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Välj det livgivande!
Lövsångaren är en märklig liten fågel. Den är inte ovanlig i Sverige men den 
är ovanligt fascinerande. Den väger lika mycket som två sockerbitar, bara 
sju gram, men ändå är den en världsmedborgare. När augusti kommer väcks 
en längtan i den lilla fågeln och den väljer att ge sig av. Som flyttfågel måste 
den välja var den skall bo för att kunna överleva. 
Så kommer det sig att den lilla lövsångaren ger sig ut på en resa som är 800 
mil lång. Och den flyger på 1 000 meters höjd. Det är imponerande. Löv-
sångaren kan också ställa om sitt ena öga så att den kan se på flera kilometers 
avstånd. Dessutom kan den höra infravågor. När den kommer till Medel- 
havets norra strand kan den därför uppfatta kusten mot den afrikanska  
kontinenten. Strax norr om Sahara, är det något i fågeln som uppmanar den 
att stanna och äta så att den fördubblar din vikt. Därefter flyger lövsångaren 
i 36 timmar utan att stanna. Den flyger över Sahara tills den kommer till 
trakten kring Angola och Kongo. Där slår den sig ner och stannar under 
vårt vinterhalvår för att sedan göra den långa resan tillbaka igen.

En människas uppväxt påminner om lövsångarens. Någon av oss har kanske 
valt att byta land för att följa sin längtan efter liv, andra har mindre dramatiska 
erfarenheter. Men alla måste vi göra stora och ibland svåra val som påverkar  
hela våra liv. Vi måste välja yrke, bostadsort, livspartner, utbildning och 
vad vi gör med vår tid. Och hur skall vi veta vad som är bäst, vad som är 
rätt väg att gå?

Redan Moses, som var ledare för Israels folk för cirka 3 500 år sedan, kämpade  
med denna fråga. Gud gav honom då en tumregel, lika enkel som genial. 
Gud uppmuntrade Moses att alltid välja det som på djupet var livgivande. 
Det som gav glädje och välsignelse för honom själv men också för andra. 
Moses skulle, likt lövsångare, följa sin längtan efter liv. 
Detta är ett förhållningssätt som håller att leva på; att i stort som i smått 
aktivt välja det som främjar ett gott liv. Inte bara för oss själva utan också 
för vår miljö och våra medmänniskor. 

Den 19 september är en viktig valdag i Svenska kyrkan. Då får vi som är 
medlemmar vara med och rösta på vilka som skall styra Svenska kyrkan de 
närmaste fyra åren. I den här tidningen kan du läsa mer om de partier som 
ställer upp i valet och vad de vill verka för. När du sedan går till valurnorna 
på valdagen önskar jag att du följer din längtan efter liv och lägger din röst 
på den nomineringsgrupp som du anser bäst förvaltar detta uppdrag.  
Eller som Gud sa till Moses: 

”Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att 
jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse 
och förbannelse. Du skall välja livet, så att du 

och dina efterkommande får leva.”
(5 Mos 30:19)
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Innehåll

Flaggning under West PrideSenaste nytt

Mellan den 27 september och 3 
oktober arrangeras West Pride 
i Göteborg.
Som vanligt flaggar pastoratet vid 
Kristinedalkyrkan under veckan.
Svenska kyrkan i Stenungsund vill 
uppmuntra till ett öppet och tole-
rant samhällsklimat som motver-
kar fördomar och diskriminering.
Genom att hissa regnbågsflaggan 
vill vi visa att vi står upp för ett 
jämlikt samhälle och en jämlik 
kyrka där alla människor är lika 
mycket värda och har samma 
rättigheter.

Kristinedalkyrkan fyller 50!
Under hösten kommer detta att uppmärksammas på olika sätt.
Kulmen blir en festmässa den 3:e advent. Håll utkik!

Det här numret av Klockrent är ett valnummer inför Kyrkovalet den 19 september.
På sidorna 8-11 finns information om när, var, hur du röstar och varför det över huvud taget 
är kyrkoval.
På sidorna 12-19 går det att läsa om de nomineringsgrupper som ställer upp i fullmäktigevalet 
här i Stenungsund så att du kan fatta ett informerat beslut om vem du vill rösta på.

Trevlig läsning så ses vi i vallokalen!

En hel del är fort- 
farande något flyt- 
ande vad gäller 
verksamheter, tider 
och datum i och 
med pandemin.

För den senaste, 
uppdaterade infor-
mationen; följ oss 
på sociala medier 
och håll koll på vår 
hemsida.



