Biskopen är ordförande för den lokala referensgrupp bestående av tre kristna, tre 
judar och tre muslimer, som hjälper programmet att se till att följeslagarnas arbetsuppgifter är relevanta för lokal-
samhället. 

Seminariet fortsatte med ett anförande av Hanna Barag, tongivande medlem i den israeliska fredsorganisationen 
Machsomwatch. Både Ekumeniska följeslagarprogrammet och Machsomwatch arbetar med att finnas på plats vid 
militära vägspärrar på Västbanken för att genom sin närvaro minska risken för övergrepp och trakasserier. Hanna 
Barag lyfte i sitt anförande just vikten av samverkan mellan internationella observatörer och lokala fredsaktivister.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion. I panelen deltog biskop Munib Younan, Hanna Barag, Anita Brodén, 
riksdagsledamot för Folkpartiet, Mehmet Kaplan, riksdagsledamot för Miljöpartiet, Axel Wernhoff, generalkonsul 
i Jerusalem och Björn Cedersjö, direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd. I publiken 
satt riksdagsledamöter, representanter för organisationerna bakom programmet och före detta följeslagare. Biskop 
Munib Younan, Hanna Barag och representanter från följeslagarprogrammet träffade i samband med seminariet 
riksdagsledamöter och UD-tjänstemän för informella samtal om situationen i Israel och Palestina och möjligheten 
för kyrkorna att bidra till en lösning av konflikten.

Dagen efter riksdagsseminariet genomfördes en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, där allmänheten 
välkomnades att visa sitt stöd för en rättvis fred för palestinier och israeler. Vid ingången till Sensus lokaler visades 
utställningen Det handlar om rätt, som beskriver några av de brott mot internationell humanitär rätt som drabbar 
civilbefolkningen i Det heliga landet. På torget delade över 40 före detta följeslagare ut flygblad om programmet och 
berättade för förbipasserande om programmets verksamhet. 

Tio års arbete i en konflikt kan egentligen inte firas, bara uppmärksammas. Det som ska firas är freden, den dag den 
kommer. Med seminariet och manifestationen ville följeslagarprogrammet dock fira engagemanget och alla goda 
initiativ, hos kyrkorna, deltagarna i programmet, och de israeler och palestinier som varje dag arbetar för en rättfär-
dig fred.
 
Carl Werner, informationssamordnare SEAPPI
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Projekt: Kyrkornas globala vecka 

Kyrkornas globala vecka arrangeras varje år i november och är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisatio-
ner att samtidigt och tillsammans uppmärksamma en global rättvisefråga. På nationell nivå arbetar arrangörerna 
fram tema och verktyg för att lära mer om och belysa detta tema. Själva veckan äger sedan rum över hela landet där 
många engagerade människor väljer att planera och genomföra olika arrangemang; allt från temagudstjänster till 
manifestationer och musikaler. Veckan har firats sedan 2003 och hunnit behandla en rad olika teman. 2011 och 
2012 var temat Över gränser – om migration och flyktingskap. 

 
Målet för 2011 års Globala vecka var att 800 församlingar skulle ge-
nomföra någon form av arrangemang i samband med veckan, vilket vi 
bedömer att vi uppnådde. 2012 genomfördes en större och mer påkostad 
utvärdering med syfte att ställa frågor direkt till projektets slutmålgrupp, 
alltså personer som deltar i aktiviteter under Kyrkornas globala vecka 
runtom i landet. Slutarbetet gjordes i januari 2013, varför resultatet inte 
fanns när texten till årsboken skrevs. 

Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet är huvudmän för 
Kyrkornas globala vecka. Veckan arrangeras tillsammans med Diakonia, 
Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus studieför-
bund, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkans unga. Sedan början av 
2012 är även Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd arrangör. 

På SKR finns två tjänster inom ramen för Kyrkornas globala vecka: en 
koordinator och en informationssamordnare. Under de senaste två åren 
har flera personer varit involverade i dessa tjänster. Koordinator fram till 
augusti 2011 var Sofia Walan och därefter Johanna Olaison. På grund 
av föräldraledighet har också Mikael Stjernberg och Eva-Maria Munck 
vikarierat som koordinatorer på deltid under vår respektive höst 2012. 
Eva-Maria arbetade också särskilt med den internationella gästen. Under 
våren 2011 arbetade Henrik Rosén och Linda Persson som informations-
samordnare och under hösten Carl Werner. Under 2012 har Henrik 
innehaft tjänsten som informationssamordnare. Även Viktoria Isaksson på 
Svenska missionsrådet har haft arbetstid i projektet. 

Över gränser – om migration och flyktingskap 
Över gränser – om migration och flyktingskap var temat för Kyrkornas 
globala vecka 2011 och 2012. Detta tema valdes eftersom vi som kyrkor tror på allas lika värde och allas rätt till ett liv i vär-
dighet. Att tvingas fly är inte värdigt. Att tvingas leva som papperslös är inte värdigt. Därför vill vi vara med och verka för 
en värld där ingen behöver leva på flykt. 

Migration är också ett tema som är levande i många kyrkor och församlingar i Sverige året om. Under Kyrkornas globala 
vecka tog vi tillfället i akt att belysa denna fråga lite extra, samtidigt och tillsammans. Vi hade ambitionen att nå ut med bra 
och riktig information om flyktingskap, att prata om det positiva i att människor korsar gränser, men också om det oerhört 
svåra i att tvingas lämna sitt hem och sin familj.

Aktiviteter
Mångfalden är stor bland de lokala aktiviteterna under Kyrkornas globala vecka. Under 2011 arrangerades exempelvis en 
musikal i Hölö, en temagudstjänst som direktsändes i P1 i Västerås, en internationell fest i Kungsbacka och en ungdoms-

Johanna Olaison
Koordinator
(svarar på frågorna)

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
Den nya webben! Genom att den är tydlig, 
snygg och kopplar ihop webb med sociala 
medier får vi mer kontakt med folk som är 
lokalt engagerade i Kyrkornas globala vecka. 
När det är lätt för dem att höra av sig och 
berätta vad de tycker om vad vi gör blir vi 
bättre. 

Vilken är den största utmaningen i 
framtiden?
Att hitta finansiering till projektet. Även om 
merparten av arbetet med Kyrkornas globala 
vecka genomförs av lokalt anställda och 
engagerade kostar 
verksamheten pengar.

Henrik Rosén
Informations-
samordnare



kväll med temat Att komma som flykting till Sverige i Östersund. Under 2012 genomfördes till exempel en fortbildnings-
dag i Älvsbyn kring hur man kan fira gudstjänst med kristna från olika kulturer, en diskussionskväll med rubriken Alla är 
välkomna?! i Linköping och en ekumenisk temakväll i Kristianstad.

Både 2011 och 2012 har en specifik kampanj genomförts inom ramen för Kyrkornas globala vecka, som ett sätt att skapa 
särskild uppmärksamhet kring en fråga. 2011 hade den namnet Brev till Billström och Ferm och adresserade problemet med 
familjeåterförening för somalier, som har mycket svårt att få fram giltiga id-handlingar och 
därför inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Kampanjens budskap var att rätten till famil-
jeåterförening måste gå före kravet på identifikation och fyra konkreta krav formulerades. 
1 154 personer skrev under kampanjen direkt på hemsidan och via namnlistor under aktivi-
teter över hela landet. 

Bered plats! hette kampanjen under 2012 och bjöd in till att bereda plats vid ditt köksbord, 
din församling, din kommun och i ditt land för personer som till exempel är nyanlända till 
Sverige eller i process att söka asyl. Symbolen för kampanjen var den tomma stolen som visar 
”här finns det plats”. Kampanjen togs väl emot och den tomma stolen har ställts utanför 
kyrkor och kommunhus som en markering: Bered plats!

Under 2012 hade vi också möjlighet att bjuda in en internationell gästföreläsare under 
Kyrkornas globala vecka. Leah Odongo-Ogesare besökte sex orter och höll föreläsningar och 
medverkade i gudstjänster. Leah berättade om situationen för de många flyktingar som lever i 
Kenyas flyktingläger.  

Material 
Under våren 2011 producerades ett 32-sidigt häfte för att inspirera till engagemang och arrangemang under Kyrkornas 
globala vecka 2011 och 2012. Häftet skickades i juni ut till cirka 4 300 kyrkor, församlingar, organisationer, lokala ekume-
niska råd och engagerade privatpersoner. Det tryckta materialet kompletterades också med ett så kallat fördjupningspaket 
som kunde beställas separat. 

I maj 2012 lanserades en helt ny webb för Kyrkornas globala vecka. Den nya webben är lättare att använda och har 
många förbättrade funktioner, däribland förutsättningar för interaktivitet med användarna. Kyrkornas globala veckas ny-
hetsbrev har också fått ett nytt format i ett nytt verktyg och projektet har också förbättrat sitt arbete med sociala medier. 

Förutom inspirationshäfte och ny webb har även flera mindre material tagits fram, som till exempel ett faktablad om 
kvinnor och migration, en artikelsamling om klimatflyktingar och nya roll-ups. 
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Projekt: Kyrka för Fairtrade 

Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) i Sverige. Idén till diplome-
ringen kommer från England där diplomeringen Fairtrade Church funnits sedan flera år och ges till församlingar 
som engagerar sig för etisk konsumtion och rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyl-
ler kriterierna kan bli diplomerade. Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska kyrkor och samfund genom Sveriges 
kristna råd i samarbete med Föreningen för Fairtrade.

 
Utmärkelsen Kyrka för Fairtrade ges till församlingar som 

• använder Fairtrade-märkt kaffe och te och regelbundet också andra 
Fairtrade-produkter,

• sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda kon-
sumentmakt,

• skapar opinion för rättvis handel och Fairtrade genom att delta i utåt-
riktade aktiviteter eller aktioner,

• samarbetar med andra kring frågorna, och
• tar ett formellt beslut i församlingens styrelse/kyrkoråd eller motsva-

rande och organiserar sitt arbete i en styrgrupp.

Under 2012 reviderades Kyrka för Fairtrades kriterier något, så att för-
samlingens arbete med rättvis handel och etisk konsumtion organiseras 
i en styrgrupp som består av minst fyra personer. Styrgruppen kan med 
fördel utgöras av hela eller delar av församlingens styrelse, internationella 
grupp eller missionsråd.

Under 2011 och 2012 diplomerades 23 respektive 28 församlingar i två 
samfund, Svenska kyrkan och Gemensam framtid. Först ut att bli diplo-
merad församling under 2011 var Västerstads församling, Svenska kyrkan, 
Lunds stift den 13 februari. Den 9 december diplomerades Vallentuna 
församling i Svenska kyrkan, Stockholms stift som den sista för 2012. 
Vid slutet av år 2012 var antalet diplomerade församlingar enligt Kyrka 
för Fairtrades kriterier totalt 71 från Gunnarrsbyn i norr till Malmö i söder. Nya Kyrka för Fairtrade-församlingar blir i 

hög utsträckning diplomerade av aktiva i redan diplomerade församlingar, vilket 
stärker Kyrka för Fairtrades nätverk och har visat sig vara mycket berikande för 
alla inblandade.

Kyrka för Fairtrade finansieras även fortsättningsvis till största delen av Svenska 
kyrkan med kompletterande medel från Gemensam framtid. Under 2011 och 
2012 har budgeten täckt en koordinatorstjänst på 35 %.

Sedan 2010 har Eva-Maria Munck arbetat med Kyrka för Fairtrade. Sofia Walan 
som har varit med och byggt upp verksamheten arbetade på SKR fram till sep-
tember 2011. Under hösten 2012 har Eva-Maria arbetat 35 % i verksamheten. 
Carl Werner vikarierade som koordinator på 30 % från mitten av januari till 
mitten av maj 2012 då Eva-Maria Munck arbetade 5 % på distans. 

Under 2012 delades Kyrka för Fairtrades styrfunktion upp i en styrgrupp med 
ansvar för övergripande strategiska beslut och budget samt en arbetsgrupp med 

ansvar för löpande arbete och planering. Representanter från Svenska kyrkan, Gemensam framtid och Föreningen för Fair-
trade ingår i Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp och styrgrupp. Under 2012 utökades Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp med 

Eva-Maria Munck
Projektsekreterare
Kyrka för Fairtrade

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
Det fortsatt växande antalet diplomerade 
församlingar samt att två nya samfund, 
Frälsningsarméns och Pingst, nu har tagit 
ett tydligt steg in i verksamheten genom att 
ingå i Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp.

Största utmaningen i framtiden? 
Stabilisering av verksamhetens ekonomi 
samt att utveckla möjligheter för att ta 
tillvara engagemanget för församlingar som 
varit diplomerade sedan flera år tillbaka.

Nätverket av Fairtrade-diplomerade församlingar växer.
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representanter från Frälsningsarmén och Pingst, två samfund med diplomerade kyrkor. Förutom Eva-Maria Munck och 
Carl Werner har SKR under 2011 och 2012 representerats i styrgruppen av Sofia Walan och Björn Cedersjö, direktor för 
Ekumenisk diakoni/Kyrka-samhälle.

Aktiviteter
Precis som tidigare år har informationsmaterial om Kyrka för Fairtrade funnits på kyrkliga konferenser och årsmöten som 
Gemensam framtids vinterkonferens, Sveriges kristna råds årsmöte, Pingströrelsens Nyhemsvecka, Evangeliska Frikyrkans 
sommarkonferenser Torp och Frizon samt Svenska kyrkans internationella arbetes konferens ”Världens fest” 2012. Infor-
mation om Kyrka för Fairtrade fanns även under Svenska kyrkans kyrkomöte.

