– det verkliga alternativet
i Svenska kyrkan!

En trovärdig kyrka – fri från partipolitik!
En kyrka nära dig – för människor som längtar!
En hoppfull kyrka – med Jesus i centrum!

Så här vill
vill att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning av
de politiska partierna. Bara så kan kyrkan fatta oberoende beslut utifrån sin
bekännelse.
vill att det byggs levande församlingar där människor
kan komma till tro på Jesus Kristus och växa som kristna. Församlingen skall ta
människors andliga längtan på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron.
Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen.

förnya Svenska kyrkan:
vill stoppa omotiverad stordrift av
församlingsverksamheten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och
det lokala engagemanget har blivit lidande. Församlingen måste återfå sin
självständighet. Det innebär att församlingsmedlemmarna själva ska utse sina
förtroendevalda och kunna fira gudstjänst varje söndag.
vill att du som medlem själv ska kunna bestämma vilken
församling du vill tillhöra.

vill att mission och evangelisation åter prioriteras.
Sanningsanspråket i kristen tro utesluter inte ett personligt möte präglat av
respekt. Vi tror att Jesu uppdrag i missionsbefallningen gäller också i dag och
att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.

vill att äktenskapet återigen utformas efter Jesu tydliga
vägledning i Bibeln. Äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna.
Svenska kyrkan bör lämna ifrån sig vigselrätten. Kyrkan skall stå för välsignelse,
glädje, högtid och kyrkbröllop medan samhället skall stå för myndighetsutövning.

vill att gudstjänsten, med Ordet, bönen och
sakramenten, skall vara i centrum av allt arbete inom Svenska kyrkan.

ämbetsfrågan.

vill stärka det diakonala arbetet och öka medvetenheten
om att vi i församlingen har ansvar för varandra.

vill knyta kontakter med växande kyrkor runt om i
världen, för att lära av dem.

vill att Svenska kyrkan aktivt skall arbeta för försoning i

Helt vanlig kristendom
Frimodig kyrka ställer upp i kyrkovalen på alla nivåer i Svenska kyrkan.
Vi är partipolitiskt obundna och värnar om klassisk kristen tro, alltså helt vanlig
kristendom. Vår valplattform inför valet kan du läsa på hemsidan.

Riksomfattande verksamhet
I kyrkovalet 2009 fick Frimodig kyrka 13 mandat i kyrkomötet. Vi har representation i
de flesta stiftsfullmäktige och även i flera stiftsstyrelser. Aktiviteten hos dem som blivit
invalda är mycket stor. I kyrkovalet i år ställer vi upp med valsedlar i alla stift.
Vi satsar även på valen till kyrkofullmäktige på många håll, antingen under eget namn
eller i samarbete med lokala partipolitiskt obundna grupper.

Rösta på oss i årets val!
I kyrkovalet den 15 september får alla kyrkomedlemmar över 16 år rösta.
Vill du vara med och förnya Svenska kyrkan? Lägg din röst på Frimodig kyrka i höstens
val! Du hittar våra valsedlar i vallokalen och mer information och kontaktuppgifter på
vår hemsida: www.frimodigkyrka.se.

Du blir medlem genom att
gå in på www.frimodigkyrka.se/medlem
eller sätta in 100 kr på plusgiro 156 08 13 - 6
Läs mer på www.frimodigkyrka.se

