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Smått&gott
Följ Ulricehamns pastorat 
på Facebook, Instagram 

och hemsida
2022 hittar du både Södra Vings pastorat, Redvägs 

församling och Ulricehamns pastorat på samma 

ställen.

@svenskakyrkaniulricehamn
www.svenskakyrkan.se/ulricehamn

1. FÖLJ JESUS
2. FÖLJ OSS
Du vet väl om att du kan 
följa oss både på Facebook 
och Instagram. Sök på 
svenskakyrkaniulricehamn  
så hittar du 
våra sidor.

Vad vill du läsa om?
Lagom till advent kommer den nya tidningen i 
brevlådorna. Den nya tidningen kommer då att 
ges ut i hela Ulricehamns kommun då samman-
slagningen mellan Södra Vings pastorat, Redvägs 
församling och Ulricehamns pastorat sker vid års-
skiftet.

Nu är redaktionen nyfikna på vad du vill läsa 
om i den nya tidningen. Vad väcker ditt intresse? 
Redaktionen tar tacksamt emot alla tips och öns-
kemål för att kunna göra en tidning som du vill 
läsa.

Skicka ett mejl till Jenny Nyberg, redaktör. jenny. 
nyberg@svenskakyrkan.se

Du kan även ringa, 0321-283 75.

Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?
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OCH

Svenska kyrkan är viktig. Det finns många som söker människors upp-
märksamhet i vårt samhälle. Personer, organisationer och företag som 

vill ha våra pengar, vårt stöd eller vår tid. Men det finns betydligt färre 
samhälsaktörer som söker människors uppmärksamhet utan att vilja tjä-
na på den. Kyrkan vill inte sälja något. Svenska kyrkan vill erbjuda något. 

Svenska kyrkan behövs i samhället. Genom gudstjänster, diakoni, barn- 
och ungdomsverksamhet, körer, musik och på många andra sätt erbjuder 
kyrkan människor en plats för att växa, tro och mötas. 

Men samhället vi lever i måste också tolkas. Vad behöver människorna 
som bor i Ulricehamns pastorat? På vilket sätt kan kyrkan vara en plats 
för tro, växt och möten i det sammanhang som är vårt? Uppdraget att be-
driva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är detsamma över-
allt men frågan är hur vi kan genomföra detta på allra bästa sätt hos oss 
i Ulricehamns pastorat. För att svara på denna fråga måste vi hjälpas åt. 
Svenska kyrkan har många kompetenta anställda men i de beslut som be-
höver tas krävs kyrkans hela kropp. Den kropp som består av alla döpta. 

Svenska kyrkans främsta sätt att bredda beslutfattande och ansvar är kyr-
kovalet. De nomineringsgrupper som ber om medlemmarnas förtroende 
har lite olika svar på frågan om hur kyrkan skall vara kyrka. Genom att 
använda din rösträtt kan du vara med och påverka hur Svenska kyrkan 
skall utföra sitt uppdrag i Ulricehamns pastorat. Valet sker också på stifts 
och nationell nivå där nomineringsgrupperna påverkar hur kyrkan ska 
agera på stiftsnivå och nationellt. Här tas viktiga beslut som också på-
verkar oss lokalt. 

Så utnyttja din möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan skall arbeta och 
prioritera de kommande fyra åren. Gå och rösta i kyrkovalet. 
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Änglagårdens 
förskola

Nu finns det lediga platser på den na-
tursköna förskolan Änglagården. En 
stor del av förskolans utbildning och 
undervisning sker utomhus. Nu i au-
gusti plockas bären i trädgården och 
det görs sylt, av äpplena görs det äpp-
lemos som sen barnen äter på frukost-
gröten.  Här komposterar, odlar och 
sopsorterar man och lär barnen ett 
miljötänk med hållbar utveckling. I 
den stora trädgården, huset och ladan 
finns stora möjligheter till gemensam 
lek och fantasilek, vilket är en viktig 
del i barnets lärande. I köket lagas all 
mat från grunden, barnen får känna 
doften av nybakat bröd varje vecka.  
Läroplanen ligger till grund för vårt 
arbete med våra viktiga barn. 

