
Det är viktigt att vid kyrkliga 
val välja medlemmar som 
lever med i kyrkans gemen-

skap och som har engagemang och 
intresse för kyrkliga frågor.

Kyrkans Framtid är en partipo-
litisk obunden grupp som vill föra 
fram kandidater med insikt i och ett 
personligt intresse för ett målmed-
vetet arbete. Vi anser att man skall 
kunna ta ansvar inom kyrkan utan 
binda sig vid ett politiskt parti. 

Kyrkan en mötesplats

Vårt viktigaste mål är att guds-
tjänster och verksamhet skall vara 
en mötesplats där alla människor 
känner sig välkomna och delaktiga 
oavsett ålder, bakgrund eller social 
ställning. 

Vi vill verka för en ny kyrkolokal 
i Älvängen som är anpassad för 
gudstjänstfirande och vår verksam-
het. Vi vill också vårda våra gamla 
kyrkor för att kunna bevara dem 
som ett kulturarv och en levande 
mötesplats till kommande genera-
tioner.

Vi vill lyfta fram frivilliga insatser 
i församlingsarbetet som en ovär-
derlig resurs. Genom de frivilliga 
ökar dialogen, engagemangen 
sprids och fler människor möts.
Kyrkan ansvarar för kyrkogårdar 

och begravningsverksamheten. Vi 
vill att medlemmar och besökare 
skall se och uppskatta de jobb som 
utförs. Den inre verksamheten skall 
styras av församlingens behov och 
mål som vi gemensamt sätter upp. 

Aktiva i församlingen

Vi som står på Kyrkans Framtids 
lista är engagerade i körer, Alpha-
kurs, barn och ungdomsverksam-
het samt gudstjänster. Vårt intresse 
för vår församling gör att vi vill 

ta ett större ansvar för vår kyrka 
genom att ställa upp i kyrkovalet 
och finner det viktigt att vara repre-
senterade i alla åldrar.

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
1.  Andreas Hector, Nol
2.  Kerstin Ståhl, Älvängen
3.   Gösta Björk, Alafors
4.   Kerstin Öst, Nol
5.   Kent Enlund, Älvängen
6.   Lilly Johannesson, Alafors
7.   Thor Eliassson, Alafors
8.   Denny Olausson, Älvängen
9.   Krister Hemström-Bergenhus, Nol
10.  Lejonelle Roxenwell, Nol
11.  Lars-Gunnar Wallin, Älvängen
12.  Monica Hellman, Nol
13.  Marie-Louise Karlsson, Nol
14. Jarl Karlsson, Älvängen
15. Solveig Dahlqvist, Älvängen
16. Monica Löfgren, Älvängen

Borgerlig samling 
1.    Tage Svensson, Älvängen
2.  Rose-Marie Fihn, Nol
3.  Stig H Gustafsson, Älvängen
4.  Lennart Järkil, Kilanda
5.   Kjell Klerfors, Älvängen
6.  Anitha Kristiansson, Älvängen
7.   Eva Lans Samuelsson, Älvängen
8.  Johan Olofsson, Älvängen
9.  Sven Jonsson, Rösbacka
10. Jan Samuelsson, Älvängen
11.  Ann-Christin Gustafsson, Kilanda
12. Monica Jonsson, Hult
13. Janos Muszta, Älvängen
14. Daga Johansson, Alafors
15. Boel Holgersson, Nol
16. Hjördis Karlbom, Svenstorp

Kyrkans Framtid 
1.  Kurt Nielsen, Älvängen
2.  Elisabeth Bergdahl, Nol
3.  Lisa Gustafsson, Nol
4.   Anette Bergenhaus, Nol
5.   Kerstin Nilsson, Älvängen
6.    Jerker Larsson, Älvängen
7.   Marita Evaldsson, Starrkärr
8.   Mikael Nielsen, Älvängen
9.    Patrik Ingelsbo, Älvängen
10. Ing-Marie Ekelund, Älvängen
11 .  Marcus Larsson, Älvängen
12 .  Yvonne Petersson, Älvängen

Kyrkofullmäktige i 
Starrkärr-Kilanda 
församling 
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Kandidater

S T A R R K Ä R R S  P A S T O R A T

En folkkyrka i kärlekens tjänst

Kyrkans Framtid. Lisa Gustafsson, Ing-Marie Ekelund, Yvonne Petersson, Kerstin Nilsson, Marcus Larsson, Annette Bergenhus, Marita Evaldsson, Kurt 
Nielsen och Jerker Larsson.

