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Vad vi socialdemokrater i Umeå kommunområde vill med vårt engagemang i Svenska kyrkan

Helande kyrka i en trasig värld

Georg Andersson, centrala Umeå, med bakgrund som minister och landshövding, är nu kandidat till kyrkovalet 2009.  
Solvig Jonsson, Mariehem, kandiderar till Umeå Maria församling. Titti Ådén, Böleäng, kandiderar till Tegs församling 
och kyrkofullmäktige. Levi Bergström, Teg, nu landstingsråd och 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen, kandiderar till 
kyrkomötet. Det här är 4 av 105 socialdemokrater i Umeå som kandiderar vid kyrkovalet 2009. Foto: Hans-Olov Lundkvist

– Jesus radikala förkunnelse om kärlek och försoning,  
om rättfärdighet och upprättelse måste få konkreta 
nedslag i all kyrkans verksamhet. Ett förstärkt diakonalt 
arbete måste prioriteras, säger George Andersson.

Alla socialdemokrater står bakom en gemensam  
kyrkopolitik där: Kyrkan med förståelse och omsorg ska 

möta människor i kris.  Det kan gälla missbrukare, psy-
kiskt sjuka, hemlösa, arbetslösa, flyktingar, fängslade och 
brottsoffer. Solidaritet och rättvisa måste prägla också det 
internationella arbetet. 

– I en trasig värld behövs en helande kyrka, uttrycker 
fyra socialdemokrater som kandiderar till årets kyrkoval.

Läs mer om Socialdemokratisk kyrkopolitik på www.umesosse.se
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Ideologisk grund för Socialdemokraternas arbete i Svenska kyrkan
FRIHET – ÖPPENHET – JÄMLIKHET – SOLIDARITET – ANSVAR

Ledord för vårt engagemang i kyrkan
Kyrkans förkunnelse om kärlek och försoning är grundläggande 
i all kyrklig verksamhet. Den är ett fritt och öppet erbjudande 
till alla. Var och en som söker kontakt med kyrkan ska mötas 
med respekt och kunna känna sig välkommen. Kyrkan ska  
bedriva en aktiv uppsökande verksamhet mot alla åldersgrup-
per. Särskilt viktigt är arbetet bland utsatta barn, ensamföräld-
rar i behov av stöd, ungdomar i riskzoner och ensamma gamla.

Det är därför naturligt att ledorden för vårt engagemang i 
Svenska kyrkan och församlingarnas kyrkoråd, kyrkofullmäk-
tige och andra uppdrag inom Umeå kommunområde är: Frihet, 
Öppenhet, Jämlikhet, Solidaritet, Ansvar.

Människors önskemål
Vi vill att goda kyrkliga traditioner vidmakthålls, samtidigt som 
människors egna önskemål i möjligaste mån tillgodoses när det 
gäller dop, konfirmation, vigsel och begravning. Kyrkan skall 
vara öppen för samverkan med andra kyrkor och trossamfund.

En kärleksfull relation
Kyrkan ska arbeta för att alla människors lika värde genomsyrar 
samhället. Jämställdhet ska vara självklar i allt kyrkans arbete. 
Kyrkan ska i alla avseenden vara en mönsterarbetsgivare. 

Ingen får trakasseras, mobbas eller utestängas från kyrkans 
gemenskap. Grunden för kyrklig vigsel är en kärleksfull relation 
oavsett kön.

Solidaritet och rättvisa
Det internationella arbetet ska präglas av solidaritet och en 
vilja till rättvisa mellan länder och folk. Kyrkan ska genom sitt 
lokala arbete skapa ökad förståelse och engagemang för 
fattiga och förtryckta människor i hela världen.

Integration och dialog
Vi vill att kyrkan medverkar till ett humant flyktingmottagande 
och aktivt deltar i arbetet för integration av alla etniska grup-
per. Rasism, antisemitism och islamofobi ska bekämpas. 

Kyrkan ska ta initiativ till religionsdialog för att öka förståel-
sen för andra trosutövare.

Arbetslöshet och utslagning
Vår tids svåra ekonomiska kris ställer Svenska kyrkan inför stora 
utmaningar. Det diakonala arbetet måste därför ges ökad vikt i 
kyrkans verksamhet. 