2011 och 2012 fanns Kyrka för Fairtrade med på rättvis handelsrörelsens årliga mötesplats Fair Trade Forum i Karlstad 
respektive Borås. Under forumet 2012 genomfördes en samling med aktiva i diplomerade kyrkor då cirka 25 personer 
utbytte glädjeämnen och utmaningar i Borås Pingstkyrka.

Debattartiklar
Tillsammans med Föreningen för Fairtrades tillförordnade generalsekretare Emma Rung skrev Anders Arborelius och Len-
nart Molin i egenskap av SKR:s ordförande respektive tillförordnade generalsekreterare under debattartikeln ”Fairtrade gör 
skillnad för barn i utvecklingsländer” som publicerade i tidningen Dagen den 4 januari 2012. 
   Den 23 oktober 2012 skrev SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn under en debattartikel i Dagens Industri tillsam-
mans med tjugo andra representanter från medlemsorganisationer i Föreningen för Fairtrade. Budskapet var att välkomna 
Näringslivets branschorganisationer i arbetet med socialt hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning 

Tjugotre diplomerade församlingar 2011

Västerstads församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 13/2
Nora bergslagsförsamling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 13/3
Lunds Allhelgonförsamling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 10/4
Folkärna församling, Svenska Kyrkan, Västerås stift, diplomerades 18/4
Önsta församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 29/5
Svenska kyrkan i Habo, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 11/9 
Betlehemskyrkan i Karlstad, Svenska Missionskyrkan, Örebro/Värmland/Dalslands 
distrikt, diplomerades 9/10
Allerums församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 9/10
Fors-Rommele församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 16/10
Hammarö församling, Svenska kyrkan, Karlstad stift, diplomerades 16/10
Höörs församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 16/10
S:t Olofs församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10
Borgs församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10
S:t Johannes församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10
Metodistförsamlingen i Norrköping, Metodistkyrkan i Sverige, Östra regionen diplomerades 22/10 
Norrköpings Baptistförsamling, Svenska Baptistsamfundet, Östgötadistriktet, diplomerades 22/10
Vidablickskyrkans församling, Svenska Missionskyrkan, Östra Götalands distrikt, diplomerades 22/10
Håstenskyrkan, Varbergs Missionsförsamling, Svenska Missionskyrkan, Västra Götalands distrikt, diplomerades 23/10
Floda Missionsförsamling, Svenska Missionskyrkan, Västra Götalands distrikt, diplomeras 23/10
Husie och Södra Sallerups församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 20/11
Stora Råby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 20/11
Stora Kopparbergs församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 27/11
Kinna församling, Svenska Kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 4/12

 

Den 7 oktober 2012 tog representanter för Sandhults 
pastorat i Svenska kyrkan, Skara stift emot sitt diplom av 
Monica och Angel, bananodlare från Ecuador.
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Tjugoåtta diplomerade församlingar 2012

Mullsjö-Sandhems församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 6/1
Sankt Olovs församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 5/2
Ärentuna församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 18/3
Klövedals församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 1/4
Ingarps missionsförsamling, Svenska missionskyrkan, Östra Götalands distrikt, diplomerades 22/4
Ryds församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 22/4
Härlanda församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 22/4
Alstermo missionsförsamling, Svenska missionskyrkan, Södra Götalands distrikt, diplomerades 13/5
Ålidhems församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 16/9
Längbro församling, Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 23/10
Sandhults pastorat; Sandhults och Bredareds församlingar, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 7/10
Västerleds församling, Bromma, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades 13/10 
Tolfta församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 14/10
Caroli församling, Borås, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 14/10
Östersunds församling, Svenska kyrkan, Härnösands stift, diplomerades 14/10
Värnamo kyrkliga samfälldhet; Värnamo, Nydala och Fryele församlingar, Svenska kyrkan, Växjö stift, diplomerades 18 oktober
Våmbs församling, Skövde, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 21/10
Partille församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 21/10
Gustav Adolfs pastorat; Gustav Adolfs och Brämhults församlingar, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 21/10
Uddevalla samfälldhet; Uddevalla och Bäve församlingar, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 21 oktober
Brandstorps församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 2 december
Nor-Segerstads församling, Svenska kyrkan, Karlstad stift, diplomerades 6 december
Vallentuna församling, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades 9 december



Sveriges Frikyrkosamråd, FSR

Kansliarbetet, på Ekumeniska Centret i Alvik, sker i nära samarbete med Sveriges kristna råd (SKR). Verksamhets-
ansvarig för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) är Marianne Andréas. Konsulent för andlig vård inom hälso- och sjuk-
vården är Gunnel Andréasson. Konsulent för högskolefrågor är Helen Florberger. Ekonomiansvarig är Stina Taylor. 
På kansliet finns Inger Carnbo som assistent. 

Under våren 2012 beviljades Marianne Andréas partiell tjänstledighet för att få utrymme att göra en studie om-
kring ekumeniska arbetsplatser med fokus på yrkesroll och yrkesidentitet. Gunnel Andréasson vikarierade 25 % 
som verksamhetsansvarig för FSR och 25 % som frikyrkosamordnare vid SKR. Sjukhuspastor Christina Lindgren 
anställdes på halvtid som vikarie för Gunnel Andréasson. 

Väsentliga händelser 
År 2011 inleddes med en uppvaktning hos civil- och bostadsmi-
nister Stefan Attefall i februari.  

Delegationen från Sveriges Frikyrkosamråd bestod av styrel-
seledamöterna Anders Bengtson och Ulla-Marie Gunner, samt 
konsulenten för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Gunnel 
Andréasson, och frikyrkosamordnaren Marianne Andréas. 

Ett konstruktivt samtal fördes där bland annat Sjukhuskyrkan 
lyftes fram. Anders Bengtsson påpekade att bidraget skulle be-
höva höjas med 100 % för att nå det mål som sattes upp för tio 
år sedan. Vid uppvaktningen beskrevs nyttan av hela bidraget, 
med en särskild betoning på den andliga vården i sjukvården. Det 
påpekades att det statliga bidraget är ett litet bidrag som ger stor 
utdelning i form av egeninsats, engagemang och verksamhet.                                                                                            

Vid FSR:s styrelsemöte den 7 september 2011 samlades styrelse-
ledamöterna framför en datorskärm för en direktsänd presskonfe-
rens med Stefan Attefall där ministern presenterades en budgeterad 
förstärkning av anslaget till trossamfunden med tio miljoner. En 
lättnadens suck gick igenom styrelsemötet och dagen avslutades 
med tårta tillsammans med Sveriges kristna råd (SKR) och Nämn-
den för statligt stöd till trossamfund (SST). Dessa organisationer 
har det senaste året gemensamt arbetat med att tydliggöra bidra-
gens ställning och dess betydelse för trossamfundens olika verk-
samhetsgrenar.

Den 6 september 2012 blev det åter ett tillfälle att fira en efter-
längtad höjning av stödet till den andliga vården inom sjukvården. 
Tre tårtor köptes in för att fira nivåhöjningen med tre miljoner 
från och med 2013.  

Svenska Baptistsamfundet föreslog till FSR:s årsmöte att För-
samlingsutveckling skulle bli en av FSR:s kärnverksamheter från och med 2012 och att Naturlig Församlingsutvecklings 
ledningsgrupp skulle utgöra en kommitté inom FSR på samma sätt som övriga verksamheters kommittéer. Efter diskussion 
och omröstning avslogs förslaget med hänvisning till den omdaning som gjorts av FSR:s organisation i och med integra-
tionsprocessen, och med en förhoppning att området kan lyftas in som en del av verksamheten inom SKR. Den ekume-
niska arbetsgruppen för arbetet med Naturlig församlingsutveckling (NFU), fortsätter att finnas inom ramen för FSR. 
FSR har under flera år uppdaterat en förteckning över de församlingar som är anslutna till två eller fler samfund. Behovet 
av en sådan förteckning minskade när de tre äldre frikyrkosamfunden förenades i det nya trossamfundet Gemensam Fram-
tid och det arbetet är nu vilande. 
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Marianne Andréas
Generalsekreterare
Sveriges 
Frikyrkosamråd

Vad är du mest nöjd 
med under den gångna 
perioden?
Det är en glädje att ha fått se tre samfund, Svens-
ka Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och 
Metodistkyrkan i Sverige, gå samman och forma 
en ny kyrka efter många år av samgåenden mellan 
lokala församlingar och samtal på nationell nivå.
   Det är en lättnad att statens bidrag till trossam-
funden, som legat stilla i över tio år, höjdes med 
tio miljoner 2011 och ytterligare tre miljoner an-
slogs 2013 till den andliga vården inom sjuk- och 
hälsovården. Det visar samhällets uppskattning av 
det gedigna arbete som utförs av trossamfunden i 
vårt land.

Största utmaningen inför framtiden?
I den andliga vården på sjukhus, universitet och 
fängelser bryts skiftande kyrkliga ordningar och 
teologiska synsätt mot varandra. Där kan man 
hitta ”gläntor” och se tron gestaltas på nya sätt 
utan att det bryter med det gamla. Utmaningen 
till samtliga kyrkofamiljer är att leva utgivande och 
verka på ett sådant sätt att människor kan säga 
om trons folk: ”Se hur de älskar varandra.” 



Församlingshandboken Praktikan har funnits inom FSR:s ram sedan år 1981, först som pappersupplaga, sedan år 2003 
som internetupplaga. De senaste åren har alltfler av FSR:s medlemsamfund anslutit sig till arbetsgivarorganisationer. Det 
mesta av den information som uppdateras i Praktikan finns nu tillgängligt på andra sidor. FSR:s årsmöte 2012 beslöt, efter 
rekommendation av Praktikans arbetsgrupp, att avsluta Praktikan, dess arbetsgrupp och hemsida. Kansliet gavs i uppdrag 
att överföra unikt, icke-tidsbundet material till FSR:s nya hemsida. 

Under 2012 initierades en omorganisation inom SKR och en översyn av samspelet mellan SKR/FSR.  Samarbetsöverens-
kommelsen mellan SKR och FSR från 1999 bekräftades i FSR:s styrelse vilket medförde ett återinförande av generalsekrete-
raskap för FSR:s verksamhetsansvarige tjänsteman.  

FSR:s verksamhet finansieras i huvudsak av dess kapital. De senaste åren har dock avkastningen varit låg och Swedbanks 
avgift för deskriptionär förvaltning ifrågasattes under 2012. Detta föranledde styrelsen att ta in offert från annan bank samt 
undersöka nya placeringsalternativ. Styrelsen beslöt vid decembersammanträdet 2012 att gå från deskriptionär till rådgi-
vande förvaltning. 

Ansvarsområden utanför kansliet 
FSR är en av sju huvudmän för Stiftelsen Ansvar för Framtiden och förträds av Anders Bengtsson i styrelsen. Stiftelsen An-
svar för Framtiden har uppstått som ett resultat av försäljningen av nykterhetsrörelsens och frikyrkornas ömsesidiga försäk-
ringsbolag Ansvar. Avkastning och realiserade värdestegringar på det i stiftelsen uppkomna kapitalet skall utdelas i enlighet 
med stiftelsens förordnande.

Stiftelsens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opini-
onsbildning för denna samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn. Vid stiftelsens årliga repre-
sentantskapsmöte uppmärksammades att ingen frikyrklig organisation fått ta del av medel från 2010 års fördelning. FSR 
förordade att alla styrelseledamöter i framtiden får ta del av ansökningarna samt involveras i fördelningen av medel från 
stiftelsen. Detta bejakades under 2012. 

Stiftelsen höll under hösten 2011 en konferens med fokus på strategiska och organisatoriska frågor. Till denna strategi-
konferens erbjöds respektive huvudman att sända tre representanter. FSR beslöt att arbeta fram en bredare inbjudan för 
såväl FSR:s medlemssamfund som dess ungdomsorganisationer till ett seminarietillfälle vid FSR:s årsmöte 2012, med syfte 
att ge vägledning för ökad kvalité i ansökningarna och definiera gemensamma, gärna nordiska, projektområden. Stiftelsens 
ordförande Nils-Erik Söderqvist inledde seminariet där många aktivt deltog med inspel och synpunkter. En frustration 
uttrycktes över att huvuddelen av avkastningen delas ut till forskningsprojekt och så lite för opinionsbildning för helnykter 
livsstil bland barn och unga. 

Likvidatorn Stefan Wallhagen har två år i rad dragit på sig kritik genom att inte kalla huvudmännen i Roppongi, ömsesi-
dig sakförsäkring i likvidation, till årsstämma inom lagstadgad tid. Årsstämman 2011 hölls några veckor senare än vad som 
stadgats. År 2012 överskreds tiden för årsstämma med mer än fem månader och hölls den 17 december efter att huvud-
männen skriftligen hotat likvidatorn om att informera Finansinspektionen och begära att inspektionen skulle kalla till 
stämma. Likvidatorn har av huvudmännen ålagts att ha avslutat likvidationen till Stiftelsen Ansvar för Framtidens represen-
tantskapsmöte i juni 2013. 

FSR bär tillsammans med Svenska kyrkan, Katolska kyrkan/Caritas, Amnesty International och Rädda Barnen ansvar 
för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Medlemskapet är ett utryck för det engagemang omkring flyktingpo-
litik och integrationsfrågor som finns inom de frikyrkliga samfunden. FSR har en plats i Rådgivningsbyråns styrelse. Vid 
årsmötet den 26 april 2012 avtackades Theódoros Demetriádes från styrelseuppdraget och Marianne Andréas valdes som 
ny ledamot med Lennart Molin som suppleant. Gunnel Andréasson representerade FSR på årsmötet.

