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KONTAKT

TEXTER

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL
DIN FÖRSAMLING
08-505 992 00
svenskakyrkan.se/hasselby

Alla texter från nomineringsgrupperna är inlämnade och
granskade av respektive
nomineringsgrupp.
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DIN RÖST gör skillnad
VAR MED OCH FORMA FRAMTIDENS KYRKA!
Den 19 september 2021 är det dags för nytt kyrkoval. Alla som är
röstberättigade ska ha fått ett röstkort till folkbokföringsadressen
den 1 september 2021.
VILKA SKA FÅ DITT FÖRTROENDE att fatta
viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren?
Det handlar både om beslut i din församling och
om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan.
Hur ska din kyrkoavgift användas och hur hög
skall den vara? Vilka verksamheter ska finnas i din
församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan
göra? Ta chansen att påverka din kyrka. Välkommen att rösta i kyrkovalet!
ATT RÖSTA I KYRKOVALET går till på ungefär

samma sätt som i de allmänna valen. Du måste
använda ditt röstkort om du röstar före valdagen
i lokal för förtidsröstning. Röstar du i din vallokal
på valdagen bör du helst ha röstkortet med dig
(legitimation krävs om inte valförrättarna känner
dig).
Om du blivit av med ditt röstkort eller aldrig
fått något, kan du få ett dubblettröstkort utskrivet
åt dig i röstningslokalen eller beställa det själv via:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
RÖSTA LOKALT, REGIONALT OCH NATIONELLT

I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst
påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt
och nationellt.

MED VITA VALSEDLAR väljer du till kyrkofullmäk-

tige i din församling. Kyrkofullmäktige bestämmer
ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till
exempel vilken verksamhet för barn och unga som
ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.
SVENSKA KYRKAN ÄR INDELAD i 13 stift där

Hässelby tillhör Stockholms stift. Stiftsfullmäktige
är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta
uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom
flera områden samt att utöva tillsyn över församlingarnas verksamhet och liv.
Biskopen i Stockholm har ansvaret att utföra
stiftets uppdrag tillsammans med medarbetare
på stiftskansliet. Här använder du rosa valsedlar
KYRKOMÖTET ÄR SVENSKA KYRKANS HÖGSTA
BESLUTANDE ORGAN med 251 ledamöter. Det

beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.
Kyrkomötet behandlar också frågor om hur
kyrkan ska arbeta med internationella frågor och
vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Val till
kyrkomötet, nationellt – gula valsedlar.
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i Svenska kyrkan

DETTA ARBETAR VI FÖR
I SVENSKA KYRKAN HÄSSELBY
• Kyrkans huvuduppdrag (mission) är att
i ord och handling förkunna evangelium
om Jesus Kristus genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva
diakoni. Diakoni är att i handling visa
den omsorg och kärlek som det kristna
budskapet handlar om.
• Barn och ungdomar är både kyrkans och
Sveriges framtid. barn- och ungdomsarbetet, konfirmationsundervisningen
och det kristna skol- och studentarbetet ska ha goda personella och ekonomiska resurser.
• Musik- och körverksamhet av hög kvalitet är viktiga redskap för att involvera
människor i kyrkans gemenskap.
• Kyrkan har en viktig uppgift i att motverka det ökade bruket av droger. Kyrkans
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verksamhet skall vara en drogfri zon.
• I församlingen vill vi utveckla volontärarbete och ta tillvara alla de eldsjälar
som kyrkan är i stort behov av.
• För att alla ska kunna delta i nattvarden, vill vi att den även i fortsättningen
ska vara alkoholfri.
• Vi vill att Hässelby församling där du
bor skall vara ett öppet och levande
hem just för dig, oavsett om du är
ensam eller har familj, är ung eller
gammal, sjuk eller frisk, stressad av
jobb eller arbetslöshet.
• Kyrkan måste vara tillgänglig för alla
oavsett sommarlov eller funktionshinder och oavsett om du besöker kyrkan,
fysiskt eller digitalt.
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Kristdemokrater i Svenska kyrkan utgör
en öppen och fristående gren inom
den kristdemokratiska rörelsen.

