
Du som är medlem i Svenska kyrkan och 
har fyllt 16 år kan rösta i kyrkovalet. 
Här får du information om valet och dess 
kandidater. 

VAD VILL DU ATT SVENSKA KYRKAN 
SKA GÖRA?

SAMHÄLLSINFORMATION

Foto: Pernilla Friberg

Observera!
Inga valsedlar skickas till hushållen. De finns när  
du kommer till din vallokal eller förtidsröstar.
Vill du få brevröstningspaket eller valsedlar hemskickade? 
Kontakta församlingsexpeditionen 035-17 97 00



Om kyrkovalet
År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska  
staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan 
själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde 
år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska 
vara med och bestämma i Svenska kyrkan de 
kommande fyra åren.

vad handlar valet om? 
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 
miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett 
engagemang för alla människors värde och värdighet 
och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, för-
djupning och sammanhang för dig själv och andra, till 
exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen 
förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och 
konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kul-
turarv, i form av byggnader och traditioner och du är 
med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i 
utsatthet, ensamhet och sorg.

när är kyrkovalet?
Kyrkovalet äger rum den 19 september 2021.
Du kan också förtidsrösta från den 6 september och 
fram till valdagen.

vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet 
att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

vem får rösta?
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som 
senast på valdagen fyller 16 år. Du måste också vara 
kyrkobokförd i en församling i Sverige.

vad röstar jag på?
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och  
kandidater i tre val:
Val till kyrkofullmäktige - använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige - använder rosa valsedlar 
Val till kyrkomötet - använder gula valsedlar 

Du kan rösta på upp till tre kandida-
ter genom att kryssa i deras namn 
på valsedeln. Dina kryss ökar 
deras möjlighet att bli valda. 

i denna broschyr hittar du: • information om hur och var du röstar • presentation av nomineringsgrupperna
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NÄR KAN 
JAG RÖSTA?
Valet äger rum söndagen 

den 19 september. Du kan 
förtidsrösta från och med 

den 6 september.
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röstkort
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till 
folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort 
senast den 1 september 2021.

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdi-
strikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta 
i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt 
adress och öppettider för förtidsröstning. 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. 
Röstkortet används för att skicka din röst till din vallo-
kal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till 
vallokalen, men det underlättar för att enkelt kontroll-
era att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med 
dig legitimation.

Har du tappat bort ditt röstkort kan du själv beställa ett 
nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval eller vända dig till en 
församlings- eller 
pastorsexpedition 
för att få ett nytt 
utskrivet. Beställer 

du via webb/telefon skickas röstkortet till din folk-
bokföringsadress. Beställer du på plats behöver du ha 
med dig en ID-handling. Kontaktuppgifter till Snöstorps 
församling hittar du på baksidan. 

vallokal
På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du 
kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Val- 
lokalerna har bara öppet på valdagen: söndagen den 19 
september. Du behöver ha med dig ID-handling och bör 
ha med dig ditt röstkort.

förtidsröstning
Över hela landet kan du förtidsrösta mellan den 6:e och 
19:e september. Förtidsröstning innebär att du röstar 
någon annanstans än i din vallokal. Alla röster som läggs 
i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även 
om röstningen sker på valdagen. Du behöver ha med dig 
ditt röstkort och ID-handling.

i denna broschyr hittar du: • information om hur och var du röstar • presentation av nomineringsgrupperna

NÄR KAN 
JAG RÖSTA?
Valet äger rum söndagen 

den 19 september. Du kan 
förtidsrösta från och med 

den 6 september.
rösta i din vallokal 
på valdagen

På valdagen 19 september röstar 
du i din vallokal. På röstkortet, som 
du får hem i brevlådan några veckor 
före valet, står det vilken som är din 
vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i 
den vallokal som du tillhör.

förtidsrösta

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din 
vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår 
fram till och med valdagen den 19 september. Alla röster som 
läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om 
röstningen sker på valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort 
och kunna bevisa att du är du. Röstkortet används för att skicka 
din röst till din vallokal, där den räknas.

brevrösta 
Om du inte själv kan ta dig till valloka-
len på valdagen, eller inte kan eller vill 
förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller 
också för dig som vistas utomlands. Du 
behöver vara folkbokförd i en församling 
i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. 
Det räcker alltså inte med att ”bara” vara 
medlem i Svenska kyrkan.

budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster 
i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och 
budröst (K4) antingen på valdagen i din vallokal, eller som 
förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under 
perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet 
att ta dig till vallokalen. Budet behöver ha med sig ID-handling. 
På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt 
valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena 
ska också ha intygat detta på kuvertet. 
Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

fyra sätt att rösta
i kyrkovalet

1. 2.