Sigtunastiftelsen, som startade sin verksamhet 1917, förvaltas av en styrelse som består av sju ledamöter, varav en plats är 
reserverad för FSR. Marianne Andréas har innehaft styrelseplatsen sedan 1 januari 2010 och ingår även i stiftelsens valbe-
redning.    
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Gunnel Andréasson
Konsulent
Andlig vård inom 
hälso- och sjukvården

Vad är du mest 
nöjd med under 
den gångna perioden?
Det som glatt mig mest är att många års 
enträget jobb med att uppvakta myndighe-
ter och departement, äntligen gett resultat i 
form av ökade bidrag till den andliga vården i 
sjukvården. Det har gett möjligheter till ökad 
stabilitet kring tjänster i Sjukhuskyrkan och 
till vidareutveckling av arbetet.

Största utmaningen i framtiden?
Att hitta former för den andliga vården i 
sjukvården som öppnar för interreligiös 
samverkan, men som samtidigt ger bevarad 
identitet och tydlighet för de kristna samfun-
dens arbete inom detta fält. Allt för att möta 
det samhälle som vi verkar i och för att vara 
en vital och konstruktiv samarbetspart inom 
sjukvården.

Andlig vård inom hälso- och sjukvården

Bidragen till den andliga vården i hälso- och sjukvården
Ibland har även Sveriges Frikyrkosamråd anledning att säga ”äntligen!” Så var det när civil- och bostadsminister Stefan 
Attefall i ett pressmeddelande under hösten 2011 berättade att regeringens budgetförslag innefattade en ökning av SST-
bidragen till trossamfunden på totalt 10 miljoner kronor. Eftersom bidragen 
stått helt stilla i cirka 15 år var det mer än välkommet! Något senare gav SST 
(Nämnden för statligt stöd till trossamfund) beskedet att cirka en miljon av det 
ökade bidraget skulle tillfalla den andliga vården i sjukvåden. Hösten 2012 följde 
civilminister Stefan Attefall upp det föregående årets stärkning av bidragen och 
meddelade att ytterligare tre miljoner skulle tillfalla den andliga vården i sjukvår-
den för år 2013. Sammantaget har det inneburit att bidraget till denna del lyfts 
från cirka fem till nio miljoner kronor sedan 2011. 

Det ökade bidraget har gjort det möjligt att åter skapa stabilitet för en någor-
lunda rimlig sysselsättningsgrad för sjukhuspastorstjänsterna vid flera av de riktigt 
stora universitetssjukhusen. På några av dessa sjukhus har tjänsterna minskat 
under senare år och i Malmö och Lund har de länge legat på 50% tjänst och 
till och med lägre. Nu är inriktningen att tjänsterna bör vara på minst 75 % på 
universitetssjukhusen, bland annat motiverat av att dessa sjukhus betjänar stora geografiska områden. Samtidigt har det 

varit viktigt att öka bidraget något till alla tjänster för att stabilisera nu-
varande nivåer i sysselsättningsgrad. Det ökade bidraget innebär också 
att de trossamfund som är i uppbyggnadsskedet av sitt arbete inom den 
andliga vården i sjukvården, nu ges rejäla möjligheter att utveckla sitt 
arbete. 

I samband med att beskedet om ökat bidrag kom konstaterades att 
idogt arbete med att uppvakta departement, statssekreterare, kulturut-
skott och ministrar till slut gett ett positivt resultat. Stefan Attefall har 
under år 2011 och 2012 också besökt flera Sjukhuskyrkor, bland annat 
KS i Solna, Borås, Trollhättan och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
Dessa besök – och den presentation av arbetet som medarbetarna gett – 
har varit av stor betydelse. 

Sjukhuskyrkan i framtiden
Parallellt med arbetet med att öka bidragen och stärka ekonomin kring 
tjänsterna i Sjukhuskyrkan, pågår ett arbete med att utveckla arbetet 
inom den andliga vården i hälso- och sjukvården. En tydlig ansats-
punkt är de förändringar vården genomgått under de senaste 10, 15 
åren. Som led i detta kallade Sveriges kristna råd samman till ett semi-
narium den 16 mars 2011 under rubriken Sjukhuskyrkan i framtiden. 
Målgrupp var främst ledarskap inom de olika samfunden på nationell 
nivå. En fråga som också alltmer aktualiserats under de två senare åren 
är vilka former – och vilket namn – som kan ges den andliga vård inom 
sjukvården som på flera håll numera är multireligiös. Det handlar både 
om att hitta det gemensamma, samtidigt som identiteten och tillhörig-
heten inte blir otydlig.
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Till stöd för patienter, närstående och personal. Sjukhus-
kyrkans anställda ställs ofta i svåra och känsliga situationer. 
Egen handledning och fortbildning är viktiga delar. 
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Utbildningar och fortbildningar
De utbildningar som medarbetarna i Sjukhuskyrkan förväntas ta del i har genomförts som planerat. Under åren 
2011 och 2012 har en relativt stor grupp av medarbetarna som relaterar till FSR tagit del i utbildningens båda delar. 
Det reflekterar att vi under några år haft ganska många pensionsavgångar på Sjukhuspastorstjänsterna. Följden av 
det är att flera nyrekryteringar genomförts under de senare åren, vilket i sin tur medför utbildningsbehov.

Under år 2011 påbörjades ett arbete med att se över Sjukhuskyrkans utbildningar, ett arbete som fortsatt under år 
2012. Ett viktigt skäl till detta är att det från flera håll framkommit önskemål om att undersöka om det går att göra 
delar av utbildningarna gemensamma, framför allt för dem som arbetar med andlig vård på fängelse/häkte, på uni-
versitet/högskolor och på sjukhus. Men det finns även ekonomiska aspekter, inte minst genom att del 2 med åren 
blivit mycket kostsam. Det innebär att både Samordnargruppen för institutionssjälavård och Samarbetsrådet ägnat 
en hel del tid åt frågan under perioden. Den gemensamma utbildningsdelen börjar nu hitta sin form och arbete på-
går för att mer i detalj fylla den delen med innehåll. Arbete för att ge form åt en ny del 2 för Sjukhuskyrkans medar-
betare har också påbörjats. Inriktningen är att en ny modell för utbildningarna ska kunna sjösättas hösten 2014. 

Själavårdsutbildningen Kyrka-öppenvård gick igång hösten 2012 med sju deltagare. Utbildningen är en variant av 
Sjukhuskyrkans själavårdsutbildning del 1 och riktar sig till pastorer, präster, diakoner och volontärer med uppdrag i 
sina församlingar att besöka sjuka i deras hemmiljö. 

Sjukhuskyrkans Fortbildningsdagar ägde rum i Uppsala i oktober 2011 och i Umeå i oktober 2012. Båda årens 
Fortbildningsdagar har varit välbesökta med nära 150 deltagare, varav cirka 30 från frikyrkorna. Under rubriken 
Den ekumeniska arbetsplatsen genomfördes en seminariedag den 12 april 2011 som var gemensam för medarbetare 
för andlig vård på universitet, i skola, häkte, fängelse och på sjukhus. En liknande dag hölls den 27 mars 2012. Då 
var temat Suicid och självskadebeteende.
   Medarbetarna som relaterar till FSR samlades till ett medarbetardygn i Örebro den 29-30 maj 2012. De 30 
deltagarna fick bland annat ta del i ett seminarium lett av Björn Cedersjö, direktor för Ekumenisk diakoni/kyrka-
samhälle på SKR, med temat Etisk reflektion – etiska dilemman.

Det Europeiska nätverket för sjukhussjälavård, European Network for Health Care Chaplaincy (ENHCC) inbju-
der till konsultationer vartannat år. Sveriges Frikyrkosamråd representerades av sjukhuspastor Christina Lindgren i 
den konsultation som hölls i Holland den 6-10 juni 2012. Temat var Working together – The challenge for chaplaincy 
in an interdisciplinary era.

Regionala samlingar för Sjukhuskyrkans huvudmän
Under år 2011 har tre regionala samlingar för Sjukhuskyrkans huvudmän genomförts. De hölls i Göteborg, Uppsala 
och Nässjö under hösten. Varje samling samlade cirka 20 deltagare som representerade flera olika sjukhuskyrkor. 
Lars Dicander från Arbetsgivaralliansen och Thomas Dahl från Vision Ekumeniska medverkade och fokus låg på 
arbetsgivarfrågor.

Teologisk reflektion och praktisk vägledning
Att formulera en teologi för Sjukhuskyrkan har varit ett återkommande önskemål under flera år. Genom en inbju-
dan från Sigtunastiftelsen har en möjlighet getts till ett sådant arbete. I december 2011 samlades en grupp på åtta 
personer för att tillsammans fånga erfarenheter och intryck från arbetet i Sjukhuskyrkan och para detta med en 
teologisk reflektion. Arbetet leds av Kerstin Dillmar som är sjukhuspräst på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och 
Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen. Tre sjukhuspastorer deltar i gruppen. Arbetet har fortsatt under år 2012 
och planeras bli presenterat vid Fortbildningsdagarna hösten 2013.

Under år 2012 har ett dokument arbetats fram omkring nattvard, dop i krissituation, tystnadsplikt/rätt och synen 
på ämbeten/tjänster. Dokumentet fokuserar på skillnader i synsätt på ämbete/tjänst, nattvard och dop mellan fram-
för allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga samfunden. Det innehåller också klargöranden gällande tystnadsrät-
ten/plikten. Syftet är att dokumentet ska vara till hjälp och vägledning i det vardagliga samarbetet mellan medarbe-
tarna i lokala sammanhang. 

45



Informationsmaterial och hemsida
2012 påbörjades arbetet med att ta fram gemensamma mallar för informationsmaterial om Sjukhuskyrkan, liksom en ge-
mensam hemsida. Ann-Mari Lundholm, informatör på Kyrkans Hus och Mikael Stjernberg, informatör på SKR, har varit 
nyckelpersoner i arbetet tillsammans med konsulenterna och en referensgrupp utsedd av SKAIS och FAS. (Föreningarna 
för Svenska kyrkans respektive Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan.) Hemsidan lanseras i början av år 2013, då även 
mallarna och informationsmaterialen görs tillgängliga via den nya hemsidan.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan
Genom medarbetarna i Universitetskyrkan, såväl som i Sjukhuskyrkan 
och Nämnden för andlig vård, finns kyrkan närvarande med evangelium i 
miljöer och sammanhang där människor på ett eller annat sätt befinner sig 
i utsatthet. Universitetskyrkans medarbetare skulle kunna beskrivas som 
moderna missionsarbetare i vårt samhälle, vilket är en av de mest sekulari-
serade regionerna i världen. Studentpastorer och studentdiakoner befinner 
sig utanför kyrkans väggar, på någon annans ”planhalva”, för att gestalta 
kyrkans uppdrag och kallelse och i detta arbete krävs mod, kreativitet och 
uthållighet.

Det är Högskolekommittén som, inom ramen för FSR, ansvarar för 
det frikyrkliga arbetet på universitet och högskolor. Rådet antog ett po- li-
cydokument för arbetet den 12 september 2006: Riktlinjer för frikyrkornas 
arbete på universitet och högskola. Dokumentet styr både det nationella och 
det lokala arbetet. I detta dokument anges också 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 högskolefrågor

Under 2011 har Högskolekommittén haft fyra sammanträden. Följande 
ledamöter fanns i kommittén mellan årsmötena 2011 och 2012: Ulla 
Marie Gunner, SMK (ordförande sedan flera år); Lars-Gunnar Jonsson, 
SAM; Öyvind Tholvsen, EFK; Elisabet Ravelojaona, SB och Samuel 
Klintefelt, Pingst ffs. Representanter för medarbetarna var Anette Brandt, 
SMK i Uppsala, Bengt Cederblad, SMK i Lund och Angela Collin, EFK i 
Örebro. Även under 2012 har Högskolekommittén haft fyra sammanträ-
den. Vid årsmötet 2012 valdes följande ledamöter in i kommittén: Öyvind Tholvsen, EFK; Elisabet Ravelojaona, Gemen-
sam framtid; Samuel Klintefelt, Pingst ffs; Inga Johansson, Gemensam framtid och Eskrim Rommel, SAM.  Medarbetarnas 
representanter har varit: Anette Brandt, Uppsala; Angela Collin, Örebro samt Anneli Sandberg, Karlstad. På FSR:s kansli 
finns en handläggartjänst för högskolefrågor, 25 %, Denna innehas för närvarande av Helen Florberger.

Under två och ett halvt år har det pågått en process inom Högskolekommittén och FSR att fördjupa kunskapen om, och 
öka engagemanget och ansvaret för, frikyrkornas arbete på landets universitet och högskolor. Den första delen presenterades 
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Helen Florberger
Konsulent
Högskola

Vad är du mest 
nöjd med under 
den gångna perio-
den?
Jag är glad och tacksam över mycket!
Universitetskyrkans arbete, både nationellt 
och lokalt, har blivit tydligare i samfundens-
ledningarna, det fördjupade samarbetet med 
Svenska kyrkans arbetsgrupp för högsko-
lefrågor, planeringen av den europeiska 
konferensen som kommer att vara i Sigtuna i 
juni 2013, allt det goda, dynamiska och viktiga 
arbete som de lokala medarbetarna gör – 
detta är en del av samfundens och de lokala 
församlingarnas kallelse, uppdrag och tjänst.