Har du frågor om Änglagårdens 
förskola? Kontakta Malin Ek, rektor, 
0321-283 31
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Kyrkovalet – en guide
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 mil-
joner medlemmar. Att vara kyrka innebär bland annat ett 
engagemang att förmedla den kristna tron, att stå upp för alla 
människors lika värde och värdighet och att förvalta jorden 
genom ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som tillhörig Svenska kyrkan bidrar du till gemenskap, 
glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra. 
Till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen 
förskola, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandarbete, 
körer och konserter. Du bidrar också till att bevara vårt ge-
mensamma kulturarv i form av kyrkobyggnader och traditio-
ner och du är med och stödjer kyrkans sociala och diakonala 
arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg. Kyrkan 
möter människor i kris och sorg genom bland annat samtal. 

Vad handlar kyrkovalet om?
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggt och beroende av 
människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ 
och dela ansvar. 

I lagen om Svenska kyrkan regleras statens förhållande 
till Svenska kyrkan. Den beskriver bland annat att Svenska 
kyrkan är en demokratiskt uppbyggd evangelisk – luthersk 
kyrka. Därigenom ges var och en som tillhör kyrkan möjlig-
het att påverka hur församlingen ska fullgöra sin grundläg-
gande uppgift och hur stiften och den nationella nivån ska 
främja densamma. 

Enkelt förklarat så har du möjlighet att rösta i kyrkovalet 
på de grupper och personer som ska besluta om frågor som 
påverkar kyrkans verksamhet och framtid. 

När, var, hur?
Valdagen är söndag 19 september men det går även att för-
tidsrösta. På ditt röstkort finns uppgifter om vilken vallokal 
du ska rösta i. På röstkortet finns också information om vil-
ken röstningslokal du kan förtidsrösta i.

Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. 
För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröst-
ning möjligt. Material för brev- och budröstning hämtar du 
på pastorsexpeditionerna: Kyrkans hus i Hökerum. Prästgår-
den i Blidsberg. Församlingsgården i Ulricehamn.

I kyrkovalet röstar du om detta
• Vad kyrkan ska göra - den strategiska inriktningen
• Vad det får kosta - budgeten och fördelningen av resurser
• Hur det går under tiden - att följa upp och utvärdera den 

grundläggande uppgiften. 

Kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan röstar fram representanter 
till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och 
Kyrkomötet.
• Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete med den 

grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva un-
dervisning och utöva diakoni och mission. Vit valsedel.

• Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens 
grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över för-
samlingslivet i stiftet. Det kan handla om att stötta försam-
lingarnas arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag 
till renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst. Rosa 
valsedel.

• Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 
Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordning-
en (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har 
betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohand-
boken och psalmboken. Kyrkohandboken beskriver hur 
gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som 
används i gudstjänster och församlingsliv. Gul valsedel.

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nominerings-
grupper. I denna tidning kan du läsa om vilka som ställer 
upp i valet här i Svenska kyrkans församlingar i Ulricehamns 
kommun. Information om de grupper som ställer upp på 
stifts- och nationell nivå hittar du på Kyrkovalets hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Valresultatet
När vallokalerna stänger söndag 19 september kl. 20:00 görs 
direkt en preliminär röstsammanräkning. Resultatet medde-
las från de lokala valnämnderna och varefter resultaten blir 
klara presenteras de på: svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret 
för den slutgiltiga rösträkningen har stiften.

Det slutgiltiga resultatet presenteras först när stiftsstyrel-
serna är klara med den slutliga sammanräkningen, vilket är 
ca tre-fyra veckor efter valet.
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Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka
Vi arbetar för att: 
• Svenska kyrkan ska vara öppen för alla, troende, 

tvivlande och sökande.
• Församlingshemmen ska ge möjligheter för det 

lokala civilsamhället och kunna erbjudas till det 
demokratiska föreningslivet.

• Att kyrkan ska vara relevant både i tradition och 
förnyelse, kunna möta människor där de finns.