4 KLOCKRENT    NR 3 · 2021

SÖNDAG 29 AUGUSTI KL. 13.30 
SAMLING VID NORUMS KYRKA

Vi upplever skapelsens skönhet och låter våra tankar gå i hållbarhetens 
spår. Vi stannar upp inför några av Frälsarkransens pärlor och får med 
oss tankar kring miljö och klimat utifrån dem.

Vandring via Strandnorum och Eggestorp i lättgången terräng. Ta med 
bra skor, kläder efter väder och eget fika för en fikapaus under vägen!

Klockan 17.00 är vi tillbaka vid församlingshemmet i Norum för  
en enkel måltid i församlingshemmet (kostnad 30 kr) och därefter 
ekumenisk mässa i Norums kyrka kl. 18.00.

Pilgrimsvandring – Svenska kyrkan + Kopperskyrkan

Kontakt: Pia Josefsson, 0706-43 78 79 / Catarina Holmgren Martinsson, 0705-30 04 14

Höstterminen 2021
Ordinarie gudstjänstschema 
är tillbaka igen!

• Mässa/Gudstjänst kl. 11.00 i Ödsmål
• Mässa kl. 18.00 i Norum
• Mässa/Gudstjänst kl. 11.00/18.00  
 i Kristinedalkyrkan

Se hemsidan eller onsdagens 
ST-tidning för aktuella tider.

Verksamheterna drar igång igen!

Kompis, körer och Kaffe med hopp 
med mycket mera!

Se hemsidan för aktuella tider, dagar 
och vad du behöver anmäla dig till och 
vad det bara är att dyka upp på!

TRE HELDAGAR 24-26 SEPTEMBER
I ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM

Kursen leds av Inga-Lill Berglund och kostar 1 125 kr.
I priset ingår pannå, färg och fika.

Anmälan: Monica Norin Gillenius, monica.norin@gillenius.se

Ikonmålarkurs
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Konfirmation2021/2022
D u  ä r  i n t e  e n s a m  o m  a t t  f u n d e r a  ö v e r  l i v e t . K o n f i r m a t i o n  h a n d l a r  b l a n d  a n n a t  o m  a t t  d i s k u t e r a  s m å  o c h  s t o r a  f r å g o r t i l l s a m m a n s  m e d  a n d r a .  Ä r  d u  n y f i k e n  b å d e  p å  d i g  s j ä l v  o c h  d i n  o m g i v n i n g ? Vä l k o m m e n  t i l l  d i n  k o n f i r m a t i o n s t i d .

L ä s  m e r  h ä r !

30/8

Anmäl digsenast:

Anmäl dig genom att skicka iväg ett mejl till:
stenungsund.konfirmation@svenskakyrkan.se

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STENUNGSUND/KONFIRMATION 5
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Nio skäl till att vara medlem i Svenska kyrkan
Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap 
oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet 
eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa 
och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag. 
Är du medlem stödjer du all vår verksamhet, oavsett om du är en flitig besökare 
eller någon som aldrig går i kyrkan. För det vill vi säga ett stort tack. Här kan 
du läsa om ett axplock av den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver.

Tro & gudstjänst
Många längtar efter en personlig gudstro och att vara med i en gemenskap. Kyrkan ger ett rum för möten 
med Gud, möjlighet till eftertanke tro och engagemang. Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i 
livets alla faser och situationer. Oavsett om du har en tro eller ej är du alltid välkommen till kyrkan. I Ste-
nungsund firas det inte bara gudstjänst i kyrkorna utan även på de äldreboenden som finns i pastoratet.

Diakoni & socialt arbete
Kyrkan stöttar dem som är mest utsatta i samhället och utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda 
oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning eller härkomst. Det finns både diakoner, präster och 
samtalsterapeuter som kan ge stöd och råd. Det anordnas en uppsjö av träffar varje dag runt om i landet, 
det är luncher, pensionärsträffar, språkcaféer och mycket annat. I Stenungsund finns även Pelikanen där 
barn som har det svårt hemma kan finna en fristad. Pelikanen erbjuder även föräldrar som går igenom 
eller har gått igenom skilsmässa en neutral plats där barnens behov sätts i fokus.

Barn & ungdomar
Svenska kyrkan försöker alltid att sätta barn och ungdomar i främsta rummet. Det finns en särskild omsorg 
om barn och ungdomar, för deras växande som människor och för att ge dem trygghet.
Över 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som barnkörer, 
kompisgrupper och söndagsskolor. Därutöver konfirmeras nästan 50 000 ungdomar om året. Varje år görs över 
2 miljoner besök i den öppna verksamheten, som öppen förskola, skolbesök i kyrkan och ungdomsgrupper.

