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Borgerligt alternativ 
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Kyrkopolitiskt program 
 



                                            

Svenska kyrkan vilar på evangelisk och demokratisk grund. Kyrkan ska 

genom ord och handling förkunna Guds kärlek för att ingjuta förtröstan, 

livsmod och glädje hos människor och finnas till för alla i livets olika skeden 

och livsomständigheter. 

Ansvaret för kyrkan vilar gemensamt på de tillhöriga, de förtroendevalda, 

dem som vigts till tjänst och övriga anställda.  

Kandidaterna för Örebro pastorats Kyrkliga Allians har, förutom en kristen 

grundsyn, borgerliga värderingar men bedriver inte partipolitik i dessa 

sammanhang. 

Fr o m 1 januari 2014 får hela Svenska kyrkan en ny organisationsstruktur. 

För Örebros del innebär det att nuvarande Örebro kyrkliga samfällighet 

upphör och de åtta församlingarna kommer att bilda ett gemensamt 

pastorat med namnet Örebro pastorat.  

 

 Örebro pastorats Kyrkliga Allians vill verka för att Örebro pastorat 

ska få en god start och finna bärande arbetsformer.  

 

 Vi vill låta lokal församlingsaktivitet blomma, men också slå vakt om 

gemensamma uppgifter (t ex kursgården Solliden, Diakonicentrum, 

Familjerådgivningsbyrån samt ekumeniska samarbeten)  

 

 Vi vill att Örebro pastorat ska vara en god arbetsgivare, som är lyhörd 

för sin personal och erbjuder en god arbetsmiljö. 

 

 Vi vill genom ansvarsfull förvaltning av kyrkor, fastigheter och 

ekonomiska tillgångar värna om att pastoratets olika delar och 



verksamheter får bästa möjliga resurser för att fullgöra sina 

uppgifter. 

                                            

                                                 

Kyrkas uppgift är att fira gudstjänst, bedriva diakoni, undervisning och 

mission. 

I Örebro pastorat vill vi att detta synliggörs genom att 

 de olika kyrkorna erbjuder ett rikt gudstjänstutbud, som tilltalar 
människor i olika åldrar och med olika önskemål för sitt 
gudstjänstfirande 
 

 det finns en stark diakonal inriktning genom kontakter och samtal 

med såväl enskilda personer som genom samarbete med samhällets 

sociala verksamheter 

 

 ge hög prioritet åt kyrkans pedagogiska arbete med barn och unga för 

att ge dem en positiv kontakt med kristen tro och kristna värderingar 

 

 verka för att få samarbeta med skolor samt barn- och 

ungdomsorganisationer för samtal om religion och etik 

 

 i olika former erbjuda fördjupning i kristen tro samt stimulera till 

frivilligengagemang 

 

 aktivt delta i Svenska kyrkans internationella humanitära 

engagemang genom att sprida information om kyrkans hjälpprojekt i 

världen och delta i insamlingskampanjer 

 



 avsätta medel till internationell diakoni 

 

 

 
 
Valinformation 
Vid kyrkovalet väljer du förtroendevalda till tre nivåer i Svenska kyrkan. 
Lokalt till Kyrkofullmäktige i Örebro, på stiftsnivå till Stiftsfullmäktige och 
på nationell nivå till Kyrkomötet.  
Örebro kyrkliga allians har gemensam lista på lokal nivå, men till de två 
övriga nivåerna har varje nomineringsgrupp egna listor.  
Observera att det är personval, du har möjlighet att kryssa dina kandidater. 
 
Röstberättigad 
Den som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan är röstberättigad. 
Röstkort kommer i brevlådan. På röstkortet finns information om vallokal 
och öppettider. 
 
 
För ytterligare information om Örebro pastorats Kyrkliga Allians kan du 
kontakta 
Annica Zetterholm, annica@orebrokpastoratskyrkligaallians.se,  tel 019- 
154522 
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