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ETT URVAL AV VAD DU FÅR SOM 
MEDLEM I SVENSKA KYRKAN!
- Vackra och väl underhållna kyrkor.

- Församlingslokaler för kyrkans egna verksamheter och för uthyrning.

- Präster, musiker, diakoner, församlingspedagoger och andra anställda i alla församlingar.

- Gudstjänster alla helgdagar.

- Sveriges största musikutbud i hela landet.

-  Dop, vigsel och begravningsgudstjänster.

- En stor verksamhet för barn och ungdomar i våra församlingar. 

- Möjlighet till körsång. I våra församlingar finns kyrkokör, församlingskör och barnkörer.

- Soppluncher och dagledigträffar.

- Samtalsgrupper och studiecirklar om tro och livsåskådningsfrågor.

- Stöd när det krisar genom kyrkans Diakoni.

- Kyrkan är ofta kvar på landsbygden när all annan samhällsservice har flyttat in till 
  centralorterna.

- Stifts- och rikskyrklig verksamhet.

VÄLKOMMEN MED
DIN RÖST 
DEN 19 SEPTEMBER
På valdagen kan du rösta på följande 
tider i Lyrestads församlingshem mellan
klockan 09.00-11.00, 14.00–16.00 och
17.00–20.00.

Vi stänger vallokalen kl.11.00 för att fira 
gudstjänst I Lyrestads kyrka där vi hälsar 
dig varmt välkommen. 

I Amnehärad kan du rösta i församlings-
hemmet på följande tider mellan klockan
09.00-12.00,  14.00–16.00 och 17.00–
20.00.
Här firas gudstjänsten klockan 16.00 i 
Amnehärads kyrka där du är välkommen 
att deltaga.

GE KRAFT ÅT
VARJE MÄNNISKA

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet
den 19 september!

Nu väljer vi styrelse i Amnehärads och Lyrestads församlingar!
 Ditt val är därför viktigt
FRIMODIG KYRKA vill • arbeta  för en  kyrka  utan partipolitik.   
 • arbeta för en kyrka med Jesus Kristus i centrum.
 • arbeta för en kyrka nära medmänniskan i ord och handling
FRIMODIG KYRKA vill därför bl.a. arbeta för inrättandet av en diakonal tjänst 
                                 (kyrkans sociala arbete).           
 • satsa på barn-och ungdomsarbete samt musik- och körlivet.  
 • att mässa(nattvard) firas i någon av kyrkorna varje söndag.   
 • utveckla kyrkans arbete inom turismsektorn. 
 • bilda en gemensam internationell grupp i pastoratet för att 
   stödja Sv. kyrkans                                                                                     
   Internationella åtaganden genom Act Svenska kyrkan och SKUT.

Ge plats!
Många känner sig inte välkomna i 
Svenska kyrkan idag. Man känner sig 
utesluten på grund av skillnader i teo-
logi, tradition och politik, språk, ålder 
och olika personliga utmaningar. 

Frimodig kyrka vill ge plats för för-
djupat teologiskt samtal och själavår-
dande gemenskap, för olika kristna 

traditioner och uttryckssätt, för politi-
ker och soffliggare, för svenska mino-
riteter och för dem som flyttar hit från 
andra länder, för unga och gamla. 

Frimodig kyrka vill bygga Svenska 
kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ 
med och se! Hindra dem inte!

Du blir medlem genom att gå in på 
frimodigkyrka.se/medlemfrimodigkyrka.se/medlem

Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller 
Swish 123 149 64 39

Läs mer på frimodigkyrka.sefrimodigkyrka.se

Fo
to

: D
avid

 C
asto

r

FRIMODIG KYRKA – DITT NATURLIGA ALTERNATIV, FRI OCH MODIG, ÖPPEN FÖR ALLA
Vi vågar vara kyrka

Vi finns även på facebook och hemsida www.frimodigkyrka.se
Kontakt: Göran Sagen, sagengoran@gmail.com tel.073 99 46 176

Vi Socialdemokrater vill särskilt satsa på att:
-  Bevara pastoratet i den form som är i dag och verka för att det lokala församlingslivet ökar 

-  Stödja kyrkan att utöka musikutbudet, såväl i musikgudstjänster som i form av 
kulturarrangemang och i samverkan med andra organisationer så som folkrörelser, 
studieförbund, föreningar med flera.

