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En folkkyrka
öppen för alla

En lokalt förankrad kyrka som finns där människor
lever och möts.
En hållbar kyrka som präglas av framtidstro och vågar
höja rösten för öppenhet och allas lika värde.
En välkomnande kyrka, som finns där i både glädje
och sorg och som ger stöd i ensamhet och svårigheter.
En modig kyrka, som utgår från församlingen,
där beslut fattas nära verksamheten.
Det kallar vi ett närodlat kyrkoliv.
Din röst behövs den 17 september
för en öppen, nära och medmänsklig
kyrka.
Följ oss på centerpartiet.se/kyrkoval

X

Doris Eriksson
Kandidat till Domkyrkoförsamlingen
och Karlstads stift

Karlstads stift

Svenska kyrkan vilar på den protestantiska kristna tron, är Sveriges största
medlemsorganisation, har över 20 000 anställda, är en stor kulturbärare med 3 400
kyrkor/kapell med konst, skulpturer och nationalklenoder, har 5 000 körer och 93 000
körsångare samt genomför cirka 3 700 konserter under ett år.
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En folkkyrka
öppen för alla

X

Britta Olsson Sillén,
Kandidat till Karlstads stift

X

Margareta Bäckström, Långserud
Kandidat till Karlstads stift

Vi värnar om en kyrka:
Med ett stort frivilligt engagemang
Som jobbar med lokala lösningar
Som ser alla människors lika värde

Följ oss på centerpartiet.se/kyrkoval
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FOLKKYRKA
– En kyrka som är öppen för alla
– En kyrka i tiden som stimulerar
lokalt

Vi vill se en lokalt förankrad kyrka,
som finns där människor lever och möts.
En kyrka som präglas av framtidstro,
som vågar höja rösten för öppenhet och lika värde.
En kyrka som finns där i både glädje och sorg,
som ger stöd i ensamhet och hjälp när man
drabbats av svårigheter.
En kyrka ska utgå från församlingen,
där beslut fattas nära verksamheten.
Det kallar vi ett närodlat kyrkoliv.
Din röst behövs för en öppen, nära och medmänsklig kyrka.

Gå och rösta på din kyrka den 17 september!
Följ oss inför valet på centerpartiet.se/kyrkoval

Vet du att:
Svenska kyrkan vilar på den protestantiska tron, är Sveriges största medlemsorganisation, har över 20 000 anställda, är en stor kulturbärare med bl a 3 400
kyrkor/kapell med konst, skulpturer och nationalklenoder, har ca 5 000 körer
och ca 93 000 körsångare samt genomför ca 3 700 konserter under ett år i vårt
land.

Flyer, Södra.indd 1

2017-07-31 10:19

En folkkyrka
öppen för alla
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Kryssa Benny
i kyrkovalet
17 september!

Benny Ahremark Persson, Karlstad
Kandidat Karlstads stift

Karlstads stift
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En folkkyrka
öppen för alla
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Kryssa Kerstin
i kyrkovalet
17 september!

Kerstin Larsson, Östra Ämtervik
Kandidat till kyrkomötet
och till kyrkofullmäktige
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Jag värnar om en öppen
folkkyrka och alla människors lika värde och rättigheter.
Jag vill engagera mig för
att skapa förutsättningar
för en fortsatt verksamhet
med stort frivilligt engagemang i de lokala församlingarna.
Det kulturella värdet ska
tas om hand på bästa sätt,
alla tillgångar förvaltas
med omsorg och maximal
miljöhänsyn tas vid alla
beslut.
Inom Svenska kyrkan och
dess administration är det
viktigt att skapa effektiva
rutiner och stödfunktioner
för de olika nivåerna.
Svenska kyrkan vilar på den protestantiska kristna
tron, är Sveriges största medlemsorganisation, har
över 20 000 anställda, är en stor kulturbärare med
3 400 kyrkor/kapell med konst, skulpturer och
nationalklenoder, har 5 000 körer och 93 000 körsångare samt genomför cirka 3 700 konserter under ett år.

Följ oss på centerpartiet.se/kyrkoval
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