Med omtanke, medkänsla och konkreta insatser ska kyrkan 
möta de som drabbas av arbetslöshet, utslagning och andra 
personliga svårigheter. Församlingarnas engagemang i det 
arbete som Öppen gemenskap bedriver bland alkohol- och 
drogberoende och deras anhöriga bör stärkas.

Ungdomars uppväxtvillkor
Vi vill att kyrkan utvecklar ett aktivt samarbete med skola, 
förenings- och idrottsliv för att förbättra barns och ungdomars 
uppväxtvillkor. Vi vill arbeta för att fler ungdomar väljer att kon-
firmeras. Kostnadsfri lägervistelse i samband med konfirmation 
bör erbjudas.

Ansvar för skapelsen
Växande miljöproblem och klimatkris utgör hot mot allt 
levande på jorden. Kyrkan måste gå före i ansvarstagande för 
goda och hållbara livsvillkor.

Det globala ansvaret i miljöfrågor som kyrkan tagit initiativ 
till måste leda till fler konkreta åtgärder i vårt lokala arbete. 
Långsiktigt hållbarhet måste gå före kortsiktiga kommersiella 
intressen.

Fritt och öppet erbjudande

Malin Burman, Tavelsjö
kandiderar till  Tavelsjö församling 
– Jag vill engagera mig i kyrkan som ger trygghet här, och i 
hela världen. Gemenskap och trygghet närhelst man behöver 
det. I vårt intensiva och snabba samhälle, är det lätt att glömma 
bort sig själv och andra.  Foto: Roland Samuelsson

Glenn Sjöström, Backen
kandiderar till Umeå landsförsamling
– Jag vill att alla människor som kommer till kyrkan ska känna 
kärlek och försoning. Kyrkan ska förkunna allas lika värde, jäm-
likhet och rättvisa. 
 Foto: Hans-Olov Lundkvist



Anni-Sofi Andersson, Bullmark
kandiderar till Sävar-Holmöns församling 
– För mig är kyrkan en trygg plats som står sig i alla tider. 
Kyrkans viktigaste funktion är att möta människor i alla livs-
situationer, vara stöd i både glädje och sorg och ge barn och 
ungdomar en grund att bygga vidare på. Foto: Roland Samuelsson

Roland Samuelsson, Carlshöjd
kandiderar till stiftsfullmäktige i Luleå stift 
– Tack vare radikala präster samt  kyrkans arbete i u-länder 
och bland ungdomar här hemma har jag fått uppleva kraften i 
det kristna budskapet. Nu vill jag försöka ge något tillbaka till 
andra. Foto: Hans-Olov Lundkvist

Den nya mandatperioden 2010 - 2013 inom Svenska kyrkan 
inleds i skuggan av den globala ekonomiska krisen. Den griper 
in i många människors vardag med arbetslöshet, ekonomisk 
osäkerhet och social oro. 

När vardagsproblemen hopar sig ökar människors vilsenhet 
och utsatthet som hos många tar sig uttryck i missbruk och 
drogberoende. Då behövs kyrkans stöd som bäst!

Men den ekonomiska krisen drabbar också kyrkans ekonomi. 
Därför vill vi göra omprioriteringar för att möta människors 
grundläggande problem.

Kyrkan kan ge människor både hopp och framtidstro genom 
sitt budskap samt sina mänskliga och ekonomiska resurser. 
Vi vill att kyrkan skall i ännu högre grad framstå som en stark 
kraftkälla i samhället. 

Ta ansvar för skapelsen
• Stärka kyrkans roll som opinionsbildare för ökat miljöansvar.
• Prioritera miljöaspekter vid alla investeringar.
• Beakta miljöperspektivet i alla beslut som rör energi- 
 förbrukning och reseplanering.
• Kretsloppstänkande och återanvändning i all den  
 utsträckning det är möjligt.
• Ekologisk och rättvisemärkt upphandling.
• Behålla bidraget om 1 miljon kronor per år till Hela Världen,  
 Svenska kyrkans internationella arbete bland u-länder.

