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Det centrala kristna budskapet om 
alla människors lika värde och att 
älska sin nästa sammanfaller med 
socialdemokratins grundsyn
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Socialdemokraterna arbetar 
för att Svenska Kyrkans för-
samling i Norberg skall finnas 
”Mitt i byn”. Det här vill vi:
Demokrati och delaktighet
– att förverkliga Svenska Kyrkan  
 som en öppen och demokratisk  
 folkkyrka genom engagerade  
 och kunniga förtroendevalda
– att öka valdeltagandet och stärka 
 medlemmarnas delaktighet i  
 Svenska Kyrkans verksamhet

Jämlikhet
– att både äktenskap och partner- 
 skap ska kunna ingås och väl- 
 signas i kyrkan
– att alla som avlönas av Svenska 
 Kyrkan i Norberg ställer upp  
 bakom den grundläggande  
 principen att både kvinnor och  
 män kan vigas och tjänstgöra  
 som präster.

Församlingslivet
– att pröva olika former för del- 
 aktighet så att så många som  
 möjligt engageras i arbetet
– att prioritera barn och ungdom,  
 bland annat genom att det skall  
 finnas en organiserad barn- och  
 ungdomsverksamhet

– att Svenska Kyrkans Unga ges  
 möjlighet till en aktiv roll i  
 församlingens liv

Gudstjänsten
– att aktivt arbeta för att ta tillvara 
  församlingens synpunkter
– att gudstjänsten breddas genom  
 medverkan av förtroendevalda,  
 frivilliga och ungdomar
– att med lyhördhet för försam- 
 lingens önskemål verka för ett 
 varierat musikutbud

Undervisning
– att fortsätta samarbetet med 
 barnavårdscentralen, förskolan 
 och skolan
– att erbjuda en varierad kon- 
 firmationsundervisning med 
  hög kvalitet
– att möta vuxna människor  
 sökande efter tro och längtan  
 efter fördjupning av tron

Mission och ekumenik
– att stödja efterlevandet av de 
 mänskliga rättigheterna
– att fördjupa det ekumeniska 
 samarbetet



Begravningsverksamheten
– att utöva ett gott förvaltarskap  
 över begravningsverksamheten 
 med respekt för olika religioners 
 begravningsseder

Solidaritet
– att kyrkan påtalar och påverkar  
 så att samhällsförhållandena  
 som ger upphov till orättfärdig- 
 het och utslagning förhindras
– att diakonin arbetar offensivt  
 och uppsökande bland de mest  
 utsatta i samhället, varvid dia- 
 konin bör samverka med den  
 sociala omsorgen som Norbergs  
 kommun och Region Västman- 
 land bedriver, samt andra före- 
 ningar och kooperativ som  
 bedriver social verksamhet
– att öka resurserna till diakonalt  
 arbete
– att Svenska Kyrkan i utlandet  
 (SKUT) ges stöd
– att Svenska Kyrkan i Norberg  
 ska bedriva ett aktivt interna- 
 tionellt solidaritetsarbete genom  
 Svenska Kyrkans internationella  
 arbete

Arbetsgivare
- att församlingen i Norberg/ 
 Karbenning ska vara ett före 
 döme när det gäller arbetsmiljö

Miljö
– att Svenska Kyrkan i Norberg  
 agerar föredömligt och med  
 respekt för de ekologiska  
 sambanden
– att församlingens utarbetade  
 miljöprogram årligen följs upp

Kultur
– att slå vakt om kyrkans roll som  
 kulturbärare
– att i största möjliga utsträckning  
 hålla kyrkorna öppna
– att Svenska Kyrkan vidare- 
 utvecklar satsningen på musik-  
 och körverksamhet för alla  
 åldrar
– att skapa forum för kristen och  
 religiös konst

Ekonomi
– att Svenska Kyrkan i Norberg  
 ska ha en ekonomi i balans
– att ekonomiska resurser för- 
 valtas på ett etiskt och eko- 
 logiskt ansvarsfullt sätt

Detta är vårt kyrkopolitiska 
handlingsprogram 
Vill du veta mer kontakta:
Anders Bäckman, 070-576 51 05
eller
Christer Andersson 070-206 66 45 



Förtidsrösta
4 – 5 september 10.00 – 12.00, Mariagården
6 september 17.00 – 20.00, Mariagården
7 – 8 september 10.00 – 12.00, Mariagården
9 september 10.00 – 13.00, Mariagården
11 – 12 september 10.00 – 12.00, Mariagården
13 september 17.00 – 20.00, Mariagården
14 – 15 september 10.00 – 12.00, Mariagården
16 september 10.00 – 13.00, Mariagården
17 september 13.00 – 15.00, Mariagården

På kyrkovalsdagen
17 september 09.00 – 11.00, 13.00 – 20.00,  
 Mariagården eller Gruvgården (se ditt röstkort)
17 september 09.00 – 11.00, 13.00 – 20.00,  
 Sockenstugan i Karbenning.

Glöm inte att ta med ditt röstkort!

Våra kandidater
1. Christer Andersson
2. Gunilla Persson
3. Anders Bäckman
4. Mia Ström
5. Roland Ax
6. Ingrid Falquist
7. Stefan Bäckman
8. Åsa Tönnert-Ladman
9. Daniel Andersson
10. Linnéa Landerstedt
11. Juhani Elonen
12. Inger Andersson
13. Evy Woxberg
14. Elsie Björnberg.

Våra viktigaste frågor
– Att aktivt arbeta för att ta till- 
 vara församlingens synpunkter.
– Att prioritera barn- och ung- 
 domsverksamhet och erbjuda  
 en varierad konfirmations- 
 undervisning med hög kvalitet.
– Att stärka vårt diakonala arbete.

Nytt på byn – 
Socialdemokraterna i Norberg