Stärkt kulturarbete
Vi arbetar för att:
• Stimulera den ideella musikverksamheten.
• Stärka kulturarbetet och välkomna externa 

kulturarrangörer.
• Kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna, 

med hänsyn taget till klimat och miljö.

Humanism
Vi arbetar för att:
• Utveckla kyrkans roll i välfärden, där den bygger 

på den svenska modellen genom solidaritet och ett 
starkt folkrörelseengagemang.

• Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en 
tydlig röst för medmänsklighet.

• Svenska kyrkan ska stå upp för asylrätten och 
människovärdet.

• Vi står upp för HBTQ-personers rätt.
• Vi motarbetar kvinnoprästmotstånd, rasism och 

religionsförtryck.
• Vi vill bidra till ett starkt engagemang i internationell 

biståndsverksamhet.

Vår miljö och skapelse
Vår uppgift är att lämna över en jord med rent vatten och 
ren luft till kommande generationer. Svenska kyrkan 
ska vara ett föredöme i arbetet med energieffektiva och 
klimatsmarta lösningar.

Svenska kyrkan som arbetsgivare
Anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Möjligheter 
ska ges till utveckling och kompetensförstärkning. Alla 
ska uppleva Svenska kyrkan som en bra och intressant 
arbetsgivare.

Ungdomar och framtidens kyrka
Svenska kyrkan ska vara relevant för den unga 
generationen. Det handlar om att välkomna unga in 
i den kristna gemenskapen, men också att möjliggöra 
för fler unga att bli förtroendevalda. Svenska kyrkan 
ska erbjuda unga möjligheten till ett första steg in på 
arbetsmarknaden. Ett självklart inslag i det ska vara att 
erbjuda sommarjobb.

Arbetarepartiet – 
Socialdemokraterna

Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat

Kandidater
1. Rolf Davidsson Timmele 
2. Mats Enander Ulricehamn 
3. Margareta Broberg Ulricehamn  
4. Anton Gustafsson Hökerum
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En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla
Centerpartiet i Ulricehamn står för närodlad politik. Vi 
tror på att beslut blir bättre när de växer fram underifrån. 

Centerpartiets värdegrund är alla människors lika 
värde där vi ser olikheter som en tillgång.

Centerpartiet vill verka utifrån olika förutsättningar 
för en balans mellan stad och land. Det är särskilt 
viktigt med tanke på att det nu bildas ett nytt pastorat 
som motsvarar Ulricehamns kommun.

Församlingen är grunden i Svenska kyrkans arbete 
och ger möjlighet till engagemang.

• Svenska kyrkan ska vara en aktiv och positiv kraft 
på sociala medier för att möta människors oro och 
funderingar och erbjuda gemenskap och utveckling.

• Det ideella engagemanget ska värnas och utvecklas 
för en ökad delaktighet, både i gudstjänsterna och i 
annan församlingsverksamhet.

• Svenska kyrkan ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart sätt och ha tydliga miljömål.

• Det ska finnas en tydlig ansvars- och rollfördelning 
mellan förtroendevalda, anställda och ideella 
medarbetare.

• Kyrkorna och byggnaderna ska hållas öppna och 
tillgängliga för flexibel användning. 

• Ulricehamns pastorat bör tillsätta en särskild 
fastighetskommitté, då byggnader och fastigheter 
kommer att stå högt på agendan. 

Centerpartiet
Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat

Tommy Johansson 
Elin Andersson 
Charlotta Nilsson 
Inge Klasson 

Monika Brolin
Liselotte Andersson
Håkan Dahl
Anders Andersson

Doris Johansson
Lars Neuman
Vilma Gustavsson

Kandidater
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Detta vill Kyrkans Vänner  
i Ulricehamns pastorat

Kyrkan som mötesplats
Kyrkan ska vara en glädjekälla som ger livsmod till 
alla genom gudstjänster och församlingsverksamhet. 
Evangeliet om Jesus Kristus står i centrum. Det 
är grunden för Kyrkans beslut och arbete. Vi vill 
stärka Kyrkans roll som den naturliga platsen för 
stillhet och andliga möten men också som den 
naturliga träffpunkten vid familjehögtider såsom 
dop, konfirmation, vigsel och begravning samt stödja 
diakonin i hela pastoratet bland äldre, sjuka, behövande 
familjer och ensamma.

