1.
Sven Hillert
Motivering 1:
Kan förvalta och utveckla Västerås stifts folkyrkliga profil in i framtiden på ett mycket
intressant sätt.

Motivering 2:
Bibeltrogen, öppen, lyhörd, nytänkare, språkvan i kombination en tillgång

Motivering 3:
Känner till stiftet, doktorerat i exegetik, bibeltolkning, varit lärare i predikan. Sedan rektor för
blivande präster på Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala. Arbetet med frågor som rör
miljö och klimat, bibel och dess tolkning. Skrivet psalmer, böcker mm. Sven var den som
sammanställde remissvaren till förslaget till ny evangeliebok och var sakkunnig vid
slutredigeringen av Den svenska evangelieboken 2002.

2.
Karin Johannesson
Motivering 1:
Karin är teologie doktor, högskolelektor i religionsfilosofi samt komminister i Övre-Älvdals
församling (Karlstads stift) med inriktning på turistnäringen. Hon kom till Uppsala för studier
1989 och avlade teol.kand.examen 1994 och läste sedan religionsfilosofi och disputerade
2002 inom detta ämne med avhandlingen "Gud för oss". Hon avlade också en fil.kand.examen
vid den filosofiska institutionen 1996.
Under arbetet med sin avhandling försörjde hon sig som veniat och konfirmandlärare. Hon
var biskopssekreterare i Karlstad stift 2002-2003 och deltids samordnare för det kombinerade
diakon/prästmötet där 2004-2006. Karin är sedan 2003 högskolelektor i religionsfilosofi vid
Uppsala universitet och sedan 2006 ledamot av läronämnden. Karin besitter en lycklig
blandning av teologi, världen den lever i och en känsla för att tala med bönder på bönders vis
och lärde på latin, för att använda en dalapoet. Karin har sina rötter i ett stift som i många
avseenden liknar Västerås stift både geografiskt och teologiskt. Vi tror att Karin Johannesson
skulle bli en utmärkt biskop i Västerås stift med sin teologiska glädje, stora pedagogiska gåva
samt sin tydlighet och sitt mod i teologiska frågor. De av stiftets präster som var på fjolårets
prästfortbildning har mött henne i arbete.

Motivering 2:
Vi måse visa att fler kvinnor jobbar som biskopar.

3.
Mikael Mogren
Motivering 1:
Mikael är en god teolog, seende, troende, fantastisk, varm och trovärdig, modig, omsorgsfull
och så mycket mer.

Motivering 2:
Mikael Mogren är en skarpsinnig teolog med ett stort hjärta, en djup och from människa men
samtidigt en som "kan tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin". Med sin
bakgrund som forskare, lärare, ledamot av kyrkomötet och en bred prästerlig bana har han
trots sin ålder en imponerande erfarenhet. Han har under sin tid som stiftsadjunkt omfamnat
hela vårt stift med dess särart. Med Mikael Mogren som biskop kommer Västersås stift att få
en biskop som kan leda oss framåt i de stora utmaningar som väntar vår kyrka.

Motivering 3:
Har goda teologiska kunskaper. En person som har visioner om framtiden för kyrkan men
ändå är djupt förankrad i dess historia och tradition. Han har även visat ett djupt och genuint
intresse för vårt stift och dess församlingar. Jag tror han blir en utmärkt biskop.

Motivering 4:
En bra mogen person och är andlig ledare och har förmåga att utveckla relationer och lyssna
och ta hänsyn till andra.