Möta människors behov
• God beredskap för att möta människor i kris.
• Erbjuda mötesplatser för arbetslösa, ensamma och utslagna.
• Öka bidraget till Öppen gemenskap för arbetet med 
 alkohol- och drogberoende och deras anhöriga.
• Prioritera den diakonala verksamheten bland ungdomar,  
 äldre och ensamma.
• Stimulera till ideellt engagemang i kyrkans arbete för omsorg  
 och medmänsklighet.

• Undvika höjningar av medlemsavgiften och begravnings-  
 avgiften till Svenska kyrkan i Umeå.

Bejaka kärleksfulla relationer
• Rätten till vigsel i kyrkan ska gälla för alla som vill ingå  
 äktenskap – oberoende av kön. Kärleksbudet står över alla  
 bud och traditioner.

Kyrkan som kulturbärare
• Kyrkans lokaler öppna för ett brett kulturutbud: studiecirklar,  
 samtalsgrupper, film, teater, dans, författarmöten, 
 utställningar, debatter med mera.
• Ökad egen sång- och musikverksamhet.
• Samverkan med andra kulturinstitutioner i samhället.
• Utveckla kyrkans lägergård i Tavelsjö och medverka till 
 fortsatt upprustning av Norrbyskärs kyrka med tillhörande  
 lägergårdar.
• Gå vidare i arbetet med att bevara och återställa de  
 kulturbyggnader som ligger i anslutning till kyrkoherde- 
 bostaden på Backen.

Kyrka med framtidstro i global kris
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Det här vill S satsa på



Georg Andersson, centrala Umeå
kandiderar till Umeå stadsförsamling
–  Jag blir glad och  tacksam när jag tänker på 
hur mycket kyrkan betyder för mig personligt  
och för samhället i stort. Det ger mig inspira-
tion och engagemang för att delta i kyrkans 
verksamhet. Jag hoppas att många fler vill 
vara med.  Foto: Roland Samuelsson

Du som är medlem i Svenska kyrkan – tag rätten till delaktighet genom att 
rösta den 20 september. Om du gillar vad du läst här – rösta då på  
Socialdemokraterna. Valet sker till lokal nivå (församling/samfällighet), regio-
nal nivå (stiftsfullmäktige) och nationell nivå (kyrkomötet). Så här går valet till.

Medlemmar över 16 år
Alla som senast på valdagen fyllt 16 år, är medlemmar i Svenska kyrkan och 
folkbokförda i Sverige senast den 21 augusti får rösta. Du kan välja vilka du vill 
ska bli kyrkopolitiker genom personval. Du kan kryssa högst tre personer.

Förtidsröstning startar den 7 september
Det går att förtidsrösta på församlingsexpeditionen den 7-16 september. 
För information om öppettider kontaktar du den församling där du vill 
förtidsrösta. Tag med dig ditt röstkort. Det går även att få ett nytt röstkort på 
expeditionen. Då måste du kunna legitimera dig. 

Det går bra med legitimation
I början av september får röstberättigade sina röstkort i brevlådan. 
På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna. Du ska ha 
med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara känd av valförrättarna.

Rösta med brev eller ombud
Om du inte hinner till vallokalen kan du be någon du känner att vara ditt
ombud. Du kan också rösta med brev. För närmare information kontakta en 
församlingsexpedition eller Socialdemokraterna 090-15 65 95.

Läs mer om kyrkovalet: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Erik Lundgren, Teg
kandiderar till kyrkofullmäktige
– Mina grundvärderingar och min 
kristna tro stämmer bäst med 
socialdemokratin. Det är med stor 
glädje jag går samman med kamra-
ter med samma värderingar för att 
argumentera för dessa i kyrkan när 
det gäller solidaritet och ansvar för 
skapelsen. Jag vill särskilt arbeta för  
Öppen gemenskaps arbete.

Astrid Wolff  Feychting, Ålidhem
kandiderar till Ålidhems församling
– Kyrkan är ett alternativ till ett 
ytligt och prestationsinriktat 
samhälle, en plats där man inte be-
höver vara perfekt. Den erbjuder 
också en mötesplats för alla åldrar 
kring livets frågor och villkor. Jag 
tror kyrkan behöver söka samar-
beten med andra föreningar och 
organisationer. För mig är kyrko-
politiken ett sätt att ta ansvar. De 
politiska partierna står för en ideo-
logisk grund att ta ställning till.
 

Foto: Per A Adsten