Tradition och förnyelse
Vi strävar efter ett levande gudstjänstliv i hela 
pastoratet i god balans mellan tradition och förnyelse. 
Lekmannamedverkan ska uppmuntras både i 
gudstjänstlivet och församlingsarbetet. Vi vill bevara 
och utveckla musiklivet i församlingarna och arbeta 
för ett inspirerande barn- och ungdomsarbete samt 
konfirmationsundervisning.
   Kyrkan ska möta människors andliga sökande i vår 
tid och vara lyhörd för tips och önskemål om hur 
verksamheten kan bedrivas och förnyas.

Levande funktionellt kulturarv
Vi vill främja öppna och tillgängliga kyrkor i 
hela pastoratet. Lokalerna ska vara anpassade för 
församlingarnas verksamhet. Hållbar, modern teknik 
ska användas för att levandegöra och bevara det 
kulturarv som finns i kyrkor och på kyrkogårdar.

Kyrkan i samhället
I tider av oro ska Kyrkan bidra med hopp, lugn och 
stabilitet. Kyrkan ska vara en aktiv del av samhället 
vid kriser och finnas till för utsatta människor. Kyrkan 
ska också vara en aktiv samarbetspartner för skola och 
föreningsliv såväl på landsbygden som i staden och 
arbeta för integration mellan invandrare och svenskar.

Kyrkan och miljön
Uppvärmning och belysning av Kyrkans lokaler ska ske 
på ett miljövänligt sätt med hållbar och förnyelsebar 
teknik.
 I Ulricehamns kommun har Kyrkan ansvaret för 
skötseln av kyrkogårdar och begravningsplatser. Dessa 
ska vara viloplatser för de döda men också oaser för 
oss som lever. Gräsytor på vissa platser kan ersättas av 
ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden. 

Kyrkans Vänner i
Ulricehamns pastorat

Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat

Kandidater
Birgit Andersson Finnekumla
Ingvar Klasson Grönahög
Lars-Erik Josefson Marbäck
Ingela Sörensen Tvärred
Tommy Fjällström Gällstad
Christina Johansson Vegby/S. Säm
Sara Carling Grönahög
Erén Svensson Tvärred
Lisbeth Gustafsson Gällstad
Claes Holmén Finnekumla
Björn Carling Grönahög 
Anna-Karin Sundström Tvärred
Gun Karlsson Gällstad   
Maritha Wegstrand Vegby
Lennart Ragnarsson Grönahög
Gun-Britt Boger Tvärred
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VISION
POSKs vision är att Svenska kyrkan 
ska vara en gemenskap som speglar 
Guds vilja i gudstjänst och liv och 
som talar tydligt om Jesus Kristus.

Läs mer om övergripande pro-
grammet på POSK:s hemsida!

POSK i Ulricehamns pastorat 
2022. Arbetet med att bilda ett nytt 
pastorat går in i sitt slutskede och det 
ser väldigt bra ut. POSK har aktivt 
och ledande arbetat för att bygga 
pastoratet på en stabil grund i gott 
samförstånd och god samverkan med 
alla i alla frågor som behövt hanteras. 
Vi har verkat för nya framåtsyftande 
satsningar som kommer att märkas i 
alla delar av det stora pastoratet.

POSK i Ulricehamns pastorat
Vi vill särskilt arbeta för:
en kyrka som ser framåt i ett nytt pas-
torat med nya möjligheter. Vi finns 
i en positiv utvecklingskommun 
med god balans mellan tätorter och 
landsbygd. Här finns tillväxt och 
framtidstro och vi skall verka för att 
vår kyrka växer med den. Det kom-
mer att finnas utmaningar i att göra 
nytt. Men samtidigt finns här mån-
ga goda traditioner att bygga på. En 
kyrka som vill framåt satsar särskilt 
på barnen och de unga. Vi kommer 
att arbeta för våra verksamheter, 
bärande och framåtsyftande, kanske 
i helt nya former. Ett stort pastorat 
skall ge både bredd och djup och ha 
möjlighet att stödja de  lokala initi-
ativen.