Motivering 5:
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Han är lärd, god teolog, vältalig, empatisk, lyssnande, har en stor arbetskapacitet, har stort
kontaktnät, ledare, visionär

Motivering 6:
Mikael Mogren framstår som ett sällsynt spännande och kvalificerat biskopsämne för vårt
stift, en möjlighet som inte får gå oss förbli. Han är en brett kunnig forskare, teolog och
författare, som lärare populärast bland teologistudenter, med stark förankring både i
rikskyrkan, kyrkomötet och lokalt i stiftet. Han har redan särklassigt djupa kunskaper om
snart de flesta av stiftets församlingar. Med sin förmåga att tala många språk har han skaffat
sig unika internationella och ekumeniska erfarenheter, har studerat och arbetat i Frankrike,
Tyskland och USA. Med sin tveklösa lärdom och historiekunskap och allmänna bildning står
Mikael för både trygg förankring i kyrkans tradition och djärvt nytänkande. Han har ett starkt
intresse för kulturfrågorna och bl.a. specialkunskaper om modern film. Han skulle kunna
förstärka stiftets roll i hela samhället, t.ex. som nyligen i KT:s ledare om de avgörande
integrationsfrågorna. Han är ödmjuk, djärv och ärlig, har en inre auktoritet och utstrålning, är
en slående intressant och berörande predikant och föreläsare, som når långt utanför kyrkans
revir. Själva kyrkobyggnadens avgörande betydelse för framtiden och Mikaels lidelse för
gudstjänstens förnyelse är känd bland många i stiftet som mött honom de sista åren. Han är en
särdeles uppmuntrande präst och samarbetsperson, som ser den enskilde och har ett påfallande
personminne. Som vår ledande pilgrimspräst skulle han fortsätta att förstärka stiftets starka
profil kring klimatfrågorna. Mikael Mogren skulle som få berika biskopsmötet och kunna
fortsätta att förstärka den särskilda lockelse som Västerås stift har i vår kyrka.

Motivering 7:
Mikael ser alla och allt. Ingen detalj är oviktig i den stora bilden av var vår kyrka befinner sig
idag och vad vi behöver ta sikte på in i framtidens kyrka. Han kombinerar ett personligt varmt
tilltal med bildningens mod och styrka i varje möte på ett passionerat sätt och Mikael har
därför stor kapacitet att inspirera alla han möter på ett fruktbart och synligt sätt. Till gagn för
verkligen ALLA.

Motivering 8:
Mikael Mogren prästvigdes för sitt hemstift Strängnäs 1996. Han är bondbarn från
Askersunds kommun i Närke där föräldragården finns och dit han ofta återvänder. I hemstiftet
har han från unga år haft en mängd förtroendeuppdrag, bla ordförande i församlingens
Kyrkans unga, ordf. i Strängnäs stiftsgrupp och medlem i stiftsbokens redaktion. Han var
pastorsadjunkt i Östertälje församling 1996-1997 och rekryterades därefter till Kyrkokansliet i
Uppsala. Där var han projektanställd för det internationella arbetet i Sverige (stifts- och
studentkontakter) tom år 1999. År 2000 hade han ett års forskarstipendium vid Harvard
University. På fritiden vid Harvard arbetade han som organisatör inom en interreligiös
(kristen, judisk, muslimsk) lobbyorganisation som kämpar för hemlösas rättigheter. 20012004 var han verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet där studenterna utsåg
honom till Teologens bästa lästa lärare. Ända sedan 1991 hade han regelbundet vikarierat i sin
hemförsamling Hammar och i längre perioder gått in som kyrkoherde. En sommar var han
även kyrkoherdevikarie på Cypern. I två omgångar ryckte han ut när Svenska kyrkan i New
York upplevde kris och var kyrkoherde under sammanlagt sex månader i New York. Från
2004 var Mogren präst i Helga Trefaldighets församling i Uppsala (30.000 invånare) under en
mycket turbulent tid med neddragningar av personal, byten av kyrkoherdar och försäljning av
kyrkor. Tillsammans med sina kollegor utvecklade han särskilt arbetet bland barn, och trots
alla svårigheter upplevde församlingen både ökning och föryngring i gudstjänstlivet. 13
månader 2008-2009 var han tillförordnad kyrkoherde i Helga Trefaldiget och ingick i
uppsalaherdarnas chefsgrupp med ca 300 anställda. 2009-2011 undervisade han vid
Protestantiska fakulteten i Paris. Vid biskopsvalet i Stockholm 2009 kom han på tredje plats
efter Eva Brunne och Hans Ulfvebrant. I Linköpingsvalet 2010 hamnade han på andra plats
efter Martin Modéus. Vi som upplevt Mikael som chef vet att han är en ledare. Han kan samla
spretiga och konfliktfyllda arbetslag kring väsentligheter, ge energi åt trötta medarbetare,
rekrytera och inspirera nya, men också sätta gränser och säga ifrån. Han är varm, förberedd
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och orädd. Vi har sett honom ta tag i rejäla svårigheter där han har lyssnat noga och därefter
tydligt och sakligt förhandlat fram lösningsförslag.

