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Den 17 september är det dags för 
kyrkoval, denna gång med en ny lista; 
partipolitiskt obundna Kyrkans Bästa.
Som första namn på listan står Staf-
fanstorpsprofilen Nils-Ove Mårtenson.

För fyra år sedan fanns du som sista nam-
net på listan för Borgerligt Alternativ. 
I år presenterar du Kyrkans Bästa, en helt 
ny gruppering. Varför?  
Inför förra kyrkovalet, 2013, hade Modera-
terna lämnat kyrkopolitiken. Jag tycker det 
var helt rätt. Partipolitik hör inte hemma i 
Svenska Kyrkan.
Jag tvekade länge innan jag gav mig in i förra 
kyrkovalet, för jag kände mig lite hemlös. 
I sista stund ställde jag upp för Borgerligt 
Alternativ, gjorde en personvalskampanj, 
blev den som kryssades flest gånger inom 
Borgerligt Alternativ och tog första platsen.
Under mandatperioden har jag dock fjärmat 
mig mer och mer från Borgerligt Alternativ 
och har nu tagit steget fullt ut och startat par-
tipolitiskt obundna Kyrkans Bästa. Borger-
ligt Alternativ motsvarar Alliansen och då är 
vi tillbaka i det partipolitiska resonemanget.

Vad är då så fel med partipolitiska 
läger inom Svenska Kyrkan, anser du?
Svenska Kyrkan är ingen åsiktsgemenskap 
och ingen politisk organisation. Svenska 
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centerpartist, socialdemokrat eller något an-
nat. Vi har kyrkans bästa för ögonen. Har du 
också det, är du välkommen! Hos Kyrkans 
Bästa har ledamöterna stor personlig frihet”.

Vi tillhör POSK - Politiskt Obundna i Svens-
ka Kyrkan – där finns jag på deras lista till 
Stiftsfullmäktige tillsammans med Christer 
Larsson. Kyrkans Bästa är en naturlig efter-
följare till nuvarande Kyrka 2000.

Vilka är ni då inom Kyrkans Bästa, 
förutom du?
Andra namnet på listan är Emil Sällvik, 
lantbrukare från Kyrkheddinge i 40-årsål-
dern. Bland övriga kan jag nämna Marianne 
Jarleborn, Jakob och Marica Källner, Håkan 
Billing och Lisbeth Bergendorff. Hela lis-
tan finns på vår Facebooksida och på vår 
hemsida. Personerna på vår lista har en god 
åldersspridning. Det är jag glad över, för jag 
anser att vår främsta uppgift är att få till en 
föryngring i vår församling.

Varför är föryngringen så viktig?
Svenska Kyrkan är fortfarande stor i vårt 
land, men det finns ett medlemstapp som vi 
måste ta på allvar. Svenska Kyrkans uppdrag 
försvagas snabbt. Det medför att många 
unga saknar ett språk för sin andliga läng-
tan och religiösa erfarenheter. Vi måste bli 

ansåg inte att det var en valfråga. Kyrkofull-
mäktiges uppgift är att arbeta övergripande 
under flera år, inte att låsas i en detaljfråga. 
Vilka sådana detaljfrågor övriga nomine-
ringsgrupper fokuserar på i årets val, är inte 
min sak att kommentera.
Kyrkans Bästa har tre huvudområden där 
vi vill utveckla kyrkan och vår församling: 
Föryngring & Tillväxt, Förnyelse & Tradi-
tion samt Hållbarhet & Miljö.
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Kyrkan är en trosgemenskap. Var och en kan 
ha olika åsikter, men förhoppningsvis har vi 
samma tro och arbetar utifrån kyrkans bästa, 
utan partiideologiska piskor.
Jag ser på S:t Staffans församling lite som en 
stor idrottsförening. När en ny styrelse ska 
väljas, går man inte samman i politiska läger. 
Man röstar på de personer som är villiga att 
ta ansvar och som man har störst förtroende 
för. Som här, den man tror kommer att göra 
det bästa för församlingen.