3. 4.

HÄR 
KOMMER DITT 

RÖSTKORT



1 Håkan Björklund, Vallås
2 Per Andersson, Fyllinge
3 Kaj Karlsson, Esmared
4 Gunnel Bertilsson, Snöstorp
5  Jonas Kennerö, Snöstorp
6  Erica Eriander, Vallås
7  Birgit Svensson, Eldsberga
8 Ann Möllerström, Håralt
9 Göran Göransson, Snöstorp 
10  Sten Nilsson, Snöstorp
11  Annika Svensson, Eldsberga
12  Hans Svensson, Simlångsdalen
13 Leif Sternheden, Snöstorp 
14  Linda Wennerholm, Snöstorp
15  Raad Aziz Ishac, Fyllinge
16  Karin Svedenman, Simlångsdalen
17 Håkan Wallin, Snöstorp
18 Bengt Svensson, Skedala 
19  Maria Gudmundsson, Eldsberga
20 Holger Andersson, Simlångsdalen 
21 Maria Törnqvist, Snöstorp
22 Cathrine Sjölin, Snöstorp
23 Lena Barood, Fyllinge  
24 Lillemor Schöön Hervén, Simlångsdalen 
25 Inger Bengtsson, Vallås
26 Lena Laurell, Brogård
27 Annette Johansson, Laxvik
28 Charlotte Nilsson, Fröböke
29 Marianne Löfgren, Vallås
30 Malin Marklund W, Eldsberga
31 Bo Carlsson, Simlångsdalen
32 Barbro Andersson, Eldsberga
33 Anita Nimhed, Laxvik
34 Stig Göran Andersson, Tönnersjö 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Snöstorps församlings kyrkliga väl

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
kandiderar nr 8, 9 och 13 från listan ovan.

TILL KYRKOMÖTET
kandiderar nr 8 och 9 från listan ovan.

KONTAKTPERSON
Göran Göransson, 070-171 96 90
goran.goransson@svenskakyrkan.se

På bilden från vänster: Göran Göransson, Håkan Björklund, Gunnel Bertilsson, Jonas Kennerö, Kaj Karlsson, Per Andersson

Öppen och fördomsfri folkkyrka

Vår vision är – en levande, öppen, demokratisk och jämställd kyrka. 
Vi vill skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där mänskliga 
rättigheter värnas. Vi vill att alla ska känna ett stöd från kyrkan ge-
nom hela livet och få bekänna sin kristna tro. Alla som tillhör kyrkan 
har möjligheter och ska uppmuntras att påverka det arbete som 
förtroendevalda, ideella och anställda tillsammans svarar för.
Gudstjänsterna. Söndagens gudstjänst är en viktig plats där alla kan 
mötas och det är därför viktigt att den ständigt förnyas och utvecklas. 
I förnyelsen ingår att pröva nya gudstjänsttider och – former.
Barn och unga. Barn och ungas idéer ska få ta mer plats i församling-
ens verksamhet. Vi vill satsa på barns anslutning till kyrkan. Genom 
dopet och fortsatta satsningar fram till konfirmationen. Vi vill även 
satsa på konfirmanderna.  Vi vill också lyfta fram Svenska Kyrkans 
Unga och vill på olika sätt bjuda in våra ungdomar i beslutande organ.
Prioritera kyrkomusiken. För många som inte besöker kyrkan utgör 
kyrkans musikverksamhet en väsentlig kontaktyta. Vi tror att kyr-
komusiken är en betydelsefull väg in till kyrkans övriga verksamhet. 
Körernas medverkan har stor betydelse för kyrkans verksamhet. Vi 
tror på att ett varierat musikutbud i kyrkan är viktigt för att nå olika 
kyrkomedlemmar.
Vår stora församling. Det är viktigt att vi på olika sätt stöttar och 
uppmuntrar lokala initiativ för att utveckla kyrkans verksamhet. Det 
är avgörande för vår framtid att vi lyckas engagera de lokala frivil-
ligarbetarna. Våra sockenråd/distriktsråd är viktiga kanaler för att 
tillvarata lokala synpunkter.
Förstärkt frivilligarbete. Frivilliga insatser är nödvändiga för att kyrkan 
ska behålla eller utveckla sin verksamhet. Resurser måste avsättas för 
utbildning och handledning för frivilligarbetare. Det är viktigt att det 
finns förtroendevalda i olika åldrar och med olika bakgrund. Frivilliga 
arbetsinsatser måste uppmuntras på olika sätt.
Kyrkans sociala ansvar/diakoni. Kyrkan ska ta ett socialt ansvar genom 
att finnas till för människor i svåra situationer. Vi tror att kyrkans 
gemenskap kan ha stor betydelse för många äldre som idag lever en-
samma. Vi tror också att många unga familjer behöver kyrkans stöd.
Kulturhistoriska arvet. Kyrkobyggnaderna är viktiga som bärare av vår 
kultur och tradition. Vi vill sträva efter att kyrkorna hålls öppna så 
mycket som möjligt.

