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En kyrka som finns med i glädje och sorg, under hela livet, där alla får känna sig 
välkomna

Undervisning om det kristna evangeliet. 

Tydlig information om vad som är på gång i kyrkorna. 

Variation av gudstjänster för att möta människors olika behov.

Ökad förskoleverksamhet och utveckling av barn/ ungdomsverksamhet tex 
fritids/ ungdomsgård.

En öppen kyrka som ska verka för ekumenik. 

Ökade resurser till diakonalt arbete för att minska ensamhet och isolering. 

Rekrytering och utbildning av volontärer för att möjliggöra en diakonal och 
humanitär insats.

Ökad tillgänglighet så att personer med funktionshinder kan ta del av kyrkans 
gudstjänster och olika aktiviteter.

Kyrkomusikens och körernas viktiga roll.

Fortsatt  miljöarbete inom Svenska kyrkans verksamheter. 

Stå upp för mänskliga rättigheter.

Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) är en partipolitiskt fristående nominerings-
grupp. Vårt kyrkovalsprogram bygger på en kristen och demokratisk idétradition med 
ekumeniska förtecken. Vi bejakar en klassisk och traditionell förståelse av den kristna 
läran. Mer information om vad vi står för hittar du på www.enlevandekyrka.se.

Det här vill Kristdemokraterna för 
en Levande kyrka arbeta för i Jönköping.



Hur många skäl behöver du för 
att rösta på oss i kyrkovalet?
Kristdemokrater för En levande kyrka går till kyrkovalet 
2017 med tre huvudfrågor: Precis som i tidigare val vill vi 
verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete 
och gudstjänstliv.

– 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, konfirmandun-
dervisning, Alphagrupper och 
bibelstudier.
Denna undervisning måste få 
en förankring i gudstjänster, 
där alla kan känna sig välkom-
na. Kyrkomusikens och körer-
nas viktiga roll ska lyftas fram.
Där det är möjligt bör försam-
lingen kunna driva förskola på 
kristen grund.

– 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 ekume-
niska relationer, såväl i inter-
nationella sammanhang, som 
nationellt.

– står upp för alla 
människors unika, lika 
och okränkbara värde
En levande kyrka måste tala 
klarspråk när mänskliga rättig-
heter kränks. Kyrkan ska värna 
livet från dess början till dess 
slut.
De som söker sig till vårt land 
på flykt undan krig och förföl-
jelse, eller av annan anledning, 
ska mötas med respekt och 
värme. Församlingarna bör, 
tillsammans med andra orga-
nisationer, verka för att rusta 
människor att göra en diakonal 
och humanitär insats.
Rekrytering och utbildning av 
volontärer är viktiga satsningar 
inför framtiden.

En levande kyrka


