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Vi socialdemokrater vill verka i hela samhället. Är Socialdemokraterna alternativen i EU-valet
och de allmänna valen, ska man också ges möjlighet att rösta på Socialdemokraterna i valet till
Svenska kyrkan. Därför ställer vi upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet. Svenska kyrkan är inte
en isolerad del av samhället. Vi socialdemokrater har samma värderingar i kyrkan som i samhället i övrigt. Vi bärs upp av vårt samhällsintresse och för oss är det viktigt att Svenska kyrkan
fortsätter att vara en öppen och demokratisk folkkyrka med representation från medlemmarna.
Fler ska känna sig hemma i kyrkan och vårt mål är att bredda representationen med fler
engagerade medlemmar. Vi vill att mångfalden i Svenska kyrkan och i samhället i övrigt ska
avspeglas bland de förtroendevalda i Svenska kyrkan vilket stärker öppenheten.
De förtroendevalda måste på motsvarande sätt bli delaktiga i den verksamhet de blivit valda
att besluta om och ta ansvar för. Allt annat är respektlöst.
Att ha ett uppdrag i Svenska kyrkan är att ha ett uppdrag i tiden. Sedan Svenska kyrkan gick
från att vara statskyrka till att bli ett trossamfund har mycket hänt. Kyrkan måste omvärdera sin
roll i samhället och anpassa sig till ändrade förutsättningar och möjligheter. Det är roligt att vara
med om att förändra och utveckla en så stor och viktig organisation, som historiskt har spelat en
mycket stor roll och som fortfarande är viktig i dagens samhälle.
Som förtroendevald i våra två församlingar, Bromma och Västerled, kommer du mycket
nära verksamheten. De beslut du fattar får ett omedelbart genomslag. Det kan gälla
verksamhetsinriktning, budgetprioriteringar, investeringar, personalpolitik och policys.
Uppdragets bredd gör det både utvecklande och inspirerande. Du får ta ansvar för många
olika frågor. De beslut de förtroendevalda fattar har stor påverkan på både medlemmar och
anställda. Det är ett viktigt uppdrag. Vi ska arbeta för att visa kyrkans möjligheter att göra
skillnad för människor i vardagen.
Hur ska kyrkan kunna möta engagemang som finns för frivilligarbete och internationellt arbete?
Det finns enorma utvecklingspotentialer inom kyrkan, och kyrkan kan bli en viktig aktör i
samhället för att visa på orättvisor, både hemma och borta, samt ett forum för engagemang.
Hur man som förtroendevald ska kanalisera sitt engagemang beror naturligtvis på vilka
intressen man har och vad i verksamheten man tycker är viktigast.
Samtidigt som det är viktigt att hålla trösklarna låga och välkomna även dem som inte är kyrkovana och sökande måste kyrkan erbjuda teologiska utmaningar för dem som kommit längre i
sin kristna tro. De måste erbjudas en verksamhet som intresserar och berör människor, vid olika
perioder i livet och i skilda situationer. Vi måste fortsätta att hålla hög kvalitet på gudstjänster
och förrättningar och andra arrangemang. Vi måste bli öppna för att bredda verksamheten för
att tillgodose dagens behov.
fort.

Vi har ett gott goda samarbete nomineringsgrupperna emellan. Det är viktigt att ha ett bra
samarbetsklimat då vi inte ska använda vårt mandat i kyrkan för politiska stridigheter. Det är
och ska vara församlingarnas bästa vi ska ta hänsyn till. Kyrkopolitik skiljer sig därför från annan
politik.
Under nuvarande mandatperiod har det hänt mycket. Viktiga strategiska beslut har fattats och
stora investeringar planeras. Mycket återstår och i nästa mandatperiod kommer besluten att
förverkligas. Både Bromma och Västerled är i förändring och som förtroendevald har du möjlighet att påverka. Det är en spännande utmaning att få en balans mellan att bevara traditionerna
och tänka nytt.

