
Centerpartiet vill värna och utveckla 
Svenska kyrkan – folkkyrkan – en 
kyrka och församling, som är öppen 
för dig, som söker eller tvivlar och 
för dig som har kommit en bit på 
trons väg. Du ska bli tagen på allvar 
och få engagera dig utifrån dina 
egna förutsättningar. Kyrkan ska 
öppna kanaler till alla människor så 
att var och en vet att kyrkan finns 
med glädje och stöd från vaggan till 
graven.

Centerpartiet arbetar för en fol-
kets kyrka som präglas av delaktig-
het och respekt för varje människas 
rättigheter och unika värde. Jäm-
ställdheten på alla nivåer är grund-
läggande för ett gott arbetsklimat. 
Vi vill ha en kyrka, där kvinnliga 
präster inte ifrågasätts eller mot-
arbetas i sitt ämbete av chefer och 
andra kolleger som är kvinnopräst-
motståndare. 

Församlingarna och deras verk-

samhet måste få vara utgångspunk-
ten i arbetet i Svenska

kyrkan. Centerpartiet arbetar 
för livaktiga församlingar där alla 
kan vara delaktiga församlingar 
som är mötesplatser, öppna för 
alla, i alla delar av Sverige. Mångas 
engagemang och en demokratisk 
organisation är bärande för folk-
kyrkan. För oss i centerpartiet är 
det självklart att också de kyrkliga 
valen i framtiden ska utgå från för-
samlingen. Vi förordar direkta val till 
kyrkofullmäktige och förtroende för 
församlingen att påverka valen av 
beslutsfattare i stift och kyrkomöte.

Genom att tillhöra församlingen 
på hemorten bidrar vi tillsammans 
till den rikstäckande folkkyrkan. Vår 
tids olika utmaningar kan försam-
lingarna möta genom nyskapande 
och framgångsrik samverkan. 
Sammanläggning av församlingar 
ska endast ske på församlingarnas 

initiativ.
Gudstjänst och undervisning
•  Svenska kyrkans gudstjänster 

ska beröra, ge fördjupning och 
livsmod, präglas av delaktighet, 
gemenskap och glädje. Män-
niskor ska få förutsättningar att 
växa i sin tro.

•  Stärk barn och ungdomsverk-
samheten på kyrkans alla nivåer.

•  Vi vill att Svenska kyrkan ska 
ansöka om och erhålla fortsatt 
vigselrätt.

•  Kyrkans verksamhet ska ta 
hänsyn både till traditioner, 
värda att hållas levande, och till 
behovet av förnyelse och djärva 
grepp. Kyrkan ska beröra, enga-
gera och visa omsorg om män-
niskor i alla åldrar.

•  Svenska kyrkan ska finnas när-
varande genom sina kyrkorum 
och på andra värdefulla mötes-
platser i det övriga samhället. 
Vi verkar för kyrkans närvaro 
vid institutioner, på arbets-
platser och ute i världen för att 
stödja individers sökande efter 
mening, tröst och tro.

•  För att bryta ensamhet och 
utanförskap vill vi satsa på dia-
koni i samverkan med offentliga 
organisationer, näringsliv och 
det civila samhället.
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Bevara och förstärk våra kristna värden
S venska kyrkans grundläg-

gande uppgift är att fira guds-
tjänst, bedriva undervisning, 

utöva diakoni och mission. Det är 
en uppgift för oss att se till att detta 
fullgörs på ett ansvarsfullt sätt.

Kristna och humanistiska värden 
utgör grunden i vårt samhälle och 
moderaterna anser att dessa skall 
bevaras och förstärkas. Det är sär-
skilt angeläget när så många tycks 
uppleva en andlig vilsenhet och 
söker efter meningen med livet. 
Moderaterna vill verka för att kyrkan 
skall vara en miljö där livsfrågor och 
etiska ställningstaganden diskute-
ras på ett öppet och ärligt sätt. För 
att främja detta vill vi stödja och 
utöka olika grupper, som skapar 
gemenskap bland människor i olika 
åldrar.

Kyrkan skall ta aktiv del i sam-
hället och medverka till att bryta 
människors ensamhet, stödja dem 
i deras liv och olika krissituationer. 
Diakonin utgör en betydelsefull del 
av den sociala tryggheten. Kyrkan 
bör aktivt samverka med olika myn-
digheter, frivilliga organisationer 
och företag. Alla ideella krafter 
måste tas tillvara och värdesättas. 
Kristna invandrare skall få hjälp att 
fira gudstjänst på sitt eget språk. 
Svenska kyrkan bör vara förmedlare 
mellan människor av olika kulturer.