att vår kyrka skall vara en växtplats för 
kristen tro och gemenskap. Gudstjän-
sten är vårt centrum där vi får hämta 
kraft och inspiration. Vi vill skapa 

platser och möjligheter till samtal 
och möten mellan människor i mån-
ga och kanske nya sammanhang där 
livet och kristen tro är levande. Det 
är viktigt för oss att vår kyrka förmår 
att se till den enskildes behov.

att de ideella krafterna uppmun-
tras och tas tillvara. Engagemang 
och vilja att hjälpa till och påverka 
verksamheten är viktigt. Fler, i alla 
åldrar, skall kunna finna sin plats i 
församlingen. Vägarna in i försam-
lingsgemenskapen kan bli enklare 
och fler. Vi har alla gåvor som vi 
behöver upptäcka och ta tillvara. Vi 
arbetar för en öppen välkomnande 
kyrka där varje människa, varje in-
sats, är en gåva.

att kyrkans kontaktytor till alla män-
niskor i vårt stora och mångskiftande 
pastorat utvecklas och medvetet tas 
tillvara. Dop, bröllop, konfirmation, 

begravningar tänker vi på men också 
så mycket mer inom diakoni, barn, 
ungdom, vuxen och äldreverksam-
hetena. Musiken är en Guds gåva 
och en omistlig del av ett levande 
kyrkoliv. Den har möjligheten att t. 
ex som körsång, nå alla åldrar och 
vara en väg till ideellt engagemang. 

en kyrka tydligt också mitt i vardagen. 
Kommunikation är självklart i kyr-
kan. Att ge fler möjlighet att möta 
evangelium. Men också att visa kyr-
kans plats och möjligheter att fin-
nas för alla i vardagen. Viktigt för 
att skapa kunskap om och förståelse 
för betydelsen av den ekonomiska 
uppoffring som en medlem gör. 
Det innebär att ta ansvar för god 
och tydlig förvaltning och hushålln-
ing. Att kommunicera allt det som 
vi tillsammans i kyrkan gör och står 
för, är viktigt för att skapa glädje 
och stolthet över medlemskapet.

Partipolitiskt obundna i 
Svenska kyrkan (POSK)

Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat

Kandidater
Helge Hesslefors Ulricehamn
Berith Gunnarsson Ulricehamn
Anders Lahrin Ulricehamn
Gudrun Lundh Hökerum/
 Ulricehamn
Christer Spjuth Kölingared
Christina Claesson Ulricehamn
Thomas Hjalmarsson Ulricehamn
Sara Johansson Timmele
Jan Oscar Jansson Strängsered
Inger Henriksson Ulricehamn
Kent-Åke Claesson Timmele
Anna Smedberg Ulricehamn
Mikael Ekman Brunn
Ing-Britt Brunnemyr Brunn
Noel Bruhn Ulricehamn
Urban Azelius Brunn
Ingela Widell Ulricehamn
William Boehm Ulricehamn
Maja Hellqvist Hössna
Björn Gotting Ulricehamn
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Vi är en grupp kandidater med rötterna i 
Redvägs församling, som nu ställer upp i valet till 
Kyrkofullmäktige i Ulricehamns nya pastorat. Vi vill 
ena alla som vill verka för Svenska kyrkan i vårt nya 
pastorat oavsett politiska tillhörigheter i övrigt.    

Vi vill verka för:
Kyrkans främsta uppgift är att förkunna Guds ord och 
det glada budskapet om Jesus Kristus.

Vi vill skapa möjligheter för mötesplatser mellan 
människor och arbeta för att det skall finnas levande 
församlingar i vår bygd nu och i framtiden. Med ett 
gott samarbete över församlingsgränserna och där alla 
kan känna sig sedda och välkomna.

Samtidigt vill vi ta tillvara olika traditioner i vårt 
nya pastorat och tillåta dem leva vidare och växa. 
Ekumeniskt samarbete med andra kyrkor är också 
viktigt.  