Susanne Tornell

Nebiat Berhane
Din röst
behövs den
19 september!

Harald Walczok

Joel Gren

Carina Franke

Din röst
påverkar!

Saknas på bild: Ann Kindbom,
Maria Sydhage, Emelie Tornell,
Samuel Eckeskog, Hans Brobäck
och Istvan Pusztai.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!
CARINA FRANKE
vice ordf. kyrkorådet
carina.franke6464@gmail.com
070-755 55 23

JOEL GREN
Vice ordf. kyrkofullmäktige
joelgren@hotmail.com
073-98 445 40
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Socialdemo
KYRKOPOLITISKT PROGRAM FÖR SVENSKA KYRKAN HÄSSELBY
VI SOCIALDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN HÄSSELBY vill att vår församling blir
genuint väl förankrad och du tillsammans med våra församlingsmedlemmar kommer att
känna dig hemma och delaktig i församlingens verksamhet.
De grundläggande värdena måste utvecklas i tanke
och handling i kyrkans olika uppgifter som att fira
gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni
och mission samt barn och ungdomsverksamhet.
Att arbetet för jämställdhet, människors lika värde,
internationellt solidaritetsarbete är också viktigt,
liksom ett samarbete mellan kyrkan, folkrörelserna
och övriga civilsamhället för att främja ett solidariskt samhälle.
Sedan långt tillbaka i historien har det inom den
kristna kyrkan utvecklats en universell rätt till
gästfrihet. Detta kan illustreras med liknelsen om
den barmhärtige samaritern från Lukasevangeliet,
kapitel 10. Liknelsen handlar inte om välgörenhet,
utan om främlingens rätt att inte bli behandlad
som en fiende.
Socialdemokratin anser också att Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för att en öppen dialog
förs i syfte att skapa ett gemensamt ”vi” mellan
människor.
Socialdemokraterna ser att arbetet för jämställdhet är centralt och vi kommer aldrig acceptera att kvinnor och flickor motarbetas och utsätts
för diskriminering.
Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan
bottnar i insikten om att den kraft som skapas när
människor tillsammans med andra får ge uttryck för
sina drömmar, tankar, tro och idéer är något som
kommer att leda till nytta och glädje för alla.
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De förtroendevalda i församlingen är en viktig länk i kyrkans arbete. Inom församlingen
vill vi tillsammans med dig, under den kommande mandatperioden, utifrån en medborgardialog förnya vårt arbete utifrån följande
målsättningar:
• Församlingsbornas möjligheter att medverka
och påverka verksamheten inom församlingen ska främjas och utvecklas.
• Församlingens verksamhet ska vara mångomfattande och svara mot de behoven och
önskemål som våra församlingsmedlemmar
har under olika skeenden under livet.
• Församlingen ska visa en öppen och välkomnande attityd mot alla som visar intresse för
vår verksamhet.
• Församlingen ska främja ett ökat ideellt engagemang i kyrkans verksamheter.
• Våra lokaler och kyrkor ska hållas öppna
under dagtid för besökare och för den som
söker och vill uppleva en lugn och enskild
stund.
• Kyrkliga förrättningar, till exempel dop, vigsel och begravning, genomförs i samråd med
de berörda och med största möjliga hänsyn
till de berördas önskemål.
• Satsningar ska göras på barn- och ungdoms-
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kraterna
FRAMTIDSPARTIET

verksamhet för att nå så många som möjligt.
Verksamheten ska utvecklas och anpassas till
barns och ungdomars behov och önskemål.
Möjligheter till samverkan med skolor och
andra organisationer tillvaratas och utvecklas – inte minst i arbetet mot mobbning och
rasism.
• Det är viktigt att betona att alla barn ska
kunna delta på lika villkor. Vi ser det därför
som helt nödvändigt att all barnverksamhet
ska vara avgiftsfri.
• Invånarnas intresse för musik och körsång ska
utvecklas och tillvaratas. Körer och musikgrupper aktiveras. Undervisning i instrumentalmusik ska erbjudas. Konserter anordnas
för att befrämja musikalisk upplevelse och intressera invånarna att komma till våra kyrkor.