Du är sedan årtionden starkt förknippad med 
Moderaterna i Staffanstorps kommun och sit-
ter även i fullmäktige på ett moderat mandat. 

Är det inte svårt att tala 
om en opolitisk lista då?
Det stämmer. Jag har ”M” stämplat i pannan 
och jag har även häcklats på Facebook av 
politiska motståndare för mitt agerande. Mitt 
svar till dem, liksom till Spegeln, är att ”allt 
i dagliga livet är politik, men Kyrkans Bästa 
är det enda alternativ som är partipolitiskt 
obundet. Vi frågar inte om du är moderat, 

mer attraktiva även för yngre medlemmar. 
Då måste även de förtroendevalda bättre 
representera den målgruppen. Vi behöver 
fler yngre som vill och får ta ansvar.

Vi är på flera vis framgångsrika i S:t Staffans 
församling. Den förskola som församlingen 
driver är den största i Lunds stift. Vår vecko-
mässa varje onsdag klockan18.30 är mycket 
välbesökt. Men vi måste bli än mer lyhörda 
och i större utsträckning fråga oss ”när pas-
sar det folk bäst att fira gudstjänst?”.
En viktig del i att attrahera yngre medlem-
mar är diakonin. Diakonins uppdrag är att 
ge människor i samhällets marginal en plats 
i församlingens mitt. Diakoni förknippas 
ofta med äldre och ensamma och den gör 
ett berömvärt arbete för dessa. Men behovet 
finns även bland barn och unga.

Vid valet för fyra år sedan kretsade 
väldigt mycket kring Brågarps kyrka 
och kyrkbänkarnas vara eller inte vara 
kontra stolar. Vilken är årets stora fråga?
Jag engagerade mig inte i den frågan. Jag 
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Hur vill du kort 
presentera dessa tre huvudområden?
Föryngring & Tillväxt har vi redan berört 

delar av. Jag ser gärna att vi utvecklar och 
utökar förskoleverksamheten. Staffanstorp 
växer och vi har många barn som står i kö 
för en plats i församlingens förskola.

Inom Förnyelse & Tradition har jag bland 
annat nämnt lyhördheten för när det passar 
folk att komma och fira gudstjänst och att vi 
vill se en diakoni som arbetar bredare och 
aktivt går ut i samhället för att söka upp dem 
som har behov.

Inom Hållbarhet & Miljö vill vi gemensamt 
starta ett programarbete som tar fasta på hur 
vi kan skapa en hållbar församling. Det är ett 
brett område som berör allt från att stoppa 
medlemstappet till att tydligt tala om kon-
sekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av 
jordens resurser. Däremellan ryms viktiga 
frågor som sociala orättvisor, vår försam-
lings miljödiplomeringsarbete, att S:t Staf-
fans församling ska vara en bra arbetsgivare 
och att skapa en uthållig och hållbar ekonomi 
i församlingen för framtiden.
Vi har idag en bra ekonomi, men en tätare 
kontakt mellan kyrkoråd och verksamhets-
ansvariga skulle ge större ekonomisk förstå-
else, bättre budgetkontroll, och därigenom en 
mer hållbar ekonomi och en större arbets-
glädje genom att man bättre ser helheten.

Slutligen; vilka tror du kommer 
att rösta på Kyrkans Bästa?
De som vill se ett kyrkofullmäktige som tar 
ansvar för S.t Staffans församlings framtid 
och som vill se kyrkan utvecklas helt utan 
politiska förtecken.

Från vänster: Gunnar Lindell, Jakob Källner, Nils-Ove Mårtenson, Marica Källner, Ruben Jarleborn, Lisbeth Bergendorff, Bengt Wilkens, 
Marianne Jarleborn, Ingvar Ekdahl, Ingrid Lindberg, Håkan Billing, Emil Sällvik, Nino Vidovic.  Saknas: Anette Sällvik och Anita Östergren
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