 Vi vill arbeta för att levandegöra Svenska kyrkan på stifts- och riksnivå
genom att stödja församlingarnas arbete med att utveckla "Nya sätt att
vara kyrka", som t ex Alphagrupper och Messy Church.
 Vara stöd för församlingarna genom att ha hand om vissa
administrativa uppgifter så att församlingarna kan ägna mer tid, kraft
och pengar till att förkunna evangeliet om Jesus Kristus i vår tid och ta
hand om människor i utsatthet genom ett rikt diakonalt arbete.
 Vi anser att det är viktigt att församlingarna kvarstår, församlingsråden
uppmärksammas tydligare och att stiftet ger stöd och hjälp för detta.

Karl-Gunnar Svensson, Träslövsläge i Varberg, präst.
 Jag vill arbeta för att hjälpa församlingarna i Svenska kyrkan
så att de kan ägna mer tid, kraft och pengar till att förkunna
evangeliet om Jesus Kristus i vår tid.
 Jag vill arbeta för att människor i alla åldrar kan få komma
med, upptäcka och uppleva meningen med livet genom
Jesus Kristus.

Marianne Kronbäck, Idala, röntgensköterska


Jag vill att Svenska kyrkan ska ha levande församlingar
med församlingsråd som får bestämma mer.
Jag vill att kunskapen om kristen tro ska öka genom
nationella evangelisationssatsningar.



Lars-Gunnar Pålsson, Mölndal, präst.


Vi vill att Mölndals pastorat ska placera solceller på så
många lämpliga fastigheter som möjligt och kunna sälja
överskottet (till Mölndals energi)
 Vi vill att Mölndals pastorat måste sluta att exkludera
hörselskadade i kyrkor och församlingshem och börja följa
Plan-och bygglagen. Mölndals pastorat måste bli en öppen
kyrka där alla människor och också hörselskadade har
samma människovärde.

Gunilla Svensson, Varekil på Orust, lärare och församlingspedagog.


Församlingar och församlingsråd behöver vara kvar för
att behålla ett lokalt engagemang.
 Verksamhet för barn- och ungdomar bör vara prioriterat
inom kyrkan.
 Administrativt stöd – möjliggör fokus på att vara ”kyrka”.

Mikael Svensson, Kungsbacka, truckförare.
 Jag vill verka för en kyrka där Guds ord
förkunnas klart och tydligt till omvändelse och tro på Jesus
Kristus.
 Jag vill ha mer ekumenik och mer samarbete med de
inomkyrkliga väckelserörelserna.

Irene Hedenbjörk, Morup, Studie- och yrkesvägledare
 Jag vill verka för att Församlingen skall vara den viktigaste
enheten, som själv råder över planeringen för sin verksamhet
för att föra människor till tro på Jesus Kristus som sin
frälsare, genom bibelundervisning på olika sätt och olika
nivåer. Gärna i samverkan med andra församlingar då det
gäller konfirmandundervisning och Alfa-Beta-kurser för
vuxna.

Fridemann Hildebrand, Strömstad, Pedagog och Coach
 Svenska kyrkan skall vara en plats där barn och ungdomar
får stor plats! Det skall vara en självklar och trygg plats där
de får ett stabilt fundament i Guds ord och Jesu efterföljelse
(Mark. 10:14-16). Vi skall bygga kyrka som är ljus och salt
både idag och i framtiden (Matt 5:13-16)!
 Starkt diakonalt arbete, en lättillgänglig kyrka både i stad och
på landsbygd. Alla människor oavsett livssituation och ålder
skall känna sig välkomna att söka Gud, hjälp, tröst och
själavård (Mark 11:28-30). Både för de trogna medlemmar
som varit med länge, de nytillkomna och de som fortfarande
söker sitt andliga hem.

Jörgen Nilsson, Vallberga, Höks pastorat. Yrkeslärare, Kyrkvärd
 För att en kyrka skall kunna växa och utvecklas så behöver vi
satsa på barn – och ungdomsverksamheten och låta dem
utveckla vår kyrka för kommande generationer.
 Att bevara, vårda och framhäva våra fantastiska kyrkor och
dess historia.

Öckerö församling
 Vi vill att Öckerö Församling verkar för att ordna kyrkskjuts för de som
har svårt att ta sig till kyrkans verksamheter på egen hand.
 Vi vill att Öckerö församling verkar för att stärka det ekumeniska
arbetet, detta för att visa på enheten i Kristus."

Mölndals pastorat
 Vi utgår från alla människors lika värde och vill verka för en
INKLUDERANDE KYRKA i alla avseenden. Det får inte bara vara
VACKRA ORD. Det måste också genomföras. Därför måste vi
avskaffa exkluderingen av hörselskadade i kyrkor och
församlingshem. Annars bryter vi emot plan- och bygglagen.
 Vi vill att Svenska Kyrkan ska vara ett salt i samhället och inte en
spegel av samhället. Svenska Kyrkan ska inte vara chefernas kyrka
utan FOLKETS KYRKA.
 Vi vill ha en KLIMATNEUTRAL Svenska kyrkan senast 2030. Därför
vill vi satsa på SOLCELLER på taken till 10 av våra fastigheter. Vi
säljer överskottet till Mölndals Energi. Då får vi på sikt också en väldigt
stor ny inkomstkälla.
 Vi vill prioritera ALPHA-GRUPPER och stora resurser till
UNGDOMSVERKSAMHETEN.
 Vi behöver avskaffa de stora ekonomiska löneklyftorna mellan
cheferna och de anställda. Vi har inte råd med extra pengar till
chefernas pensionsförsäkringar. Vi har inte råd med
”headhuntingkostnader.”

Joakim Bengtsson, Lars-Gunnar Pålsson, Eva Lena Ekholm, Marcus Bengtsson, André Zeidan

Falkenbergs pastorat
– är en kyrka för hela familjen
Dopet är vägen in i Guds rike och kyrkans gemenskap. En levande kyrka
måste därför på olika sätt markera dopets betydelse för de döpta i alla
åldrar. Detta sker genom olika former av undervisning t.ex. barngrupper,
konfirmandundervisning, Alphagrupper och bibelstudier.
Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor,
gärna i
samverkan med andra samfund.
– verkar för Kristi kyrkas enhet
”Jag ber att de alla ska vara ett, så att världen kan tro.” Jesu
översteprästerliga förbön markerar betydelsen av de kristnas gemenskap.
Vår kyrka måste verka för goda ekumeniska relationer, såväl i internationella
sammanhang, som nationellt. Utbyte med andra kyrkors teologiska
fakulteter är ett sätt att öka förståelsen för andra kyrkotraditioner.
• I Falkenbergs pastorat vill vi att församlingsråden uppmärksammas
tydligare och att kyrkorådet ger goda delegationer till församlingsråden samt
att församlingarna får en ”Församlingsherde” som blir en känd och nära
kontaktperson som präst i församlingen.
-står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde
En levande kyrka måste tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks.
Kyrkan ska värna livet från dess början till dess slut.
De som söker sig till vårt land på flykt undan krig och förföljelse, eller av
annan anledning, ska mötas med respekt och värme.

Irene Hedenbjörk, Gunnar Pettersson, Monika Eriksson, Jerk Jakobs, Håkan Eliasson