• Många behöver, tillfälligt eller för längre tid,
stöd och hjälp i sin tillvaro. Församlingen ska
utveckla den stödjande och hjälpande verksamheten. Alla ska uppleva det helt naturligt,
att vid behov kontakta församlingens präster,
diakoner och övrig personal.
• Församlingen ska på ett lättillgängligt och
allsidigt sätt informera om samt inbjuda församlingsmedlemmarna och andra till församlingens aktiviteter.
• Församlingens lokaler ska vara tillgängliga
för föreningar, grupper och enskilda för olika
aktiviteter på ekonomiskt rimliga villkor.
• Förvaltning, planering, verksamhet och investeringar ska genomföras med hänsyn till
miljökraven. Målet ska vara att församlingen
blir miljöcertifierad under mandat-perioden.

VI SOCIALDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN HÄSSELBY vill också verka för en bra arbetsmiljö
där kyrkans anställda, förtroendevalda och ideellt verksamma trivs och kan utvecklas som
människa och i sin yrkesroll. Öppenhet, transparens och dialog mellan ledningen, personal
och församlingsmedlemmar ska främjas och ligger i grunden för all kyrklig verksamhet.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS
GUNNEL BLOMGREN
gunnel.blomgren49@gmail.com

GUNILLA LANDIN
gunillaa.landin@gmail.com

BRITT DANIELSSON
britt.danielsson50@gmail.com

GUNNAR LINDGREN
gunnar.lindgren@bredband.net

ROBERT FISCHER
Frobert@gmx.net

MAGNUS GRÖNLUND
magnus.gronlund@posten.se
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Att Svenska kyrkan ska styras utan inblandning från politiska partier.
Besluten ska fattas utifrån trosbekännelsen, som läses varje söndag i
högmässan, inte utifrån olika partiers program.
Sätta mission och evangelisation i centrum. Jesus sade åt kyrkan
att gå ut, döpa och lära – det gäller också 2021. Alla ska mötas med
respekt för den tro de har. Samtidigt har kyrkan ett ärende till var
och en, att peka på Jesus, hans död och uppståndelse. Alla behöver få
veta att Jesus är vår och hela världens frälsare.
Att undervisning i kristen tro både för barn, konfirmander och vuxna
ska ha en framträdande plats i varje församling.
Ge hög prioritet åt diakonin i församlingarna. Vår kallelse som kristna
är att stötta och stödja människor som är gamla och sjuka, eller i nöd.
Uppmuntra ideellt arbete inom kyrkan. Kyrkan ska ha plats för olika
uppfattningar och fromhetsriktningar. Motsättningar överbryggas
genom samtal där alla sidor respekteras.
Om inte pengarna räcker måste församlingen spara. Man kan bli
tvungen att göra sig av med någon av de fastigheter kyrkan äger.
Den enskilda medlemmen ska kunna välja vilken församling han eller
hon ska tillhöra. Stödet till de olika väckelse- och förnyelserörelser
som ryms inom Svenska kyrkan ska ökas. I dessa rörelser finns oftast
en stor hängivenhet och ett stort engagemang, som behöver komma
hela kyrkan till del.
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vill...
Frimodig kyrka är med i kyrkovalet för femte gången.
I årets val ställer Frimodig kyrka upp i valet till kyrkomötet
och till stiftsfullmäktige och i många församlingar.
Vill du veta mer, se hemsidan:
www.frimodigkyrka.se
eller ta kontakt med kandidaterna i Hässelby.