Största utmaningen i framtiden?
De är många! Att arbeta vidare med att 
förankra och synliggöra Universitetskyrkan i 
våra samfund – både teologiskt och ekono-
miskt. Att aktivt arbeta med hur Universitets-
kyrkan ska möta vårt mångreligiösa samhälle, 
som högskolevärlden är en del av. Detta kan 
till exempel ske genom att hämta inspiration 
hos våra kollegor i andra europeiska länder, 
som arbetat med detta i många år.



vid FSR:s årsmöte 2010 i Kartläggning av frikyrkornas arbete på universitet och högskolor. En annan del presenterades vid 
FSR:s årsmöte 2011 i Förslag till finansiering för de lokala tjänsterna inom ramen för Högskolekommitténs arbete. Vid samma 
årsmöte gav tre studentpastorer glimtar från sitt lokala arbete i Universitetskyrkan och den biträdande universitetsdirek-
tören för Linköpings universitet berättade om den verklighet, och de förutsättningar, som studenter lever i. Detta arbete 
fortsatte under verksamhetsperioden. Det ledde bland annat till att styrelsen för FSR skickade en uppmaning till samfunds-
ledningarna att ge ökade bidrag till lokala tjänster inom Universitetskyrkan. Det har också gjorts några uppvaktningar hos 
samfundsledningarna.

Högskolekommittén har konstaterat att Universitetskyrkans arbete måste synliggöras och tydliggöras i samfunden inom 
ramen för FSR, både nationellt och lokalt. Under verksamhetsåren 2011 och 2012 har Universitetskyrkan haft annonser 
i Sändaren och på Dagens webbsida. Universitetskyrkan deltog med information och ett seminarium under Gemensam 
framtids konferens i maj 2012. Helen Florberger har varit gästbloggare hos Gemensam framtids kärnområde Samhälle. Det 
har också framtagits profilprodukter för att användas nationellt.

I slutet av 2011 tjänstgjorde tretton frikyrkliga studentpastorer och två studentdiakoner, totalt 6,25 tjänster, vid tretton 
universitets- och högskoleorter i vårt land, oftast i ekumeniska arbetslag. I slutet av verksamhetsåret 2012 är siffrorna 
6 tjänster fördelade på tretton studentpastorer och två studentdiakoner som är verksamma vid tretton universitets- och 
högskoleorter. Verksamhetsberättelserna från varje ort berättar om ett omfattande och betydelsefullt arbete som bedrivs 
varje vecka på universitet och högskolor. Högskolekommittén gav verksamhetsbidrag till respektive tjänst efter det att års-
berättelse redovisats för kommittén.

Varje år möts medarbetarna till samtalsdagar. I mars 2011 var dagarna på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och i mars 
2012 på Samariterhemmet i Uppsala. Det är uppskattade dagar, där varje medarbetare i lugn och ro får möjlighet att dela 
något från sin arbetssituation. Traditionen är att någon/några av ledamöterna i Högskolekommittén finns med under en 
halv dag och möter medarbetarna för samtal om verksamheten, både lokalt och nationellt – så också dessa två år.

Samarbetet med Svenska kyrkan
Högskolekommittén har sedan många år ett nära samarbete med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrågor. Gemen-
samt har grupperna ansvar för grundkurs, fortbildningsprogram och Universitetskyrkans nationella webbportal. Under 
senare år har grupperna konstaterat att många frågor måste diskuteras i denna vidare ekumeniska gemenskap. Detta ledde 
till att de båda grupperna hade en gemensam processdag i april 2011, som bland annat utmynnade i beslutet att ses till 
gemensamt sammanträde fyra gånger varje år. 

Utbildningar
En ekumenisk grundkurs, i två delar, för nya medarbetare i Universitetskyrkan genomförs vart annat år. Den första delen 
genomfördes i september 2011 och den andra delen hölls i januari 2012. Grundkursen var i Uppsala med nio deltagare.

Varje år i november genomförs också ekumeniska fortbildningsdagar. Då möts medarbetare till föreläsningar, workshops, 
gudstjänster, samtal och gemensamma överläggningar. Det ekumeniska arbetslaget i Göteborg planerade och inbjöd till 
2011 års fortbildning i Göteborg med temat I normens öga – om kyrka, samhälle och hbtq. Hösten 2012 inbjöd arbetslaget i 
Umeå till fortbildningsdagar med temat Att välja liv.

Högskolekommittén ser det som viktigt och värdefullt att medarbetare deltar i internationella konferenser och ger därför 
ett litet bidrag till dem som önskar delta i sådana. Den europeiska organisationen CEUC, Conference of European Uni-
versity Chaplains, inbjuder till konferens tre av fyra år. Sommaren 2011 var konferensen i Ungern och samlade ett 70-tal 
deltagare från ett 10-tal länder. Sommaren 2012 inbjöd den globala organisationen IACHE (International Association of 
Chaplains in Higher Education) till en konferens på Yale University i USA. Vid båda dessa konferenser deltog medarbetare 
från den frikyrkliga familjen.

Sverige har fått frågan från CEUC att stå som värd, planera och genomföra konferensen sommaren 2013. Svenska kyr-
kans arbetsgrupp för högskolefrågor och Högskolekommittén har tackat ja till denna inbjudan. Detta har förankrats hos 
gruppernas respektive huvudmän som också gett ekonomiska bidrag som grundplåt för konferensen. Konferensen kom-
mer att vara i Sigtuna i juni 2013 med temat Into a future unknown. Att undersöka förutsättningarna för, och planera, en 
internationell konferens har självklart krävt, och kräver, mycket arbete men det ger också energi in i det nationella kollegiet, 
som består av ca 65 lokala medarbetare. 
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Institutionssjälavård
Under en längre tid har samordnarna för de olika områdena inom institutionssjälavården på SKR, FSR och Svenska kyrkan 
haft ambitionen att skapa mötesplatser för fördjupning för medarbetarna inom institutionssjälavårdens olika fält. 

I mars 2012 genomfördes en gemensam dag med temat Suicid i Uppsala. Temadagen samlade ett 70-tal medarbetare.
Verksamhetsperioden har också präglats av arbetet med att forma en gemensam grundutbildning för medarbetare inom 

institutionssjälavårdens olika fält. Förhoppningen är att en gemensam grundutbildning kommer att erbjudas för första 
gången hösten 2014.

Frikyrkliga forskningsrådet – FRIFO
Frikyrkliga forskningsrådet har som uppgift att stödja vetenskaplig forskning som belyser frikyrkan, dess identitet, uppgift, 
teologiska profil samt roll i samhället och världen. FRIFO har två kommittéer, en för verksamhet och en för handläggning 
av stipendieansökningar, främst i samband med ansökningar till stiftelsen C E Wikströms minne. Varje år bereder FRIFO:s 
stipendiekommitté forskningsansökningar för C E Wikströms minnefond. 

Verksamhet
FRIFO har under 2011 haft tre sammanträden och under 2012 fyra varav ett var ett telefonmöte. Ordförande under 2011- 
2012 har varit Anne-Marie Morhed. 

I anslutning till februarisammanträdet 2012 anordnade FRIFO ett öppet seminarium på Örebro Missionsskola med fil.
dr. Gunnar Hallingberg omkring frikyrkligheten i folkhemmet och moderniteten. Seminariet med tema Läsarna – 1800-
talets folkväckelse och det moderna genombrottet samlade såväl studenter som forskare och var mycket uppskattat. 

FSR:s årsmöte 2012 gav FRIFO en förfrågan om att titta på vad som är omistligt och genuint för frikyrkan och eventu-
ellt ordna en seminariedag omkring detta. I samband med utgivandet av boken Frikyrkolexikon planeras den 11 april 2013 
en seminariedag på THS med rubrik Läsarna i distraktionernas tid.
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Ortodoxa kyrkofamiljen   

Under verksamhetsperioden har de ortodoxa kyrkorna i Sverige 
fått sin första gemensamma institution, genom inrättandet av S:t 
Ignatios stiftelse på Tvetabergs säteri utanför Södertälje. Initiativet 
möjliggjordes genom de ortodoxa biskoparnas stöd och samverkan, 
samt de ortodoxas bildningssamverkan inom Studieförbundet Bilda. 
Stiftelsen S:t Ignatios är tänkt att samla den gemensamma kompe-
tensen, förvalta och härbärgera den gemensamma kyrkotraditionen 
och bildningen, ge ortodox teologisk utbildning (i samarbete med 
Botkyrka folkhögskola), uttrycka den ortodoxa enheten och bistå 
det ortodoxa engagemanget inom ekumeniken. SKR:s ortodoxe sam-
ordnare har deltagit i uppbyggandet av stiftelsen. Inom den handhar 
han ansvaret för externa relationer.

Besök hos de ortodoxa medlemskyrkorna
Samordnaren har under perioden besökt ett antal ortodoxa medlems-
kyrkor för samtal med deras företrädare. Huvudsyftet är att få en insikt i 
kyrkornas liv och arbete, samt att stärka relationen mellan dem och SKR.

Misha Jaksic
Samordnare
Ortodoxa 
kyrkofamiljen

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
Tveklöst med att ha bidragit till att de orto-
doxa i Stiftelsen S:t Ignatios nu har en egen 
gemensam plattform för arbetet med ortodox 
enhet, identitet, teologi, ekumenik, mm.

Största utmaningen i framtiden?
Den ortodoxa enheten, som även är en 
grundförutsättning för en seriös ortodox 
delaktighet inom det mellankyrkliga enhetsar-
betet. 



Bilaterala dialoger
Ortodoxe samordnaren har deltagit i och haft en samordnande roll i den katolsk-ortodoxa dialogen, liksom i dialogen mel-
lan Svenska kyrkan och Serbisk-ortodoxa kyrkan och i den ortodoxa dialogen med pingströrelsen. 

Föreläsningar och konferenser
Vid olika tillfällen har den ortodoxe samordnaren föreläst om och utifrån den ortodoxa kyrkotraditionen, bland annat 
inom ortodoxa interna sammanhang och församlingar av olika kyrkotraditioner, för studenter på Teologiska högskolan 
i Stockholm, Missionsskolan i Örebro, Pastoralinstitutet i Uppsala, Svenska ikonsällskapet, inom Samarbetsrådet judar-
kristna och andra interreligiösa sammanhang. Han har deltagit i panelsamtal vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och 
på Johannelunds teologiska högskola. Han har deltagit vid den Nordisk-baltiska ekumeniska sekreterarsamlingen och vid 
mötet för det baltiska ekumeniska nätverket Theobalt. 

Samtalsdagarna, kyrkoledardagarna, OÖKER
Ortodoxe samordnaren har varit med i planeringen och genomförandet av samtalsdagar (Svenska kyrkan och de orto-
doxa kyrkorna) i Helsingborg 2011 och Uppsala 2012, samt kyrkoledardagarna på Lidingö 2011. Samordnaren har även 
upprätthållit samarbete med de Ortodoxa och österländska kyrkornas ekumeniska råd (OÖKER) inom SST (Nämnden för 
statligt stöd till trossamfunden).

Arbetsgrupper och nätverk
Kyrkofamiljen har varit representerad i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. Samordnaren har varit SKR:s an-
svarige tjänsteman inom Arbetsgruppen för migration och integration, liksom kyrkofamiljens representant i den så kallade 
Charta Oecumenica-gruppen, och i arbetsgrupperna för pastoralteologiska frågor och kyrkornas arbete med miljöfrågor. 
Han har deltagit i planeringen och genomförandet av en pastoral samverkansdag mellan Stockholms stift och ortodoxa 
församlingar i Stockholm.

Under 2011 fortsatte samarbetet inom det muslimsk-ortodox kristna samrådet, med träffar i muslimska och ortodoxa 
kristna miljöer. Samordnaren har gjort besök i Stockholms stora moské i samband med muslimska högtider.  

Ortodoxa referensgruppen och samarbetet med Studieförbundet Bilda och Botkyrka folkhögskola
I och med uppbyggnaden av den ortodoxa samarbetsstiftelsen S:t Ignatios har Ortodoxa referensgruppen för ekumeniska 
frågor (OREF) upplösts. I dess ställe har de ortodoxa biskoparna utsett en ortodox teologisk kommitté, bestående av två 
präster och två lekmän ur vardera ortodoxa traditionen, samt SKR:s ortodoxe samordnare. 

Inom bildningssamarbetet med Studieförbundet Bilda och Botkyrka folkhögskola har den ortodoxe samordnaren deltagit 
i fyra delegationsresor: två till Moskva och möten med rysk-ortodoxa utbildningsinstitutioner, till Rumänien och besök 
av dess utbildningsväsende, kloster och patriarkat, till New York och besök av S:t Vladimirs teologiska institut (Ortodoxa 
kyrkan i Amerika) och Armeniska Ortodoxa kyrkans utbildningsinstitut S:t Nersses. 

De katolska och lutherska kyrkofamiljerna

Inom SKR finns alltså anställda samordnare för den frikyrkliga kyrkofamiljen och för den ortodoxa kyrkofamiljen, som 
båda består av ett flertal kyrkor. Vid SKR:s kansli finns också ekumeniska handläggare från de katolska och lutherska kyr-
kofamiljerna placerade. Dessa är dock ej anställda av SKR och deras verksamhet redovisas inte i denna verksamhetsberät-
telse.

Handläggare under perioden har varit Magdalena Dahlborg (under föräldraledighet kompletterad av Fredrik Emanuel-
son) från den katolska kyrkofamiljen och Cajsa Sandgren från den lutherska kyrkofamiljen.
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Migrationsfrågor alltid på SKR:s agenda
Sveriges kristna råd har ett mångårigt arbete med migrationsfrågor genom en ekumeniskt sammansatt 
arbetsgrupp. Under 2011 och 2012 har också informationsprojektet Kyrkornas globala vecka arbetat med 
migrationsfrågor under rubriken ”Över gränser – migration och flyktingskap. 

