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Vi vill ha Din röst i kyrkovalen...                      
 ...för att vi ska få större möjligheter att kunna
genomföra det vi tycker är viktigt!                                
 • Vi vill ta ansvar för särskilt utsatta grupper!         
 • Vi vill föra ut det kristna glädjebudskapet!           
 • Vi vill snabbt bygga en ny kyrkolokal i Älvängen!
 • Vi vill bygga om Nols kyrka!                                    
 • Vi vill bevara vårt gemensamma kulturarv, både 
  byggnader och den levande musiktraditionen!      

Kryssa för FISKAR den 20.9!!!
• Kyrkofullmäktige  • Stiftsfullmäktige • Kyrkomötet

KONTAKTA OSS! Tel: 0303-74 10 30;
070-558 49 13 Rose-Marie.Fihn@svenskakyrkan.se

www.fi skarna.net 

I Kyrkofullmäktigevalet fi nner
 Du oss på följande valsedlar:

Starrkärr-Kilanda församling: 
BORGERLIG SAMLING:s valsedel
2. Rose-Marie Fihn
7. Eva Lans Samuelsson 
10. Jan Samuelsson
14. Daga Johansson

Stiftsfullmäktige: FISK:s valsedel
2. Rose-Marie Fihn
9. Eva Lans Samuelsson 

Kyrkomötet: FISK:s valsedel
15. Rose-Marie Fihn 
21. Eva Lans Samuelsson

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 för-
samlingsliv. Vi är alla en del av för-
samlingen 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 församlingar 
har sina för- och nackdelar. Det 
viktigaste är att det är en levande 
församling med Jesus i centrum. 
Då blomstrar församlingen oav-
sett storlek.

Ska Du rösta i 
Kyrkovalet den 20:e?

Mia Nordin, 
Fritidsledare 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 kyrkomötet. 
Det är dom förtroendevalda som 
avgör frågor som påverkar min 
och andra människors vardag 
både i Sverige och internationellt.
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 samlingsplats 

för gemenskap och glädje där 
arbetet med barn och unga såväl 
som äldre har en stor betydelse. 
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.

Johan Reftel, församlings-
pedagog i Starrkärr-Kilanda för-
samling

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 verk-
samheten.  För mig som värnar 
barn och ungdomar är det viktigt 
att dessa frågor prioriteras. 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 viktig i det 
svenska samhället.

Följ valresultatet på 
internet på söndag kväll
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Kyrkoval 20 september 2009

Kyrkans Väl i Skepplanda är en opo-
litisk gruppering och har inte som det 
nämndes i förra veckans kyrkovalsbila-
ga någon koppling till Moderaterna. Så 
här beskrivs de:

Kyrkans Väl i Skepplanda kyrkliga 
samfällighet är partipolitiskt obund-
na. Vi är vanliga engagerade försam-
lingsmedlemmar, i olika åldrar med 

olika erfarenheter, som vill vara med 
och ta ansvar för Svenska kyrkan. Vi 
ställer upp i valet till Samfällda kyr-
kofullmäktige och till Kyrkofull-
mäktige i Skepplanda-Hålanda för-
samling.
 
Vi har enats kring några punkter som 
ligger till grund för vårt arbete:
Kyrkan ska stå för att Bibeln är Guds 

ord
Kyrkan - församlingen en naturlig 
mötesplats
Kyrkan - en föregångare i miljöar-
betet
Kyrkoavgiften - ingen höjning
Kyrkan - en god arbetsmiljö för an-
ställda och frivilliga.

Om Kyrkans Väl i Skepplanda

Som socialdemokrater i Starr-
kärr-Kilanda församling är vi 
stolta över den verksamhet 

kyrkan bedriver. Dock vill vi ut-
veckla och förfina det som kyrkan 
arbetar med så att vi sysslar med 
sånt som når människor. En viktig 
fråga för oss är att ha en kyrka 
öppen för alla. Vi vill att männis-
kor skall känna sig välkomna till 
kyrkan oavsett vilken period i livet 
man befinner sig i. Det skall aldrig 
vara svårt att bli delaktig i det 
arbete kyrkan bedriver. Människor 
som kommer i kontakt med kyrkan 
skall känna att de får ett bra be-
mötande med hög kvalitet. För att 
människor skall känna sig välkom-
na tror vi socialdemokrater att det 
är viktigt att kyrkan möter alla med 
respekt oavsett kön, ålder, eller 
sexuell läggning. Ett uttryck för 
detta är att vi vill se möjligheten att 
ingå samkönade äktenskap i för-
samlingen. Men det innebär även 
att vi vill värna folkkyrkan. Med 

detta menar vi att gudstjänster, 
möten och olika samlingar skall 
vara utformade så att det aldrig är 
svårt att bli delaktig i dem. Ett sätt 
att nå detta är att variera innehål-
let genom att erbjuda allt från hög-
mässor till jazzkonserter. Alla män-
niskor skall i Starrkärr-Kilanda 
församling kunna hitta ett forum 
som passar just dem. Vi vill även 
att personalen skall spegla samhäl-
let och därmed vill vi att alla oav-
sett kön, läggning eller etnicitet 
skall känna sig välkomna att arbeta 
i församlingen.  

Vi vill även utveckla det arbete 
som specifikt når ungdomar inom 
församlingen. Med detta menar 
vi att fortsätta se till att det finns 
ungdomsledare och ett brett socialt 
ungdomsarbete i våra kyrkor.
Vi vill att kyrkan skall ta fasta på 
sin erfarenhet av att upprätta män-
niskors värdighet. Därför vill vi 
fortsätta det sociala arbete där 

kyrkan når människor som är ut-
satta. Vi i Starrkärr-Kilanda för-
samling skall även vara en inter-
nationell aktör genom att fortsätta 
arbeta med att sprida information 
om etisk konsumtion men även 
arbeta för internationell solidari-
tet. Församlingen skall även arbeta 
vidare med att ta ansvar för jorden 
som vi lever på genom att skapa en 
hållbar energi- och resursanvänd-
ning i vår verksamhet. 

För att möjliggöra den vision vi 
har krävs det att det finns bra loka-
ler. Vi vill därför skapa ändamåls-
enliga lokaler i Nol samtidigt som 
vi ser det som fullständigt nödvän-
digt att skaffa nya kyrkolokaler i 
Älvängen. Dessa skall finnas där 
människor är och där verksamhe-
ten får plats.

Socialdemokraterna 
Starrkärr-Kilanda 

En kyrka är till för alla


