Nu startar vi
Frimodig kyrka-grupper
på våra hemorter!

Varför är det viktigt med
lokala Frimodig kyrka-grupper?

Hur kan man börja?

Den lokala församlingen med dess gudstjänstliv är basen för allt arbete i Svenska
kyrkan. Eftersom vi betonar vikten av levande församlingar, är det viktigt för
Frimodig kyrka att engagera sig i så många församlingar som möjligt.
Frimodig kyrka vill att den demokratiska strukturen i Svenska kyrkan skall bygga
på församlingarna. Det är idag de politiska partierna som dominerar kyrkomötet,
istället för valda representanter för församlingarna. Frimodig kyrkas kallelse i
Svenska kyrkan kan därför inte bara gälla Kyrkomötet och stiftsfullmäktige utan
också de lokala beslutsorganen.

• Prata med varandra i församlingen. Det finns säkert flera som tänker som du och
som längtar efter att få vara med och bidra till förnyelse av Svenska kyrkan.

Vi vill se fler församlingar i Svenska kyrkan
• som leds av dem som regelbundet firar gudstjänst.
• som präglas av dem som vill visa kärlek och trohet till Jesus Kristus och hans Ord.
• som vågar vara missionerande och evangeliserande.
Dessa punkter sammanfattar Frimodig kyrkas vision för Svenska kyrkan.
Vi vet utifrån de val som varit, sedan nuvarande valsystem infördes, att man gärna
röstar på samma nomineringsgrupp i alla de tre kyrkliga valen. Om man inte kan
rösta på Frimodig kyrka i kyrkofullmäktigevalet så gör man det kanske inte heller
till stiftsfullmäktige eller till kyrkomötet. Vi vill därför uppmana er att starta en
Frimodig kyrka-grupp i er församling.
Mycket kan hända när några går samman för en gemensam sak! Er inbördes
samhörighet kommer att stärkas när ni får göra detta arbete för Guds rike och
Svenska kyrkan. Det kan få avgörande betydelse för den kristna tron på din ort, både
på kort och lång sikt. Det är roligt och viktigt att få påverka i sin egen församling!
Styrelsen i Frimodig kyrka

Några tips och råd:

• Kontakta gärna någon representant för Frimodig kyrka i ditt stift. Namn och
kontaktuppgifter finns på hemsidan www.frimodigkyrka.se Vi förmedlar gärna
tips och råd och kan också göra besök i din församling för att hjälpa er att
komma igång.
• Ta reda på hur de kyrkliga valen går till. I kyrkoordningen kapitel 38–39 kan
du läsa om detta. Hela kyrkoordningen kan laddas ner från Svenska kyrkans
hemsida. www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938
• Kalla till ett möte med sådana som du tror skulle vilja komma. Personliga
kontakter är viktiga. Skaffa foldrar och informationsmaterial om Frimodig kyrka
som kan delas ut vid detta tillfälle.
• Bjud in någon eller några från en församling där en lokal Frimodig kyrka-grupp
redan finns och fungerar, så får de berätta om sitt arbete och hur de kom igång.
• Titta efter i uppgifterna från förra valet hur många röster Frimodig kyrka fick i
valet till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. På så sätt kan du få en uppfattning om
väljarpotentialen i din församling.
https://www.svenskakyrkan.se/tidigare-valresultat

Du som är medlem i Frimodig kyrka kan logga in på hemsidan och
ladda ned ett startpaket som beskriver detaljerat tillvägagångssättet
hur man startar en lokal Frimodig kyrka-grupp.
www.frimodigkyrka.se/startpaket
Frimodig kyrka önskar att Svenska kyrkan skall bli en frimodig kyrka som har
Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i: kärlek och trohet till
Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen,
och en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

Du blir medlem genom att gå in på www.frimodigkyrka.se/medlem
Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller Swish 123 149 64 39
Läs mer på www.frimodigkyrka.se och www.frimodigkyrka.se/blogg/