Motivering 9:
Mikael Mogren är den strålande ledarbegåvning, brobyggare och nätverkande biskopstyp som
Svenska kyrkan och Västerås stift behöver. Redan nu är han en kyrkoledare, som lyssnas till
och respekteras av så många vida utanför kyrkans gränser, inte minst ungdomarna! Missa nu
inte denna möjlighet, att få en biskop som både kan hålla huvudet kallt, men samtidigt hjärtat
varmt. Dessutom är det han säger intelligent, begripligt och djupt förankrat i vår Kyrkas tro
och lära!

Motivering 10:
Jag träffade Mikael i Tanzania. Sedan hörde jag honom 10 år senare på radioandakten. Sedan
har jag träffat honom som verksam präst i Västerås stift. Mikael har ett stort djup, han har
förenat förmågan att vara närvarande i människors vardag samtidigt som det är förankrat i
djup teologi. Jag tror han är en kandidat för den moderna människan som i sitt livspussel
kanske inte får tid att gå i Kyrkan om söndagen men som fortfarande tror på att världen har en
skapare och en mening.

4.
Jerker Alsterlund
Motivering 1:
Nytänkande och kan föra kyrkan närmare vanliga människor och deras liv.

Motivering 2:
En person som kan förnya och attrahera den som idag ej upptäckt kyrkan.

Motivering 3:
En modig och orädd person som vågar ta ställning, med stort intresse för diakonala
utmaningar. Ordförande för Stadsmissionen i Västerås. Praktisk teolog som både föreläser och
skriver om konkreta och enkla sätt att arbeta strategiskt i församlingen (inte minst
balansbrädan). Skicklig i media. Bred och lång och aktuell erfarenhet av församlingstjänst, på
landsbygd och stad. Föreläsare i stiftet och på nationell nivå. Utsedd som Årets förnyare i
svenska kyrkan. Jerker är en ärlig och varm person med en särskild gåva att möta också
"vanligt folk", de som inte riktigt hittat hem i kyrkan men som ändå är kyrkans medlemmar.

Motivering 4:
En trovärdig herdefigur med framåtanda & tåga! Jag tror att Jerker skulle ta stiftet in i en ny
tidsålder utan att för den delen förkasta all den tyngd & kvalitet som traditionen bär. Vi skulle
göra ett (mycket positivt) avtryck i Sverige med Jerker vid rodret!

Motivering 5:
Jerker är född och uppvuxen i Falun och Linghed, Svärdsjö men bor nu i Västerås där han
arbetat som präst och kyrkoherde på landet och i stan. Han har en lång erfarenhet som chef
och omvittnas som en mycket god chef som tar tag i det som behöver tas tag i. Han kan fatta
svåra besut och är mycket kunnig i arbetsrätt.
Han var med och startade Västerås stadsmission och är idag en mycket uppskattad ordförande
som fått ta stort ansvar. Jerker är mycket beläst i teologi, filosofi, sociologi och har ett stort
teknik-och vetenskapsintresse och har tagit en masterexamen. Han är en ofta anlitad föreläsare
och inspiratör som verkligen når lyssnaren med sitt enkla sätt att förklara svåra ting. Han
arbetar aktivt med frågor kring diakoni och leder ett omfattande projekt kring diakoni. Han är
en mycket god predikant! Jerker är mannen bakom drive-in och drop-in som blivit en succé i
svenska kyrkan.
Jerker är en tydlig teolog som når också den ovane och han väcker stort intresse också utanför
kyrkan genom sitt sätt att engagera sig. Han är dessutom musiker och spelar cello i såväl
orkester, kvartett och som solist. Han har skrivit flera böcker om hur man rent praktiskt kan
arbeta med t.ex. församlingsinstruktionen. Jerker är mycket van vid media och framträder som
en tydlig talesperson. Barn och unga har alltid legat honom varmt om hjärtat och han har i
stort sett alltid varit del av det arbetet i sina församlingar. Han lyckas också förena vitt skilda
teologiska strömningar under samma ledarskap, inte minst i den tjänst han har idag. Jerker är
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handlingskraftig och en tydlig teolog med oerhört stort intresse för medmänniskor och
samhällsfrågor.

