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Varmt välkommen 
till kongressen 2022!
Det känns verkligen roligt att välkomna dig till en kongress där vi äntligen som 
rörelse får mötas i samma rum igen! Det har varit år där vi prövats på många 
olika sätt, men det har också varit år där vi fått se att Gud är trofast, att vi har 
fantastiska medarbetare och robusta församlingar. Som ordförande i styrelsen 
känner jag mig stolt över att se hur vi tillsammans i bakkanten av pandemin 
snabbt växlat upp och gjort fina insatser med ukrainska flyktingar.

Nu har vi en kongress framför oss där vi summerar året som gått och framför 
allt gör viktiga val för framtiden. Låt oss fortsätta att tillsammans arbeta för 
helande och hopp i vårt land och ut i världen!

Richard Hultmar, 
ordförande i EFKs styrelse

V Ä L K O M M E N
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P R O G R A M F Ö R S L A G  T I L L  D A G O R D N I N G

Program
Tidsangivelserna är ungefärliga.
08:30-09:00 Incheckning

09.00   Inledning: Gå med helande och hopp. Linalie Newman och Ingemar Forss

09:45   Förhandlingarna öppnas
  - Val av kongressfunktionärer
  - Godkännande av dagordning
  - Information från valberedningen
  - Hälsningar

10:10- 10:30  Fikapaus

10:30  - Årsredogörelse och fråga om ansvarsfrihet

11:10  Tid för fördjupning: Gå med helande och hopp. Introduktion: Maria Karlsson

11:50  - Parentation
  - Presentation av nya missionärer
  - Presentation av nya församlingar

12:10 – 13:30  Lunch

13:30  - Tack till medarbetare som gått i pension
  - Stadgeändring EFKs Pensionsstiftelse
  - Val
  - Rapport om antal deltagande

14:35  Tid för fördjupning: Gå med helande och hopp
  Tre stationer med tema Bön – Sverige – Världen

15:20-15:35 Fikapaus

15:35  Tid för fördjupning: Gå med helande och hopp
  Tre stationer med tema Bön – Sverige – världen

16:20  Delrapport från arbetsgruppen kring samkönade relationer 

16:35  Information om revidering av Grunddokument för EFKs
  internationella arbete

16:40  Rapporter

16:55  Förhandlingarna avslutas

17:00-18:00 Kvällsmat

18.00  Offentligt kvällsmöte
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F Ö R S L A G  T I L L  D A G O R D N I N G

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande 
2. Val av kongressfunktionärer 
3. Godkännande av dagordning 
4. Information från valberedningen  
5. Hälsningar 
6. Årsredogörelse 
7. Ekonomisk rapport 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 8.1. Evangeliska Frikyrkan 
 8.2. Örebromissionen 
 8.3. Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet
 8.4. Stiftelsen Helgelseförbundet 
 8.5. Juridiska personen Fribaptistsamfundet 
 8.6. EFK UNG
9. Fråga om ansvarsfrihet 
10. Parentation 
11. Presentation/notering av nya missionärer 
12. Presentation/notering av nya församlingar 
13. Tack till medarbetare som gått i pension 
14. Stadgeändring Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse 
15. Val av missionsdirektorer 
16. Val av styrelsens ordförande 
17. Beslut om antal styrelseledamöter 
18. Val av styrelse för Evangeliska Frikyrkan 
19. Val/notering av styrelse för Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse 
20. Val av revisorer till Evangeliska Frikyrkan, Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse och  
 Evangeliska Frikyrkans Omsorgsstiftelse 
21. Val av valberedning
22. Rapport om antal deltagande 
23. Delrapport från arbetsgruppen kring samkönade relationer 
24. Information om revidering av Grunddokument för EFKs internationella arbete 
25. Rapporter 
26. Avslutning och inbjudan till Representantskapsmöte 2023
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Valberedningens
förslag
Kongressfunktionärer
Ordförande: Erik Alnemo, Tingsryd  
1e vice ordförande: Gunlög Eiderbrant-Nilsson, Örebro
2e vice ordförande: Peter Björk, Hallsberg
Protokollsekreterare: Helena Sydvart, Ljungsbro, Jessica Sandström, Norrköping och Hanna Holm-
qvist, Örebro.
Protokolljusterare: Elisabeth Diber, Kristianstad
Protokolljusterare: Niklas Bjernhagen, Borensberg.
Valfunktionärer: Rune Jonsson, Örebro.

Styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår omval av följande person med mandatperiod till 2024:
Richard Hultmar, Solna

Evangeliska Frikyrkans styrelse
Följande personer är valda till Kongress 2022:
Anton Fagerstedt, Östra Ryd, Johanna Gell, Hägersten, Peter Norburg, Linköping och Stefan Rosth, 
Falun.

Av dessa har följande avböjt omval: Johanna Gell och Stefan Rosth.

Följande personer är valda till Kongress 2024:
Mattias Engström, Skövde, Eva-Carin Banka Johnson, Åhus, Irma Janzon, Stora Mellösa, Unni Johans-
son, Moholm, Per-Inge Andersson, Arlöv och Sandra Edin, Uppsala.

Valberedningen föreslår omval av följande personer med mandatperiod till år 2024:
Anton Fagerstedt, Östra Ryd och Peter Norburg, Linköping.

Valberedningen föreslår nyval av följande personer med mandatperiod till år 2026:
Erik Bryskhe, Holmsund och Mine Lon, Nässjö.

Dessutom har Malin Råsberg, Örebro, omvalts som personalrepresentant i styrelsen med mandatperi-
od till år 2024.
Missionsdirektor är ledamot i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska 
dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

Styrelse för Pensionsstiftelsen
Kongressen har att utse arbetsgivarrepresentanter i Pensionsstiftelsens styrelse.

Nuvarande arbetsgivarrepresentanter:
Maths Jerlström, Örebro (ordinarie 2019-2022) 
Ingemar Hansson, Billdal  (ordinarie 2020-2023)
Bengt Elmvret, Huskvarna  (ordinarie 2021-2024)

V A L B E R E D N I N G E N S  F Ö R S L A G
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Lars-Erik Stendahl, Gånghester  (suppleant 2021-2024)
Maths Jerlström vars mandatperiod går ut 2022 har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av följande person med mandatperiod till år 2025:
Ingvar Andersson, Göteborg. 

För notering till protokollet har följande val gjorts på arbetstagarsidan sedan Repre-
sentantskapsmöte 2021: 
Nyval: Torbjörn Alesand, Tystberga (ordinarie 2022-2025), han efterträder Erik Bryskhe, Holmsund.

Övriga arbetstagarrepresentanter är:
Anders Kammensjö  (ordinarie 2020-2023)
Jörgen Lundberg   (ordinarie 2021-2024)
Ingrid Erenmalm  (suppleant 2021-2024) 

Revisorer för Evangeliska Frikyrkan, Evangeliska Frikyrkans 
Pensionsstiftelse och Evangeliska Frikyrkans Omsorgsstiftelse
Nuvarande ordinarie: Maria Hedlund, Örebro (auktoriserad), Claes Sunesson, Örebro och Kent 
Andersson, Kumla.
Omval av: Maria Hedlund, Örebro (auktoriserad) och Claes Sunesson, Örebro
Nyval av: Claes Hammar, Östansjö

Nuvarande suppleanter: Anders Båsjö, Örebro (auktoriserad), Conny Harrysson, Örebro och Sven 
Erik Eriksson, Tärnsjö. 
Omval av: Anders Båsjö, Örebro (auktoriserad), Conny Harrysson, Örebro, och Sven Erik Eriksson, 
Tärnsjö.

Valberedningen
Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2022:
Anna Enberg, Ljungsbro, Ingemar Fhager, Örebro och Sylvia Silverdahl, Mellansel.

Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2024:
Elin Gren, Örebro, Björn Strömvall, Norrköping och Bengt Jörnland, Simrishamn.

