Kandidater i kyrkovalet
De vill ställa upp för kyrkan! Kyrknytt ställde några frågor till kandidaterna i valet till kyrkofullmäktige i Kropps församling. Här kan du se deras svar!

1. Vad fick dig att ställa upp som kandidat i kyrkovalet i Kropps församling?

2. Finns det något område inom kyrkans
verksamhet som du brinner särskilt för?

3. Var i församlingen är du bosatt?
4. Vad arbetar du med eller vad har du
arbetat med?

Några kandidater har avstått från att svara.
På sidan 4 finns hela samlingslistan.

Jörgen Hansson
1. Jag vill gärna bidra
till Svenska kyrkans
arbete för rättvisa,
jämställdhet och allas
lika värde.
2. Diakoni samt barnoch ungdomsarbetet.
3. Ekeby.
4. Jag är numera pensionär, men arbetade i 37 år med marknadsföring och försäljning på Findus.

Krister Danell
1. Jag är uppvuxen
i Svenska kyrkan
med många präster i
släkten, särskilt på min
pappas sida. Därför
vill jag också bidra
med det jag kan, för en
levande kyrka.
2. Gudstjänsten är
viktig! Musiken i kyrkan är också viktig för
mig och vi har ett rikt musikliv här i Kropps
församling.
3. Påarp, men är född i Uppsala och uppvuxen i Växjö.
4. Jag arbetade hela mitt yrkesliv i bank.

Elisabet Hersborn
1. Jag vill verka för att medlemmarnas kyrkoavgifter förvaltas på bästa sätt. Traditioner
måste kombineras med moderna idéer.
2. Jag vill att vår församling ska vara en möKyrknytt 2021 nr. 3

tesplats för alla åldrar
med många olika
verksamheter.
3. Mörarp.
4. Jag är pensionär,
men har tidigare
arbetat som lärare på
Mörarps skola.

Staffan Mohlin
1. Efter att ha varit med
i Ekeby församling i två
mandatperioder och
vice ordförande i kyrkorådet i senaste, vill jag
nu följa med på resan i
Kropps församling.
2. Jag vill ha en öppen
kyrka för alla åldrar.
Jag vill bevara våra kyrkor och kyrkogårdar i
gott skick och få ett bra arbetsklimat.
3. Ekeby.
4. Anläggningsarbetare.

Anders Andrén
1. Jag har varit engagerad i församlingsarbetet ända från 70-talet
och vill fortsätta med
det. Jag är också kyrkvärd i Frillestad och
Välluv.
2. Gudstjänstlivet och
i övrigt det evangeliserande arbetet i till exempel sång och bibelstudier både på dag- och kvällstid.
3. Rycketofta, Påarp.
4. F.d. lantbrukare.

Carina Jönsson Brink
1. Jag vill vara en
engagerad förtroendevald, bidra till en
öppen kyrka och se
en utveckling mot att
kyrkan blir en självklar
del i samhället.
2. Barn- och ungdomsverksamhet känns för

mig extra viktigt eftersom jag har funnits i
den verksamheten hela mitt yrkesverksamma
liv.
3. Hjortshög.
4. Förskollärare, nu pensionär.

Iréne Kassai
1. Jag har halkat in,
men jag trivs att vara i
kyrkan. Jag vill värna
om att kyrkan ska vara
kvar.
2. Diakoni. Att verksamheten involverar
många människor.
3. Ekeby.
4. Pensionär, men arbetar fortfarande lite
som undersköterska på Solhemmet i Ekeby.

Anna-Lena Bengtsson
1. Jag tycker att
kyrkan har en mycket
viktig uppgift i vårt
samhälle som jag vill
medverka i.
2. Barn- och ungdomsverksamhet samt diakoni, men även som
bärare av vårt kulturarv.
3. Ekeby.
4. Pensionär. Har arbetat som inköpare på
Södra Skogsägarna och som säljare på Findus.

Ulla Krüger
1. Jag tycker det är
intressant med församlingens verksamhet.
2. Gudstjänsten
framför allt. Jag går
lika gärna i alla våra
kyrkor. Jag tycker det
är meningsfullt att
vara kyrkvärd och uppskattar besöken på äldreboenden, stavgång,
eftermiddagskaffe och pilgrimsvandringar.
3. Mörarp.
4. Är pensionär.
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Johan Birgersson
1. Jag vill ta mitt engagemang i kyrkan och
församlingen ett steg
längre.
2. Gudstjänsterna. Då
dessa utgör en väldigt
viktig del i kyrkan,
vill jag att vi i församlingen verkar för ett
rikt och välkomnande
gudstjänstliv med mycket gemenskap och
glädje.
3. Påarp.
4. Farmakokinetiker på Johnson & Johnson.