Här kan du rösta 
på valdagen

söndagen den 
20 september

kl 12-20
Församlingsexpeditionen
Göteborgsvägen 93, (Gamla bankhuset)   

Starrkärrs församlingshem                          
Nols kyrka  (bottenvåning)

Vi socialdemokrater kämpar för 
en folkkyrka som är öppen för 
alla och som står för solidaritet 

och framtidstro. Vi vill också att:

Borgerlig samling i Starrkärr-
Kilanda 
församling arbetar för:

•  att kyrkan ska vara öppen för alla 
och att olika kyrkor och samfund 
ska samverka

•  att gudstjänst och predikan 
ska ge dagens människor, såväl 
sökare och tvivlare som bekän-
nande kristna, en mening med 
livet och hjälp i vardagen

•  att kyrkan ska ta ett socialt ansvar
•  att det ska finnas levande guds-

tjänster för alla åldrar med möj-
lighet till andlig gemenskap

•  att kvinnor och män ska verka 
tillsammans som präster

•  att vi ska ha en bra verksamhet 
för barn, ungdom och vuxna

•  att vi ska uppmuntra frivilliga 
insatser

•  att kyrkan ska få behålla vigsel-
rätten

•  att vi ska ha ett rikt kulturliv med 
mycket sång och musik

• att få ett aktivt miljötänkande
•  att vi ska ha diakoniverksamhet 

till behövande
•  att vi ska ha en kyrka som är när-

varande även i kris och katastrof
•  att kyrkan ska delta aktivt i sam-

hällsdebatten
•  att få en kyrka som får oss att 

växa i vår kristna tro
•  att samarbeta med grannpasto-

raten i tekniska och administra-
tiva frågor samt öka verksam-
hetsgemenskapen inom och 
mellan församlingarna.

VI I BORGERLIG SAMLING hoppas 
att Du röstar på oss i valet till Kyr-
kofullmäktige!

Kontaktpersoner:
Tage Svensson 0303-74 69 41
Rose-Marie Fihn 0303-74 10 30
Stig H Gustafsson 0303-74 66 63
Kjell Klerfors 0303-74 86 44                      
Lennart Järkil 0303-74 40 15
Eva Lans Samuelsson 0303-74 88 
86

Borgerlig samling vill att kyrkan tar socialt ansvar

Borgerlig samling. Tage Svensson, Eva Lans Samuelsson, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn, Stig H Gustafs-
son  och Anitha Kristiansson.

...även i valen till Stiftfullmäktige och Kyrkomötet

RÖSTA PÅ...

Kyrkans Framtid i Starrkärr och Kilanda församling

Sveriges kyrkor ska vara öppna 
och välvårdade

Sveriges kyrkor ska vara en jäm-
ställd mönsterarbetsplats

alla ska få gifta sig i kyrkan

Svenska kyrkan ska välja 
verksamhetsformer som inte 
utestänger grupper med svag 
ekonomi 

Svenska kyrkan bidrar utveck-
lingen av ett mångreligiöst 
samhälle

Svenska kyrkan sätter barnen, 
ungdomarna och deras föräldrar 
i centrum.

Kerstin Öst, Andreas Hector, Gösta Björk, Kent 
Enlund, Monica Hellman, Kerstin Ståhl, Krister 
Hemström-Bergenhus, Lilly Johannesson, Denny 
Olausson, Marie-Louise Karlsson och Thor Eliasson.