Kyrkliga handlingar
Människan har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I kyrkan finns en lång erfarenhet av 
att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar tillfälle att brottas med de stora frågorna i livet, att 
manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl av en nära anhörig eller vän.

Medlem i Svenska kyrkan blir man genom dopet, eller i avvaktan av dop. Tidigare blev de som föddes 
i Sverige automatiskt medlem i kyrkan. Så är det alltså inte längre. Att döpa sig är inte reserverat för små 
barn utan är något man kan göra när som helst i livet.  Om ett par vill gifta sig i kyrkan är gudstjänsten 
helt kostnadsfri om den ena parten är medlem. Alla medborgare betalar en begravningsavgift genom 
skattesedeln och har därigenom rätt till en gravplats och en ceremonilokal. Den som är medlem i kyrkan 
har rätt till en begravningsgudstjänst med präst och kantor.
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Musik
Svenska kyrkan är Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter. Fler än 100 000 människor, 
gamla och unga, sjunger i kör över hela landet och bidrar till fantastiska gudstjänster. Kyrkorna runt om i lan-
det är även utmärkta platser att se konserter med både kända och okända artister, ofta helt gratis. 
I Stenungsund finns flera olika körer med olika inriktningar för både stora och små och alla där emellan.

Krishantering & själavård
När tillvaron rämnar finns kyrkans professionella personal till hands. Svenska kyrkan har gedigen erfarenhet 
och ingår i kommunens krisgrupp. Vid olyckor och katastrofer ställer kyrkan alltid upp och erbjuder trygghet. 
Kyrkans möjlighet att hjälpa sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Till exempel var Svenska kyrkan 
på plats i Thailand efter tsunamikatastrofen 2004. Vid personliga kriser finns präster och diakoner att tala 
med. De har tystnadsplikt och kan genom samtal öppna upp vägar för att gå vidare.

Tradition & kultur
Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. Det finns cirka 3 400 kyrko-
byggnader runt om i landet och de berättar alla något vår gemensamma historia. De är kulturbyggnader 
som är värdefulla att bevara och göra tillgängliga för alla människor. Tillsammans skapar församlingen 
den kultur och tradition som genomsyrar samhället och lämnas vidare till senare generationer. 

Solidaritet & Svenska kyrkans internationella arbete 
Svenska kyrkan arbetar för en rättvisare och en mer generös värld. Inte bara genom det diakonala arbete 
som sker lokalt i församlingarna utan även runt om i världen. Kyrkan är en av de största biståndsgivarna i 
landet och har ett stort engagemang i fattiga och krigshärjade länder genom Svenska kyrkans internationella 
arbete. Arbetet innefattar snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och ett långtgående samarbete med 
andra kyrkor runt om i världen. Arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck utförs i en 
världsvid kristen gemenskap och med respekt för varje människas värde. Detta är du som medlem en del av.

Svenska kyrkan i utlandet
På närmare 50 platser runt om i världen finns Svenska kyrkan i utlandet, SKUT. Det är precis som hemma 
fast borta. Här kan emigrerade svenskar hitta gemenskap och nya vänner eller turistande svenskar få stöd 
och hjälp om något har gått snett på semestern. Fler väljer även att 
till exempel gifta sig i utlandskyrkan.

KYRKOAVGIFTEN SKAPAR MÖJLIGHETER
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas 
av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. 
En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag 
att främja och stödja den lokala nivån.

DIN KYRKOAVGIFT STYRS AV INKOMST OCH VAR DU BOR
Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. 
Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2021 är 1,21 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. 
Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. Den 
totala intäkten från kyrkoavgiften 2021 uppgår till 14,6 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 
60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.



