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I september 2021 är det kyrkoval, och kretsarna kommer under november 

2020 att genomföra medlemsomröstningar kring hur vi vill att listorna ska 

se ut. De restriktioner som ni ligger angående pandemin kan gör att just din 

krets senarelägger medlemsomröstningen till senast december. Mer info om 

detta finns hos din kretsordförande eller ombudsman Felix Grönqvist. 

 

Detta nummer är särskilt vigt åt att presentera kandidaterna till kyrkovalet 

2021, med fokus på nominerade kandidater till stift– och kyrkomöteslis-

torna. I detta nummer hittar våra kandidater samt tidsplanen för kyrkovalet 

2021. Vi hade totalt 90 förnominerade till de olika listorna. 

 

Du som medlem bör kontakta din kretsstyrelse 

för mer information om   omröstningen. 
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Tidplanen för kyrkovalet ser ut som följer: 

 

2020: 

• 1-30 september 

Förnominering till listorna 

 

• 1-31 oktober 

Distriktsexpeditionen skickar ut förfrågan 

till alla förnominerade och samlar in svar 

från dessa.  

 

• 10-30 november 

Kretsarna anordnar kretsomröstning. Varje 

krets arrangerar minst ett möte där med-

lemmar bjuds in att rangordna kandidater 

till respektive valsedel. Varje krets skickar 

sedan in resultatet av omröstningen till di-

striktsexpeditionen.  

 

• 1-31 december 

Nomineringskommittén sammanställer re-

sultatet av kretsomröstningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

• Januari 

Nomineringskommittén presenterar lis-

torna 

 

• Mars 

Distriktsstämman fastställer listorna till 

kyrkomöte och stift. 

 

•  15 april 

Sista dagen för registrering och beställning 

av valsedlar 

 

• September 

Förtidsröstningen börjar, med valdag 19 

september 
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Diana Ringborg 
 
Jag är sjukskö-
terska, psykotera-
peut och handle-
dare. Jag har 
mångårig yrkes-
verksamhet inom 
vård och omsorg. 
   
  
 
 

Jag grundade Nidiri psykoterapi 2006 
som utgår från Norrköping.  
Efter en styrelseutbildning har jag va-
rit ledamot i uppdrag inom bank, id-
rott, sjukvård och privata företag. 
 
Jag har anmält mitt intresse till kyrko-
valet då jag har en lång tradition i 
Svenska kyrkan som medlem. Min fa-
milj var aktiv under min uppväxt och 
jag har många vänner inom kyrkan. 
Idag är jag delaktig i ett projekt inom 
Svenska Kyrkan och Rotary i Norrkö-
ping. 

Gunni Karlsson 
 
70 år och försam-
lingspedagog, nu-
mera pensionär. 
Bor i Trehörna 
kyrkby i Ödeshögs 
församling. 
 

Nuvarande uppdrag som ers. kyrkomö-
tet, ers. stiftsfullm., ledamot domka-
pitlet, ledamot kyrkofullmäktige och kyr-
koråd i pastoratet. 
Viktigt för mig är gudstjänsten i dess 

olika former och kyrkans närvaro i vårt 

vardagsliv samt närheten till försam-

lingsborna. Det ska vara lätt att nå en 

representant för kyrkan det kan vara 

anställd eller förtroendevald. Sist men 

nog så viktigt är arbetsmiljön, om per-

sonalen mår bra så märks det även i 

församlingsverksamheten. 

Hans Eneroth 
 
Jag är präst i 
svenska kyrkan. 
Jag vill värna och 
utveckla den 
öppna svenska 
folkkyrkan både i 
stad och på lands-
bygd. Svenska 
kyrkan ska vara 
en viktig aktör och 

tydlig röst för det goda samhället, att 
vara ett stöd diakonalt och existenti-
ellt under pandemin. Fortsätta satsa 
på verksamhet för äldre, barn och 
unga, konfirmandarbete, kyrkomusik 
och körer för alla åldrar (!), stärka 
kyrklig sed som dop, vigslar och be-
gravningar, ekumenik och internation-
ellt arbete etc. 
Kandidat i Linköpings Domkyrkopasto-
rat, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.  
Idag ledamot av Kyrkorådet och Kyr-
kofullmäktige i Domkyrkopastoratet, 
Ledamot av Stiftsfullmäktige och er-
sättare i Stiftsstyrelsen. 