Sven Agardh
1. Det fanns få intresserade och jag tillfrågades.
2. Jag har undervisat i
grundläggningsteknik
och tycker att grunden
är viktig. ”Svenska
kyrkans tro, bekännelse och lära” … ”är
grundad i Guds heliga
ord” (ur Kyrkoordningen). Jag tycker även diakoni är viktigt.
3. Ekeby.
4. Ingenjör och lärare.

Eivor Yndemark
Sven-Ingvar Boson
1. Jag har varit med de
senaste fyra åren och
vill fortsätta engagera
mig i församlingens
arbete.
2. Jag är intresserad
av kyrkans musikverksamhet, fastigheter
och kyrkogårdarna.
3. Frillestad.
4. Kyrkvaktmästare i Maria församling,
Helsingborg.

Camilla Winberg
1. Eftersom jag arbetar
i kyrkans värld så
känns det viktigt att
kunna påverka och att
veta vad som händer.
2. Att kyrkan och
kyrkogården skall vara
en mötesplats där man
kan känna gemenskap
och alltid känna sig välkommen.
3. Mörarp.
4. Kyrkvaktmästare i Ekeby.

Karl Gustaf Lodin
1. Jag har varit med
som ersättare under
förra perioden och
tycker att det är ett
intressant och viktigt
uppdrag.
2. Träffpunkterna där
alla är välkomna. Det
bidrar till att alla, även
ensamma och äldre,
får känna tillhörighet och gemenskap. Även
musiken är viktig.
3. Frillestad.
4. Lantbruk och parkskötsel.
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1. Kyrkans budskap
är viktigt. Att möta
människor där de är
och föra traditioner
vidare i en orolig värld.
2. Jag önskar ett
församlingsarbete för
alla åldrar där man
kan mötas och hitta
gemenskap i musik,
gudstjänster och bön.
3. Mörarp.
4. Har arbetat som barn- och fritidsledare i
Kropps församling i 30 år.

Christina Strindlund
1. Det kom en förfrågan om jag ville ställa
upp och eftersom jag
har viss erfarenhet av
liknande tackade jag ja.
2. Inget svar.
3. På en hästgård
utanför Ekeby.
4. Har varit lärare.

Lena Fagerström
1. Det är viktigt
med kyrkans trygga
verksamhet i dagens
samhälle. Jag vill att
alla ska kunna besöka
våra vackra kyrkobyggnader även i framtiden.
2. Jag har ett stort
intresse för musik och
sång i kyrkan, i all synnerhet körsång där jag själv är aktiv.
3. Påarp.
4. Registrator på skol- och fritidsförvaltningen.

Mikael Dinesson
1. Jag vill stå upp för något som är viktigt.
Kyrkan har gjort och gör mycket för barnen.

2. Jag tycker det
diakonala arbetet är
väldigt viktigt. Det
finns många att hjälpa.
3. Ekeby.
4. Som husfar och
IT-ansvarig i Kropps
församling.

Anita Goudoulakis
1. Jag blev tillfrågad
och tackade ja. Jag
känner mig delaktig i
kyrkans arbete.
2. Gudstjänsten är
viktig. Den stämmer
en till eftertanke och
man upptäcker att
livet är så mycket mer
än vardagsbestyr. Ibland ”flyger jag” när jag
sjungit en psalm.
3. Ekeby.
4. Lågstadielärare och speciallärare. Har
arbetat på Ekeby skola. Numera pensionär.

Ann-Louise Hallström
1. Min kristna tro
och en framtidstro på
kyrkans bevarande.
2. Gemenskap och att
bevara den kyrkliga
verksamheten som körer, barnverksamhet och
jul- och påskbasarer.
3. Mörarp.
4. Butikskonsulent och demostratis.

Monica Delorme
1. Jag är intresserad av
att kunna påverka hur
kyrkan och Kropps församling kan utvecklas.
2. Jag vill arbeta för en
kyrka som följer med i
samhällsutvecklingen
och är öppen och
tillgänglig för alla.
3. Kropp.
4. Förstelärare.

Jenny Birgersson
1. Församlingen är
viktig. Det är en fantastisk möjlighet att få
kandidera i kyrkovalet.
I mitt hemland, den
totalitära staten Kina,
är det helt uteslutet att
folket får möjlighet till
medbestämmande.
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2. Det är viktigt att kyrkan finns där för alla.
Integration är ett nyckelord.
3. Påarp.
4. Kontakttolk.

