
Var med och  
påverka!

Vem vill du nominera till 

ditt församlingsråd?



Varför ska jag nominera någon till 
församlingsrådet?

Vad är ett församlingsråd?
I Norrköping finns det fyra församlingar, och varje församling har ett församlingsråd. Församlingsrådet 
arbetar främst med församlingens övergripande frågor, t ex mål och inriktning samt utveckling av 
gudstjänstlivet. De som bor i församlingen nominerar kandidater till församlingsrådet. Kyrkofullmäktige 
kommer sedan att utse församlingsråden utifrån de nomineringar som kommit in.

Vem kan kandidera?
För att nominera eller bli nominerad till församlingsrådet behöver man förstås sympatisera med kyrkans 
verksamheter och värderingar. Man är förmodligen intresserad av frågor som rör människor och 
människors villkor och tillvaro, och därmed se församlingsrådet som en plattform där det finns möjlighet 
att påverka dessa frågor.

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du intresserad och vill 
förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig glada och 
trygga? Då är du rätt person i ett församlingsråd!

Du kanske har en syster eller en bror, en faster eller en pappa, en lärare eller en vän som du vet skulle 
passa för uppdraget att sitta i ett församlingsråd. Kanske är den personen sedan tidigare kyrkligt 
aktiv. Kanske är den personen sedan tidigare med i någon annan förening eller organisation. Då kan 
den personen - elller om den rent av är du själv - vara en lämplig kandidat att för att vara med i ett 
församlingsråd.

HÅLLBAR UTVECKLING
Miljöfrågor och hållbar utveckling är alltid aktuellt att diskutera och jobba vidare med. 

UTSATTA
Livet är inte alltid rättvist, vissa har det svårare än andra. 

MÅNGFALD
Människor är olika och det är ett privilegium att vi får vara del av ett mångkulturellt samhälle.

BARN OCH UNGDOM
Kanske känner du någon som brinner för barns och ungdomars intressen. 

LIVSFRÅGOR OCH TRO
Oavsett om du tror eller tvivlar kan frågor om livet och tro väcka engagemang. 

KULTUR
Musik, film och konst är kanske något som ligger dig eller någon annan du känner, varmt om 
hjärtat. 

!!VARFÖR SKA JAG NOMINERA NÅGON 
TILL FÖRSAMLINGSRÅDET? JAG VET 
INTE ENS VAD DET ÄR. JAG KAN INTE NÅT 
OM KYRKAN. JAG GÅR NÄSTAN ALDRIG I 
KYRKAN. JAG PÅVERKAS VÄL INTE. ELLER?

Det finns förmodligen massor av fler saker som intresserar dig 
eller någon du känner, och där du kan göra skillnad! 

Var med och påverka församlingens mål och inriktning. 
Ta chansen!



HUR NOMINERAR JAG?

VIA BREV
Blanketten (som du återfinner på sista sidan eller som 
ifyllningsbar PDF på www.svenskakyrkan.se/norrkoping) 
skickas till:

SVENSKA KYRKAN
SVARSPOST
600 242 300
608 01 NORRKÖPING

Blanketten är förtryckt med adress och portot är betalt.

VIA E-POST
Skiv ett mail till norrkoping@svenskakyrkan.se med din 
nominering. Mailet måste innehålla namn och personnummer 
på den du vill nominera, vilket församlingsråd du nominerar till 
samt namn och personnummer på dig som nominerar. Annars 
finns en ifyllningsbar nomineringsblankett (PDF) på: 
www. svenskakyrkan.se/norrkoping.

VIA TELEFON
Du kan ringa till Svenska kyrkan i Norrköpings växel, tel 
011-24 10 00 och lämna dina nomineringsförslag. Kom 
ihåg att ange namn och personnummer på den eller de du vill 
nominera, vilket församlingsråd du nominerar till, samt namn 
och personnummer på dig som nominerar.

PERSONLIGEN
Lämna blanketten (som du återfinner på sista sidan eller som 
ifyllningsbar PDF på www.svenskakyrkan.se/norrkoping) till 
en kyrkvärd eller en anställd i samband med gudstjänst eller 
annan sammankomst. Blanketten kan också lämnas in på din 
församlings expedition.

TILL DIG SOM VILL NOMINERA
Du har nu hittat en kandidat du vill nominera, eller om du vill 
nominera dig själv. Nu så kan du nominera på flera sätt. Både via 
telefon, e-post, mail eller via den blankett du hittar på sista sidan i 
den här foldern. På nästa sida finns information om hur du gör din 
nominering.

Du kan bara nominera en person en gång. Däremot kan andra 
nominera samma person som du nominerar. Du kan även nominera 
flera olika personer, om du känner flera tänkbara kandidater. Eller 
om du vill nominera dig själv går det också bra.

Den eller de personer du nominerar måste vara tillfrågade och ha 
godkänt att du nominerar honom eller henne. 

Det finns några kriterier du måste uppfylla för att få nominera 
någon till församlingsrådet. Läs om dem i rutan till höger. 

TILL DIG SOM BLIR NOMINERAD
Du som blir nominerad till ett församlingsråd behöver vara 
engagerad och intresserad. Att sitta i ett församlingsråd innebär 
att du är med och påverkar församlingens mål och inriktning. 

Det finns inga tidigare krav på att du sedan tidigare ska vara 
kyrkligt aktiv. Du kan bli nominerad av flera personer, men varje 
person kan bara nominera dig en gång. 