Valberedningen föreslår nyval av följande personer till år 2026:
Cecilia Lindé, Falun, Sven-Åke Collin, Örebro, och Ramone Turesson, Kisa.

V A L B E R E D N I N G E N S  F Ö R S L A G
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S T A D G E Ä N D R I N G  E V A N G E L I S K A  F R I K Y R K A N S  P E N S I O N S S T I F T E L S E

Stadgeändring
Evangeliska Frikyrkans 
Pensionsstiftelse
Som en följd av att Medarbetarförbundet har lagts ner behöver ändring göras i Evangeliska Frikyrkans 
Pensionsstiftelses (EFKPs) stadgar § 4 om hur val av arbetstagarrepresentanter till stiftelsens styrelse 
ska gå till. Stadgeändring ska enligt EFKPs stadgar beslutas av Evangeliska Frikyrkans kongress. 
Frågan har beretts i samråd med EFKP och förslaget är att ha en mer öppen skrivning om hur valet ska 
gå till, eftersom möjliga forum där val kan ske kan växla över tid. Se nedan förslag till stadgeändring, 
enligt överstrykning och tillägg (fetmarkerat). 

§ 4 Styrelse 
Stiftelsens angelägenhet skall med beaktande av tillämpliga bestämmelser i lagen om tryggande av 
pensionsutfästelser (tryggandelagen) handhas av en styrelse, bestående av högst sex och minst fyra 
ledamöter och högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanterna väljs för en tid av tre år. Styrel-
sens ledamöter skall till lika andel utses av arbetsgivarparten och de arbetstagare som omfattas av 
stiftelsens ändamål. Val av arbetsgivarrepresentanter sker vid samfundets kongress eller representant-
skapsmöte. Val av arbetstagarrepresentanter sker i samråd mellan medarbetarförbundet och sam-
fundet EFKs personal på lämpligt sätt och ska representera de arbetstagare som omfattas av 
stiftelsens ändamål. Valet noteras vid samfundets kongress eller representantskapsmöte. Ordföran-
de utses inom styrelsen. Kan styrelsen ej enas därom, utses ordförande av tillsynsmyndighet. Styrelsen 
är beslutför, när de vid sammanträdet närvarandes antal utgör minst fyra av antalet styrelseledamöter. 
Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. 
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstade enar sig. Vid lika röstetal förord-
nar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande.

Kongressen föreslås besluta 
att anta föreslagen ändring i stadgarna för Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse.
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S T A D G E Ä N D R I N G  E V A N G E L I S K A  F R I K Y R K A N S  P E N S I O N S S T I F T E L S E V A L  A V  M I S S I O N S D I R E K T O R E R

Val av
missionsdirektorer
Styrelsen föreslår enhälligt att Linalie Newman och Ingemar Forss väljs om som missionsdirektorer för 
Evangeliska Frikyrkan för ytterligare en mandatperiod. När de tillträdde hade rörelsen gått igenom en 
ledarkris och genom sitt ledarskap har Ingemar och Linalie förmedlat helande och hopp, mitt under 
en pågående pandemi. De har också lett den dagliga verksamheten i organisationen med inställda 
Torpkonferenser, många omställningar och svåra utmaningar i det internationella arbetet. Samtidigt 
har de även startat nätverkssatsningen Vi i EFK LEDA, förvärvat ett bokförlag och lett processen med 
samkönade relationer. Inför en ny mandatperiod önskar styrelsen att missionsdirektorerna ska fort-
sätta på den inslagna vägen och fortsätta förmedla helande och hopp så att ”Växande församlingar 
förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Kongressen föreslås besluta
att omvälja Linalie Newman och Ingemar Forss som missionsdirektorer med mandatperiod 2022-
2026. 
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D E L R A P P O R T  -  B E A R B E T N I N G  A V  F R Å G A N  O M  S A M K Ö N A D E  R E L A T I O N E R

