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HANDLINGSPROGRAM
Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan ska fullfölja sin kallelse: Att göra
Jesus Kristus känd, trodd och älskad.
Levande församlingar är förutsättningen för en livskraftig kyrka med bred förankring i det
svenska samhället.
Gudstjänst, diakoni, undervisning, mission, dop, konfirmation, vigsel och begravningar är
församlingens grundbultar.
Dessa är betydelsefulla för människorna och utgör viktiga mötestillfällen, som ska tas tillvara
i församlingsarbetet, stärkas och utvecklas.
Församlingslivets gemenskap är något vi prioriterar mycket högt. Strävan bör vara att
Svenska kyrkan ska fungera som en gemenskapsfrämjande kraft i samhället.
Vi vill värna den enskilda människan och människovärdet. Kyrkan är till för alla människor.
Vår nomineringsgrupp ställer upp i kyrkovalet under namnet Kristdemokrater
i Svenska kyrkan.

Vi Kristdemokrater för en levande kyrka – Karlstads stift vill arbeta för att:


visa på Jesus Kristus, som är kyrkans unika förkunnelse i mötet
med människor.



förkunna evangeliet om Guds nåd och försoning i Jesus Kristus genom
predikans och sakramentens livgivande budskap.



bidra till utvecklingen av en dynamisk, trovärdig och rikstäckande folkkyrka.



värna och ansvarsfullt förvalta kyrkans 1000-åriga kulturarv i Sverige.



kyrkan ska vara del i en världsvid andlig gemenskap och utveckla det
internationella arbetet.



kyrkan ska bedriva ett diakonalt arbete av hög kvalité.



barn-och ungdomsverksamheten, konfirmandundervisningen och diakonin
ska ges tillräckliga personella och ekonomiska resurser.



levandegöra kristna högtider och helgdagar.



utveckla det administrativa samarbetet inom och mellan pastoraten
och kontrakten.



sång-och musikverksamhet ska vara ett aktivt redskap i förkunnelsen.



kyrkan ska aktivt bekämpa diskriminering.



kyrkans utjämningssystem ska bidra till att utjämna skillnader i ekonomisk
bärkraft mellan olika pastorat och församlingar.



eftersträva en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö inom kyrkan.



kyrkans lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade (gäller även belysning
och ljud).



kyrkan ska ha ett miljöperspektiv och sträva efter en hållbar utveckling,
socialt, ekologiskt och ekonomiskt.



de anställda ska erbjudas professionell, regelbunden handledning och
kompetensutveckling.



kyrkan ska erbjuda samtal, dialog, undervisning och andra aktiviteter
för vuxna kring existentiella tros- och livsåskådningsfrågor.