För allas rätt till ett liv i värdighet
Många gånger under de senaste åren har jag fått frågan varför vi valde just migration och flyktingskap som tema 
för Kyrkornas globala vecka. Då har jag dels fått berätta om den process som föregår temavalet, där arrangörerna 
bakom veckan tillsammans funderar över vad som är aktuellt bland deras gräsrötter. Och så har jag stolt fått berätta 
att i kyrkor och församlingar över hela Sverige bedrivs omfattande verksamhet som berör migrationsfrågor.  Att det 
kryllar av riktiga hjältar som brinner för människor rätt till trygghet – varje dag, året om. Och att vi ville uppmärk-
samma det arbetet med 2011 och 2012 års tema Över gränser. 

 Över gränser valdes som tema eftersom vi som kyrkor tror på allas lika värde och 
allas rätt till ett liv i värdighet. Att tvingas fly är inte värdigt. Att tvingas leva som 
papperslös är inte värdigt. Därför ville vi vara med och verka för en värld där ingen be-
höver leva på flykt. Vi hade också ambitionen att nå ut med bra och riktig information 
om flyktingskap, att prata om det positiva i att människor korsar gränser, men också 
om det oerhört svåra i att tvingas lämna sitt hem och sin familj.

Kyrkornas globala vecka består av hundratals lokala aktiviteter över hela Sverige, där 
engagerade väljer att använda sig av vårt tema för att uppmärksamma globala rättvi-
sefrågor. Under dessa två år har vi sett att många valt att utforma sina aktiviteter med 
en tydlig lokal koppling. Arrangemang har börjat globalt – varför och varifrån flyr 
människor, vart tar de vägen? – för att landa i den egna kommunen – vilka är det som 
slutligen kommer hit, hur tas de emot? Ofta har ansvariga från olika instanser bjudits 
in till samtal. Det positiva i att enkelt kunna förankra det internationella perspektivet i 
det egna sammanhanget bär vi med oss till kommande år. 

Under arbetet med Över gränser har jag kommit till insikt om Sveriges kristna råds 
goda rykte när det gäller migrationsfrågor. Och att Sveriges kristna råd som organisa-
tion är välkänt bland människor som arbetar med flyktingar, på ett helt annat sätt än 
jag upplevt tidigare. Min vanliga introduktion till vilka vi är och vad vi gör har många gånger visat sig överflödig. 
Jag har också förstått kompetensen hos och värdet av Sveriges kristna råds migrationsarbetsgrupp, som det varit en 
förmån att få stöd av. 
 
Johanna Olaison
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Leah Odongo-Ogesare, internationell 
gäst under Kyrkornas globala vecka 
2012, föreläser på Södra Teatern i 
Stockholm. 
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Väl grundat och med engagemang
En ursprunglig kristen tanke är att vårt sanna hemland är himmelriket (Fil 3:20); att Kyrkan är himlen på jorden, 
och att den kristne är himmelrikets medborgare. När Gud tar människogestalt i Jesus Kristus och blir en av oss, blir 
Han redan som ett nyfött barn flykting i ett främmande land (Matt 2:13-15 ) I det Gamla förbundet uppmanar 
Gud sitt utvalda folk Israel till gästfrihet mot främlingen: En främling skall du inte förorätta eller förtrycka. Ni har 
ju själva varit främlingar i Egyptens land. (2 Mos 22:21) 

Kristendomen har en mycket tydlig och fast teologisk grund för ”kärleken till främlingen”, grekiskans philox-
enia. Kyrkorna i Sverige har genom sin samverkan inom Sveriges kristna råd lagt en mycket stor vikt vid värnandet 
av migranters rättigheter att få skydd i vårt land undan krig, svält och förföljelse i deras hemländer. Den samlade 
kompetensen rymmer viktiga områden såsom: juridik, samarbete med kyrkor och kyrkliga och andra välgörenhets-
organisationer, kunskap om migration som fenomen, kunskap om och kontakter med organisationer i migranternas 
hemländer, ett mycket brett internationellt och nationellt nätverk, nära kontakt med politiska beslutsfattare och 
migrationsmyndigheter.

Av människor och maktpolitik uppsatta gränser får inte även vara gränser för medmänsklighet och solidaritet. 
Sveriges kristna råd har glädjen av att genom en högst kompetent och engagerad arbetsgrupp för migrations- och 
integrationsfrågor vara en viktig opinionsbildare och samhällsaktör i tillvaratagandet av hitkomna utsatta migranters 
rättigheter. 
 
Misha Jaksic
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Personalarbetet 2011 och 2012 

Personalsekreterartjänsten på SKR har funnits sedan 2009 och är en halvtidstjänst. Både NAV och SEAPPI köper en 
del av tjänsten från SKR gällande rekryteringshjälp och även FSR nyttjar personalkompetensen. Under 2011 slutade 
Johan Norrfjärd och ersattes av Johanna Wagnborg.
 
2011 medförde ganska stora förändringar på medarbetarsidan, på grund av bland annat pensionsavgångar, ny general-
sekreterare och kontorsflytt. Flytten till Alvik var en uppbrottstid då det är naturligt för en arbetstagare att börja fundera på 
huruvida andra vägar kan sökas. Så blev fallet för flera av medarbetarna och nu finns nya starka krafter på plats i kollegiet.

Personalpolicys
Vi har arbetat och gjort fler förändringar i personalpolicyn även under 
de två gångna åren. Detta för att få en stabilare personalsituation gäl-
lande bemanning av tjänster och känsla av stabilitet på arbetsplatsen för 
alla medarbetare. De förändringar i personalpolicys som genomförts rör 
sig om möjlighet till tjänstledighet för att prova annnt arbete samt upp-
sägningstider från arbetstagarnas håll. Tjänstledighet för att prova annat 
arbete gavs tidigare till alla som önskade detta vilket skapade en otrygg 
situation för de kvarvarande kollegorna samt vikarielösningar. Det gick 
inte heller att göra rekryteringar utifrån de bästa förutsättningarna då 
tillsvidaretjänster inte kunde erbjudas direkt.

Organisationsöversyn
Omorganisationen som skedde under 2010 och 2011 har lett till om-
placering av personal på kansliet. Den största förändringen var att alla 
servicetjänster avyttrades från organisationen och nu ligger under en 
egen organisation, Ekumeniska centret.

Fackklubbar
Som arbetsgivare har vi numera två fackklubbar att arbeta med, ett ar-
bete som fortfarande är under uppbyggnad. De två klubbarna är Akade-
mikerförbunden och Vision.

Lönerevision
Lönerevision har genomförts årligen, inom ramen för löneavtalen i kollektivavtalet. Revisionerna har följts av en 
löneanalys.

Rekrytering
Som tidigare nämnts har ny generalsekreterare rekryterats i Karin Wiborn. Vidare rekryterades det under 2011: Direktor 
för ekumenisk teologi, koordinator för Kyrkornas globala vecka, konsulent för Kyrka-skola, kommunikationsansvarig, 
koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet samt ny personalsekreterare. Under 2012 rekryterades ytterligare en ny 
koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet. Samtliga rekryteringar var ersättningsrekryteringar.
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Johanna Wagnborg
Personalsekreterare

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
Jag är nöjd med de 
förändringar i personalpolicys vi genomfört 
och tror att de kommer att skapa en stabilare 
miljö för de som stannar kvar på arbetsplat-
sen. Jag är också nöjd med att de som har 
många utlägg i tjänsten fått företagskort och 
därför inte får belastning på privatekonomin 
längre.

Största utmaningen i framtiden?
Något som påverkat är omlokaliseringen till 
Alvik och nytt kontor. Vidare har medlemskyr-
kornas beslut att ej höja medlemsavgifterna 
gjort att vi behöver undersöka möjligheter att 
dra ned kostnaderna. Neddragningar i bistånd 
och stöd till ideella organisationer i stort ska-
par även en otrygghet på arbetsplatsen.
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Information och kommunikation

Åren 2011 och 2012 har i stor utsträckning präglats av förändring. Programmet Ekumenik i Norden, där 25% av 
informationssamordnartjänsten varit placerad de senaste åren, började avveckas (och avslutades i och med 2012 års 
utgång). Ett seminarium med utomstående konsult kring SKR:s informationsarbete hölls i oktober 2011 och plane-
ringsarbetet inför ny webbplats påbörjades senare under hösten. Dessutom har det varit avlösning på informations-
tjänsten. Peter Carlsson slutade den 31 december 2011 och kommunikationsansvarig för Sveriges kristna råd sedan 
i mars 2012 är Mikael Stjernberg.

 
Förutom den kommunikationsansvarige finns informatörer för SKR:s 
internationella projekt: Kyrkornas globala vecka och Ekumeniska följe-
slagarprogrammet i Palestina och Israel, samt en informatör för Kyrka för 
Fairtrade. Detta informationsarbete beskrivs i projektens verksamhetsbe-
rättelser.

2011 – Utförsäkrades situation
2011, särskilt vårterminen, präglades av SKR:s kontakter och aktiviteter 
omkring de så kallade utförsäkringarna. Informationssamordnaren var 
involverad i den insamling av ”berättelser ur verkligheten” som föregick 
SKR:s agerande i frågorna, liksom i framtagandet av det öppna brev till 
regeringen som SKR:s styrelse avsände från mötet i mars. Brevet ledde 
under den närmaste tiden därefter till en mångfald presskontakter. 

2012 – 20 år med Sveriges kristna råd
Under 2012 fyllde Sveriges kristna råd 20 år. Detta uppmärksammas 
bland annat genom utgivning av en ny skrift: Kyrkorna tillsammans – 
20 år med Sveriges kristna råd. Detta var den 17:e delen i skriftserien. 
Den 6 december arrangerades en jubileumsfest med inbjudna gäster till 
Ekumeniska centret. Detta uppmärksammades i de kristna medierna.

Nyhetsbrev
SKR:s nyhetsbrev utkom under 2011 med fyra nummer per år och skickades ut såväl i pappersform som i elektronisk form. 
Under hösten 2012 förnyades nyhetsbrevet och sänds numera ut digitalt via verktyget MailDirect.

Ny grafisk profil och webbplats
Sveriges kristna råd fick i september 2012 en helt ny webbplats – www.skr.org. I arbetet 
med att skapa en ny webb har fokus varit att det ska vara enkelt för besökaren att hitta 
vad den söker. Detta har ställt stora krav på struktur och design. Några av nyheterna 
med webben är att personalen börjat blogga, samt att det nu finns enkla beställnings-
funktioner för exempelvis böcker och skrifter och tydliga länkar till Facebook och Twit-
ter. Dessutom har en film tagits fram som presenterar verksamheten för nya besökare på 
ett kortfattat sätt. Arbetet med webbplatsen ingår i ett större projekt där alla webbplat-
ser inom Sveriges kristna råd ska förnyas. Först ut var Kyrkornas globala vecka i månad 
2012. Under 2013 kommer detta arbete att slutföras då följande webbplatser blir klara: 
Frikyrkosamråd, Kyrka för Fairtrade, SEAPPI och Kyrka-Arbetsliv. 

Inför arbetet med webben har en ny grafisk profilmanual tagits fram för Sveriges 
kristna råd. På sikt innefattar detta förändring av all grafisk design inom organisatio-

Mikael Stjernberg
Kommunikations-
ansvarig

Vad är du mest 
nöjd med i ditt 
arbete under den 
gångna perioden?
Att vi under relativt kort tid lyckades med 
att skapa en ny grafisk profil, samtidigt som vi 
byggde upp en helt ny webbportal för Sveri-
ges kristna råd.

Största utmaningen i framtiden?
Inom mitt ansvarsområde är den största ut-
maningen att verkligen nå ut med information 
om vårt arbete till olika nyckelpersoner inom 
kyrkans värld. Även politiker och journalister 
är viktiga målgrupper som vi behöver nå. 

Efter att planeringen påbörjats och ett gediget 
förarbete gjorts under hösten 2011 med hjälp av 
en inhyrd konsult, påbörjades framtagandet av nya 
webbplatser för SKR. Under 2012 (och början av 
2013) har de tagits i bruk.



nen. Det handlar exempelvis om broschyrer, utställningar och visitkort. I samband med detta 
har mindre förändringar gjorts av logotypen, vilket exempelvis innebär att det nu finns olika 
logotyper på svenska och engelska. Tidigare fanns endast en variant. 

Under 2012 producerades en informationsbroschyr om SKR med namnet Kyrkorna tillsam-
mans. Här presenteras kortfattat arbetet som kyrkorna gör tillsammans. En engelsk upplaga 
har också tagits fram.

Presskontakter och mediebevakning
Under 2011 och 2012 har pressmeddelandeverktyget MyNewsdesk använts för att sprida 
information om viktiga beslut i inom verksamheten eller reaktioner från SKR när situationer i 
omvärlden särskilt påkallat sådana. Vid publicering av pressmeddelanden på SKR:s ”pressrum” 
anges vilket eller vilka ämnesområden pressmeddelandet berör, varefter de journalister som 
”prenumererar” på information om dessa ämnesområden får e-postmeddelanden med sam-
manfattning av och länkar till de publicerade pressmeddelandena. Förutom via MyNewsdesk publiceras pressmeddelanden 
även på SKR:s hemsida och länkas till SKR:s Facebook-sida. Dessutom görs direktutskick, framför allt till samfundspressen.