Du kan bli nominerad till vilket som helst av de fyra 
församlingsråden inom Norrköpings pastorat men du kan bara vara 
med i ett församlingsråd.

1. Nomineringarna kan lämnas in under perioden 26/9–24/10.

2. Den 24/10 har varje församling ett nomineringsmöte, då alla 
inkomna nomineringar räknas och fastställs. 

3. Det finns en sista chans att nominera kandidater under själva 
mötet. Kriterierna för nominering gäller även under mötet, 
så om den person du tänkt nominera inte närvarar på mötet 
måste du ha ett godkännande från henne eller honom i förväg.

4. Nomineringarna skickas vidare till kyrkofullmäktige som i sin 
tur utser de personer som ska vara med i församlingsråden. 
Det gör de vid ett möte den 8 december. Varje församlingsråd 
har 10 ledamöter och fem ersättare.

Så här går det till! 

DU SOM 
NOMINERAR...
• måste tillhöra Norrköpings 

pastorat

• kan bara nominera 
kandidater till ditt eget 
församlingsråd

• måste vara medlem i 
Svenska kyrkan 

• måste vara minst 16 år 

DU SOM BLIR 
NOMINERAD...
• måste tillhöra Norrköpings 

pastorat

• måste vara medlem i 
Svenska kyrkan 

• måste vara 18 år fyllda 
senast 8 december 2021

• får ej vara anställd inom 
Norrköpings pastorat

• måste vara vidtalad av 
den eller de personer 
som vill nominera dig 
och du måste ge ditt 
godkännande och vara 
beredd att ställa upp.

Så här nominerar du! 

Nominering via brev, e-post, telefon 
samt personligt inlämnade nomineringar 

kan göras till och med 
söndag den 24 oktober 2021. 

2021-09-26
Nomineringsperiod börjar 

2021-10-24
Nomineringsmöten x 4, 
nomineringsperiod avslutas

2021-10-27
Nyvalda kyrkofullmäktige 
sammanträder, tillsätter 
valberedning för församlingsråden.

2021-10-29 – 2021-11-26
Valberedningen för församlings-
råden arbetar fram förslag.

2021-11-30 
Förslag går med kallelse/
handlingar till fullmäktige

2021-12-08
Kyrkofullmäktige fastställer 
ledamöter i församlingsråd



Eftersom du bara kan nominera personer till ditt eget församlingsråd är det bra att veta vilken 
församling du tillhör. På kartan kan du se hur församlingsgränserna går. 

Du kan också ringa till Svenska kyrkan i Norrköping, tel 011-24 10 00 (växel) och uppge din adress så 
får du veta vilken församling du tillhör. Eller gå in på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/norrkoping, där 
du enkelt kan hitta din församling genom söka på din adress.

1. Församlingsrådet ska arbeta med principiella och övergripande frågor som rör 
församlingslivet.

2. Församlingsrådet har tillsammans med kyrkorådet, kyrkoherden, församlingsherden och 
kaplanerna ansvar för gudstjänstens utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och 
den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst. 

3. Församlingsrådet ska ta fram underlag till budgeten i form av inriktningsmål, 
utvecklingsområden, verksamhetsprioriteringar etc. utifrån församlingsinstruktionen.

4. Församlingsrådet ska i sin verksamhet verka för barnens bästa. 

Våra fyra församlingar

Härmed nominerar jag till församlingsrådet i

    Borgs församling        Kolmårdens församling        S:t Johannes församling        S:t Olofs församling

Nominering av kandidater till församlingsråd

Nominerade kandidater

Nomineringarna lämnas in av

Namn

Namn

Namn

Namn

Motivering

Motivering

Motivering

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Jag intygar att ovanstående personer är tillfrågade och har godkänt att bli nominerade

Kolmårdens
församling

Borgs församling

S:t Olofs
  församling

S:t Johan-
 nes för-
   samling

FÖRSAMLINGSRÅDETS UPPGIFTER



Vik längs den streckade linjen

Plats för tejp

Plats för tejp

SVERIGE 
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Svenska kyrkan
SVARSPOST
600 242 300
608 01 Norrköping

Varje vecka delar vi ut matkassar till ensamstående mammor och pappor, pensionärer och andra som inte 

har råd att köpa mat. Varje vecka möter diakoner och präster ungdomar som inte vet hur de ska orka leva 

vidare en enda dag till. Varje vecka samlas föräldralediga mammor och pappor i öppna förskolan för att 

umgås, sjunga och hitta gemenskap. Varje vecka träffar vi ensamma pensionärer som bara vill samtala en 

stund. Varje vecka ordnar vi språkcaféer för nyanlända så de får öva på att prata svenska. Varje vecka 

hjälper vi människor som har utsatts för våld och sexuellt utnyttjande. Varje vecka stöttar vi dem som 

sörjer genom samtal och sorgegrupper. Varje vecka firar vi gudstjänst och gemenskap. Varje vecka 

värnar vi om vårt kulturarv genom att omsorgsfullt ta hand om våra kyrkor och kapell. Varje vecka hälsar 

vi ett litet barn välkommen in i vår gemenskap. Varje vecka låter vi kärleken få segra när ett par säger JA. 

Varje vecka hjälper vi anhöriga att få säga farväl. Varje vecka träffas barn för att sjunga tillsammans. Varje 

vecka träffas vuxna för att sjunga tillsammans. 

Varje vecka bidrar du till ett gott liv för många i Norrköping.

– ditt medlemskap bidrar till ett gott liv för 
tusentals människor i NorrköpingTACK


