
 

Kyrkoval 2021 – på vilket sätt angår det 

Dig om är medlem i Svenska kyrkan? 

Genom att rösta har du möjlighet att påverka så att vi får 

en levande kyrka med verksamhet för Dig och de som 

bor i Töreboda pastorat. Du som inte är medlem är 

välkommen att bli medlem. 

Den 6 till 19 september kan man rösta i kyrkovalet. 

Valdagen är söndag 19 september och det går bra att 

förtidsrösta från den 6 september. Tid och plats för 

förtidsröstningen finns på hemsidan för Töreboda 

pastorat. 

I valet väljs representanter till kyrkomötet, 

stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige som är pastoratets 

högsta beslutande organ. 

På nästa sida finns några punkter som Centergruppen i 

Töreboda pastorat arbetar för att uppnå: 

Kom gärna med idéer, synpunkter och frågor till oss 

förtroendevalda. 



• Utveckla kyrkans grundläggande uppgifter som 

enligt kyrkoordningen är: 

Fira gudstjänst, Bedriva undervisning, Utöva 

diakoni och Bedriva mission. 

• Tron ska hjälpa oss att få en god relation till både 

Gud och människor genom att föra ut budskapet 

om Jesus. Detta ger en framtidstro till att orka 

med både sina egna bekymmer, vara en 

engagerad medvandrare i tron och arbeta med 

samhällets stora framtidsutmaningar. Väl 

genomarbetade gudstjänster där kör och 

musikmedverkan är en självklar del. 

• Möta människornas behov i vardagen, både 

ungdomar och äldre. 

• Ha en öppen kyrka som värnar om allas lika värde 

och utgör en naturlig del av samhället. 

• En omfattande barn- och ungdomsverksamhet 

• Verksamheten ska ha sin grund i de lokala 

församlingarna med dess engagerade ideella 

medarbetare. 

• Ha välskötta kyrkogårdar där hänsyn tas till 

kulturvärden, natur och miljö. 

• Ha en god arbetsmiljö. 

• Vårda och underhålla kyrkans fastigheter på ett 

miljövänligt och bra sätt. Vi ska ta hand om 

kyrkorna och de stora kulturvärden som de har. 
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Centerpartiets kandidater till kyrkofullmäktige i 

Töreboda pastorat. 