SKR använder sig av två tjänster för mediebevakning, av papperstidningar och -tidskrifter respektive av medieföretags 
(tidningar, TV och radio) webbsidor och ett stort antal bloggar, såväl i Sverige som utomlands. SKR:s olika verksamhets-
områden har egna bevakningsprofiler 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 har fortsatt sitt arbete. 
Denna grupp och övriga kontakter ger goda möjligheter till samarbete mellan informationssamordnaren och medlemskyr-
kornas informatörer och pressansvariga.

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. Den kommunikationsansvarige har som regel huvud-
ansvaret för dessa tillfällen. Under 2011 har detta skett bland annat vid Ekumeniskt idéforum (EIN) i Sigtuna, vid SKR:s 
årsmöte i Linköping och vid den så kallade Vinterkonferensen för medarbetare i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptist-
samfundet och Svenska Missionskyrkan i Stockholm. 

Under 2012 fanns SKR med vid bland annat SKR:s och SMR:s gemensamma årskonferens i Jönköping, Årskonferensen 
för Gemensam Framtid i Linköping, Nyhemskonferensen utanför Mullsjö, Bokmässan i Göteborg och Barn och unga – är-
kebiskopens möte i Uppsala. Personal från SKR fanns också med under Almedalsveckan i Visby för att delta i olika semina-
rier, debatter och manifestationer.

En allt viktigare uppgift inom kommunikationsområdet är omvärldsbevakning på webben och i sociala medier. Kommuni-
kationsansvarig ger även tid åt att läsa olika tidningar och tidskrifter. 
 
SKR:s kommunikatör har under 2012 varit med i arbetet att ta fram en grafisk profilmanual för arbetet inom Sjukhuskyr-
kan, samt varit projektledare för skapandet av en ny webbplats för Sjukhuskyrkans verksamhet.
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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 universitet och högskola redovisas 
under SKR:s program Kyrka- Skola respektive FSR:s underrubrik Universitetskyrkan. 

Henrik Rosén är ansvarig handläggare för nätverket för Sveriges kristna ungdomsrörelser (SKUR). Nätverket för barn-
konventionen har under 2012 förändrats till Kyrkornas samrådsgrupp kring barnkonventionen, och därmed fått tydligare 
form. 

Uttalanden och yttranden

Sveriges kristna råd har under 2011 och 2012 bland annat gjort följande offentliga uttalanden och upprop:

20121219 SKR och SMR oroas över utvecklingen för mänskliga rättigheter i Uganda
20121122 Uppmaning till kristna råd i Europa: Kräv fler kvotflyktingar
20121018 SKR skriver brev till Catherine Ashton om religions- och övertygelsefrihet
20121001 Sveriges kyrkoledare kräver att svenska myndigheter utbildas inom teologi och religion
20120928 Bestörtning över attentat mot Judiska församlingen
20120914 SKR skriver i Aftonbladet debatt om ensamkommande flyktingbarn
20120211 Uttalande om religions- och övertygelsefrihet från Sveriges interreligiösa råd
20110119 Sorg och besvikelse i kyrkorna över genomförda tvångsavvisningar
20110117 Sveriges kristna råd motsätter sig avvisningar till Irak 
 

Styrelsen, arbetstutskottet eller generalsekreteraren har under 2011 och 2012 a
vgett remissyttranden över följande utredningar och rapporter:

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35) 
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (SOU 2012:36) 
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44) 
Internationellt stöd vid kriser (SOU 2012:29)
Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen samt borttagande av automatiskt uppskov 
vid ansökan om nåd (DS 2012:17) 
EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid. 
Folkrätt i väpnad konflikt (SOU 2010:27) 
Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition (Ds 2010:46) 
Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) 

http://www.skr.org/nyheter/skr-och-smr-oroas-over-utvecklingen-for-manskliga-rattigheter-i-uganda-2/
http://www.skr.org/nyheter/uppmaning-till-kristna-rad-i-europa-krav-fler-kvotflyktingar/
http://www.skr.org/nyheter/skr-skriver-brev-till-catherine-ashton-om-religions-och-overtygelsefrihet/
http://www.skr.org/nyheter/sveriges-kyrkoledare-kraver-att-svenska-myndigheter-utbildas-i-religion/
http://www.skr.org/nyheter/bestortning-over-attentat-mot-judiska-forsamlingen/
http://www.skr.org/nyheter/skr-skriver-i-aftonbladet-debatt-om-ensamkommande-flyktingbarn/
http://www.skr.org/nyheter/uttalande-om-religions-och-overtygelsefrihetfran-sveriges-interreligiosa-rad/
http://www.skr.org/nyheter/sorg-och-besvikelse-i-kyrkorna-over-genomforda-tvangsavvisningar/
http://www.skr.org/nyheter/sveriges-kristna-rad-motsatter-sig-avvisningar-till-irak-den-19-januari/


Ekumeniska arrangemang och händelser
2011
januari
14 ”Gift mot sin vilja” – seminarium om tvångsäktenskap
25-28 Nordisk ekumenisk sekreterarsamling, Island
27 Inspirationsdag för Kyrkornas globala vecka

mars
11 Klimatkonferens
16 Seminariedag: Sjukhuskyrkan i framtiden
16 Konsultation med musikansvariga
17 Konferens Fairtrade: Gör skillnad (inkl. seminarium för Fairtrade-diplomerade kyrkor)
23-25 Hemkomstdagar SEAPPI gr 38
24 Ecklesiologi – ekumenisk kväll i Eskilstuna
30 Release av Diakonins månad-materialet

april
10-11 Ekumeniskt idéforum, Sigtuna
12 Seminariedag om den ekumeniska arbetsplatsen

maj
2 Förberedelse inför Kyrkornas världsråds Peace Convocation (som hålls i Kingston, Jamaica)
4-5 SKR:s årsmöte i Linköping
19-22 Helande och hälsa i ortodox tradition, Nya Valamo (EIN)

juli
3-10 Politikerveckan i Almedalen

september
5-6 Faith and Order-konferens (EIN) Köpenhamn
9 Avresedag SEAPPI grupp 41
21 Fredsseminarium med svenska deltagare i Kingston-mötet, Stockholm

oktober
4-6 Fortbildningsdagar för Sjukhuskyrkans medarbetare
8 Regional samling för lokala arbetsgivare i Sjukhuskyrkan, Göteborg
10 Genderseminarium
18 SKR rådsmöte
19 Fairtrade Challenge
18-20 Konferens, Själavårdare i Kriminalvården, tema Skam
27 Ekumenisk klimatkonferens (inför Durban), Stockholm

november
9-10 Kyrka-arbetsliv konferens Umeå. Om medlemsnytta-samhällsnytta. Att kombinera yrkesliv och ideellt arbete 
13-20 Kyrkornas globala vecka
14-16 Fortbildningsdagar för Universitetskyrkan
18-19 NAV, besöksgruppsdagar



2012
januari
18-25 Böneveckan för kristen enhet
30-2 febr Nordisk-baltisk ekumenisk sekreterarsamling, Marielund

februari
22 FSR:s styrelsemöte
24 Sista ansökningsdag för Nathan Söderbloms-stipendier

mars
2 Världsböndagen
5-7 Hemkomstdagar gr 42 SEAPPI, Lidingö
7 Just Peace Service, svenskt arbetsmöte kring civil standby-kapacitet
10 Seminarium, Klimaträttvisa i praktiken
28 Release av materialet till Diakonins månad
28 mars Möte med Finlands ekumeniska råd i Helsingfors kring ”Ansvarsveckan” och Kyrkornas globala vecka 

april
10 Besök på Ekumeniska centret från Västerås ekumeniska råd
22-23 Ekumeniskt idéforum (EIN)

maj
7-10 Grundkurs, NAV
23-24 SKR:s och SMR:s gemensamma årskonferens i Jönköping

juni
4-8 IPCA Europe-konferens i Sambata de Sus, Rumänien.

september
19 Seminarium om dokumentet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld, Andreaskyrkan, Stockholm
21 Internationella böndagen för fred med release av den webbaserade verktygslådan för fredsarbete

oktober
3-4 Kyrka-arbetsliv-konferens Ung – var god dröj, Jönköping
4-5 SEAPPI 10 år, med seminarium i riksdagen, appellmöte på Medborgarplatsen och tioårsfirande 
12-13 Svenska kyrkans samtalsdagar med de ortodoxa kyrkorna
v. 41-42 Fairtrade Fokus, kampanjveckor för Fairtrade
18 Fairtrade Challenge – fikautmaning
22-23 Diakonikonferens, Makten och vanmakten, Göteborg 

november
18-25 Kyrkornas globala vecka med temat Över gränser – om migration och flyktingskap och kampanjen Bered plats!

december
6 SKR:s styrelse
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Material och publikationer

Periodiska publikationer
Nyhetsbrev från Sveriges kristna råd 
Nyhetsbrev från Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel
Nyhetsbrev för Kyrka-Skola
Nyhetsbrev för Kyrka för Fairtrade
Nyhetsbrev från Kyrkornas globala vecka 

Sveriges kristna råds skriftserie
Nr 17 – Kyrkorna tillsammanas – 20 år med Sveriges kristna råd
 

Övrigt
Böneveckan för kristen enhet
Tema 2011: Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön
Tema 2012: Kristi seger förvandlar
Material ges ut i samverkan med Svenska Bibelsällskapet

Kyrkornas globala vecka
Tema 2011 och 2012: Över gränser – om migration och flyktingskap
Inspirations- och gudstjänstmaterial inför Kyrkornas globala vecka i november respektive år

Sveriges kristna råds årsbok 2011
 
Ett ekumeniskt upprop för en rättfärdig fred 

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld  

Webbsida
Sveriges kristna råd    www.skr.org



Adresser
Uppgifter giltiga från
1 januari 2013

Sveriges kristna råd
Besöksadress: Ekumeniska centret,
Gustavslundsvägen 18, Alviks torg
T-bana och tvärbana: Alvik
Postadress: Box 14038, 
167 14  BROMMA
Telefon: 08-453 68 00
Telefax: 08-453 68 29
E-post info@skr.org
Hemsida: www.skr.org
Organisationsnummer: 
81 76 03-0735
Plusgiro: 648 97 51-5
Bankgiro: 5834-8756

Sveriges
Frikyrkosamråd
(frikyrkofamiljen inom SKR)
Besöksadress: Ekumeniska centret,
Gustavslundsvägen 18, Alviks torg
T-bana och tvärbana: Alvik
Postadress: Box 14038, 
167 14  BROMMA
Telefon: 08-453 68 30
Telefax: 08-453 68 29
E-post fsr@skr.org
Hemsida: www.skr.org
Organisationsnummer: 
80 20 06-1571
Plusgiro: 35 94 59-5
Bankgiro: 5705-4090

        MEDARBETARE INOM SKR/FSR

Karin Wiborn
Generalsekreterare
08-453 68 01, karin.wiborn@skr.org 

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

Olle Kristenson
Direktor, Ekumenisk teologi
08-453 68 10, olle.kristenson@skr.org

Marianne Andréas
Generalsekreterare, 
Sveriges Frikyrkosamråd
08-453 68 31, 
marianne.andreas@skr.org

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

Maria Bäcklund
Koordinator, Fredskultur
08-453 68 24, maria.backlund@skr.org

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

Sofia Emanuelsson
Koordinator, Ekumeniska
Följeslagarprogrammet
08-453 68 37, 
sofia.emanuelsson@skr.org

Helen Florberger
Konsulent Kyrka-skola-programmet,
Konsulent, högskola 
(Sveriges Frikyrkosamråd)
08-453 68 34, helen.florberger@skr.org

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

Karin Hallin
Koordinator, Ekumeniska
Följeslagarprogrammet 
08-453 68 26, karin.hallin@skr.org

Misha Jaksic
Samordnare, ortodoxa kyrkofamiljen
08-453 68 20, misha.jaksic@skr.org

Ann-Sofie Lasell
Koordinator, Ekumeniska
Följeslagarprogrammet
08-453 68 37, ann-sofie.lasell@skr.org

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

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

Johanna Olaison
Koordinator, 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
Informationssamordnare, Kyrkornas 
globala vecka, Koordinator Barn och 
ungdom, Sekreterare Nathan Söder-
bloms minnesfond,
08-453 68 22, henrik.rosen@skr.org

Mikael Stjernberg
Kommunikationsansvarig, 
webbredaktör
08-453 68 57, 
mikael.stjernberg@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

Jonas Thorängen
Koordinator, Ekumeniska
Följeslagarprogrammet
08-453 68 12, jonas.thorangen@skr.org

Johanna Wagnborg
HR-generalist
08-453 68 18, 
johanna.wagnborg@skr.org

Carl Werner
Informationssamordnare, Ekumeniska
Följeslagarprogrammet
08-453 68 03, carl.werner@skr.org

         ÖVRIGA MEDARBETARE 
        I EKUMENISKA CENTRET

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

Magdalena Dahlborg
Stockholms katolska stift
08-453 68 17, 
magdalena.dahlborg@skr.org
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Cajsa Sandgren
Svenska kyrkan
018-16 96 38, 
cajsa.sandgren@svenskakyrkan.se

                MEDLEMSKYRKOR

Armeniska apostoliska kyrkan
c/o Daniel Tumanyan
Lofotengatan 33, 3 tr
164 33  KISTA
Tel 0738-79 27 85
E-post: danielimail77@yahoo.com
Webbsida: www.armeniskakyrkan.se

Bulgariska ortodoxa kyrkan
c/o Angel Petrunov
Kallforsvägen 2
124 32  BANDHAGEN
Tel 08-86 78 55

EFS
Box 23001
750 23  UPPSALA
Tel 018-430 25 00
E-post efs@efs.nu
Webbsida: www.efs.nu
(Ingår som en del i Svenska kyrkan)