Rösta på Frimodig kyrka 19 september 2021!
TA GÄRNA KONTAKT
MED OSS!
MARIANNE PETERSSON
emariannepetersson@gmail.com
076-801 72 79
ULLA NORDLÖF KENDRICK
ullajack@gmail.com
GUNILLA CARLÉN
ohemliga.gunilla@gmail.com
KJELL PETERSSON
kjellpeterssonssc@gmail.com
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Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
samlar liberaler och frisinnade, liksom de som inte tillhör något politiskt parti att vara förtroendevalda i
Svenska kyrkan.
Vi i FiSK verkar utifrån våra liberala
och frisinnade värderingar för att
Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag
att sprida evangelium om det kristna
budskapet.
Det här vill FiSK driva som kyrkopolitisk nomineringsgrupp under nästa
mandatperiod:
n EN ÖPPEN OCH FÖRDOMSFRI KYRKA
FiSK vill att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med
att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där
de mänskliga rättigheterna värnas.
FiSK arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom i kyrkans
internationella arbete.
FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi.
Det skall vara självklart att alla par, som önskar vigas
kyrkligt, ska mötas välkomnande i alla församlingar.
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n STÖRRE VALFRIHET I KYRKAN
FiSK vill att du själv ska kunna välja den församling du
vill tillhöra, vilket inte ska begränsas till den geografiska
boendeorten.
n SATSA PÅ RELIGIONSFRIHET, RELIGIONSDIALOG
OCH INTERNATIONELLT ARBETE
Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet,
som ständigt måste värnas. FiSK vill därför att Svenska
kyrkan tydligt markerar mot varje form av kränkning av
denna frihet.
FiSK lyfter särskilt fram vikten av ekumeniska relationer och religionsdialog.
FiSK värnar vidare starkt Svenska kyrkans stora engagemang för internationellt bistånd och hjälparbete.
n EN DECENTRALISERAD KYRKA
FiSK verkar för att Svenska kyrkan förblir en decentraliserad kyrka, där den enskilda människan tydligt har
möjlighet att påverka och där verksamheten framför allt
drivs i församlingarna och stiften.
FiSK motsätter sig sammanslagning av stift.
n FÖRSTÄRK IDEELLA INSATSER
Ideella insatser från volontärer är nödvändiga om Svenska
kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag.
För att volontärernas ideella engagemang ska hålla hög
kvalitet vill FiSK satsa på att kyrkan ger dem möjlighet till
utbildning och handledning för sina uppgifter.
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n ÖKA KUNSKAPEN OM KRISTEN TRO
HOS BARN OCH UNGA
FiSK lägger stor vikt vid det pedagogiska arbetet med
barn och unga. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att
sprida kunskap om kristen tro och kristna värderingar.
Det är därför viktigt att barn och unga får positiva
kontakter med kyrkan.

Svenska kyrkans roll i civilsamhället är ofta betydelsefull, ibland som initiativtagare, men ofta också som
samverkansaktör.

n GUDSTJÄNSTLIV
FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge
människor mening, hjälp och glädje. En levande kyrka
har gudstjänster som balanserar tradition och förnyelse. Samtidigt som gudstjänsten bärs av det arv vi fått
från tidigare generationer, behöver språk och innehåll
tala till dagens människor.
Musiken i gudstjänsten, men också konsertverksamheten utanför själva gudstjänsten, kan ofta vara
en inkörsport i till gudstjänstlivet.

n UTVECKLA SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
FiSK värnar Svenska kyrkan i utlandet. FiSK vill att
Svenska kyrkan särskilt ska stödja utlandsförsamlingarnas idéutbyten kring framgångsrika exempel på hur
verksamheterna kan fortleva och utvecklas. Svenska
Kyrkan i utlandet finns som en trygg hamn för svenskar jorden runt.

n KYRKAN ÄR KALLAD TILL SOCIALT ANSVAR
FiSK vill att Svenska kyrkan ska ta ett socialt ansvar
och stå upp för de mest utsatta i samhället.
Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, som
för ut evangeliet såväl i ord som i handling. I kyrkans
sociala arbete är både anställda och volontärer viktiga
aktörer.

n DELTA I DET OFFENTLIGA SAMTALET
FiSK vill att Svenska kyrkan och dess företrädare aktivt
ska delta i det offentliga samtalet.

n VÄRNA MILJÖN – GÖR KYRKAN KLIMATSMART
FiSK verkar för att Svenska kyrkan ska vara en förebild i
arbetet för ett hållbart samhälle.
Kyrkan ska ligga i framkant med att anamma ny miljövänlig teknik.
n GAMLA BYGGNADER MED NYA MÖJLIGHETER
När det är nödvändigt att lägga ned en kyrka eller
ett kapell, bör man om möjligt arbeta för att få en ny
användning som bevarar kyrkan eller kapellets särart.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!
EWA OLSSON LUNDIN