8 KLOCKRENT    NR 3 · 2021

Vikt av att rösta

8 KLOCKRENT    NR 3 · 2021

Om du är medlem i Svenska kyrkan har du tillsammans 
med 5,7 miljoner andra en del i en tusenårig andlig 
tradition i vårt land. Som medlem stödjer du kyrkans 
kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Svenska kyrkan finns överallt i landet. Oavsett vem du är och hur din 
tro ser ut, erbjuder Svenska kyrkan sammanhang där vi kan träffa var-
andra och tillsammans få möta Gud - en Gud som befriar och bär. Detta 
sker genom gudstjänster, samtal, undervisning, diakoni - socialt arbete,  
musik, verksamheter för barn och unga, med mera.
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors 
engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom 
hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta be-
slut på hela gemenskapens vägnar. Den som är medlem i Svenska kyrkan 
och har fyllt 16 år på valdagen har i kyrkovalet möjlighet att påverka hur 
församlingen ska fullgöra sina grundläggande uppgifter och hur stiften 
och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Den breda delaktig-
heten i kyrkans styrelse har sin grund i en kristen människosyn och alla 
medlemmars gemensamma ansvar för kyrkans angelägenheter.  

Genom att rösta ger du uttryck för din samhörighet med kyrkan, oavsett 
vem du är eller hur din tro ser ut!

TILLSAMMANS GÖR VI KYRKOVALET!
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Rösta på valdagen eller förtidsrösta

Rösta på valdagen, 19 september
På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan inte rösta i en val-
lokal som du inte tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag  
den 19 september. Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med 
dig ditt röstkort.

Förtidsrösta, 6-19 september
Över hela landet kan du förtidsrösta 6-19 september. 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.

Förtidsrösta kan du göra var som helst i landet.
Lokaler och öppettider hittar du på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Brevrösta
Om du inte själv kan ta dig till vallokalen 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.

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket 
som du kan få tag på via pastorsexpeditionen.

Ombudsröstning
Man kan även rösta via ett ombud. 
Mer information om hur detta går till finns på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Se öppettider för 
förtidsröstningen 
på nästa sida!

Röstkort
Alla röstberättigade får ett röstkort hemskickat senast den  
1 september. 
Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet 
används för att skicka din röst till din vallokal. 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 kontrollera att du är i rätt  
vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation.
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Här kan du förtidsrösta

Församlingsexpeditionen, Kristinedalkyrkan: 
Mån  6/9 09.00 - 12.00
Tis  7/9 09.00 - 12.00, 17.00 - 20.00
Ons  8/9 09.00 - 12.00
Tor  9/9 09.00 - 12.00
Fre  10/9 09.00 - 12.00
Lör 11/9 09.00 - 12.00

Mån  13/9 09.00 - 12.00
Tis  14/9 09.00 - 12.00, 17.00 - 20.00
Ons  15/9 09.00 - 12.00
Tor  16/9 09.00 - 12.00
Fre  17/9 09.00 - 12.00
Lör  18/9 09.00 - 12.00

Kulturhuset Fregatten:
Mån  6/9 11.00 - 17.00
Tis  7/9 11.00 - 17.00
Ons  8/9  11.00 - 17.00
Tor  9/9  11.00 - 20.00
Fre  10/9 11.00 - 17.00
Lör  11/9  11.00 - 14.00

Mån  13/9  11.00 - 17.00
Tis  14/9  11.00 - 17.00
Ons  15/9  11.00 - 17.00
Tor  16/9  11.00 - 20.00
Fre  17/9  11.00 - 17.00
Lör  18/9  11.00 - 14.00
Sön  19/9  11.00 - 17.00

Öppettider vallokaler, valdagen
Kom ihåg att du bara kan rösta i den lokal som 
finns angiven på ditt röstkort på valdagen.

Du kan fortfarande förtidsrösta i Kristinedal- 
kyrkan och på Fregatten på valdagen.

Valdistrikt Ödsmål 
Ödsmåls församlingshem
kl. 09.00-11.00, 12.30-15.00, 18.00-20.00 
(Gudstjänst i kyrkan kl. 11.00) 

Valdistrikt Norum 1 
Kristinedalkyrkan, församlingssalen
kl. 09.00-11.00, 12.30-20.00 
(Gudstjänst i kyrkan kl. 11.00) 

Valdistrikt Norum 2 
Norums församlingshem
kl. 09.00-17.00, 18.00-20.00 
(Gudstjänst i kyrkan kl. 18.00) 

Öppettider för förtidsröstning samt röstning på valdagen
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Tre olika val

I kyrkovalet kan du rösta i tre val: kyrkofullmäktige, 
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst på- 
verkar vilka som ska styra Svenska kyrkan lokalt, 
regionalt och nationellt.

1. Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat 
(vita valsedlar). Kyrkofullmäktige har tillsammans 
med kyrkoherden det övergripande ansvaret för 
pastoratets ekonomi och förvaltning. De utser 
också ett kyrkoråd för pastoratet som tar upp 
frågor om verksamheten som bedrivs och vilka 
mål man ska arbeta för.