5.
Maria Ytterbrink
Motivering:
Maria är engagerad och en präst som på många sätt vågar leva i Kristi förebild. Hon brinner
för flyktingfrågor, är HBTQ allierad och en präst med en stadig fot bland ungdomar och
ungdomsfrågor. Hon har även en mycket imponerande akademisk bakgrund.

6.
Gunilla Hallonsten
Motivering 1:
Gunilla Hallonsten är policychef för Svenska kyrkans internationella arbete. Hon prästvigdes i
Lund 2000 och är teologie doktor i religionssociologi samt har en fil kand med inriktning
sociologi, tillämpad psykologi och genus vid Lunds universitet. Gunilla har arbetat, med HIVrelaterade frågor i Swaziland, som utsänd av Svenska kyrkan, och hon har ett stort
engagemang och kunskap vad gäller kyrkans roll och relevans i samhället både i Sverige och
internationellt. Hon är intresserad av Västerås stifts folkkyrkoprofil, samhällsorienterade
arbete och det internationella engagemanget som finns i Västerås stift, inte minst genom
vänstiftsarbetet. Gunilla utstrålar engagemang, nyfikenhet, värme, styrka, förankring,
tydlighet och hopp i en befriande kombination.

Motivering 2:
Gunilla Hallonsten är för närvarande policychef inom Svenska kyrkans internationella arbete.
Hon prästvigdes i Lund 2000, är teologie doktor i religionssociologi samt har en fil kand med
inriktning sociologi, tillämpad psykologi och genus vid Lunds universitet. Gunilla har tidigare
arbetat bland annat som policyrådgivare för hiv och teologi vid kyrkokansliet i Uppsala, t.f.
lektor vid Lunds universitet och Malmö högskola och som präst i Malmö. Åren 2002-2007
var hon ansvarig för utveckling av hiv-program inom den lutherska kyrkan i Sydafrika och
Swaziland. Gunilla har de erfarenheter, meriter och utstrålning som krävs för att kunna vara
biskop i tiden, i Västerås stift. Hennes nätverk och vana att röra sig bland det civila samhällets
aktörer, samt hennes erfarenheter av politiskt påverkansarbete både i det svenska samhället
och i internationella sammanhang skulle bidra till att stärka kyrkans roll och röst i samhället.
Gunilla har engagerat sig i rättvise- och jämställdhetsfrågor. Hon står för en grästrotsteologi
som utgår från människors vardagsfrågor. Hon är teologiskt välgrundad och har en god
förankring i kyrkans identitet och tradition. Samtidigt finns hos Gunilla ett framåtsiktande
förhållningssätt, som kombineras med värme, humor och trygghet. I Västerås stift behöver vi
en god ledare, som ser och utvecklar kyrkan både som världsvid och lokal gemenskap och
som relevant samhällsaktör. Det är dags för en kvinna som biskop i stiftet efter tusen år med
män, och Gunilla är en person som med pondus och framtidsvisioner kan leda Västerås stift.