Leif Andersson 
Jag kandiderar 
till Kyrkomöte, 
stiftsfullmäktige, 
kyrkofullmäk-
tige. 
  
Idag är jag 
gruppledare i 
stiftsfullmäktige 
samt ordförande 
i Tranås kyrko-
fullmäktige. 
  
Församlingen är 
grunden för kyr-
kans verksam-

het och här läggs fokus för våra gemen-
samma resurser. Det är viktigt med 
kyrklig närvaro i hela landet och den 
kan och ska se olika ut beroende på vad 
man har för behov eller vad kyrkan be-
tyder där just jag bor. 



Göran  
Gunnarsson 
 
Jag har varit för-

troendevald sen 

1988 i Svenska 

Kyrkan. Under 

hela 1990 talet 

var jag ledamot 

av kyrkorådet o 

kyrkvärd i Ryds 

församling. Dessutom var jag ersättare 

i Stiftsfullmäktige under två mandatpe-

rioder liksom valansvarig i Centerdi-

striktet. Nu är jag ledamot av Domkyr-

kopastoratets fullmäktige o vice ordfö-

rande i dess valnämnd. Jag ser fram 

emot att fortsatt få ta mitt ansvar för 

utvecklingen av Svenska Kyrkan.  

Daniel Giertz 

Jag kandiderar 

till Kyrkomötet 

och Stiftsfull-

mäktige.  

Jag vill att kyr-

kan ska erbjuda 

möjligheter att 

mötas i små-

grupper 

(husförsamlingar) där alla kan bidra (1 

Kor 14:26). En predikan kan säga hur 

principerna i Bibeln generellt kan tilläm-

pas. Men det är i en liten grupp man kan 

fråga ”hur berör det här just mig?” och få 

svar från varandra. Jag tror också att 

mer lovsång och tillbedjan kan fördjupa 

människors tro. Min hemsida är http://

www.centerpartiet.church.  

Krister Karlsson 
 
Krister är före detta busschaufför, 

skogsarbetare och fårbonde som idag 

är pensionerad men fortfarande driver 

jordbruksfastighet i Godegård. Har di-

verse uppdrag inom föreningslivet, 

bland annat som kommunpolitiker i 

Motala samt inom svenska kyrkan.  

 

Familjen består av fru, 3 barn och 4 

barnbarn.  

Eva-Lena Fungmark 

Jag bor i Väster-

vik och har ar-

betat som sjuk-

huskurator, är 

nu pensionär. 

Jag har varit 

politiskt aktiv 

inom lands-

tinget i Kalmar 

län. Idag är jag 

med i kyrkofull-

mäktige, kyrkorådet och ersättare i ar-

betsutskottet i Södra Tjust Pastorat 

samt i stiftsfullmäktige, 1e vice ordfö-

rande i stiftsstyrelsen och stiftsstyrel-

sens arbetsutskott i Linköpings stift. 

http://www.centerpartiet.church/
http://www.centerpartiet.church/


Fredrik Blomberg Catarina Johansson 

Jag är 52 år och bor i 

Ödeshög. 

I mitt liv finns stor 

plats för min familj 

och mitt arbete som 

sjuksköterska i Jönkö-

ping. Jag är med i 

Svenska Kyrkan för att jag upplever Guds 

närvaro i kyrkans gemenskap. Ansvar är 

betydelsefullt i vår kyrka, gentemot oss 

själva och varandra. Har därför varit en-

gagerad i olika former inom kyrkan under 

större delen av mitt liv. Har under förra 

mandatperioden varit med i fullmäktige i 

Folkungabygdens pastorat. Aktiv i Ödes-

hög som ordförande i församlingsråd och 

som kyrkvärd. 

Ingela Jansson 

Medlem sedan jag var 13 år i CUF. 

Under senare delen av 1970 talet or-

ganisatör för Tjust Centern. Väl för-

ankrad i Centerpartiets politik. Varit 

aktiv i kommunpolitiken under många 

år.  

Utbildad församlingspedagog och ar-

betat i församling sedan 1997. 

Levande församlingar och socknar 

med barn och ungdomar, migration 

och integration samt diakonala frågor 

brinner jag för med Jesus som före-

bild.  