Nomineringsgruppen ansvarar för allt innehåll på denna sida

Snöstorps församlings  

KYRKLIGA VÄL
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1 Eva-Lena Jakobsson, Snöstorp
2 Fredrik Andersson, Esmared
3 Anna-Greta Bengtsson, Brogård
4 Tommy Gustafsson, Gullbranna
5 Maj-Inger Sunesson, Snöstorp
6 Folke Alfredsson, Gullbranna
7 Ana-Valeria Mermege, Fyllinge
8 Pierre Ericsson, Fyllinge
9  Sirpa Kutti, Vallås
10 Philip Svensson, Brogård
11 Diana Larsson, Vallås

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Socialdemokraterna

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
kandiderar nr 1 från listan ovan.

TILL KYRKOMÖTET
-

KONTAKTPERSON
Tommy Gustafsson, 0735-03 48 42 
tomgu49@gmail.com 

På bilden från vänster: Anna-Greta Bengtsson, Eva-Lena Jakobsson, Tommy Gustafsson, Fredrik Andersson, Ana-Valeria Mermege,  
Folke Alfredsson, Maj-Inger Sunesson, Sirpa Kutti, Diana Larsson 

En socialdemokratisk folkkyrka för alla

När oron och otryggheten breder ut sig i vårt samhälle och sam-
hörighet liksom själavård efterfrågas utgör diakonin en mycket 
viktig del.

Samtalsstöd liksom uppsökande verksamhet är lika viktigt för 
såväl unga som för äldre. Diakonin bidrager till att dessa stödåt-
gärder finns till för oss alla.
Vi vill att vår kyrka skall vara en folkkyrka och att det skall kän-
nas lika naturligt som självklart att träffas för en stunds eftertan-
ke och själavård.
Vår folkkyrka välkomnar alla människor i vår församling där 
varken kön, sexuell läggning eller religion spelar någon roll.

Pandemin har påverkat oss alla på många olika vis och ett tydligt 
exempel är hur den sociala ensamheten ökat dramatiskt och 
även framkallat psykisk ohälsa. Vi vill därför att vår folkkyrka 
skall vara en samlande kraft där vi tillsammans hjälper och 
stöttar varandra. Ensam är inte stark och här prövas solidari-
teten när du kan vara det stöd som  behövs i gemenskapen. En 
fikastund och ett lättsamt umgänge är ofta den bästa medicinen. 
Kom till våra gemensamma träffar där du möter en medmännis-
ka för en stund till eftertanke.

Nomineringsgruppen ansvarar för allt innehåll på denna sida
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1 Ulf Holmgren

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
-

TILL KYRKOMÖTET
-

WEB
www.sd.se

FACEBOOK
facebook.com/sverigedemokraterna

KONTAKTPERSON
Ulf Holmgren 072-3246886 
ulf.holmgren@sd.se

På bilden: Ulf Holmgren

Tro och tradition

Sverigedemokraterna betraktar Svenska kyrkans förvaltning 
och utveckling som en angelägenhet för alla svenskar. Troende 
såväl som icke troende. I århundraden har kyrkan i såväl glädje 
som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. 

Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade 
med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som 
Svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet  
och den betydelse som den fortfarande har för förvaltandet av 
vårt gemensamma kulturarv, som arbetsgivare och som  
social och ekonomisk kraft, kan och bör den inte jämställas med 
något annat religiöst samfund i vårt land. Dessa förhållanden är 
grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engage-
mang. Sverigedemokraterna är i grunden ett ickekonfessionellt 
parti och öppet för alla som delar partiets värderingar, oavsett 
religiöst åskådning. Inom ramen för kyrkopolitiken och Svenska 
kyrkans beslutande organ arbetar vi för att stärka kyrkan och 
kristendomens ställning i det svenska samhället. Vi vill inte se en 
kyrka som sviker sina traditioner och tonar ned sin kristna iden-
titet. Vi vill inte se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning 
av normer och traditionella gemenskaper. Vår version är i stället 
en bred och offensiv folkkyrka där den kristna identiteten är 
stark, där kärleken till det egna landet har en naturlig plats vid 
sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar 
sin roll som kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, nordiskt 
och västerländskt kulturarv. En kyrka som utan att ge avkall på 
sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till 
samhället. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