7.
John Sund
Motivering:
John Sund, kyrkoherde i Leksand. Motivering: 1) Förankrad och verksam i stiftet samt
uppvuxen här. 2) Omfattande församlingserfarenhet av olika karaktär: bruksmiljö som
Grycksbo, landsbygd som Gagnef och Leksand, storstad som Saltsjö-Boo. 3) Van arbetsledare
efter lång tid kyrkoherde i tre församlingar. 4) Självavårdande och duktig predikant. 5) Stor
sångare med egna konserter och som solist. 6) Folklig genom sina musikaliska framträdanden
och konserter, d v s en av få kända präster utanför egna församlingen bland
allmänheten/kyrkomedlemmarna i stiftet. 7) Mycket uppskattade julgudstjänster 2014 i SvT.
8) Medial med förmåga att intressera media och få något angeläget sagt om kristen gudstillit
och kyrkans liv. 9) Djupt förankrad i Svenska kyrkans tro och bekännelse med förmåga och
vilja till ekumenikt samarbete med andra kristna kyrkor.
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8.
Anders Lennse
Motivering:
Anders Lennse, född 1962, vigdes till präst 1991 och har sedan mestadels tjänstgjort i
arbetsledande ställning. Mellan 1999 och 2009 var han Distriktspräst i Västerås Lundby
församling. Anders Lennse rör sig bekvämt mellan olika kyrkliga miljöer och
fromhetstraditioner och han har ett öppet och inlyssnande förhållningssätt i mötet med sin
omgivning. Under 1990-talet var han också under en tid verksam i utlandstjänst med
placering i Eritrea. Anders Lennse har gått den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen,
och varit distriktschef i sammanlagt 15 år. Idag tjänstgör Anders Lennse som arbetsledande
komminister i Stockholm stift.

9.
Annika Borg
Motivering:
Annika är prästvigd för Stockholms stift 1991. Hon har arbetat som församlingspräst i
Kungsholms församling och Huddinge församling, varit domkyrkokomminister och
häktespräst vid Kronobergshäktet. Annika har också varit stiftsadjunkt - studentpräst. 2005
disputerade Annika på avhandlingen "Kön och bibeltolkning. En undersökning av hur Nya
testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer
under 1900-talet." (Uppsala universitet 2005.) Annika har också arbetat som lärare vid
Högskolan Dalarna och som lektor vid Uppsala universitet. Bland andra studier kan nämnas
ledarskapsutbildning vid försvarshögskolan och studier vid Svenska Teologiska institutet i
Jerusalem, som Krister Stendahl-stipendiat 1989. Annika har också arbetat som projektledare
vid kyrkokansliet och hos SENSUS studieförbund. Hon är skribent, "radiopratare" i Sveriges
Radio, föreläsare och förläggare. Utöver en rad vetenskapliga publikationer har Annika också
skrivit böcker som "Det är ingen fara, du är människa. Livsbetraktelser." och "Inga fler dagar
inom parentes. Om livet, döden och sorgen." Annika är inspirerande och kommunikativ. Hon
kan, som vår nästa biskop, bidra till att utveckla stiftet och dess församlingar i positiv riktning
och anda

10. Helle Klein
Motivering 1:
Hon har brett kontaktnät. God talare. En spännande person som jag tror skulle tillföra något
nytt i vårt stift.

Motivering 2:
Helle Klein är en person med fast förankring i sin tro och i Svenska Kyrkan och med en stark
känsla för samhälle och demokrati.

