Pressmeddelande
Sixten Ekstrand ställer upp i biskopsvalet
Direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet, teologiedoktor Sixten Ekstrand ställer upp i biskopsvalet i
Borgå stift.
Sixten Ekstrand prästvigdes 1985 och har en bred erfarenhet av olika kyrkliga uppdrag. Han har verkat som
församlingspräst i Pernå åren 1985-88 och fungerat som verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom 1989-1998.
Ekstrand var även knuten till Åbo Akademis teologiska fakultet som lektor och professor i praktisk teologi under
åren 1998-2007. År 2007 valdes han till stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift. I den här tjänsten kvarstod han
till 2013 då han blev direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen.
- Jag har blivit kontaktad av präster och församlingsaktiva som uttryckt önskemål om att jag skall ställa mig
tillförfogande, vilket jag efter övervägande gjort. Det verkar finnas en beställning på en kandidat med den
breda erfarenhet och teologiska profil jag har. Det är också glädjande att personer med olika teologisk syn har
velat ställa sig bakom min kandidatur. Jag är i grund och botten en kyrkans man med goda kontakter till olika
grupper i Borgå stift.
- Det är nu som kyrkans framtid avgörs. Jag vill vara med och bygga framtidens kyrka där aktiva
församlingsmedlemmar, anställda och förtroendevalda tillsammans förverkligar kyrkans grundläggande
mission. Jag vill arbeta för en kyrka som frimodigt förkunnar det kristna budskapet och samtidigt har ett stort
socialt hjärta. Jag vill också försöka få människor som tänker olika att konstruktivt lyssna till, ge utrymme för
och respektera varandra.
- Sixten Ekstrand har den teologiska kunskap och mångsidiga erfarenhet som behövs för att lotsa Borgå stift
under de kommande åren. Han är mänsklig och har en erkänt stor arbetskapacitet och har varit en uppskattad
ledare både som stiftsdekan vid domkapitlet och som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet,
säger tidigare stiftssekreteraren och församlingspastorn Margareta Puiras.
- Sixten Ekstrand har förmågan att samtala och möta andra så att nya perspektiv öppnas. Den skickligheten
behöver en biskop i sitt ledarskap. Han har både den administrativa erfarenhet och den andliga klarsyn som
krävs för att bygga framtidens kyrka i en tid då ekonomin sviktar och medlemsantalet minskar. Hans breda
kontaktnät inom rikskyrkan, inom Borgå stift och till väckelserörelser och kyrkliga organisationer är en
utomordentlig tillgång, säger kyrkoherde Ulrik Sandell.
Närmare uppgifter ges av ombudet för valmansföreningen Margareta Puiras tel. 040-6863320 eller e-post:
margareta.puiras(at) evl.fi och Sixten Ekstrand tel. 040-1426674 eller e-post: sixten.ekstrand(at)evl.fi