2. Val till stiftsfullmäktige, Göteborgs stift (rosa 
valsedlar). Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande 
organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja för-
samlingarna i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom olika områden. 

3. Val till kyrkomötet (gula valsedlar). Kyrkomötet 
är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 
251 ledamöter. Det beslutar om hela Svenska 
kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

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

Mer information om hur du röstar finns på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vilka kan man rösta på?
I det lokala valet till kyrkofull-
mäktige i Stenungsund finns 
fyra alternativ: 
•  Arbetarepartiet
 Socialdemokraterna
• Politiskt obundna
 i Svenska kyrkan (POSK)
•  Sverigedemokraterna
•  Öppen kyrka
 - en kyrka för alla (ÖKA)

De fyra lokala nominerings-
grupperna presenteras i detta 
nummer av Klockrent!

I val till kyrkomötet och stifts-
fullmäktige finns 13 olika 
nomineringsgrupper:
•  Alternativ för Sverige
•  Arbetarepartiet
 Socialdemokraterna
•  Borgerligt alternativ
•  Centerpartiet
•  Fria liberaler i Svenska kyrkan
•  FRIMODIG KYRKA
•  Himmel och Jord
•  Kristdemokrater i 
 Svenska kyrkan
• Miljöpartister i 
 Svenska kyrkan
• Partipolitiskt obundna
 i Svenska kyrkan (POSK)
•  Sverigedemokraterna
•  Vänstern i Svenska kyrkan
•  ÖPPEN KYRKA
 - en kyrka för alla (ÖKA)

Länkar till respektive grupps 
hemsida och listor på kandida-
terna för respektive grupp kan 
du se på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Presentation:
Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat

Socialdemokraterna vill:
• att Svenska kyrkan i Stenungsund ska vara en 
öppen och välkomnande folkkyrka. 

• att kyrkan står upp för alla människors lika värde.

• att verksamheten alltid ska organiseras och 
genomföras på ett sätt och med metoder som 
öppnar dörrar och inte stänger ute.

• att all barnverksamhet skall vara avgiftsfri.

• att konfirmationen skall vara helt gratis.

• att informationen om dop, konfirmation, vigslar 
och begravningar ska vara lättillgänglig.

• att kyrkan ska vara relevant både i tradition 
och förnyelse.

• att den ideella musikverksamheten ska stimu-
leras och uppmuntras.

• att kyrkan ska välkomna externa kulturarrangörer.

• att våra kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och 
vara öppna.

• att all verksamhet skall ha ett inkluderande 
perspektiv.

Den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga 
verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala 
verksamheten startades i hög utsträckning av 
kyrkan.

Numera är kyrkan en pådrivande kraft för att 
kristna värderingar skall påverka samhället och 
dess institutioner.

Dessa verksamheter och värderingar är grunden 
och kärnvärden för den socialdemokratiska poli-
tiken sedan seklets början. 

Varför behövs förtroendevalda i kyrkan?  

Annika Josefson
Förtroendevalda behövs för att tillsammans med övriga ideella 
medarbetare och anställd personal arbeta för att få en väl
fungerande kyrklig verksamhet.
Tillsammans med våra olika erfarenheter och kunskap kan vi möta framtiden och göra en bra kyrka och 
verksamhet ännu bättre.
Förtroendevalda är församlingens röst - genom det demokratiska valet så representerar vi alla i den.
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Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Annika Josefson
E-post: annika.josefson@gmail.com

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ARBETAREPARTIET
- Socialdemokraterna

 1.  Siv Blickhammar 
 2.  Robert Aronsson 
 3.  Annika Josefson 
 4.  John Rundberg 
 5.  Irene Sjödin 
 6.  Mona Karlsson 
 7.  Helena Hoff 
 8.  Berith Svensson 
 9.  Agneta Lörnell Lundgren 
 10.  Ronnie Hjälm 
 11.  Therese Olofsson

Varför är de viktigt att rösta i kyrkovalet?

John Rundberg
Genom att rösta kan man visa på, vilken sorts kyrka 
man vill ha! 
En röst på oss ger t.ex. våra förtroendevalda möjligheten att fortsätta
arbeta för en modern öppen och tillåtande avgiftsfri kyrkoverksamhet för alla.

Vilken är den viktigaste frågan 
i kyrkovalet för er?
– Att arbeta för en öppen och samhälls-
engagerad folkkyrka.