 

Roger Sandström  

Jag kandiderar både 

till kyrkomötet och 

stiftet.  Idag är jag 

ersättare i stiftet och 

ledamot av kyrko-

mötet. För mig är 

det viktigt att kyrkan 

utgår från det lokala 

och att man fortsät-

ter arbeta med miljöfrågor.  Vid upp-

handlingar ska kyrkan köpa lokalt i första 

hand.  Sedan måste kyrkan arbeta hår-

dare för att få fler ideellt engagerade för 

att möta framtiden.  En bra start på det 

är att driva barn- och ungdomsarbete. 



Kay Andersson 

Jag är 55 år, bor på 

en gård utanför 

Skärblacka där jag 

bedriver lantbruk. 

På fritiden är jag 

fritidspolitiker i 

kommun och i 

svenska kyrkan. 

I Svenska kyrkan 

sitter jag i kyrkofullmäktige och är ordfö-

rande i församlingsrådet i Borgs försam-

ling. Jag kandiderar nu till stiftsfullmäktige 

och kyrkomötet. Jag brinner särskilt för 

församlingslivet och dess utveckling och 

svenska kyrkans fastigheter samt jord och 

skog. 

 

Lisbeth Antonsson 

Jag är pensionerad di-

striktssköterska som 

för åtta år sedan flyt-

tade till Ödeshög. Som 

nyinflyttad var det na-

turligt för mig att gå 

med i kyrkliga syföre-

ningen, för att få del i 

en gemenskap. De 

kyrkliga syföreningarna är en viktig del av 

Svenska kyrkan som finns i de flesta försam-

lingar, dels som ekonomisk bidragsgivare till 

den lokala diakonin och dels till idéella orga-

nisationer i utlandet. Syföreningarna bidrar 

till gemenskap och att bryta ensamhet. Jag 

tänker arbeta för att syföreningarna i 

Svenska kyrkan utvecklas. 

Magnus Ek 

Jag är riksdagsledamot 

och hemmansägare från 

Gryt som just nu gör min 

andra mandatperiod i kyr-

komötet, och min första i 

stiftsfullmäktige. Jag en-

gagerade mig i kyrkopoli-

tiken för att jag vill se en 

levande, stark och öppen folkkyrka som är när-

varande i hela landet, såväl i landsbygdssock-

nar som innerstäder. Jag har i som förtroende-

vald särskilt fokuserat på kyrkans hållbarhets-

arbete och ekonomi, områden där jag känner 

att jag och Centerpartiet kan bidra med myck-

et. Jag söker nu ert förtroende för att få fort-

sätta det arbetet som representant för Center-

partiet i Linköpings stift. 



  
Mörnersgatan 5,  
582 25 Linköping  013-14 16 14    
ostergotland@centerpartiet.se 
Ombudsman 
Felix Grönqvist 
073-80 40 402 
Felix.gronqvist@centerpartiet.se  
Kanslist 
Carina Gunnarsson: ekonomi.   
carina.gunnarsson@centerpartiet.se  
 

Regionenheten 
Leif Andersson leif.andersson@centerpartiet.se  
072-716 38 70 (politik) 
 
Mona  Almborg   mona.almborg@centerpartiet.se 
0703 – 49 00 03  (organisation) 
 
Henrik Knobe  henrik.knobe@centerpartiet.se 
076-8356929 (kommunikation) 
 
Peter Olsson olsson.peter@centerpartiet.se  0725-496510  
(organisation) 

 
Via SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) 

personnummer (mellanslag) mejladress och 
skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr 

hem i brevlådan. 
 

Via Swish: Skriv ditt personnummer, mejla-
dress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

Eller gå in på centerpartiet.se  
och skriv in kontaktuppgifter.  
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Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

 
Har du en text du vill publicera, bilder från 
någon särskild aktivitet eller ett uppslag till 

artikel för ÖstgötaFokus?  
Kontakta då Felix på kansliet med dina idéer 

så kan vi gemensamt arbeta fram något. 
Alla idéer är välkomna! 

Anna Jamieson 
- Boxholm 

Astrid-Marie Jonsson 
- Åtvidaberg 

Carin Ahlsén 
- Linköping 
Claes Samuelsson 
- Mjölby  

Christian Widlund 
- Norrköping 

Hugo Antonsson 
-Finspång 

Inga Lindgren 

Lars Carlsson 
- Motala 

Lisbeth Antonsson 
- Ödeshög  

Marie Lindh Eriksson 
- Valdemarsvik 

Roland Sjödahl 
- Vadstena  

Sverker Johansson 
- Söderköping 

Tore Olsson 
- Kinda  

 

mailto:olsson.peter@centerpartiet.se

