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Nätverket Vägen samlar kristna från många olika sammanhang och 
traditioner. Det som förenar oss är att vi med tydlig förankring i 
Bibeln, Guds Ord, vill medverka till att reformera Svenska kyrkan. 

Initiativet till Vägen togs av Carl-Erik Sahlberg (1945-2021) direktor i 
S:ta Clara kyrka i Stockholm och verksam i Tanzania.

Ledningsgrupp: Lars Sahlin (ordf) - Elisabeth Sandlund (sekreterare) - 
Nils Lidskog - Owe Johansson - Sven-Anders Bengtsson - 
Lars Nilsson - Edward Thomas

Referensgrupp: Biskop em. Lars-Göran Lönnermark - Anahita Parsan - 
Lennart Sacrédeus - Annelie Enochson - Inga Pagréus - 
Anna Sophia Bonde - Anders Åström - Overa Sahlberg

Det är kostnadsfritt att vara medlem i Vägen.
Gåvor välkomnas, se baksida.

Jesus är och förblir vägen, sanningen och livet. 
För hela mänskligheten, för svenska folket 

och för Svenska kyrkan.

Välkommen till nätverket VÄGEN!

• Vi stöder varandra var vi än finns i landet men också regionalt och lokalt

• Vi ber för Svenska kyrkans framtid så att den ska kunna bidra till att 
 Guds rike utbreds i vårt land

• Vi arbetar för mission och evangelisation i Sverige. Med evangeliet om   
 Jesus Kristus som grund och den helige Andes hjälp kan en ny 
 folkväckelse bli resultatet i en tid när längtan efter Gud är lika utbredd   
 som okunnigheten om vad kristen tro är.

• Nätverket Vägen blir vad dess medlemmar gör det till. 
 Du är välkommen att vara med och bidra med idéer och initiativ.

Carl-Erik Sahlberg 

Vill du veta mer? 
Information om hur du blir medlem och vad det innebär finns på 

www.vagen.me

Som medlem får du möjlighet att kontakta medlemmar i ditt närområde, 
inbjudan till lokala och nationella Vägendagar, månadsbrev och du får 

vara med i vår måndagsbön på distans och be för aktuella böneämnen, 
mm (undantag sommaruppehåll).
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