Vilken del av Svenska kyrkan i 
Stenungsunds arbete anser ni 
bör prioriteras?
– Barn- och ungdomsverksamheten ska 
prioriteras.

Vilken roll ska Svenska kyrkan i 
Stenungsund ha i samhället?
– Kyrkan ska samarbeta med övriga  
aktörer i samhället både kommunala och 
ideella  för att främja människors väl- 
befinnande på olika plan.
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Presentation:
POSK - Partipolitiskt 
obundna i Svenska kyrkan
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat

Kyrkoval - gör din röst hörd!

POSK vill lokalt arbeta för:
• En trygg miljö för ungdomar och äldre.

• Diakonalt arbete med Pelikanen, språkcafé, skolor
fritidsgårdar, arbetsplatser och äldreboende.

• En levande gemenskap för alla åldrar i guds- 
tjänsten och övrig verksamhet.

• Musik som berikar gudstjänsten och körverk-
samhet för alla åldrar.

• Engagemang såsom julspel, påskvandringar och 
pilgrimsvandringar.

• Bättre möjligheter till gudstjänstfirande under 
sommaren.

• Ekumeniskt samarbete med andra kristna samfund.

• Synliggöra bättre vad vi får för kyrkoskatten.

• Stöd för secondhand-butiken ”Hos Marta och Maria”

För POSK är det självklart att alla skall mötas med 
respekt och vara välkomna i Svenska kyrkan.

POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan kan 
rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan och 
anser att det beslut som fattats av Kyrkomötet 
skall stå fast. Det innebär att samkönade par har 
rätt att vigas av präst i Svenska kyrkan, samtidigt 
som ingen enskild präst har skyldighet att förrätta 
vigsel mellan samkönade par.

POSK anser att Svenska kyrkan i utlandet är en  
naturlig och viktig del av Svenska kyrkan.

POSK vill att kyrkan skall tala tydligt om miljö- 
konsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av 
jordens resurser.
Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och kon-
sumera varor och tjänster som produceras i en 
god arbetsmiljö som gynnar en hållbar utveckling 
i samklang med hela skapelsen.

Läs mer på hemsidan www.posk.se.

Varför behövs förtroendevalda i kyrkan? 

Ulf Brändén
De förtroendevalda är ledningen i kyrkan, tillsammans 
med kyrkoherden.
Förtroendevalda skall ha ett ”stort öra” till medlemmar och anställda
samt se till att uppsatta mål uppfylls.
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Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Östen Nihlén
E-post: osten.nihlen@gmail.com

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

POSK - Partipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan

 1.  Östen Nihlén, ingenjör
 2.  Ulf Brändén, tekniker
 3.  Christina Grimpe, säljare
 4.  Robert Etander, ventilationstekniker
 5.  Eva Ljungström , civilingenjör
 6.  Katarina Etander, bilskadeadministratör
 7.  Catarina Albertson, IT-support
 8.  Gunnar Ljungström, pensionär
 9.  Sonja Karlsson, konstnär
 10.  Irene Nilsson, pensionär
 11.  Gunvor Karlsson, pensionär

Varför är de viktigt att rösta i kyrkovalet?

Östen Nihlén
Därför att demokratin fungerar bara om den används.
Svenska kyrkan berör fler än man tror och spelar en viktig roll i 
människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen.
För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar och för att stötta dem
som tar på sig uppgiften att vara med och styra.

Vilken är den viktigaste frågan 
i kyrkovalet för er?
– Svenska kyrkan skall vara en gemenskap 
som speglar Guds vilja i gudstjänst och sam-
hälle och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Vilken del av Svenska kyrkan i 
Stenungsunds arbete anser ni 
bör prioriteras?
– Diakonin - Kyrkan skall vara tillgänglig 
för alla åldrar.

Vilken roll ska Svenska kyrkan i 
Stenungsund ha i samhället?
– Föra ut bibelns budskap.
Våga stå upp för de svaga.
Vara en brobyggare mellan människor.
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Presentation:
Sverigedemokraterna
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat

Kyrkoval - gör din röst hörd!

Varför behövs förtroendevalda i kyrkan? 

Alexandra Odelsheim 
Förtroendevalda i kyrkan från politiska partier kan kännas
konstigt eftersom stat och kyrka numera är separerade från
varandra. Däremot så är alltjämt kyrkans utveckling styrd av
ideologiska krafter där Socialistiska och liberala krafter gjort kyrkan oigenkännlig.
Sverigedemokraterna engagerar sig för de troende medlemmarnas skull och vilar "politiken" i kyrkan på 
teologisk grund.