Lise-Lott Nilsson
1. Jag har varit med i
många år och tycker
det är intressant.
Man lär känna många
människor.
2. Jag värnar om
min hembygd och
dess traditioner. Jag
är uppväxt i Kropps
församling.
3. I Lydestad skola nära Kropps kyrka.
4. Sjukvården.

Jessie Nilsson
1. Intresset för vad
som händer i vår församling. I kyrkan finns
ett socialt engagemang
med aktiviteter för alla.
2. Kyrkans pub-aftnar,
modevisningar, musikaftnar och påsk- och
julauktioner.
3. Mörarp.
4. Socionom inom socialtjänsten. Efter pensioneringen har jag haft uppdrag i kommuner.

Hanna Bager
1. Jag skulle vilja få en
större inblick i vilken
betydelse kyrkans
arbete har i vårt samhälle.
2. Som körmedlem
tycker jag att det är extra roligt med glädjen
som sång och musik
sprider.
3. Mörarp.
4. Lärare. Har avslutat en bageri- och konditoriutbildning och ska prova på en ny yrkesbana.

Esther Wirström
1. Jag tycker om att
engagera mig.
2. Jag tycker om att
odla, att skapa en
miniatyr av paradiset,
men också bibelstudier
och sång.
3. Ekeby.
4. Jag är utbildad trädgårdsmästare och har arbetat på Fredensborg
slott i Danmark.
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Elisabeth Nilsson
1. Jag fick en förfrågan
och tackade ja.
2. Alla aktiviteter som
kyrkan ordnar är viktiga, men jag är särskilt
mån om kyrkogårdarna.
3. Kropp.
4. Kyrkvaktmästare i
Kropp.

Anna-Karin Lynander
1. Kyrkan är en del av
samhället och det känns
bra att engagera sig.
2. Jag brinner för
barn-, ungdoms- och
vuxenverksamhet – för
att skapa gemenskap.
3. Ekeby.
4. Jag arbetar som
auktoriserad redovisningskonsult på Aspia.
Är huvudman i Ekeby Sparbank och har tidigare varit ledare för Skromberga drillflickor.

Anette Andersson
1. För att kyrkan och
dess verksamhet har en
viktig uppgift att fylla.
Kyrkans värderingar,
tro och trygghet behövs i samhället.
2. Jag brinner extra
mycket för musiken.
Musik förenar människor i både glädje och sorg. Att få sjunga
tillsammans är en fantastisk upplevelse, men
även att lyssna är underbart.
3. Mörarp.
4. Arbetar som fysioterapeut.

Mattias Bengtsson
1. Jag vill vara med
och forma församlingsarbetet med
värme, effektivitet och
välkomnande.
2. Jag har speciellt
fastnat för den musikaliska delen, både
instrumentalt och
vokalt, solo och i grupper. Körsången ligger
mig speciellt varmt om hjärtat.
3. Ekeby.
4. Jag arbetar inom vården.

Rose-Marie Jönsson
1. Det var min väninna Monica Pettersson som inspirerade
mig att engagera mig
politiskt och även att
kandidera till kyrkofullmäktige.
2. Genom min dotter
och svärson som båda
är musiker är jag extra
intresserad av musiken i kyrkan.
3. Ekeby.
4. Jag har arbetat inom vården, bland annat
på Ekebyhemmet och på kirurgen på Helsingborgs lasarett.

Jeanette Dinesson
1. Jag började engagera mig när barnen
gick på Kyrkis och har
varit med i kyrkorådet och fullmäktige i
Ekeby sedan dess.
2. Jag tycker människorna är viktiga,
dels i församlingens
arbete, men också i det
internationella perspektivet.
3. Ekeby.
4. Som PAN-anställd hos Storsjöbygdens
assistansbolag.

Jennie Sjövall
1. Kyrkan är en viktig
del av samhället och
den vill jag vara med
och värna om.
2. Alla delar av kyrkans arbete är viktiga,
men jag brinner lite
extra för alla verksamheter där stora som
små kan samlas och mötas.
3. Mörarp.
4. Jag arbetar som barn- och ungdomsledare i
kyrkan.

Majsan Kjellman
1. Jag är intresserad
av kyrkan och dess
verksamhet.
2. Körverksamhet
eftersom jag är med i
Ekeby kyrkokör.
3. Jag är bosatt i
Ekeby.
4. Jag är förtidspensionär, men arbetade tidigare som florist.
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