EVA OLLÉN

HÅKAN BERGSTRÖM

fastighetsutvecklare,
kyrkofullmäktig,
ewa.olssonlundin@outlook.com
072-323 79 39

socialsekreterare,
kyrkofullmäktig
eva.ollen@ telia.com
072 721 22 24

bankekonom,
hakan.bergstrom4@gmail.com
070 60259344
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Miljöpartiet i Svenska kyrkan
VÅR POLITIK VILAR PÅ EN SOLIDARITET
SOM KAN UTTRYCKAS TREFALDIGT:
– Solidaritet med världens alla människor
– Solidaritet med skapelsen
– Solidaritet med kommande generationer

NÅGRA AV DE FRÅGOR VI VILL DRIVA...
_• Vi vill värna om demokratin i vår öppna folkkyrka och verka för att kyrkan blir en självklar
och naturlig plats där alla oavsett kön, sexuell
läggning, hudfärg och trostillhörighet känner sig
hemma, delaktiga och välkomna i församlingens
verksamhet. En öppen kyrka är en kyrka för alla.

_• Vi vill öppna våra kyrkor för olika former av
kulturyttringar. Redan nu har många församlingar ett rikt musikliv, som vi vill värna och
utveckla.

_• Vi vill säkra barn och ungas självklara del i församlingsarbetet genom att respektfullt lyssna
till barn och ungdomars önskemål. Kyrkan
skall vara en drogfri zon.

_• Vi vill värna om vår miljö och stimulera fler
församlingar att aktivt arbeta för att bli
miljöcertifierade. Detta för att värna om vår
vackra natur så att den finns kvar till kommande generationer.

_• Vi vill utveckla kyrkans diakonala arbete för
äldre och utsatta människor.
12

_• Vi vill ge mer utrymme i kyrkorummet för
exempelvis bild, teater och dans.

KYRKOVAL | 31

– MPSK Stockholms stift
1

VAD TYCKER NI ÄR VIKTIGAST FÖR
HÄSSELBY FÖRSAMLING ATT SATSA PÅ?
Kyrkans roll ska vara en öppen kyrka, där människor
oavsett kön, hudfärg, ålder, social/ekonomisk bakgrund eller personlighet ska känna sig välkomna och
delaktiga i församlingens verksamheter.
Kyrkans sociala verksamhet är mycket viktig
i dagens samhälle där ekonomiska ramar skapar
klyftor och utslagningen ökar. Därför bör diakoni
lyftas fram och prioriteras. Alla skall uppleva det
helt naturligt, att vid behov kontakta församlingens präster, diakoner och övrig personal.
Församlingsbornas möjligheter att medverka och
påverka verksamheten inom församlingen ska främjas och utvecklas. Församlingsbornas förslag på verksamhet skall om möjligt tas tillvara och förverkligas.

2

TYCKER NI ATT POLITISKA PARTIER SKA
VARA MED OCH BESTÄMMA I KYRKAN?
Inflytande avseende sociala och humanitära insatser.

Som miljöpartist tycker jag givetvis att förvaltningen av naturtillgångar ska fokuseras på
biologisk mångfald. Hållbar resurshantering och
att etisk skötsel prioriteras.

3

VILKEN ÄR HÄSSELBY FÖRSAMLINGS
FRÄMSTA UTMANING DE NÄRMASTE
FYRA ÅREN?
Arbeta för att öka medlemsantalet. Vi som kyrka
måste bli bättre på att tala om vad vi faktiskt
gör. Vi kan inte sitta och vänta på att människor
kommer till oss eller räkna med att människor vet
vad vår kyrka står för. Vi måste bli bättre på nå
ut med Hässelby församlings bra och omfattande
verksamhet. Vi måste genom information bidra
till en ökad delaktighet i församlingsarbetet.
Frivilliga insatser, som bygger församlingen
tillsammans med de anställda. Organiserat volontärarbete för att bryta ensamhet och utanförskap.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!
Vill du veta mer om Miljöpartister i Svenska kyrkan och vårt
arbete iStockholms stift är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande,Marja Sandin Wester eller Gunilla Almén.
MARJA SANDIN-WESTER
Ordförande
marja.sandin-wester@mp.se
www.mpsk.se