Moderaterna anser att familjen har 
det grundläggande ansvaret för 
barns fostran. Därför bör försam-
lingen stödja föräldrar i olika situa-
tioner. Dopet och konfirmationens 
betydelse skall framhållas.

Vi vill ha mycket sång och musik i 
församlingen. Det sprider glädje, 
harmoni och trygghet. Vi har 
arbetat för en utökning av bland 
annat kantorstjänsterna och nu är 
det målet klart. Vi har två mycket 
duktiga kantorer anställda, som 
svarar för musiklivet i församlingen. 
Vi kommer att prioritera att en 
barn- och ungdomskör startar i 
Surte-Bohus och så småning även 
en vuxenkör.
Det är viktigt att barn tidigt får del 
av den grundläggande trygghet 
det kristna budskapet ger. För att 
kyrkan skall vara trovärdig och res-
pekterad anser vi moderater att det 
måste ställas stora krav på saklighet 
och tydlighet. Kyrkan skall verka för 
frihet och fred på jorden. Frihet är 
en förutsättning för fred.

I en folk-
kyrka är det 
viktigt med 
god repre-
sentativitet 
i de ledande 
organen. Om 
beslutsfat-
tarna i kyrkan enbart hämtas från en 
inre krets stämmer det dåligt med 
folkkyrkotanken. Rösta på Moderata 
samlingspartiet och vi garanterar 
Dig ett starkt engagemang för kyr-
kans framtid.

Har Du frågor eller behöver hjälp 
inför valet med valsedlar eller 
brevröstning, ring Iris Johansson, 
tel 031-98 16 62 eller Kajsa Nilsson 
0303-96 549.

kl 9-11 och 16-20
• Nödinge församlingshem
• Bohus Servicehus
• Surte församlingshem

VALLOKALEN ÄR ÖPPEN
Söndagen den 20 september

Församlingslistan består 
av ett antal personer som 
av ideella skäl och utan 

någon politisk bindning stäl-
ler upp i församlingsvalet. Vår 
styrka är att vi arbetar eller har 
arbetat inom kyrkan ideellt 
eller på annat sätt och känner 
väl till kyrkan, dess möjligheter 
och dess problem. Vi anser att 
tolerans är viktigt. Jesu kärlek 
omfattar alla oberoende av här-
komst och trosuppfattning. 

I församlingen finns det 
många duktiga anställda och 

frivilliga. Vi vill tillsammans med 
de anställda, inom församling-
ens ekonomiska ram, skapa och 
underhålla en så god arbets-
miljö som möjligt. Därigenom 
ges möjligheten att: 

• förmedla Jesu budskap, 
•  skapa glädje och fest men 

även allvar vid familjens 
högtidliga tillfällen såsom 
dop, konfirmation och vigsel,

•  ge tröst och stöd när sorg 
och motgångar möter oss,

•  skapa tillfällen för ro och 
meditation i vårt samhälle 

präglat av jäkt och stress
Hjälp oss att forma kyrkan 

efter våra ideal. Tänk på att 
även om du inte regelbundet 
går i kyrkan kommer det tillfäl-
len då du behöver den. Gå och 
rösta på församlingslistan. Vi 
står för Öppenhet - Medbe-
stämmande - Verksamhet 
för alla åldrar i hela Nödinge 
församling.

FÖRSAMLINGSLISTAN - för en 
levande församling.

Gudmar Grosshög 
för Församlingslistan

Församlingslistan i Nödinge församling

Församlingslistans kandidater är aktiva i kyrkans kör.
Foto: Gudmar Grosshög

Vi vill att Nödinge församlings 
kyrkor och församlingshem 
skall vara naturliga mötes-

platser och öppna för människor i 
alla åldrar.
Musik och sång skall även i fortsätt-
ningen vara den aktiva inramning-
en av gudstjänstritualen.
Musik och sång skall vara ett led 
i arbetet att inspirera till nya och 
”lättare” ritualer för att attrahera 
och stimulera nya grupper att delta 
i församlingens verksamhet.
Arbetet att starta nya körer, så att 
fl er sångare kan delta i församling-
en. ”En kör i varje by” är mottot.

