
ICHTHYS är det grekiska ordet för 
FISK. Bokstäverna betyder Jesus 
Kristus, Guds Son, Frälsare, och är en 
symbol från den tidiga kristendomen. 
Både ordet och fiskteckningen använ-
des som ett lösenord under tider då de 
kristna var förföljda. 

Detta är FiSK i Oscars församling  
inför kyrkovalet 19 september 2021 
FiSK Fria liberaler i Svenska kyrkan är en fristående och partipoli-
tiskt helt obunden nomineringsgrupp, engagerad i kyrkans verksam-
het inom Oscars församling.  Vi söker stöd hos församlingens med-
lemmar och deras röster i kyrkovalet. 
När kyrkan skildes från staten var vi många som trodde att kyrkan 
skulle styra, inte politikerna.  Så har inte blivit fallet. De flesta parti-
erna verkar som förut.  Endast dåvarande Folkpartiet och Miljöpartiet 
valde att markera att kyrkan skall vara partipolitiskt obunden. 
 
FiSK vill utveckla Oscars kyrkoliv och församlingsarbete. 
Oscars församling växer, mest i de yngsta och äldsta åldersgrupperna, 
och behoven av mellanmänsklig kontakt stiger. I och med att antalet 
förrättningar minskar, kan antalet präster minska något från nio 
stycken och antalet diakoner öka från dagens tre stycken till minst det 
dubbla. Detta kräver en förändring av nuvarande arbetssätt och även 
ökade resurser till diakonin.  

Representanter i kyrkofullmäktige  
och kyrkoråd fram till valet 2021: 
Kyrkofullmäktige 
Charlotte Broms  
Margareta Hedelius  
Göran Collert  
Per Haukaas  
Ersättare 
Ann-Marie Erfass  
Camilla Ericsson 
Kyrkorådet 
Margareta Hedelius  
Ersättare Göran Collert 

Margareta Hedelius Charlotte Broms 

Göran Collert Per Haukaas 

Ann-Marie Erfass  Camilla Ericsson 

Kontakt: 
charlotte.broms1@gmail.com 
goran.collert@spartaholding.se 
Elisabeth Guthe 070 480 17 09  
Lars Strandberg 070 717 30 97 
Sonja Livijn 070-851 17 19 

FiSK hemsida:  
https://fiskioscars.se 
 
FiSK på facebook: 
Fria liberaler i Svenska Kyrkan 
Oscars 

Elisabeth Guthe Sonja Livijn 
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FiSK vill skapa ett andrum i Fältöversten. 
FiSK vill inrätta ett ”andrum” i Fältöversten, som kan bli en öppen 
mötesplats för att dryfta etiska och existentiella frågor, som inte 
minst coronapandemin aktualiserar för många. Det ger tillfälle till 
oväntade möten och samtal och våra förtroendevalda och volontärer 
kan direkt möta ”verkligheten” tillsammans med diakonerna.  
FiSK vill att det skall finnas aktiviteter i församlingens alla kyrkor 
samt utöka det ekumeniska samarbetet. Vi vill göra det lättare för alla 
med funktionsvariationer, beroende av rullstolar och rollatorer att be-
söka våra kyrkor. Vi vill assistera dem som behöver ”kyrkskjuts” till 
gudstjänster och aktiviteter.   
Församlingshemmet bör rustas upp och omskapas till en varmare, 
mer ombonad och vacker miljö. Lillkyrkan bredvid Oscarskyrkan 
bör öppnas upp.  
FiSK vill slå vakt om Djurgårdskyrkans populära sommarverksam-
het, som hotades av nedläggning. Sommarkyrkans verksamhet med 
aktiviteter sex dagar i veckan med andakter, föredrag, musikprogram 
och kafé erbjuder meningsfull gemenskap inom kyrkans ram.  
Församlingen bör planera för ett kapell i den nya bebyggelsen i fri-
hamnen. 
 
FiSK vill lyfta fram kyrkans kulturbärande roll. 
Våra kyrkobyggnader och deras konstskatter behöver vårdas och be-
varas.  Vi vill att den kyrkoantikvariska ersättningen, beslutad i riks-
dagen, skall förstärkas.  Sverige har haft en kristen tradition i över 
tusen år.  Vi vill öka kunskapen om vårt kulturella arv genom att 
ordna några möten eller utställningar regelbundet i församlingen. 

FiSK vill förbättra Oscars församlingsstyre. 
Nuvarande majoriteten i kyrkofullmäktige och kyrkoråd besitter alla 
platser i samtliga utskott. Detta innebär att FiSK inte har någon insyn 
i beslutsfattandet. Alla nomineringsgrupper bör vara representerade i 
kyrkorådets utskott. 
 
FiSK vill förbättra Oscars ekonomi och fastighetsförvaltning. 
För utveckling av kyrkoliv och församlingsarbete krävs en förbättrad 
ekonomi. Församlingen äger bostadsfastigheter till ett marknads-
värde av omkring 300 miljoner kronor, vilka går med underskott 
varje år. Underskottet har undandragit motsvarande medel från kyr-
kans egentliga kärnverksamhet. Dessutom står både fastigheterna 
och kyrkorna inför omfattande renoveringsbehov.  
FiSK vill inrätta ett fastighetsutskott med kompetens inom fastig-
hetsförvaltning och ekonomi för den viktiga hanteringen av kyrkans 
bostadsfastigheter. 
 
FiSK vill att kyrkoavgiften skall vara oförändrad och inte höjas. 
Det övergripande målet är en budget i balans.  Detta är möjligt ge-
nom att förändra utskottens arbete och införa en effektiv skötsel av 
våra fastigheter 
FiSK anser att församlingens lägenheter skall användas för försam-
lingens personal och inte för förtroendevalda eller deras anhöriga. 
Varannan lägenhet skall genom Bostadsförmedlingen erbjudas någon 
som är mantalsskriven i församlingen. 
Förtroendevalda i Oscars församling uppbär ersättning på cirka 1 
miljon kronor varje år. FiSK vill att det beloppet åtminstone halve-
ras. 
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