Motivering 3:
Helle Klein gick som 13-åring med i Kyrkans Ungdom och har sedan dess varit djupt
engagerad i kyrkans arbete. 1984 tog hon en teologie kandidatexamen vid Lunds Universitet
och prästvigdes 2008 i Stockholms stift av Caroline Krook. Efter prästvigningen tjänstgjorde
Helle som pastorsadjunkt i Nacka församling, som hon fortfarande är knuten till genom sitt
engagemang i Seglora smedjas verksamhet.
Under hela sitt vuxna liv har Helle haft ett djupt samhällsengagemang vilket visar sig i
uppdrag hos Röda Korset, fredsrörelsen, scoutrörelsen, Vetenskapsrådet,
Palmekommissionen, Karlstads universitetsstyrelse och i statliga ungdomsutredningar. Helle
har också varit aktiv förtroendevald i kyrkan, en erfarenhet som är positiv att ha med sig i
biskopsämbetet. Helle har skrivit och medverkat i ett stort antal debattböcker och antologier
och genom sitt samhällsengagemang som chefredaktör och ledarskribent deltagit i
diskussioner och debatter i olika media. Senast medverkade hon med predikan i
radiogudstjänsten som hölls i Paris efter terrordådet mot Charlie Hebdo. Helle värnar om
dialoger mellan religioner och kulturer och vill värna det modiga icke färdiga tänkandet. Hon
vill också bidra till att förnya och fördjupa teologi och religiösa uttryck i det svenska
samhället. Genom åren har Helle haft betydande chefs-och ledarpositioner som är viktiga i
arbetet med att leda ett stift. Vi är många som är övertygade om att Helle genom sitt
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engagemang och mångsidiga erfarenhet kan bredda Svenska Kyrkan i Västerås stift till att nå
nya grupper. Den öppna folkkyrkan passar väl in i Helles kompetens och erfarenhet. Hennes
breda kontaktnät ger förutsättningar för att kyrkan ska vara med i tiden, i kultur-, samhällsoch näringslivsfrågor. Helle kan förnya kyrkan och gudstjänstlivet. För många är Helle Klein
en välbekant person som genom sin medverkan i mediala sammanhang kan lyfta kyrkans
närhet till stiftets invånare och göra kyrkan mer angelägen för både medlemmar och andra
grupper.

11. Margareta Carlenius
Motivering:
Är född 1959 och prästvigd för Linköpings stift 1984. Hon har den dubbla kompetensen att
vara en erfaren församlingspräst och förtroendevald på alla nivåer i Svenska kyrkan. Hon har
som komminister i Norrköping också varit häktes-och fängelsepräst i sju år, samt haft ett
övergripande ansvar för stiftets fängelsepräster och telefonsjälavården. Hon innehar nu sin
andra kyrkoherdetjänst i Östra Ryds församling, Linköpings stift. Under sin tid som
kyrkoherde har hon lett arbetet med två pastorats- och församlingsregleringar. Utvecklat
arbetslag och skapat en gemensam vi känsla bland både förtroendevalda, frivilliga och
anställda.
Hon har varit kyrkoherde i sammanlagt 14 år i landsbygds och bruksortsmiljö. Som
förtroendevald har margareta Carlenius en gedigen erfarenhet i kunskap om Svenska kyrkans
alla tre nivåer. På stiftsnivå; stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen. På riksnivå, Kyrkomötet i 7
mandatperioder, Ledamot i SKUT-nämnden 3 mandatperioder och nu de tre senaste som 1:e v
ordförande i Internationella nämnden. Han var ledamot av Svenska kyrkans strukturutredning.
Är nu ersättare i Kyrkostyrelsen och ordförande i det Internationella rådet. Hon brinner för de
internationella frågorna och har ett stort internationellt kontaktnät.

12. Annica Anderbrant
Motivering:
Annica Anderbrant är född 1956 i Västerbotten. Utbildad musiklärare vid musikhögskolan i
Piteå, och har varit styrelseledamot i Sveriges kyrkosångsförbund på stifts- och nationell nivå.
Hon prästvigdes 1990 i Västerås domkyrka, och har sedan tjänstgjort som pastorsadjunkt i
Mora, som komminister i Arboga, som biskopens adjunkt i Västerås, som kyrkoherde i
Sundborns församling, Stora Kopparbergs församling, Falu pastorat, Uppsala
domkyrkoförsamling och nu i Uppsala pastorat. Har varit kontraktsprost i Falu kontrakt.
Annica är domprost i Uppsala sedan 2009, och arbetar nära förtroendevalda i församlingsråd,
kyrkoråd, stiftstyrelse och domkapitel. Prästtjänsterna har gett henne den bredd, kunskap och
erfarenhet på kyrkans alla nivåer både vad gäller verksamhet och organisation, som är av
största vikt för uppdraget.

13. Matts Sandström
Motivering:
Han är en engagerad person. Tydlig ledare med stor ödmjukhet.
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