
Malin Lundgren
Ungdomsledare i Skepplanda pastorat

Tänker du gå och rösta 
i kyrkovalet på söndag?
– Ja, absolut!

Varför röstar du?
– För att det handlar om vår 
gemensamma kyrka och vårt 
församlingsliv. Vi är alla en del av 
församlingen och utan din och 
min röst blir Guds kyrka tystare.

Hur ser du på kyrkans roll 
i samhället?
– Kyrkan spelar en viktig roll. Där 
finns en gemenskap där alla är 
välkomna oavsett vilka stämplar 
eller roller du har fått i samhället. 
Kyrkan för mig är frid och frihet, 
där alla är lika mycket värda. 
Kyrkan och församlingen har en 
stor omsorg om människor i alla 

livets skeden.

Har du någon åsikt i  
diskussionen kring små och 
stora församlingar?
– Både stora och små försam-
lingar har sina för- och nackdelar. 
Det viktigaste är att det är en 
levande församling med Jesus i 
centrum. Då blomstrar försam-
lingen oavsett storlek.

Alla röstberättigade har senast den 2 september 
fått ett röstkort med uppgifter om vilka val de har 
rätt att delta i och i vilken vallokal de ska rösta. På 

röstkorten finns även uppgifter om särskilda röstmot-
tagningsställen som är öppna på valdagen. Allmän 
information om de kyrkliga valen har skickats ut tillsam-
mans med röstkorten.
I kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper (det 
som i allmänna val kallas partier). Man kan dessutom 
markera en, två eller tre kandidater som man helst vill se 
invald, det vill säga personrösta. Val görs till olika nivåer 
i Svenska kyrkan: Till kyrkofullmäktige i församlingen, till 
samfällda kyrkofullmäktige i samfälligheten, till stiftsfull-
mäktige (motsvarande landsting) samt kyrkomötet på 
nationell nivå (motsvarande riksdagen).

Röstning på valdagen 
Röstning på valdagen kan ske i den vallokal som anges 
på röstkortet eller på ett särskilt röstmottagningsställe 
i församlingen eller samfälligheten (om församlingen 
tillhör en samfällighet). Om man inte har möjlighet att 
rösta på valdagen kan man förhandsrösta eller bud-
rösta.

Röstningen i vallokal sker på samma sätt som tidi-
gare. Alla vallokaler ska hållas öppna kl. 18–20 och 
därtill, om det inte finns särskilda skäl, minst fyra timmar 
mellan kl. 9–18. Den ska vara stängd under tiden för för-

samlingens huvudgudstjänst. Om det ordnas särskilda 
röstmottagningsställen på valdagen ska dessa vara 
öppna minst två timmar.

Förhandsröstning på tre sätt
Förhandsröstning kan ske på tre olika sätt: På en 
expedition, på särskilda röstmottagningsställen eller 
brevröstning. På minst en expedition i varje pastorat 
över hela landet ska det vara möjligt att rösta i alla val. 
Röstningen pågår vardagarna under tiden 7–16 sep-
tember 2009. På en expedition för förhandsröstning 
kan alla röstberättigade rösta oavsett om man bor i det 
aktuella pastoratet eller ej.

Röstmottagningsställen gäller endast för dem som 
bor inom den anordnande valnämndens ansvarsom-
råde. Särskilda röstmottagningsställen kan till exempel 
behövas där avstånden är långa.

Brevröstning kan påbörjas så snart väljaren fått sitt 
röstkort i slutet av augusti. Särskilda kuvert för brevröst-
ning ska finnas tillgängliga på alla pastorsexpeditioner 
eller motsvarande. Brevröster ska skickas till stiftsstyrel-
sen i det stift väljaren tillhör i sådan tid att det är fram-
me på stiftskansliet senast onsdag 16 september 2009.

Mer information om kyrkovalet finner du på svenska 
kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se. På hemsidan 
kan du också följa valresultatet på söndagskvällen 
genom att klicka dig fram till göteborgsstift.

Söndag 20 september 2009 är det kyrkoval. I kyrkan väljer vi vart fjärde år vilka som 
ska fatta besluten i församlingar, samfälligheter, stift och Kyrkomöte. Svenska kyr-
kan är demokratiskt uppbyggd och förutsätter engagemang och ansvarstagande.
Alla som tillhör Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år senast valdagen får rösta, vil-
ket motsvarar cirka 5,6 miljoner röstberättigade personer. 
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Med reservation för eventuella tryckfel

Ska Du rösta i 
Kyrkovalet den 20:e?

Kyrkovalet 2009 
i Ale kommun

Mia Nordin 
Fritdsledare i Nödinge församling

Tänker du gå och rösta 
i kyrkovalet söndag 20 septem-
ber?
– Självklart skall jag gå och rösta.

Varför röstar du?
–Jag som medlem i Svenska kyr-
kan vill använda min röst för att 
påverka valet av förtroendevalda 
i församling, stift och kyrkomö-
tet. 
Det är dom förtroendevalda som 
avgör frågor som påverkar min 
och andra människors vardag 
både i Sverige och internatio-
nellt.
I en sådan stor organisation som 
vi är, tar jag min chans att rösta 
och visa att jag bryr mig om kyr-
kans framtid.   

Hur ser du på kyrkans roll 
i samhället?
– Kyrkan är en viktig samlings-
plats för gemenskap och glädje 
där arbetet med barn och unga 
såväl som äldre har en stor bety-
delse. 
Den är en utsträckt hand till 
många som har det svårt.
Jag ser positivt på kyrkans fram-
tida roll, arbetet med människor 
och en öppen plats för alla.
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Johan Reftel, försam-
lingspedagog i Starrkärr-Kilanda 
församling

Tänker du gå och rösta 
i kyrkovalet söndag 20 septem-
ber?
– Ja, det tänker jag verkligen 
göra. Det är en rättighet som alla 
bör utnyttja.

Varför röstar du?
–Därför att de som väljs är de 
som sedan bestämmer hur till 
exempel pengarna fördelas i 
verksamheten.  För mig som 
värnar barn och ungdomar är det 
viktigt att dessa frågor priorite-
ras. De valda ledamöterna gör 
också alla andra prioriteringar, 
vilka kan ha avgörande betydelse 

särskilt i en lågkonjunktur.
Hur ser du på kyrkans roll 
i samhället?
– Vi har två uppdrag, att ta hand 
om de mest utsatta och det 
andra är att föra fram den kristna 
tron och de värderingar vi står 
för. Så kyrkans roll är väldigt vik-
tig i det svenska samhället.