GUNILLA ALMÉN
gunilla.almen47@gmail.com
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Hässelby församling i framtiden
EN ÖPPEN FOLKKYRKA FÖR ALLA – Borgerligt
alternativ tror på en öppen folkkyrka. Folkkyrkan
skall vara ett föredöme då vi strävar efter att stärka
den kristna basen i samhället.
KYRKANS GEMENSKAP – Borgerligt alternativ vill,
med Ditt stöd, ta ansvar för kyrkan i en förändrad
tid. Alla är välkomna till kyrkan, såväl den regelbundne gudstjänstfiraren som den som främst känner
en stark gemenskap med kyrkan. Alla skall, oavsett
ålder, hitta vad de söker inom kyrkans gemenskap.
KRISTEN VÄRDEGRUND – Kristna och humanistiska värden utgör grunden för vårt samhälle.
Denna värdegrund måste bevaras och stärkas. Våra
huvuduppgifter – fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission – kommer vara
vårt fokus och det som främst skall utvecklas och
bevaras. Lokalt vill vi stärka vår närvaro i alla delar
av församlingen.
ANSVAR OCH FÖRVALTARSKAP – Borgerligt
alternativ har i den svåra ekonomiska situation
församlingen befinner sig i - till följd av stora
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underhållsbehov och minskande intäkter via kyrkoavgiften - utarbetat en plan för framtiden. Den har
utarbetats tillsammans med övriga nomineringsgrupper i majoritetsgrupperingen. Den bygger på
en vidareutveckling av Hässelby strands kyrka och
senare underhållsåtgärder beträffande Hässelby
villastads kyrka samt mobil verksamhet. Vi har ett
långtgående ansvar för framtida kyrkobesökare. För
att möjliggöra denna plan kommer församlingshemmet att försäljas. De som motsatt sig detta har inte
redovisat något alternativ.
KYRKOMUSIK – Kyrkomusiken är en omistlig del
av gudstjänstlivet. Här talar tanke och känsla i skön
förening. Körverksamhet skall finnas för alla åldrar
för att utveckla detta bidrag till allas vår upplevelse
av kyrkans budskap.
UNDERVISNING – Barn och ungdomar skall ges
goda tillfällen att ta del av det kristna budskapet.
Konfirmandverksamheten är av avgörande betydelse inför framtiden. Alla skall ges möjlighet att
fira gudstjänst och välkomnas att delta i kyrkans
verksamhet.
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BORGERLIGT ALTERNATIV ÄR EN PARTIPOLITISKT FRISTÅENDE
GRUPPERING SOM VILL SAMLA BORGERLIGT SINNADE
PERSONER MED INTRESSE FÖR KYRKLIGA FRÅGOR

DIAKONI – Arbetet inom diakonin är av stor betydelse inom vår församling och måste vidareutvecklas för att möta de skiftande behov och erfarenheter som finns hos den sökande människan.
GUDSTJÄNSTLIV – Kärnan i församlingen skall vara
ett rikt och allsidigt gudstjänstliv med nattvarden
i centrum. Gudstjänstliv har sin givna plats också
utanför våra kyrkor.

SLUTORD – Kyrkans viktigaste uppgift är att föra ut
det kristna budskapet i samhället. Borgerligt alternativ vill ta till vara människors olikheter och kompetens och stärka det frivilliga engagemanget i kyrkan.

DEN 19 SEPTEMBER PÅVERKAR DU SVENSKA
KYRKAN GENOM ATT RÖSTA I KYRKOVALET!