I ett läge där Svenska kyrkan är skild från staten 
och i mångas mening ett trossamfund bland  
andra kan man fråga sig varför ett riksdags-
parti som Sverigedemokraterna engagerar sig i  
kyrkovalet, särskilt i en tid då flera andra partier 
valt att dra sig ur.

Emellanåt framförs att ingen partipolitik hör 
hemma i Svenska kyrkan idag, utan att den ska 
styras av teologer.
Kritiken är berättigad och frågan relevant. För-
klaringen och bakgrunden till vårt engagemang 
är samtidigt enkel och rak. Efter decennier av 
socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan 
har Svenska kyrkan i alltför hög grad, alltför 
ofta, utvecklats till en politiskt vänsterliberal  
opinionsbildare där teologi och respekt för  
klassiskt kristen tro fått stryka på foten till för-
mån för socialistiska och liberala allmän etiska 
och politiska ställningstaganden.

Svenska kyrkan står i en identitetskris och förlorar 
medlemmar i aldrig skådad skala. Förhållandet till
religionsdialog och islam, en vänsterliberal slag- 
sida i uttalanden och remissvar till regeringen, 
samt en övergripande kommunikation från delar 
av Svenska kyrkan har samlat skapat ett främ-
lingskap mellan många medlemmar och kyrkans 
organisation. Ett avstånd mellan vad man för-
väntar sig kyrkan att vara och göra, och vad 
kyrkan de facto gör.
Numera lämnar människor kyrkan inte bara på 
grund av att man inte anser sig religiös, eller inte 
har råd med kyrkoavgiften, utan också för att 
man anser Svenska kyrkan själv vara otydlig i sin
kristna identitet.

Läs gärna mer på sd.se/kyrkoval
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 1.  Christina Svensson, undersköterska
 2.  Alexandra Odelsheim, undersköterska
 3.  Hans Häggqvist, pensionär

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

SVERIGEDEMOKRATERNA  

Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Christina Svensson
E-post: christina.svensson@sd.se

Varför är de viktigt att rösta i kyrkovalet? 

Christina Svensson 
Man ska rösta i kyrkovalet precis av samma anledning
man röstar i andra val. Man får en chans att påverka hur
utvecklingen ska ske.

Vilken är den viktigaste frågan 
i kyrkovalet för er?
– Svenska kyrkan behöver återta en tydlig 
kristen identitet med fokus och prioritet på 
de fyra grundstenarna, gudstjänst, under-
visning, mission och diakoni. Vi vill åter-
skapa en kyrka som åter betonar värden 
som tro, tradition, trygghet och kontinuitet 
och som kan vara en fast punkt i ett samhälle 
som blir allt mer ytligt och osäkert.

Vilken del av Svenska kyrkan i 
Stenungsunds arbete anser ni 
bör prioriteras?
– Allt arbete Svenska kyrkan gör är viktigt 
och det är svårt att bara välja en del men 
samtalsmottagningen är en del som vi anser 
är viktig.

Vilken roll ska Svenska kyrkan i 
Stenungsund ha i samhället?
– Den lokala församlingen behöver bli mer 
aktiv i rollen att förmedla värdet i kristna  
helger och traditioner till kommande ge-
nerationer, av goda tidlösa värderingar,  
undervisning, kultur och en levande sam-
hällsgemenskap.
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Presentation:
Öppen kyrka
– en kyrka för alla (ÖKA)
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat
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Varför behövs förtroendevalda i kyrkan? 

Fredrik Gustafsson
Det är viktigt att församlingsmedlemmarna blir representerade.
De förtroendevalda ska vara församlingens röst. 
Jag engagerar mig kyrkopolitiskt för att jag tycker att kyrkan är 
viktig för lokalsamhället. Jag vill att kyrkan ska vara en del i samhället och att människor ska kunna få 
en del av den kyrkliga gemenskapen.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla, bildades under 
våren 2001 i Göteborgs stift. Starten var ett svar 
på väljarnas önskan om ett tydligt, allmänpolitiskt 
obundet alternativ, som fullt ut stödde Svenska 
kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde 
till prästämbetet.
Jämlikhet är fortfarande centralt i ÖKA och sam-
tidigt har fler frågor lagts till i vårt idéprogram. 
www.oppenkyrka.se/ideprogram/ Läs det! 
På riktigt - LÄS DET!
Det är tydligt, konkret och relevant för vår tid med 
stort hopp för framtiden!
 