Delrapport 

Inledning 
Till Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress 2020 gavs en motion med titeln: ”Hur för vi vidare samtalet om sam-
könade relationer inom samfundet och blir en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla”. 
Kongressen gav, i enlighet med motionens förslag, styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att 
teologiskt och etiskt belysa frågorna och komma med en rapport i enlighet med motionens förslag. Kongressen 
gav dessutom tre tillägg till beslutsförslaget i motionen: 
 1. att arbetsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i hela EFKs teologiska profil som    
 beskrivs med de fyra ledorden; evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. 
 2. att gruppen har med ett internationellt perspektiv och belyser frågan också utifrån    
 våra internationella relationer. 
 3. att församlingsrörelsen bör involveras under arbetets gång och bjudas in till en    
 nationell forumsamling för att samtala om frågan i inledningen av gruppens arbete. 

Detta kongressbeslut föregicks av bearbetning i frågan om samkönade relationer vid regionala samlingar för 
församlingsledningar under 2015 och 2016. På Torpkonferensen 2018 fördes ett panelsamtal som bearbetade 
frågan om samkönade relationer. Under 2019 hölls en samtalsdag på temat och under 2020 gavs ett samtalsma-
terial ut på EFKs hemsida. Medarbetarförbundet har även haft en studiecirkel där man studerat litteratur som är 
relevant för denna bearbetning. 

Detta dokument är en delrapport från arbetsgruppen för bearbetning av frågan om samkönade relationer inom 
Evangeliska Frikyrkan. Delrapporten är ställd till Evangeliska Frikyrkans kongress 2022. Enligt arbetsgruppens 
processplan ska en slutrapport presenteras vid EFKs representantskapsmöte under våren 2023. 

Delrapporten behandlar processens framskridande. I slutrapporten kommer de innehållsliga frågorna att rappor-
teras i sammanställd form. 
 
Arbetsgruppens arbete inleds 
Den 15 april 2021 annonserades på EFKs hemsida att: ”Nu har den arbetsgrupp1 som å rörelsens vägnar ska 
fördjupa sig i frågan om samkönade relationer formats. Arbetet kommer att pågå under en längre tid och inleds 
i april med digitala uppsamlingsmöten där rörelsen får möjlighet att ge medskick till arbetsgruppen.  Samtidigt 
som arbetsgruppen inledde sitt arbete tillsatte styrelsen en grupp som följer arbetsgruppen i bön. 
 
Uppsamlingsmöten 
Då detta var mitt under pågående pandemirestriktioner, och det inledningsvis fanns en förhoppning om att 
restriktionerna som begränsade fysiska möten skulle avskaffas, blev processens inledning försenad. Men så små-
ningom blev lösningen på kongressens beslut om att inleda processen med en nationell forumsamling att hålla 
digitala möten med rörelsen. Fyra så kallade uppsamlingsmöten genomfördes digitalt, under april månad 2021. 
Ett femte uppsamlingsmöte hölls även speciellt för ungdomsledare i EFKs församlingar. Från dessa möten tog 
arbetsgruppen med sig ett stort material från alla de medskick som gjordes och protokollfördes. Arbetsgruppen 
fick även med sig ett omfattande material från den enkät som alla deltagare i uppsamlingsmöten erbjöds fylla i. 
På de fyra första uppsamlingsmötena deltog totalt 484 personer och 103 av EFKs församlingar var
representerade. 

1  För fullständig lista på arbetsgruppens medlemmar se bilaga

Bearbetning av frågan om samkönade relationer 
inom Evangeliska Frikyrkan 
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Processplan 
Efter att arbetsgruppen lyssnat in rörelsen i uppsamlingsmöten togs en processplan fram. 
Med start i september 2021 arrangeras, en processdag per termin under period av 2 år. Varje processdag bearbe-
tar ett av följande fyra teman. 
 • Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Korskyrkan Uppsala, 18
  september 2021. Under denna processdag bearbetas EFKs ledord “Evangelikal” 
 • Om sex, identitet och synd och frågan om samkönade relationer - Sänds från Korskyrkan i  
  Stockholm, arrangeras parallellt i Immanuelkyrkan i Malmö och Elim i Ö-vik 9 april
  2022. Under denna processdag bearbetas EFKs ledord “Karismatisk” 
 • EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tro i frågan om samkönade relationer?
  - Oktober 2022. Plats och datum meddelas senare. Under denna processdag bearbetas
  EFKs ledord “Baptistisk”. 
 • Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Våren 2023. Plats och datum  
  meddelas senare. Under denna processdag bearbetas EFKs ledord “Missionell”. 