Kyrkan skall vara en rastplats för vandrare och sökare, 
öppen för människor med en ny och växande tro. 
Samtidigt vill vi nå människor som ännu inte upptäckt 
vilken tillgång kyrkan, församlingen och kristen tro är.         

Stödja allt frivilligarbete i pastoratets olika delar. De 
idéellas medverkan kommer att vara fortsatt viktig 
för vår kyrka. Vi vill ta tillvara och uppmuntra den 
kraften. Alla har vi olika förmågor som vi behöver se 
och ta tillvara.
 
Vi vill stödja ett fortsatt rikt musikliv som når alla 
åldrar, berikar gudstjänstlivet och övrig verksamhet.

Det diakonala arbetet i vår bygd vill vi fortsätta 
utveckla. Gärna i samarbete med andra som värnar om 
de mest utsatta i vår bygd.

En annan viktig och prioriterad del är barn- och 
ungdomsverksamheteten, t.ex. att skapa grupper 
och sammanhang barn och ungdomar kan känna sig 
hemma i.

Vi vill att besluten om församlingen skall fattas så 
nära församlingsborna som möjligt, så att alla kan 

känna delaktighet och ha möjlighet att påverka 
församlingslivet. Inte minst viktigt när ett nytt pastorat 
skapas. Vi vill bygga Ulricehamns pastorat starkt, 
ekonomiskt, och på andra sätt. Ansvarsfull förvaltning 
med tydliga hållbara miljömål eftersträvas.   

Bevara kulturarvet som tidigare generationer skapat, 
men också att förnya våra kyrkor så att de kan vara 
levande gudstjänstlokaler. Svenska kyrkan står inför 
stora utmaningar med sitt stora fastighetsbestånd, vi 
vill därför verka för att skapa en tydlig organisation 
som ansvarsfullt arbetar med dessa frågor.

Redvägslistan i 
Ulricehamns pastorat

Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat

Kandidater
Gunnar Andersson Blidsberg
Inger Broberg Liared
Barbro Andersson Kölingared/Dalum
Sofia Levander Böne
Conny Salomonsson Blidsberg
Emelie Karlsson Kölingared
Johan Hallman Dalum
Elsa Arnesson Humla
Karin Gustafsson Dalum
Alf Svensson Humla
Lars-Åke Karlsson Blidsberg

Conny Salomonsson, Emelie Karlsson och Johan Hallman 
saknas på bilden.



112021   VALTIDNING

När sammanslagningen till ett Ulricehamns pastorat 
stod klart började  funderingar i gamla Södra Vings 
pastorat. Det var många entusiastiska kyrkopolitiker 
som såg vissa svårigheter att få  in representanter i 
fullmäktige i det nya pastoratet. Då kom tanken på en 
egen lista i Södra Ving/Hällstad. För många år sedan 
gick de politiska partierna ihop i en samlingslista, och 
det har slagit väl ut. 

Nu kom förslaget att presentera ”Samlingslista för 
Södra Ving och Hällstad, Ulricehamns pastorat”.

Det är många rutinerade kyrkopolitiker som ställt 
upp och vi hoppas givetvis på att väljarna i vårt område 
stöder denna lista. Många av våra tidigare väljare har 
flyttat in i centralorten och där kanske vi också kan få 
någon röst. Våra representanter på listan är välkända 

i kyrkliga kretsar och deras arbete för en aktiv och 
medmänsklig kyrka är väl kända i bygden. 

Samlingslista för 
Södra Ving och Hällstad, 

Ulricehamns pastorat

Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat

Kandidater
1. Bengt Johansson Södra Ving 
2. Therese Karlsson Hällstad 
3. Kurt Tisell Varnum 
4. Lena Svensson Varnum 
5. Arne Johansson Murum 
6. Sven-Erik Björkmalm Varnum 
7. Christina Andersson Hällstad 
8. Ingrid Öhlund Södra Ving 
9. Göran Johansson Härna 
10. Alf Vångell Kärråkra
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Dödsfall och skilsmässor är de 
situationer som oftast förknip-
pas med sorg. Separationer, 
relationsproblematik, egen 
eller annans sjukdom, arbets-
löshet eller att livet inte blev 
som man tänkt sig är andra 
exempel på förluster som kan 
orsaka sorg. 