Barn och ungdomar skall på ett 
naturligt sätt ta del av församling-

ens arbete genom den uppsökande 
och inspirerande verksamhet vi vill 
bedriva ute i samhällets naturliga 
platser där människor möts och 
träffas.

Våra äldre församlingsbor skall inte 
glömmas bort.
Alla, barn, ungdomar, föräldrar, 
äldre och ensamma skall alltid stå 
i centrum för församlingens verk-
samhet.

Ekumenik är en viktig del i vår 
verksamhet. Samarbetet med olika 
organisationer är en prioriterad del 
av vårt församlingsarbete.
Grunden för vad vi vill göra och 
hur vi vill arbeta är att Nödinge 

församling, genom hårt arbete av 
personal och förtroendevalda, har 
fått en så god ekonomi att de punk-
ter vi föreslår och visar är möjliga 
att genomföra, om vi får väljarnas 
förtroende att leda verksamheten 

de kommande 4 åren.
Socialdemokraterna i Nödinge för-
samling står inte för en överbuds-
politik där församlingens ekonomi 
hanteras vårdslöst och ohållbart, vi 
tar ansvar.

Det här vill Socialdemokraterna göra den kommande mandatperioden!

Centerpartiet vill värna och utveckla

Kandidater
Kyrkofullmäktige i 
Nödinge församling 

Församlingslistan i 
Nödinge församling
1.  Marie Andreasson, Nödinge
2.  Christer Hellström, Nödinge
3 . Jim Karlsson, Surte, Kyrkvärd
4 . Linda Sjöberg, Nödinge
5 . Helen Johansson, Nödinge
6.   Siv Lindström, Nödinge, Kyrkvärd
7.  Jack Svantesson, Surte
8.  Ulla Svensson, Bohus, Kyrkvärd
9.  Gudmar Grosshög, Surte
10. Barbro Hagman, Surte, Kyrkvärd
11. Pia Strömvall, Nödinge
12.  Elisabeth Hellström, Nödinge, Kyrkvärd
13. Rose Marie Svantessson, Surte
14. Rolf Aronsson, Nödinge
15. Ulla Britt Grosshög, Surte
16. Gunilla Aronsson, Nödinge
17. Marita Norrman, Bohus

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
1.   Anita Engström, Bohus
2.   Uno Claesson, Nödinge
3.   Elselill Alexandersson, Bohus
4.  Siv Eriksson, Nödinge
5.   Toni Andersson, Bohus
6.       Marie Konnberg, Nödinge
7.  Stina-Kajsa Melin, Surte
8.   Anna-Lena Sjögren, Nödinge
9.   Veronica Karlsson, Bohus
10.  Catharina Erdtman, Nödinge 
11.   Shadrach Odhiambo, Bohus
12.   Stefan Hagman, Nödinge
13.   Lena Börjesson, Surte
14.   Sture Sollén, Nödinge
15.   Mikko Rautanen
16.   Sonja Ljunggren, Nödinge
17.   Rolf Engström, Bohus
18.   Saari Andersson, Bohus
19.   Åke Andersson, Nödinge
20.   Eva Eriksson, Surte

Centerpartiet
1. Lennart Dahl
2. Solveig Othzén
3. Ingemar Eriksson
4. Elvy Börjesson
5. Anna Lisa Karlsson
6. Inger Svensson

Socialdemokraternas kandidater till kyrkofullmäktige i Nödinge församling.Socialdemokraternas kandidater till kyrkofullmäktige i Nödinge församling.

Moderata Samlings-
partiet
1.      Åke Johansson, Bohus 
2.     Kajsa Nilsson, Nödinge
3.     Iris Johansson, Bohus
4.     Ann-Marie Ahlgren, Bohus
5.     Johan Bankel, Nödinge
6.     Daniel Madsen, Surte
7.     Bengt Levin, Bohus
8.     Daniel Mörner, Nödinge
9.     Ingrid Lachonius, Bohus
10.  Johanna Küchler, Bohus
11.  Inge Nilsson, Surte
12.  Tyrone Björk, Surte
13.  Gotthard lejgren, Bohus
14.  Ingegerd Björk, Surte
15.  Lennerth Nilsson, Nödinge
16.  Leif Lachonius, Bohus
17.  Lennart Lennestam Ginberg, Bohus
18.  Christina Wastesson Landelius, Surte
19.  Solveig Ahlzén, Bohus
20.  Elisabeth Mörner, Nödinge
21.  Christian Mörner, Nödinge