Estniska evangelisk-lutherska
kyrkan
Box 45074
104 30  STOCKHOLM
Tel 08-20 69 78

Etiopiska ortodoxa kyrkan
Box 1036
101 38  STOCKHOLM
Tel 08-724 60 76

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16  ÖREBRO
Tel 019-16 76 00
E-post: info@efk.se
Webbsida: www.efk.se

Finska ortodoxa kyrkan
c/o Ljungström
Svalgången 15
191 41  SOLLENTUNA
Tel 08-612 14 09
E-post: info@ortodox-finsk.se

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

Koptiska ortodoxa kyrkan
Nyköpingsvägen 24
151 32  SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 344 13

Lettiska evangelisk-lutherska 
kyrkan
c/o Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B
191 60  SOLLENTUNA
Tel 08-96 97 67
E-post: ieva.graufelde@brevet.se

Makedonska ortodoxa kyrkan
Lantmannagatan 8
214 44  MALMÖ
Tel 040-12 20 39
E-post: mpco@mpc-malmo.org

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

Rumänska ortodoxa kyrkan
Hässlingbyvägen 7
137 95 Österhaninge
Tel: 0739-836901
E-post: 
episcop@episcopiascandinavia.se

Ryska ortodoxa kyrkan 
(Kristi Förklarings församling)
Box 19027
104 32  STOCKHOLM
Tel 08-15 63 16
E-post: velitchkov_64@yahoo.se

Ryska ortodoxa kyrkan 
(Moskvapatriarkatet)
Hl. Sergij församling
c/o Vitaly Babushin
Prästgårdsgatan 28
172 32  SUNDBYBERG
Tel 08-643 22 74

S:t Selasse etiopiska 
ortodoxa kyrka
Box 3550
103 69  STOCKHOLM

Serbiska ortodoxa kyrkan
Bägerstavägen 68
120 47  ENSKEDE GÅRD
Tel 08-722 99 30
E-post: vladika.dositej@gmail.com

Stockholms katolska stift
Box 4114
102 62  STOCKHOLM
Tel 08-462 66 00
E-post: info@katolskakyrkan.se
Webbsida: www.katolskakyrkan.se

Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
553 15  JÖNKÖPING
Tel 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se
Webbsida: www.alliansmissionen.se

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

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet
Förvaltarvägen 38
151 47  SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 656 44

Syrisk-ortodoxa patriarkatets
ställföreträdarskap
Klockarvägen 110
151 61  SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 841 40
E-post: info@syriskortodoxakyrkan.se
Webbsida: 
www.syriskortodoxakyrkan.se

Trossamfundet 
Gemensam Framtid
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-580 031 00
E-post: info@gemensamframtid.se
Webbsida: www.gemensamframtid.se

Ungerska protestantiska kyrkan
c/o Gábor Sebestyén
Fastlagsvägen 42
126 47  HÄGERSTEN
Tel 08-550 160 66
E-post: gabor.sebestyen@yahoo.se

Vineyard Norden
c/o Torbjörn Freij
Flintlåsvägen 10
192 59  SOLLENTUNA
Webbsida: www.vineyard.se 

Österns assyriska kyrka
Box 3020
145 03  NORSBORG
Tel 08-531 884 07
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Österns gamla kyrka
c/o Yokhanna Yokhanna
Släthagsvägen 78
151 39  SÖDERTÄLJE
Tel 08-502 256 00
E-post: yokhanna_yaohoo.se

                  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

           UNGDOMSFÖRBUND

EFK UNG
Box 1624
701 16 Örebro
Tel 019 - 16 76 00
Webbsida: www.efk-ung.se

equmenia
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-580 032 00
E-post: info@equmenia.se
Webbsida: www.equmenia.se

Frälsningsarméns barn- och
ungdomsarbete
Box 5090
102 42  STOCKHOLM
E-post: programkontoret@fralsnings-
armen.se
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

Salt – barn & unga i EFS
Box 23001
750 23  UPPSALA
Tel 018-430 25 80
E-post: salt@efs.nu
Webbsida: www.salt.efs.nu

Svenska Alliansmissionens  
ungdom, SAU
Västra Storgatan 14
553 15  JÖNKÖPING
Tel 036-30 61 50
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
Webbsida: www.svenskakyrkansunga.se

Sveriges unga katoliker, SUK
Box 2150
103 14  STOCKHOLM
Tel 08-505 576 90
E-post: suk@suk.se
Webbsida: www.suk.se

Syrisk-ortodoxa kyrkans
ungdomsförbund, SOKU
Klockarvägen 104
151 61  SÖDERTÄLJE
Tel 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
Webbsida: www.ung.adventist.se
   

          EKUMENISKA ORGAN  
        OCH ORGANISATIONER

Diakonia
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-453 69 00
E-post: diakonia@diakonia.se
Webbsida: www.diakonia.se

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

FRIFO – Frikyrkliga Forsknings-
rådet
Sveriges Frikyrkosamråd
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-453 68 31
E-post: frifo@skr.org
Webbsida: www.frifo.se

Förbundet för kristen enhet, FKE
c/o Bo Zetterlund (ordf)
Grenvägen 10
776 36  HEDEMORA
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
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-453 68 40
E-post: info@krf.se
Webbsida: www.krf.se

Kristna studentrörelsen i Sverige
KRISS
Lunds domkyrkoförsamling
Box 1004
221 02  LUND
E-post: exp@kriss.se
Webbsida: www.kriss.se

Kyrkornas EU-kontor
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 070-564 47 31
E-post: info@kyrkornaseukontor.se
Webbsida: www.kyrkornaseukontor.se

Life & Peace Institute
Eddagatan 12
753 16  UPPSALA
Tel 018–66 01 30
E-post: info@life-peace.org
Webbsida: www.life-peace.org

Nathan Söderbloms minnesfond
Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14  BROMMA
Webbsida: www.skr.org
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Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund, SST
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-453 68 70
E-post: info@sst.a.se
Webbsida: www.sst.a.se

Riksförbundet  
Pensionärsgemenskap
Box 30183
104 25  STOCKHOLM
Tel 08-597 604 20
E-post: annica.berg@rpg.org.se
Webbsida: www.rpg.org.se

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

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

Svenska missionsrådet
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-453 68 80
E-post: info@missioncouncil.se
Webbsida: www.missioncouncil.se

Svenska soldathemsförbundet
Box 4619
116 91  STOCKHOLM
Tel 070-571 19 90, 070-571 14 94
E-post: info@soldathem.org
Webbsida: www.soldathem.org

Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Box 14038
167 14  BROMMA
Tel 08-453 68 04
E-post: sek@ekuc.se
Webbsida: www.sek-vbd.se

Sveriges kristna  
handikappförbund
c/o Inger Svantesson (ordf)
Loo Lommerhall 264
466 92  SOLLEBRUNN
Tel 0322-440 21, 070-568 47 17
E-post: inger svantesson@skrh.se
Webbsida: www.skrh.se

      

          INTERNATIONELLA
         EKUMENISKA ORGAN

Conference of European Churches, 
CEC:
Webbsida: www.ceceurope.org

General Secretariat (Genève)
Church & Society Commission (Bryssel 
& Strasbourg)
Churches in Dialogue (Genève)
Churches’ Commission for Migrants in 
Europe,
CCME (Bryssel)

I Bryssel, Genève och Strasbourg:

CEC Offices in Brussels
Ecumenical Centre
Rue Joseph II, 174
BE-1000  Brussels
BELGIEN
Tel: +32 2 230 17 32

CEC Office in Geneva
PO Box 2100
CH-1211 Geneva 2
Tel: +41 22 791 61 11

CEC Office in Strasbourg
8, rue du Fossé des Treize
FR-67000  Strasbourg
FRANKRIKE
Tel: +33 3 88 15 27 60

Conference of European University 
Chaplains, CEUC
Nås via ordförande Esther Diederen
E-post: 
e.diederen@maastrichuniversity.ni
eller sekreterare Nils J Riedi
E-post: secretary@ceuc.org

Evangelical Alliance
UK Head Office
186 Kennington Park Road
London SE11 4BT
ENGLAND
Tel: +44 020 7207 2100
E-post: info@eauk.org
Webbsida: www.eauk.org

International Prison
Chaplains’ Association, IPCA
Rev Dr Dwight Cuff
PO Box 159
Fort Langley, BCV1M 2RS
KANADA
E-post: president@ipcaworldwide.org
Webbsida: www.ipcaworldwide.org
World Council of Churches, WCC

PO Box 2100
CH-1211 Geneva 2
SCHWEIZ
Tel: +41 22 791 61 11
Webbsida: www.oikoumene.org 

World Evangelical Alliance, WEA
Church Street Station
PO Box 3402
New York, NY 10008-3402
Tel: + 1 212-233-3046
Webbsida: www.worldea.org

World Student Christian Federa-
tion – Europe
Storkower Strasse 158 # 710
D-10407  Berlin
TYSKLAND
Tel: +49 308 501 4887
E-post: wscf@wscf-europe.org
Webbsida: www.wscf-europe.org

      NATIONELLA EKUMENISKA
     ORGAN I ÖVRIGA NORDEN

Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 1 D
DK-2000  Frederiksberg
DANMARK
Tel: +45 38 38 42 58
E-post: dkr@danskekirkersraad.dk
Webbsida: www.danskekirkersraad.dk

Ekumeniska rådet i Finland
Skatuddsgatan 7 A 3
PB 185
FIN-00161  Helsingfors
FINLAND
Tel: +358 9180 2369
E-post: sen@ekumenia.fi
Webbsida: www.ekumenia.fi

Norges Kristne Råd
Rådhusgata 1-3
N-0151  Oslo
NORGE
Tel: +47 23 08 13 00
E-post: post@norkr.no
Webbsida: www.norgeskristnerad.no

Suomen vapaakristillinen  
neuvosto,
SVKN ry (Finlands frikyrkoråd)
Noljakantie 25 A 8
FIN-80140  Joensuu
FINLAND
E-post: toimisto@svkn.fi
Webbsida: www.svkn.fi



63

          EKUMENISK TEOLOGI

Arbetsgruppen för Faith and 
Order
Christopher Meakin, SvK
Sofia Camnerin, GF
Fredrik Emanuelson, RKK
Misha Jaksic, 
ortodox samordnare, SKR
Karin Wiborn, SKR
Olle Kristenson, SKR

Arbetsgruppen för  
religionsteologi
Kajsa Ahlstrand, SvK
Pär Götefelt, GF
Kaj Engelhart, RKK
Cajsa Sandgren, SvK
Olle Kristenson, SKR

Arbetsgruppen för  
pastoralteologi
Gustaf Ödquist, SvK (ordf)
Annika Wirén, Svk
Stig Öberg, P-ffs
Markus Sand, EFK
John McCormack, RKK
Abraham Garis, 
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Misha Jaksic, 
ortodox samordnare, SKR
Olle Kristenson, SKR
Lars Mörling, EFK (ersättare)

Styrgruppen för NAV-
Andlig vård i kriminalvården
Toader Doroftei, 
Rumänska ortodoxa kyrkan
Larsolof Egbäck (ordförande) P–FFS
Ieva Garufelde, Lettiska evangelisk-
lutherska kyrkan
Mats Hagelin, SvK
Inga Johansson Gemensam framtid
Johan Lindén, RKK
Gunilla Nilsson, Kriminalvården
Susanne Rodmar, SKR 
Johanna Wagnborg, SKR, adj. fr o m 
augusti 2012
Margareta Säfwenberg, SKR
Marianne Andréas, SKR, adj

Arbetsgrupp för jämställdhet
vilande

           EKUMENISK DIAKONI/ 
             KYRKA-SAMHÄLLE

Styrgruppen för Seappi
Björn Cedersjö, SKR
Karin Wiborn, SKR
Göran Rask, Svk (ordf)
Jacob Risberg, Svk
Ulrika Morazan, GF
Sven-Gunnar Lidén, GF
Madeleine Fredell, Justitia et Pax
Diana Amnéus, Justitia et Pax
Anette Månsson, Krf
Petter Jacobsson, Diakonia
Kenneth Kimming, Diakonia
Annika Damirjian, SEK
Birgitta Larsson, SEK
Karolina Karlsson, KFUM i Sverige
Lott Törngren, KFUM i Sverige
Klara Jamison Gromark, IM
Monica Brundin Danielsson, IM 
Magnus Stenberg, Bilda
Lars-Inge Claesson, Bilda
Fredrik Hedlund, Sensus
Gunnel Norrfjärd, Sensus
Kent Jonsson, Sabeel i Skandinavien
Marianne Kronberg, 
Sabeel i Skandinavien
Bernt Jonsson, Socialdemokrater för 
tro och solidaritet
Ulf Carmesund, Socialdemokrater för 
tro och solidaritet

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

Styrgruppen för 
Kyrka för Fairtrade
Björn Cedersjö, SKR
Helena Markstedt, 
Föreningen för Fairtrade
Iréne Holmström Wiborg, SvK
Gunilla Ikponmwosa, GF
Eva-Maria Munck, koordinator

Referensgruppen för 
Kyrka för Fairtrade
Johannes Hartvigsson, 
Föreningen för Fairtrade
Jakob Sundmark, SvK
Elisabeth Hammarberg, PMU
Ida Stålgren, FA
Gunilla Ikponmwosa, GF
Eva-Maria Munck, koordinator

