Vill du bidra till att Centerpartiets vision för
framtidens kyrka blir verklighet? En kyrka
med låga trösklar som bjuder in dig!
Du kan påverka nu –
genom att förnominera lämpliga kandidater
som du tror kan bidra i arbetet.
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EN KYRKA MED FRAMTIDSTRO
Centerpartiets vision för framtidens kyrka präglas av
en kyrka som odlar hopp och sänker trösklarna för att
alla ska ges möjlighet att vara med.
En kyrka som utgår från församlingarnas behov och
möter alla människorna som bor i församlingarna. Den
grundläggande uppgiften står i centrum och blir även
verktyget
för
att
nå
utanför
de
traditionella
mötesplatserna.
En modig kyrka som ser värdet i olikheter och står upp
för sina värderingar. En kyrka där engagerade
förtroendevalda har modet att förvandla kyrkan för
framtiden.

OLIKA KARAKTÄRER BEHÖVS

OMFATTNING
Förnomineringen avser val till
stiftsfullmäktige respektive
kyrkomötet.

STIFTSFULLMÄKTIGE
Stiftsfullmäktige i Göteborgsstift
består innevarande mandatperios
av 81 ledamöter från Laholm i
söder till Strömstad i norr.

KYRKOMÖTET
Kyrkomötet består av 251
ledamöter från Sveriges 13 olika
stift.

VALBAR?

Vi lever i en förändringstid där kyrkan står inför stora
utmaningar, där det behövs engagerade och modiga
förtroendevalda. Personer som har olika kompetenser
och erfarenheter att bidra med. Om du vänder till nästa
sida så finner du några av de personligheter som
behövs. Är du en av dom? Ser du andra i din närhet som
är lämpliga?

För att vara valbar till
stiftsfullmäktige och kyrkomötet
ska man vara medlem i svenska
kyrkan och ha fyllt 18 år.

Förnominera dina kandidater senast 15 oktober.
Kontakta din C-krets för mer information om hur du
praktiskt gör.

I Göteborgs Stift samverkar
följande C-distrikt: Fyrbodal, VG
Västra, Sjuhärad, Göteborg och
Halland.

FÖRTROENDEVALD
De som blir förtroendevalda i Göteborgs stift, kommer
att ingå i Göteborgs Stifts Centergrupp, som hjäper
varandra
i
att
förverkliga
valprogrammet.
Stiftsfullmäktige sammanträder 2 till 3 gånger per år,
däremellan sker arbete via epost, digitala möten och
enstaka personliga möten. Att vara förtroendevald för
Centerpartiet i Svenska kyrkan innebär att Du främst
företräder din grupp men även att du har ett eget
personligt engagemang för att lyfta och driva frågor.

CENTERPARTIET I
GBG STIFT

I nuläget har vi 10 ordinarie
ledamöter i stiftsfullmäktige och 4
ordinarie ledamöter i kyrkomötet.

LOKAL LISTA
Vill du veta mer om lokala listor
till kyrkofullmäktige i din
församling?
Hör av dig till din C-krets.

EXEMPEL PÅ KARAKTÄRER SOM BEHÖVS
För att bidra till att Centerpartiets vision om framtidens kyrka blir verklighet, behövs
engagerade förtroendevalda med olika karaktär.
Vi behöver din hjälp för att hitta personerna bakom karaktärerna.
Vi behöver fler karaktärer.

FÖRVALTAREN FÖR FRAMTIDEN
Kyrkan har stora resurser; byggnader, skog och jord. Resurser som rätt
använda kan trygga kyrkans framtid, men även skapar en ovärderlig
kulturmiljö med förankring i vår historia. Centerpartiet arbetar för ett hållbart
förvaltarskap i kyrkan, där resurser används och förvaltas för framtiden.

SAMHÄLLSBYGGAREN

DEMOKRATINS FÖRKÄMPE
Centerpartiet ställer upp som grupp, där
vi drivs av ett gemensamt engagemang.
Vi kan mötesteknik och hur en
demokratisk process går till. Genom
vårt engagemang säkerställer vi att
kyrkan inte blir en klubb för några få,
utan alla medlemmars röst hörs.

DEN STOLTE CENTERPARTISTEN
Jag är kristen med ett brinnande
engagemang. Jag har vilja och mod att
sprida evangelium och påverka kyrkans
utveckling. Samtidigt vill jag vara tydlig
med att jag är centerpartist och står för
centerpartiets värdegrund. Jag vill inte dölja
mina ideal under kryptiska beteckningar.

När samhällen byggs krävs inte bara hus,
vägar och kommunal service. Här behövs
öppna mötesplatser där alla är välkomna.
Genom att engagera sig i kyrkan knyter
Centerpartiet ihop samhällsbyggandet
med att ge kyrkan en roll som
mötesplats.

IDEOLOGEN
Centerpartiets grundvärderingar
såsom människors lika värde och
rättigheter, mångfald,
engagemang, lokala lösningar och
hållbarhet, är värderingar som vi
vill säkerställa att de fortsatt är en
bas i Svenska kyrkans utveckling.

HISTORIESKRIVAREN
Centerpartiet har lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan. I
många församlingar har Centerpartiet varit en stöttepelare i
församlingslivet, i kyrkoråd, kyrkokörer, sykretsar och diakonalt arbete.
Morgondagens historia skrivs idag, här vill vi vara med och förvalta
Svenska kyrkans verksamhet samt dela tro, liv och evangelium. Vi ser en
uppgift i att motverka "den stora glömskan" och bära bildning om
Svenska kyrkan nu och in i framtiden.