Vi engagerar oss i ÖKA för att det är viktigt att 
fortsätta arbetet för allas lika värde. Vi har kommit 
långt i Stenungsund på 20 år men kan nå ännu längre. 
 
För oss är det viktigt att kyrkan har ett ett evig-
hetsperspektiv. Kyrkan har ett unikt förtroende- 
kapital och historik och med rätt val nu är vi 
relevanta både på en söndag och en onsdag, i glädje 
och sorg genom livets alla faser i många hundra år.
Genom Jesus har vi nämligen både hopp och för- 
låtelse även om omvärlden är annorlunda!
 

Eftersom mycket av vår verksamhet bygger på att 
vi träffas har pandemin varit väldigt påfrestande. 
Vi är glada för de digitala initiativ våra medarbetare 
tagit! Detta är bra exempel på hur kyrkan kan och 
behöver anpassa sig. Vi längtar givetvis till att vi 
kan träffas som innan och hoppas att situationen 
normaliseras snart.

Kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka.
Vi behöver nya sätt för ideella att kunna engagera 
sig utifrån sina egna villkor och förutsättningar. 
Kyrkan ska erbjuda meningsfull sysselsättning för 
alla som så önskar.
ÖKA vill att Kärlek och Respekt är grunden för  
kyrkan. Vi har sett vad moraliserande och tro på  
tolkningsföreträde kan orsaka i form av skada både 
på individnivå, kyrkan i stort och vår värld.
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Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Fredrik Gustafsson
E-post: fredrik.w.gustafsson@gmail.com

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ÖPPEN KYRKA  
- en kyrka för alla (ÖKA)

 1.  Fredrik Gustafsson, projektledare
 2.  Anna Hjalmarsson, gymnasielärare
 3.  Inger Uneback, egen företagare
 4.  Sven Göran Allansson, pensionär
 5.  Eva Edén, lantbrukare
 6.  Ingela Andersson, universitetsadjunkt
 7.  Jan Hjalmarsson, processingenjör
 8.  Kristina Allansson, undersköterska
 9.  Linnéa J Agorastos,begravningsentreprenör
 10. Gunilla Gustafsson, diakon
 11. Åke Rohlén, företagare
 12.  Marianne Kennborn
 13.  Anna Larsson, trädgårdsmästare
 14.  Majlis Eklund, pensionär
 15.  Ingemar Uneback, civilingenjör
 16.  Emma Kennborn, lärare

Varför är de viktigt att rösta i kyrkovalet? 

Anna Hjalmarsson
Det är din möjlighet som kyrkomedlem att påverka utvecklingen  
inom Svenska kyrkan.  Ett högt valdeltagande innebär ett
tydligare uppdrag till dem du väljer.
Genom att rösta kan du faktiskt göra skillnad.

Vilken är den viktigaste frågan 
i kyrkovalet för er?
– Kyrkan är relevant vid större kriser eller  
kyrkliga handlingar, som bröllop eller be-
gravning, men behöver bli relevant i varda-
gen för fler. Verksamheter behöver bli mer 
personliga och kompletteras med andra där 
ideella medarbetare tar stor plats.  

Vilken del av Svenska kyrkan i 
Stenungsunds arbete anser ni 
bör prioriteras?
– Bättre på att kommunicera vad vi gör 
och ideellt medarbetarskap är prioriterade 
områden vilka ytterligare behöver utveck-
las. Parallellt behöver vi fortsätta med eko-
nomiskt stöd, stödgruppsverksamhet med  
fokus på barn och barnfamiljer och hjälp vid 
krishantering. 

Vilken roll ska Svenska kyrkan i 
Stenungsund ha i samhället?
– Kyrkan spelar stor roll idag i Stenung-
sund och är väl etablerad i många olika 
sammanhang och behöver vara en före- 
gångare för jämlikhet. 



svenskakyrkan.se/act/insatser-
vid-katastrofer

BAKOM VARJE SIFFRA 
FINNS EN MÄNNISKA!
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag.  
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att 
orka leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen 
är ett faktum.

Genom lokala partner är Act Svenska kyrkan på plats och kan snabbt bidra med mat,  
vatten och trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete!

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Det är oftast människor som redan lever i 
utsatthet som drabbas värst vid en katastrof. Gåvorna används där behoven är störst. Foto: Sofia Malmqvist/Ikon

GE EN  
GÅVA SOM  
RÄDDAR LIV!

Skriv AKUT i meddelandefältet