Sorgen över vår förlust kommer att 
fortsätta påverka våra liv och våra re-
lationer på ett negativt sätt så länge vi 
inte möter och kommunicerar det vi 
bär inom oss. 

Programmet för sorgbearbetning™ 
är ett konkret handlingsprogram för 
känslomässig läkning och en pedago-
gisk metod som bygger på drygt 30 års 
beprövad erfarenhet. Genom metoden 
har människor fått hjälp att bearbeta 
sin sorg och kunnat frigöra energi och 
försonas med sig själv och sina erfaren-
heter.

Kursen erbjuds både i grupp och in-
dividuellt.

Sorgbearbetning i grupp 
Kurslängd: ca 10 veckor  Omfattning: 
Ett möte ca 2 timmar per vecka, samt 
1-2 timmar för hemuppgifter 
Startdatum: Hösten 2020 

Individuell sorgbearbetning
Kurslängd: 8 veckor  Omfattning: Ett 
möte ca 1 timma per vecka, samt 1-2 
timmar för hemuppgifter  Startdatum: 
Erbjuds kontinuerligt, tider enligt 
överenskommelse. 

Plats: Västra kyrkogatan 3B Ulrice-
hamn.  Kostnad för litteratur: 200:-

Sorgbearbetningsgrupp 
erbjuds under hösten!

Kandidater
Aila Kiviharju, pensionär
Niclas Sunding, egenföretagare
Jan-Henric Henningsson, pensionär
Jonathan Sunding, elektriker

För intresseanmälan och mer information kontakta:
Diakon Erika Erlén, 0321-283 22
Certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning

Sverigedemokraterna
Nomineringsgrupp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat
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Svenska kyrkans 
samtalsmottagning i 
Ulricehamnsbygden

I olika livsskeden och situationer kan vi alla känna behovet av 
att ha någon att samtala med. Vi tror att det goda samtalet på 
olika sätt kan innebära förändring i en människas livssituation, 
och att få ha någon som vandrar med en bit på vägen. 
Alla är välkomna, om du tror eller inte, om du är medlem i 
Svenska kyrkan eller inte. 
Samtalen kostar inget och vi arbetar under svenska 
kyrkans tystnadsplikt och sekretess.

Tidsbokning: Tel: 0321-688 300 eller mejl: samtal.ulricehamnsbygden@svenskakyrkan.se
Telefontid: måndagar 11.00-13.00, övrig tid telefonsvarare som lyssnas av månd-torsd
Besöksadress för samtal: 
Södra Vings Kyrkans hus, 523 74 HÖKERUM. Prästgården i Blidsberg, 523 76 BLIDSBERG. 
Församlingsgården, 523 30 ULRICEHAMN. Församlingshemmet, 523 72 TIMMELE

Beatrice Yngvesson, präst 
Anette Ljungberg, diakon 

Carolina Davidson, präst 
Christer Spjuth, präst 

Inger Mellåker, diakon 
Gunnar Böhm, leg. psykoterapeut

Vi som arbetar med samtalsmottagningen är: 
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VAD SKA VI MED KYRKAN TILL?
Dags att välja!

• Stefan Eklund, chefredaktör 
på BT, talar.

• Partierna är på plats.
• Panelutfrågning

• SGT. Pepper Affinity spelar Beatles
• Tilltugg
• Mingel

Låt dig inspireras inför kyrkovalet!

9 september i Församlingsgården, Storgatan 30.
Ulricehamn. 18:00-21:00
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Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?

KORSORD

Korsord

Skicka in svaret senast 8 oktober till:
Ulricehamns pastorat
Västra Kyrkogatan 3b
523 30 Ulricehamn

Eller till:
ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se
Denna gång får vinnaren ett paket kaffe eller 
en termosmugg. Barnen vinner en bok. 



svenskakyrkan.se/act

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

UNDER SAMMA
HIMMEL

Coronapandemin har tvingat miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger. 

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över hela världen, 
stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.

Foto: Kat Palasi /Ikon


