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Den 17 september 2017 är det kyrkoval.
Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan

VAD BETYDER KYRKAN
FÖR DIG?

från 16 år välja vilka som ska företräda dem
lokalt, regionalt och nationellt.

Kyrkan betyder mycket för mig.
Det är en plats för gemenskap,
för glädje, men den finns också
där när sorgen knackar på.

och jag är inte ensam. Tvärtom. 6 av
10 svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Den lokala folkkyrkan är
en kraft att räkna med.

Svenska kyrkan har ett viktigt
uppdrag i att förmedla hopp och
framtidstro, såväl i församlingens
närområde som i konflikthärdar och
fattigdom utanför Sveriges gränser.
Men också att stå upp för öppenhet
och tolerans och höja rösten mot
rasism och främlingsfientlighet.

Den 17 september kommer jag att
rösta i kyrkovalet. Det är ett val som
spelar roll. Kyrkan ska fortsätta vara
en hoppingivande röst i samhället.
För att det ska vara möjligt behöver
vi hjälpas åt!

Sedan jag var barn har kyrkan följt
mig genom livet. Dop och vigsel,
scoutkår och körsång,

Din röst är viktig. Tillsammans kan
vi låta Svenska Kyrkan fortsätta vara
en hörnsten i det svenska samhället.

Fler än 3 100 kanditater ställer upp för
Centerpartiet i val till kyrkomöte, samtliga stift
och 230 av landets kyrkofullmäktigen.

Välkommen att läsa mer på
CENTERPARTIET.SE/KYRKOVAL

RÖSTA PÅ CENTERPARTIET
I KYRKOVALET den 17 september

”DU BEHÖVS”I SVENSKA KYRKAN
•

Mötesplatser för aktiviteter,
engagemang och trygghet.

GEMENSKAP I VÅRA FÖRSAMLINGAR
•

Vi ser alla som en tillgång i
kyrkans verksamhet.

KYRKOR MED SOLCELLER PÅ TAKEN
•

Vi värnar om miljön och vi behöver
en hållbar omställning.

FLER - GER KYRKAN LIV
Vi behöver fler glada och roliga gudstjänster
- ge plats för både barn och vuxna
•

VI VILL HA EN ÖPPEN FOLKKYRKA.
EN KYRKA SOM SÄGER VÄLKOMMEN OAVSETT
VEM DU ÄR. EN KYRKA SOM RÄKNAR MED DIG.

VI SER FRAM EMOT DIN RÖST!
CENTERPARTIET VILL UTVECKLA FOLKKYRKAN,
MITT I VÅR VARDAG, DÄR VI BOR.

KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
ENKÖPINGS PASTORAT

Bengt Wahlberg, Enköping
bengta.wahlberg@gmail.com | 070-542 46 59
F.d. Kommunalråd, nu kyrkopolitiskt aktiv sedan 10 år tillbaka,
bl.a. i kyrkoråd, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse. Jag vill ha
en öppen och levande folkkyrka med lokal förankring. Kyrkans
kulturarv, bl.a. många kyrkor, måste bevaras och få vara en
mötesplats för alla, även i ekonomiskt kärva tider.

Ulla Sjödin, Grillby
sjödin.gade@hotmail.com | 070-592 15 61
Socionom. Arbetat med barn o. familjer samt som kurator inom
psykiatrin Aktiv inom kyrkan sedan 1980-talet. Vill fortsatt vara
med och påverka kyrkans framtid. Kyrkan ska välkomna alla och
vara en naturlig mötesplats som finns i människors vardag.
Församlingarna ska finnas kvar och det lokala engagemanget
är mycket viktigt.
Sören Sagström, Enköping
sorensagstrom@hotmail.com | 070-671 48 04
Mångårigt engagemang för Centern i Kommun, kyrkan.
Jag vill jobba med fastighetsrelaterade frågor som underhåll
av kyrkor och kyrkobyggnader.

Kerstin Troedsson, Grillby
kerstin.troedsson@centerpartiet.se | 070-332 38 16
Jag heter Kerstin Troedsson och arbetar som processledare.
Mitt engagemang utgår ifrån att kyrkan ska vara en aktiv och
positiv kraft i samhällsutvecklingen samt att kyrkorna är vårt
gemensamma kulturarv med kulturvärden som ska bevaras
och utvecklas.

Kenneth Löthegård, Enköping
kenneth.lothegard@centerpartiet.se | 070-471 16 03
Har varit engagerad i Centerpartiet sedan sent 60-tal.
Är gruppledare för Centerpartiets fullmäktigegrupp. I kyrkovalet
stå Centerpartiet för en ”En folkkyrka öppen för alla”. Den enskilda
människan ska ses som en resurs i samhället och församlingen.
Kyrkan ska vara en positiv kraft för att alla människor ska få växa
oavsett etnicitet, könsuttryck eller funktionsvariation.