Referensgruppen för diakoni
Ywonne Eklund,  Frälsningsarmén 
Inga Johansson, Gemensam framtid 
Marie Lindholm, Gemensam framtid 
Frank Åkerman, Hela människan 
Ulrika Wadskog, Pingst FFS 
Karin Pålsson, RKK   
Jan Sjögerud, Svenska kyrkan 
Gunnel Andréasson, FSR
Björn Cedersjö, SKR   
Korresponderande:
Margareta Mörling, 
Evangeliska frikyrkan
Bernt Antonsson, 
Svenska Alliansmissionen

Referensgruppen för klimat  
och hållbar utveckling
Stefan Swärd, EFK  
Hans-Erik Karlsson, 
Gemensam framtid   
Inga Johansson, 
Gemensam framtid 
Sofia Rosshagen, RKK 
Per Larsson, Svk    
Henrik Grape, Svk   
Margareta Nordström, Svk  
Björn Cedersjö, SKR 
Cecilia Willman Estéen, Bilda  
Petter Lydén, Diakonia
Ulrika Fransson, Etik och Energi
Samuel Christiansson, Etik och Energi  
Gudrun Norrfjärd, Sensus  
 
Arbetsgruppen för migration  
och integration
Suzana Brandt, Sociala missionen
Kristina Hellqvist, SvK
Michael Williams, SvK
George Joseph, Caritas
Bengt Sjöberg, EFK
Lena Rösell, Sociala missionen
Anders Sundqvist, Rådgivningsbyrån 
Gunilla Moshi, Svenska kyrkan
Misha Jaksic, samordnare

Arbetsgrupper, nätverk och andra grupper 
inom SKR och FSR
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Styrgruppen för Kyrkornas 
globala vecka
Ledningsgrupperna för SKR och 
Svenska missionsrådet

Referensgruppen för  
Kyrkornas globala vecka
Helen Ajdert, PMU
Petter Jakobsson, Diakonia
Gudrun Norrfjärd, Sensus
Marija Fischer Odén, KrF  
Annika Damirijan, SEK 
Cecilia Willman Estéen, Bilda 
Anna Rehnberg, Svenska kyrkans unga 
Krister Gunnarsson, GF 
Ulrica Hansson, SvK 
Tore Samuelsson,  
Life & Peace Institute 
Johanna Olaison, koordinator 
Henrik Rosén,  
informationssamordnare 
Viktoria Isaksson, SMR

Arbetsgruppen för frågor  
omkring funktionshinder  
Matilda Andin, Föreningen Furuboda
Marianne Andréas, SKR
Turid Apelgårdh, SvK
Anders Hermansson, SvK
Curt Karlsson, Pingst FFS
Kirsten Kas, Katolska kyrkan
Lena Nilsson, Föreningen Furuboda, 
(sammankallande)
Thomas Nordlöf, RKK
Inger Svantesson, Sveriges kristna 
handikappsförbund

Arbetsgruppen för  
Kyrka-arbetsliv i samverkan
Inga Johansson, GF
Björn Cedersjö, SKR
Marie Nordström, SvK
Mats Eriksson, LO
Torgny Wiktorsson, TCO

Samarbetsrådet för andlig vård 
inom hälso- och sjukvården
Gunnel Andréasson, konsulent, FSR
Sebastian Torvald Jansson, RKK
Åsa Jonsson, SvK
Håkan Stiberg, SvK
Jan Brännström SKAIS
Jonas Karlsson, FAS
Ingrid Underskog, FSR
Süleyman Wannes, 
  ortodoxa kyrkofamiljen

    
         BARN OCH UNGDOM

Nätverket Sveriges kristna  
ungdomsrörelser, SKUR 
Kontaktperson på SKRs kansli: 
Henrik Rosén

Kyrkornas samrådsgrupp  
kring barnkonventionen
Ing-Marie Cederholm, FAU
Olof Edsinger, Salt/EFS
Emma Fagerstrand, Sensus
Helen Florberger, SKR
Lena Olsson Fogelberg, SvK
Maria Hammarström,  
Svenska kyrkans unga
Hannah Kroksson,  
Svenska kyrkans unga
Xiomara Lysti, SvK
Henrik Rosén, SKR (sekreterare)
Madeleine Sundell, FAU

                    GRUPPER 
             FRIKYRKOFAMILJEN

Kommittén för andling vård 
i sjukvården, KAVIS
Bernth Antonsson, SAM
Kent Cramnell, Pingst – FFS (ordf)
Henrik Eliasson, EFK
Gunnil Korswing, GF
Gunnel Andréasson, FSR (adj)
Åke Göransson, SST (adj)
Christina Lindgren, FAS
Maud Cajdert, FAS

Frikyrkliga forskningsrådet, 
FRIFO
Beatrice Alm, GF
Gunilla Gunner, GF
Joel Halldorf, Pingst – FFS/THS
Ulrik Josefsson, Pingst – FFS
Göran Janzon, EFK
Anne-Marie Morhed, GF
Thomas Kazen, GF
Marianne Andréas, FSR (adj)

Högskolekommittén
Inga Johansson, GF
Esgrim Rommel, SAM
Öyvind Tholvsen, EFK
Elisabet Ravelojaona, GF
Samuel Klintefelt, Pingst – FFS
Helen Florberger, FSR
Jenny Walan, GF
Sten Högberg, GF
Staffan Johansson, GF

Valda av studentpastorerna:
Anette Brandt, GF
Anneli Sandberg, GF
Angela Collin, EFK

Nätverket för församlingsutveck-
ling, ledningsgrupp
Willy Aronsson, SDA
Tomas Arvidsson, GF
Tin Mörk, EFS
Göran Strömner, GF
Lars-Gunnar Jonsson, SAM
Mia-Lisa Ahlbin, FA
Roine Swensson, Pingst – FFS
Öyvind Tholvsen, EFK (ordf)
Per Westblom, GF
Jenny Bergh, samordnare (adj)



§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
Sveriges Kristna Råds 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 församlin 
  gar 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 utgör rådet.
Medlemskap kan dessutom av årsmötet beviljas kyrkor, samfund och för-
samlingar, 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 årsmötet ges rätt att delta som 
observatör.
 
§4   Årsmötets sammansättning och uppgift
SKR:s högsta beslutande organ är årsmötet, 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 Svenska kyrkan beräknas i enlighet med Svenska kyr-
kans årliga statistik över medlemmar.
Medlemsantalet för övriga kristna samfund beräknas i enlighet med den år-
liga statistik över antal betjänade som sammanställs av Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund, SST.
Observatörsstatus ger närvaro- och yttranderätt vid årsmötet för en 
representant.
Årsmötet samlas till beslutande årsmöte senast i maj varje udda år.
Årsmötet samlas till beredande årsmöte senast i maj varje jämnt år.
Årsmötet kallas dessutom till extra sammanträde då rådets styrelse så 
finner lämpligt eller minst tre medlemskyrkor så begär. Kallelse skall tillstäl-
las medlemskyrkorna senast två månader i förväg.
  
Årsmötet har till uppgift
- att besluta i stadgefrågor
- att besluta i medlemskaps- och observatörsfrågor
- att utse styrelse
- att fastställa riktlinjer för SKR:s 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, eller den hon/han sätter i sitt ställe är årsmötets 
sekreterare.
  
§5  Ärenden vid beslutande respektive beredande 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 balans- 
   räkning för de två närmast föregående åren
- Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för de två  
   närmast föregående åren
- Val av styrelse
- Val av ordförande och minst tre vice ordföranden från de fyra kyrko 
   familjerna inom SKR och som tillsammans utgör SKR:s presidium. Dessa  
   väljs bland styrelsens ledamöter
- Val av två revisorer med suppleanter, av vilka minst en ordinarie och minst  
   en suppleant skall vara auktoriserade revisorer
- Val av valberedning
- Beslut om verksamhetsinriktning för de två närmaste åren efter inneva-
   rande kalenderår
- Fastställande av budget och medlemsavgifter för de två närmaste åren  
   efter innevarande kalenderår
- Behandling av skrivelser från styrelsen och inlämnade motioner
  
Motioner till beslutande årsmöte kan väckas av medlemskyrkorna. Mo-
tioner inlämnas till styrelsen senast tre månader i förväg. 
Vid beredande årsmöte följs en dagordning som fastställs av styrelsen.

§6   Årsmötets beslutsordning
Årsmötets beslut fattas med minst 2/3 majoritet. För beslut om upptagande 
av medlemmar krävs dock konsensus.  Även beslut om offentliga uttalanden 
från årsmötet förutsätter konsensus.
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.
Årsmötets beslut får inte inkräkta på medlemskyrkornas inre angelägen-
heter.

§7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst elva ledamöter, 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 årsmötet på valberedningens förslag.
Styrelsens ledamöter nomineras av respektive kyrkofamilj och väljs av 
årsmötet.

Stadgar för Sveriges Kristna Råd
(Antagna vid Sveriges Kristna Råds 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, 2009-04-28–29, 2011-05-04–05) 
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Styrelsen skall
- utse generalsekreterare och direktorer
- utse firmatecknare
- leda rådets verksamhet inom de ramar som fastställs av årsmötet
- bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet
- företräda rådet i uttalanden, remissvar och andra opinionsyttringar mellan  
   årsmötena
- kalla företrädare för samtliga medlemskyrkor till rådsmöte minst 3 gånger  
   per år 

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 beslutsordning
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, bland dem 
ordförande eller minst en vice ordförande, är närvarande.
Beslut fattas normalt i konsensus.  
Beslut om tjänstetillsättningar samt budgetfrågor kan dock fattas med minst 
2/3 majoritet. 
  
§ 9 Rådsmötet
Rådsmötet utgörs av SKR:s styrelse och en representant för varje medlem-
skyrka, även de som inte har representation i styrelse eller presidium. 
Rådsmötet uttrycker SKR:s identitet som kyrkorna tillsammans.
Rådsmötet kan sammankallas av styrelsen eller presidiet.
Rådsmötet kan hänskjuta ärenden till styrelsen för beredning och beslut.
Styrelsen kan föra ärenden vidare till rådsmötet för ett breddat och fördju-
pat ekumeniskt rådslag.
De beslut rådsmötet fattar i konsensus är vägledande för styrelsens arbete 
med det konkreta genomförandet av SKR:s verksamhet.

§10  Presidium
Presidiet skall bestå av minst fyra personer och inkludera företrädare för 
alla kyrkofamiljer med cirkulation mellan medlemskyrkorna.
Presidiet bereder styrelsens ärenden och fattar beslut på styrelsens up-
pdrag.
Presidiet leder rådsmötets överläggningar.
Ur presidiet väljer styrelsen sin 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 kyrkofamiljerna föreslå antal ledamöter i styrelse och pre-
sidium och fördelning av dessa poster mellan kyrkofamiljerna. 
  
§12  Revision
Efter verkställd granskning av styrelsens verksamhet och rådets räken-
skaper skall revisorerna upprätta revisionsberättelse med förslag gällande 
ansvarsfrihet för rådets styrelse.
  
§13  Medlemsavgifter
De av årsmötet fastställda medlemsavgifterna betalas normalt första kvarta-
let under respektive kalenderår.
  
§14  Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall godkännas med 2/3 majoritet vid ordinarie 
sammanträde med årsmötet.
  
§15  Upplösning
Upplösning av SKR kan ske endast efter lika lydande beslut av två på var-
andra följande årsmöten - varav ett är ordinarie beslutande årsmöte - med 
tre månaders mellanrum. Vid upplösning av SKR skall rådets tillgångar och 
skulder fördelas mellan medlemskyrkorna i proportion till senast fastställda 
medlemsavgifter.

Stadgar för Sveriges Frikyrkosamråd

§ 1 Inledning
Sveriges frikyrkosamråd är ett samarbetsorgan för kyrkor, samfund 
och rörelser i Sverige som består av församlingar med medlem-
skap 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, sam-
fund 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. Kal-
lelse skall tillställas medlemssamfunden minst två månader i förväg.
Rådsmedlemmarnas mötesplats för överläggningar och samråd 
mellan rådsförsamlingens möten utgörs av frikyrkofamiljens sam-
lingar inom ramen för Sveriges Kristna Råd.
Sveriges Frikyrkosamråd samverkar med övriga kyrkofamiljer i 
Sveriges Kristna Råds kärnverksamhet, program och projekt.
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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.

§ 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 balansräk- 
  ning
- revisorernas berättelse
- fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balans 
  räkning 
- 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 förrät-
tas val med sluten omröstning.

§ 8 Styrelsen
Varje medlemssamfund utser en ledamot till styrelsen, samt 
personlig ersättare till denne. Styrelsen skall bestå av minst fem 
ledamöter. Ordförande har utslagsröst. Mandatperioden är fyra 
år. Vartannat år vid det beslutande årsmötet utses halva antalet 
ledamöter för ny mandatperiod.

Styrelsen skall
- inom sig utse ordförande och vice ordförande
- utse firmatecknare
- leda rådets verksamhet inom de ramar som fastställts av rådsför 
  samlingen
- 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 opinionsytt-
ringar mellan rådsförsamlingens sammanträden.

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

§ 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 förekom-
mande valen samt styrelsens val av ledamöter i Frikyrkliga forsk-
ningsrådet 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 majori-
tet vid ordinarie sammanträde med rådsförsamlingen. För ändring av 
§ 14 krävs beslut vid två rådssammanträden.

§ 14 Upplösning
Sveriges Frikyrkosamråd kan upplösas genom beslut vid två rådssam-
manträden. 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 leda-
möterna, 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. 

Förslag antaget av FSR styrelse 090311
Per capsulam ändring av § 2, 3:dje att-satsen 090402  
och därefter antaget av FSR:s årsmöte 090428
I ny version av § 8 antogs vid FSR:s årsmöte 120523
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