Syftet med processdagarna är: 
 • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process. 
 • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör. 
 • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring
  samkönade relationer. 
Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling. 

I processplanen har arbetsgruppen även lagt till ett femte tema att bearbeta – förutom EFKs fyra grundord. 
Detta femte tema är ”Vår missionella verklighet”. Detta motiveras av de medskick som rörelsen gav i uppsam-
lingsmöten. Det motiveras även av motionärernas förslag att ”analysera omtänkandet i samhället”. Ytterligare 
ett motiv till detta femte tema är det faktum att EFK är en missionsrörelse som ofta ägnat sig åt kontextuella 
analyser i de olika missionsländer vi arbetat i och arbetsgruppen bedömer att vi i den erfarenheten har redskap 
som vi gör väl i att bruka även i vår egen kontext.  Detta tema kommer att redovisas i slutrapporten.

Processen avslutas med en rapportdag där arbetsgruppens slutrapport presenteras. Denna dag sker i samband 
med EFKs representantskapsmöte 2023. 
 
Arbetsgruppens arbete 
Arbetsgruppen, i sin helhet, har när denna rapport författas mötts 9 gånger, med en intervall av cirka en gång 
i månaden, utom då det är semestertider. Merparten av dessa möten har genomförts digitalt. Till två av dessa 
möten har gruppen haft inbjudna gäster, för att ge inspel från sina professioner: Gustav Stensson, medlem i EFKs 
församling i Tingseryd och sjuksköterska på ungdomsmottagning i Blekinge. Anna Aspås, Pastor i EFKs försam-
ling, Höglandskyrkan, i Sävsjö och socionom i Sävsjö kommun.
 
Inom arbetgruppen föregås varje processdag av en tematisk bearbetning som särskilt anförtros några av grup-
pens medlemmar. Personer utanför arbetsgruppen kan även framöver komma att finnas med i kapacitet av att 
representera särskilda kompetenser. Ett processmaterial tas fram till arbetsgruppen som bearbetar materialet i 
digital process och i ett gemensamt processmöte där materialet läggs fram, diskuteras och finslipas av arbets-
gruppen. 

Planeringen av processdagarnas genomförande och program görs av ledningsteamet2  för arbetsgruppen i sam-
arbete med dem som ska presentera sitt processmaterial. EFKs personal i samarbete med värdförsamlingarna för 
respektive processdag är även involverade i det praktiska genomförandet av processdagarna.  

2 Ledningsteamet för arbetsgruppen består av Linalie Newman, Ingemar Forss och Josefin Fållsten
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Arbetsgruppens uppdrag är att teologiskt och etiskt belysa ämnet, man har således inte fått uppdrag att lösa 
frågan. Parallellt med arbetet att göra den innehållsliga bearbetningen har arbetsgruppen även ansvaret att upp-
finna processen för hur denna, för rörelsen historiska bearbetning, ska genomföras. Arbetsgruppens erfarenhet, 
så långt i processen, är att detta arbete kräver en ömsesidig överlåtelse till varandra i gemenskap och förtro-
ende. Detta gäller i arbetsgruppen och arbetsgruppens uppriktiga önskan är att det samma ska ske i resten av 
rörelsen. Det är arbetsgruppens inställning att vilja göra processen tillsammans med rörelsen och inte löskopplat 
från den. Det är således avgörande att denna bearbetning sker parallellt i EFK:s lokala församlingar. De process-
material som arbetsgruppen tar fram är tänkta att kunna användas i församlingarnas samtal likaväl som de är 
menade för rörelsens gemensamma bearbetning.