Vi tar ansvar och har en plan för den framtida församlingen

Rösta på Borgerligt alternativ i Kyrkovalet!
TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!
ARNE GENSCHOU
Ordförande kyrkorådet
arne.genschou@telia.com
070-819 02 17

LOUISE AJNESJÖ
Ordförande Borgerligt alternativ
Ledamot kyrkorådet
Louise.ajnesjö@yahoo.se
070-303 55 25
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KYRKOVAL 2021
Kyrkorna i Hässelby är öppna, välkomnande och modiga. Kyrkans uppgift
är att erbjuda en gemenskap där människor får stöd att utvecklas och
hitta mening i sitt liv.
KYRKAN, MÖTESPLATSEN GENOM LIVET
Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där vi känner oss sedda och bekräftade. Alla ska kunna delta
i kyrkans gudstjänstliv och övrig verksamhet.
Barns och ungas idéer får ta stor plats i församlingens verksamhet. Barnets bästa ska vara
perspektivet på allt som händer i församlingen.
Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för detta.
Barnen är vår framtid. I kyrkan får de växa i glädje
och gemenskap i en mångfald av aktiviteter som
ger dem en trygg och stabil grund inför vuxenlivet.
Gudstjänsterna ska beröra, ge fördjupning och
livsmod i den kristna tron och präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Med sång och musik
fördjupas och berikas förkunnelsen.
Det ideella engagemanget ska värnas och främjas för ökad delaktighet, både i gudstjänstliv och
i övrig församlingsverksamhet. Kyrkans kulturliv
utvecklas genom bildkonst, musik, dans, teater,
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mat och prat, litteraturstudier, samtal i ekoteologi
och i hur man ställer om till en hållbar framtid. Allt
berikar och ger nya perspektiv.
Hässelby kyrka bör utveckla sina lokaler med
digitala lösningar för att framtidssäkra verksamheten, öka tillgängligheten och kunna livesända
kyrkliga handlingar som dop, gudstjänst, konfirmation, vigsel och begravningar så fler får möjlighet
att känna sig delaktiga.

GRÖN OCH HÅLLBAR KYRKA
Kyrkan har en uppgift i att vårda och förvalta skapelsen och den egna verksamheten på ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt och ha
tydliga och mätbara miljömål.
Svenska kyrkan arbetar aktivt med Färdplan för
klimatet och har som mål att vara helt klimatneutral 2030. För att nå det målet bör varje församling arbeta för en hållbar framtid. Genom ett gott
förvaltarskap i sin verksamhet bidrar Hässelby
församling att nå FN-s globala mål för 2030.
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”

Kyrkan har en uppgift i att vårda och
förvalta skapelsen och den egna
verksamheten på ett socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbart sätt och ha
tydliga och mätbara miljömål

”

DIAKONI, EN SOCIAL KRAFT I DET
ÖPPNA SAMHÄLLET
Det är viktigt att tro på människans inneboende
förmåga och vilja att påverka sitt liv. Diakonin
vill se människan i sin helhet och möta alla
hennes livsvillkor. Kyrkan ska med kraft verka
för alla människors lika rättigheter och värde
samt bejaka öppenhet och tolerans. Det kan ske

genom egen verksamhet eller i samverkan med
andra aktörer i civilsamhället som stöttar utsatta
människor för att bryta ensamheten och utanförskapet.
Svenska kyrkans internationella arbete, ACT, ska
bidra till fred, försoning, rättvisa och hållbar utveckling genom ömsesidigt utbyte och samverkan
för en bättre värld.

Din röst är viktig den 19 september 2021
TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!
CHRISTOFFER AHLANDSBERG
Kandidat till Kyrkofullmäktige
i Hässelby
info@nedskrivet.se

ELLINOR MOBERG
Kandidat till Kyrkomötet
ellinor.k.moberg@gmail.com
073-0322693

073-9803490
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GUNILLA BLOM
Kandidat till Stiftsfullmäktige
i Stockholms stift
g.blom@telia.com
070-345 16 70
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Så här röstar du
Du som tillhör Svenska kyrkan i Hässelby har i år flera sätt att rösta på. Du kan
välja mellan att rösta på valdagen, förtidsrösta eller poströsta. Det fungerar
ungefär som i det vanliga valet där man
röstar på sina kandidater på olika nivåer.
I kyrkans val heter det: kyrkofullmäktige, kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Nytt för 2021 är att
Svenska kyrkan i Hässelby utökar tillgängligheten
med fler vallokaler och utökade möjligheter att
både poströsta och förtidsrösta.
RÖSTA PÅ VALDAGEN 19 SEPTEMBER
Svenska kyrkan i Hässelby är indelad i fyra valdistrikt. På din valsedel står det vilket distrikt du
tillhör och var du skall rösta. Allt för att det skall
gå så smidigt som möjligt. Du röstar enligt denna
indelning. Du som bor i:
•
•
•
•
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Hässelby Gård - röstar i Hässelby Strands
kyrka, aulan
Hässelby Strand - röstar i Hässelby Strands
kyrka, aulan
Hässelby Villastad Norra – röstar i
Backluraskolan
Hässelby Villastad Södra – röstar i Hässelby
Villastads församlingshus, församlingssalen

FÖRTIDSRÖSTA FRÅN 6 SEPTEMBER TILL
19 SEPTEMBER
I Hässelby Strands Kyrka finns möjlighet att förtidsrösta under hela perioden under kontorstid.
Valtält kommer att finnas på strategiskt uppsatta
platser under perioden. Där kommer det att finnas
möjlighet att få sitt röstkort utskrivet om man saknar det. Du behöver bara kunna legitimera dig.
Om du råkar befinna dig utanför din röstningsort
kan på valdagen 19 september förtidsrösta i Hässelby Strands Kyrka.
POSTRÖSTA
Du som saknar möjlighet att ta dig till röstningslokal (förtidsröstning) eller vallokal (på valdagen)
har möjlighet att poströsta. Det gör du genom
att beställa ett poströstningspaket från Svenska
kyrkan i Hässelby 08-505 992 00, eller hämta i
Hässelby Strand Kyrka samt Hässelby Villastads
Kyrka under kontorstid. Vi kommer även att skicka
ut detta paket till alla medlemmar mellan 16-18 år
samt till den som är över 80 år.
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Valhearing
KOM OCH STÄLL FRÅGOR TILL NOMINERINGSGRUPPERNA!
Agneta Lagercrantz, författare och journalist, är samtalsledare när vi får höra
vad de olika nomineringsgrupperna
står för. Hearingen börjar direkt efter
onsdagsmässan, kl. 18.30 i Hässelby
Strands kyrka.
Vilka beslut ska fattas under de kommande fyra åren?
Hur vill du att kyrkan ska vara här i Hässelby? Det
är de lokala frågorna som är kyrkans vardag där du
bor – inte vad som kommuniceras ut nationellt.
Under hearingen har du chans att ställa de där
frågorna du funderat på och ta reda på mer vad
de olika nomineringsgrupperna vill och vad de
står för.
1 SEPTEMBER KL. 19.00
HÄSSELBY STRANDS FÖRSAMLINGSHUS

DET ÄR INTE LÄTT att veta hur man ska rösta.
I den här foldern har du kunnat läsa dig till delar av
vad grupperna står och arbetar för. Den här dagen
får du chansen att få svar på de frågor som just du
tycker är viktiga.
AGNETA LAGERCRANTZ var under åren 19792014 anställd av Svenska Dagbladet och arbetade
bland annat på redaktionen för livsåskådningsfrågor och psykologi. 2013 blev hon redaktör för
Idagsidan. Sedan 2014 arbetar hon som författare
och frilansjournalist.
Agneta Lagercrantz är författare till ett flertal
böcker. För artiklar införda under 2002 fick hon
John Templeton European Religion Writer of the
Year Award som årligen delas ut för framstående och varierad rapportering om religionsfrågor i
sekulär press.
VILL DU STÄLLA FRÅGOR till nomineringsgrupperna, mejla till:
agneta.lagercrantz@svenskakyrkan.se
Under kvällen kan du även rösta fram till
kl. 20.00. Tag med röstkort! Vi bjuder på
lättare förtäring.

VÄLKOMMEN!

Agneta Lagercrantz, författare och journalist.
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MER INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS ALLA VERKSAMHETER
HITTAR DU I VERKSAMHETSBLADET ”DIN KYRKA”

Church
Elections
FOR INFORMATION IN OTHER LANGUAGES:

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/KYRKOVAL
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