-  Stödja församlingsarbetet i att utveckla barn-, ungdoms- och familjearbetet.

-  Stödja församlingsarbetet i att utveckla gudstjänstlivet så att fler församlingsbor kan delta i vår 
levande kyrka och för ett gott liv för alla.

-  Stödja kyrkan att bli en brobyggare mellan människor med olika kulturell och religiös tillhörighet.

-  Utveckla olika former av samhällsfunktioner tillsammans med kyrkan. 

Rösta på Centern i kyrkovalet
Vi vill att våra församlingar och vårt pastorat ska ha en tydlig röst i 
samhället och stå upp för alla människors lika värde och rättigheter.
Kyrkan ska vara välkomnande och tillgänglig.
Vi vill samverka ekumeniskt över församlings- och pastoratsgränser.
Kyrkan ska vara en självklar medaktör i det lokala samhället i dess olika 
aktiviteter.
Barn och familj är vår nutid och framtid. Gudstjänstliv och verksamhet 
bör ge möjlighet  till samvaro, gemenskap och andhämtning mitt i 
vardagsbruset.
Diakonin är viktig och vi behöver finna former för ytterligare insatser 
som bryter ensamhet och skapar gemenskap.
Våra kyrkor ska vara öppna och ha verksamhet sommartid. ”Stängda” 
kyrkor ska kunna användas av församlingsbor i Glädje och sorg.
Vi vill arbeta för en grön omställning och en ekonomi i balans.  

Valcafé med 
möjlighet till 
förtidsröstning
I Lyrestads församlingshem den 9 
september och i Amnehärads 
församlingshem den 14 september 
kl.17.00-20.00 hälsas du välkommen 
till valcafé.

Kom och få svar på era frågor och 
funderingar under ledning av valnämndens 
ordförande Karl-Arne Gustafsson. 

Alla nomineringsgrupperna har 
representanter på plats. Ni bjuds även 
på underhållning av trubaduren Anders 
Ramberg i Lyrestad.

I Amnehärad underhåller Magnus och 
Pia Hast. Pia är även kvällens moderator.
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Lyrestads församlingshem
6 september   09.00-12.00

7 september   09.00-12.00

8 september   09.00-12.00

9 september   09.00-12.00
                       17.00-20.00

10 september  09.00-12.00

11 september  10.00-12.00

13 september  09.00-12.00

14 september  09.00-12.00

15 september  09.00-12.00

16 september  09.00-12.00
                        17.00-20.00

17 september  09.00-12.00

18 september  10.00-12.00

 19 september  09.00-11.00 
                         14.00-16.00 
                         17.00-20.00

Sjötorps bygdegård
12 september 12.00–14.00

Kyrkans Hus i Hassle
19 september 10.00-12.00

FÖRTIDSRÖSTA!
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen 
den 19 september.
Ta med dig ditt röstkort. Går också att skriva ut på plats om du har förlorat det. 
Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas.
Glöm inte att ta med dig legitimation.
Förtidsrösta kan du göra på följande platser i pastoratet.

Amnehärads församlingshem
6 september       09.00-12.00

7 september       09.00-12.00

                           17.00-20.00

8 september       09.00-12.00

9 september       09.00-12.00

10 september      09.00-12.00

11 september      10.00–12.00

13 september      09.00-12.00

14 september  09.00-12.00
 17.00-20.00

15 september 09.00-12.00

16 september 09.00-12.00

17 september 09.00-12.00

18 september 10.00-12.00

19 september 09.00-12.00

Södra Råda kyrka
19 september 09.00-11.00 
  13.00-15.00

VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97

Redaktör: Karin Kullnes
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren


