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vi ARBETAR FÖR en:
 välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET
 ung KYRKA
 HÅLLBAR KYRKA
 KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA
 MODIG KYRKA SOM FÖR dialog

EN VÄLKOMnANDE KYRKA
Svenska kyrkan i stiftet ska vara en aktiv del av samhället med öppenhet, mångfald
och rum för olikheter. Det innebär att folkkyrkan måste synas på flera platser än i
kyrkorummet. I större utsträckning finnas där folk möts exempelvis caféer, torg,
internet och affärscentrum. Målet är att föra dialog med ömsesidig respekt för den
andres åsikt. Det ska vara enkelt för vem som helst att ta kontakt och ta del av
kyrkans verksamhet.

Centerpartiet står för aTT:
 Fortsatt stödja församlingar och pastorats arbete med att utveckla gudstjänsten.
 Främja arbetet med att hitta nya former för att nå ut till de som inte kommer till
kyrkorummet.
 Driva ett utvecklande samarbete med offentlig förvaltning och närliggande
organisationer, så kallade IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).
 Uppmuntra och stödja samverkan mellan församlingar/pastorat och föreningar med
syfte att nå människor på olika sätt.
 Svenska kyrkan ska finnas som en resurs på sjukhus och skolor.
 Svenska kyrkan är en arbetsplats där anställda och frivilliga arbetar tillsammans,
med en gemensam strävan efter hög kompetens i verksamheten.

Konkreta mål för nästa mandatperiod:
 Fler människor i stiftets församlingar och pastorat ska beredas möjlighet att ta
emot dopets gemenskap. Det gör vi genom att främja församlingar och pastorats
arbete med att erbjuda dop, konfirmation och vigslar under enklare former.
 Stiftet ska vara en samlande faktor för de initiativ som drivs runt om i stiftet, där
församlingar/pastorat som vill bryta vägar och finna nya mötesplatser utanför
kyrkorummet.
 Servicebyråverksamheten ska fortsätta att byggas ut i takt med de behov som
efterfrågas i stiftets församlingar och pastorat.
 Sjukhuskyrkans roll ska tydliggöras och finansieras jämlikt mellan stift och
församlingar/pastorat.
 Utveckla kompetensen för dem som organiserar ideella och frivilliga medarbetare.
 Kompetensförsörjningen ska särskilt uppmärksammas gällande kyrkomusik,
fastigheter, kyrkogård och diakoni. Det ska vara attraktivt att arbeta i hela stiftet.
 Stiftet ska, i sin främjande roll, säkerställa att kyrkoherdar och kyrkoråd, i dess
olika ledarskap kontinuerligt fortbildas i arbetsmiljöfrågor, mål och
resursfördelning samt fördjupning inom teologi och trender.

EN Hållbar kyrka
Stiftet har ett stort ansvar att vårda och förvalta sitt innehav av jord och skog för
framtiden.
Våra kyrkobyggnader är en kulturskatt, med historiskt värde och som utgör en
symbol för såväl stad som landsbygd. Kyrkobyggnadens största värde är att de
används till det de är byggda för. Det kräver kunskap och resurser för att
bibehålla och underhålla dess karaktär.
Det kommer att krävas en prioritering och översyn av vilka byggnader som måste
bevaras för framtiden och vem som ska förvalta kyrkorna på lång sikt.

Centerpartiet står för att:
 Svenska kyrkan har ett fortsatt ansvar för att förvalta det största sammanhållna
kulturarvet, våra kyrkobyggnader.
 Det kyrkliga kulturarvet är omistligt och det ligger ett stort ansvar på församlingar
och pastorat som förvaltare. I och med statlig medfinansiering, KAE, så finns det
medel att restaurera, underhålla, reparera och bevara föremål till eftervärlden.
 Kyrkobyggnaden når sitt största värde om det kan fortsatt brukas som kyrka, vilket
kräver att även samtiden måste få sätta prägel på kyrkorummet.
 Driva en hållbar förvaltning av prästlönetillgångarna (jord, skog och övrig
egendom), som säkerställer en stabil långsiktig avkastning som bas för kyrkans
verksamhet.
 Anta utmaningen att klara de miljömål som ställs, utifrån de riktlinjer som
formulerats i biskopsbrevet.

Konkreta mål för nästa mandatperiod:
 Uppmuntra församlingar/pastorat till att synliggöra det
kyrkliga kulturarvet via exempelvis film eller
dramatiserade visningar.
 Vidareutveckla centerpartiets initiativ till en ny
utbildning för blivande kyrkvaktmästare, där både
fastighets- och antikvarisk kunskap såväl som
kyrkogårdsarbete involveras.
 I kyrkorna finns många kyrkliga inventarier som
förvaltas utav pastorat och församlingar. För att få en
bättre uppfattning av vilka föremål som finns, hur
många de är och vilket värde de har, ska en
kartläggning av inventarierna i alla kyrkorna i stiftet
göras.

EN Ung KYRKA
För att svenska kyrkan fortsättningsvis ska vara betydelsefull och kunna finna sin plats
ibland barn och unga ser Centerpartiet att vi måste ytterligare överbrygga
generationsgränser och skapa mer delaktighet.
Vi vill stärka barn och unga genom att vara konkreta i ord, tro och handling och våga
delegera ansvar och agera möjliggörare för det som känns viktigt och angeläget.

Centerpartiet står för att:
-

Stiftet fortsätter förbättra och förenkla arbetet med barnkonsekvensanalyser
Öppna upp för fler generationsöverskridande mötesplatser/fortbildningar
Stärka stiftets kunskap om ungdomars tankar och åsikter.
Stiftet aktivt ska arbeta med frågor som är viktiga för unga. Exempel är allas lika
värde och HBTQ.

Konkreta mål för nästa mandatperiod:
 Utveckla ungdomsråd för stiftet, för att säkerställa att
ungdomar får möjlighet att höras och påverka.
 Förenkla arbetet med barnkonsekvensanalyser så att de ger
uttryck för ungas syn och inte de vuxnas syn på unga.

Centerpartiet i kyrkovalet
För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt
får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som
bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde
och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala
lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och
kärnvärden i Centerpartiets politik.
Exempel på en fråga där Centerpartiets värdegrund och humanistiska människosyn
tydligt syns är arbetet för en generös och human flykting- och invandringspolitik.
Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det
är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från, även i kyrkan.

EN Kyrka med motiverade
förtroendevalda
För att skapa en stark kyrka inför framtiden krävs att det finns förtroendevalda med
engagemang som vågar och vill ta ansvar. Detta kommer på sikt att sporra fler att
vilja vara med att utveckla verksamheten inom kyrkan till gagn för alla som bor och
verkar inom stiftet.
Positiv utveckling av samtliga verksamhetsgrenar inom kyrkan erhålls om arbetet i
beredande och beslutande organ sker i en miljö som är tillåtande och kreativ.

Centerpartiet står för att:
 Skapa en effektiv beslutsorganisation där arbetsklimat präglas av ömsesidig
respekt och positivt tänkande. Detta leder till att fler kan se möjligheterna med
att vara förtroendevalda.
 Förtroendevalda inom församlingsråd, kyrkoråd och stift ska ha en hög motivation
och stolthet över att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan.
 Församlingsråden ska ges en tydlig roll i församlingen.

Konkreta mål för nästa mandatperiod:
 Öka antalet personer som är villiga att åta sig rollen som förtroendevalda.
 Identifiera åtgärder för att säkerställa att det blir en balans mellan delegering och
delaktighet, så att alla förtroendevalda känner att de är betydelsefulla men att
arbetsbördan blir rimlig.
 Stiftet ska stödja inspirationsdagar för församlingsråden.

EN modig KYRKA
SOM FÖR DIALOG
Att vara folkkyrka innebär för oss att kyrkan har en uppgift att värna om människors
rättigheter och okränkbara värde.
Samhället runt omkring oss förändras och det som sker långt bort påverkar även oss
här hemma. Kyrkan måste aktivt arbeta för att öppna dörrarna för de som behöver
hjälp, men samtidigt våga ta ställning för de värderingar som är kyrkans kärna, ”Se
till sin nästa”.
När samhället förändras måste kyrkan aktivt påverka förändringen så att kyrkans
värderingar blir en del av framtidens samhälle.

Centerpartiet står för att:
 Stiftet ska engagera sig så att människor som lever på flykt och andra som
upplever utanförskap ska erbjudas en möjlighet att komma in i samhället.
 Stiftet aktivt ska delta i dialog och samhällsdebatt och våga stå upp för kyrkans
budskap. För Centerpartiet innebär det också att vara aktiva lyssnare och
bemöta det som människor har att säga.
 Svenska kyrkan aktivt påverkar samhällsutvecklingen såväl nationellt som
lokalt, till ett samhälle som förvaltar vår jord för kommande generationer.

Konkreta mål för nästa mandatperiod:
 Utöka resurserna för de församlingar/pastorat som vill engagera sig i
integrationsarbetet med såväl kompetens som finansiering.
 Utarbeta och förverkliga en strategisk kommunikationsplan så att kyrkan
synliggörs i samhällsdebatten.
 Stiftet ska, i sin främjande roll, bistå församlingar/pastorat med förverkligandet
av en lokal kommunikationsplan
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