Nomineringsgruppen ansvarar för allt innehåll på denna sida
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Vilken väg vill du att  
Svenska kyrkan ska gå?
Livet består av många val. Varje dag ställs 
vi inför situationer där vi måste välja. 
Många gånger är det enkelt. Men ibland 
tar det på energi och krafter att fundera ut 
vilket som är bäst. Bäst för mig eller bäst 
för någon annan? 

Demokratiska val är viktiga att delta i. Vi kan vara 
med att påverka och bygga den gemenskap som vi 
lever i. När vi nu står inför ett kyrkoval har du möj-
lighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras och 
vilka värdegrunder som verksamheten i framtiden 
ska bygga på. Och jag vill uppmana dig att göra det.
Församlingens grundläggande uppgift är beslutad av 
kyrkomötet och finns i kyrkoordningen. Vi ska: Fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission.
Utifrån dessa områden arbetar sedan förtroende- 
valda på riksnivå, på stiftsnivå och i församlingarna. 
Med lokala kunskaper och ögon ange på vilket sätt 
vi som församling ska jobba och utvecklas lokalt i 
Snöstorp, sätta ramarna och de ekonomiska förut-
sättningarna. Sedan är det mitt uppdrag som kyrko- 
herde att konkretisera tillsammans med anställda 
och ideella medarbetare. 

Snöstorps församling arbetar med att sätta människan 
i fokus. Det är viktigt att de som vi möter känner 
sig sedda. Jesus såg människor, i många fall de som 
ingen annan såg. För mig är det ett viktigt uppdrag, 
det handlar om att vara tydlig med människovärdet 
och att vi gör det i Jesu efterföljd, att vi gör det vi kan 
för att försöka leva i Jesu fotspår.  Oavsett vem du 
är, vad du heter eller varifrån du kommer så har du 
en plats i Guds församling.
Uppdraget har vi tillsammans.

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem.” Matt 7:12

Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
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HÄR FINNS 
DIN VALLOKAL 
SÖNDAG 19 SEPTEMBER
På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör. 

Vill du förtidsrösta?
SNÖSTORPS FÖRSAMLINGSGÅRD Prästvägen 74 
Mån-lör  6-18/9 klockan 10-12 
Ons 8/9 + tors 16/9  även klockan 17-20

HALLARNA Stenalyckan 
Tors 16/9 klockan  16-20 
Lör 18/9 klockan 12-15

Valinformationen är utgiven av Snöstorps församling 2021
Ordförande i valnämnden: Göran Göransson
Distribueras som samhällsinformation till hushållen i församlingen.
Tryck: Printografen Halmstad

Telefon +46 (35) 17 97 00
E-post: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/snostorp

Valdistrikt 
BREARED 3 
Breareds församlingshem
19/9 kl 9-11 + 16-20 

Valdistrikt 
VALLÅS 2 
Vallåskyrkan 
19/9 kl 10.30-12.30 + 16-20

Valdistrikt 
SNÖSTORP 1 
Snöstorps förs. gård 
19/9 kl 10-13 + 16-20 

Valdistrikt 
ELDSBERGABYGDEN 4 
Eldsberga församlingshem  
19/9 kl 11-13 + 16-20

OBS!  
Förtidsröstning  
är öppen för alla  

tillhöriga, oberoende 
av folkbokförings- 

adress.

Röstningslokal 
MARIAKYRKAN  
Fyllinge 
19/9 kl 11-13 + 16-18

Röstningslokal 
TRÖNNINGE  
Trönninge församlingshem 
19/9 kl 11-13 + 16-18

Röstningslokal 
TÖNNERSJÖ 
Tönnersjö kyrka 
19/9 kl 15-17

Röstningslokal 
HALLARNA 
19/9 kl 12-15

På valdagden finns möjlighet att rösta i fyra röstningslokaler 
oberoende av din folkbokföringsadress
snöstorps församlingsgård klockan 10-13 + 16-20
hallarna klockan 12-15
trönninge församlingshem klockan 11-13 + 16-18 
tönnersjö kyrka klockan 15-17