Arbetsgruppen har från inledningen i uppsamlingsmöten värderat högt att ha en ordnad process, att utgå 
ifrån att vi alla vill följa Jesus och Guds Ord, att vara ödmjukt lyssnande och att ha respekt för varandras olika 
erfarenheter.  
 
Processen i rörelsen 
Vid några tillfällen har samtalet om samkönade relationer också förts i EFKs gemensamma mötesplatser. Detta 
skedde dels vid missionskonferensen i oktober 2021 då vi fick lyssna in internationella perspektiv från EFKs fyra 
regioner. Ett andra tillfälle var vid medarbetarkonferensen i november 2021 då frågan samtalades om utifrån ett 
pastors- och ledarperspektiv. Flera av EFKs församlingar gör nu också egna bearbetningar i frågan. Det material 
arbetsgruppen hittills har tagit fram kan ses som en resurs för rörelsens församlingar.  

Sedan processen startade har det skrivits en rad artiklar i kristen press. Ämnet har även engagerat i flera bloggar 
och på sociala medier. EFKs missionsdirektorer har tagit emot skrivelser och telefonsamtal där medlemmar och 
ledare i rörelsen har hört av sig i ämnet. Genom denna kommunikation kan konstateras att ämnet engagerar och 
att EFK som rörelse har stor bredd. 

Slutord 
Processen med att göra en teologisk och etisk bearbetning av frågorna kring samkönade relationer utmanar 
oss. EFK är ett samfund med tydlig identitet i de gemensamma grunderna att vara evangelikala, baptistiska, 
karismatiska och missionella. Vi förenas också i att stå tillsammans i visionen “Växande församlingar förmedlar 
hela evangeliet till hela människan över hela världen”. Samtidigt som vi har denna solida grund och praktik har 
vi också en stor bredd i samfundet inom några frågor. Hur EFKs församlingar hanterar frågan om samkönade 
relationer tillhör den kategorin. Vi tror ändå att samtalen och bearbetningen är nödvändig och det sker nåt gott 
när vi fördjupar oss i Guds ord tillsammans och försöker förstå vad det är att ge evangeliet till människor i vår 
tid. Därmed är detta ingen perifer fråga. Den handlar om att ta Bibeln på allvar, ta missionsuppdraget på allvar 
och ta varandra på allvar.  
 
Arbetsgruppens process för att betjäna rörelsen kommer inte att lösa denna fråga. Men, vår bön är att bearbet-
ningen, lyssnandet och lärandet som processen innehåller, skall hjälpa oss att ännu mer vara rustade, att som 
växande församlingar förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen - i vår tid.  
 

// EFKs arbetsgrupp för bearbetning av
frågan om samkönade relationer
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 Bilaga 1 
  
Arbetsgruppen består av: 
• Anna Enberg Pastor, Härnakyrkan Ljungsbro 
• Caroline Cedon Pastor, Saronkyrkan Göteborg 
• Daniel Råsberg Missionsideolog 
• David Davage Lärare, ALT 
• Fredrik Lignell, Pastor Ryttargårdskyrkan Linköping 
• Frida Marklund Lärare på Götabro/Örebro folkhögskola 
• Ingemar Forss Missionsdirektor 
• Josefin Fållsten Tidigare ledare för EFKs internationella program 
• Kalle Spetz Pastor/rektor Hyllie Park Folkhögskola 
• Linalie Newman Missionsdirektor 
• Linnea Åberg Regionledare Asien 
• Lisa Fredlund Ledarutvecklare Sverigeprogrammet/pastor Östermalmskyrkan 
• Maria Karlsson Lärare, ALT 
• Markus Sand Programledare Sverigeprogrammet 
• Ray Baker Teolog och författare 
• Richard Hultmar Ordförande EFK/pastor Korskyrkan Stockholm  
• Robin Nordahl Ombudsman 
• Roland Spjuth Lärare, ALT 
• Sara Furingsten Psykolog 
• Victor Weidersjö Ledare församlingsplantering Norrköping 

Kongressen föreslås besluta
att notera delrapporten från EFKs arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer.
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Tjäna Herren 
med glädje och


