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Vår socialdemokratiska kyrkopolitik här på Tjörn 

En förening styrs oftast av lekmän. Precis som en kommun styrs av 

valda förtroendevalda, vilka också är lekmän. Däremot utförs 

verksamheten av professionella medarbetare, experter på sina olika 

områden.  

Precis så är det med kyrkans verksamhet. Präster, diakoner, vaktmästare, 

kontorspersonal, ideellt arbetande m.fl. utför verksamheten, de 

förtroendevalda lägger fast ramarna. 

Vilka ska då vara de förtroendevalda? Jo en viktig del av dessa ska 

väljas den 19 september till kyrkofullmäktige, andra till 

stiftsfullmäktige och en tredje grupp ska väljas till kyrkans riksdag, 

kyrkomötet. 

Då Svenska kyrkan är en stor förening, en folkrörelse med flera 

miljoner medlemmar berör det många och mycket vilken 

färdriktning kyrkan tar. 

På Tjörn säger vi socialdemokrater att du som medborgare ska kunna 

vara medlem i Svenska kyrkan i Den öppna folkkyrkan.  

Och med det menar vi att 

• Kyrkan ska ha rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som 

för den trosvisse, därför vill vi ha en nära och öppen kyrka, som 

välkomnar alla oavsett vilken relation Du som människa har till Jesus 

Vi har också synpunkter mer detaljerat på hur kyrkan på Tjörn … läs mer 

 

 

Även kyrkan behöver social-

demokratiska värderingar 

Tror Du på att ett samhälle bör styras 

av värderingar som frihet, jämlikhet, 

solidaritet och hållbarhet så behöver 

naturligtvis även dessa genomsyra en så 

stor folkrörelse som Svenska Kyrkan. 

En stark socialdemokratisk närvaro i 

kyrkan blir en garant för  … läs mer 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med 
Ann-Mari Broberg, ordförande i 

Kyrkorådet och kandidat till 

Kyrkofullmäktige i Tjörns 

pastorat och kandidat till 

Stiftsfullmäktige samt 

Kyrkomötet … läs mer 

 

https://www.saptjorn.se/var-socialdemokratiska-kyrkopolitik-har-pa-tjorn/
https://www.saptjorn.se/aven-kyrkan-behover-socialdemokratiska-varderingar-2/
https://www.saptjorn.se/var-socialdemokratiska-kyrkopolitik/
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Några av våra kyrkovalskandidaters bibelcitat, som har betydelse 

varför vi engagerar oss i kyrkan, samhällslivet och kyrkovalet. 
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Magnus Claesson, Klövedal 

Evangelierna är en grundläggande teologisk värdegrund. Mycket av dess uttolkning i 

samhället återfinns i de socialdemokratiska värderingarna. Jesus sa att hans rike inte var 

av denna värld. Han gjorde inte anspråk på de värdsliga tingens ordning. Denna skillnad 

mellan religion och politik har enligt min mening gjort det möjligt … läs mer 

Gunilla Johansson, Åkervik 

Om jag så talar både människors och änglars språk, man saknar kärlek, är jag bara 

ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla 

hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så jag kan så jag kan 

förflytta berg, men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut  … läs mer 

Maud Hultberg, Klövedal 

Jag vill att Socialdemokraternas värdegrund ska genomsyra kyrkans arbete. 

Solidaritetstanken, där orden ”bären varandras bördor” är starkt förknippad med 

svenskt socialdemokratiskt samhällsbygge. Eller jämlikhetsbudskapet i ”allt vad du vill 

berg, men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger … läs mer 

Tina Baudino, Skärhamn  

”Bären varandras bördor”, sammanfattar kort och kärnfullt den samhällssyn som 

socialdemokratin står för. Vi är olika starka, och svaga, i livets olika skeden. När du är 

frisk, har arbete och framgång kanske andra som är sjuka och arbetslösa behöver ditt 

stöd, omvänt kan du komma i en situation med behov av hjälp. … läs mer 

Björn Sporrong, Höviksnäs 

I mitt arbete har jag haft ett fackligt perspektiv på jobbet och ett politiskt perspektiv 

på livet. Det fackliga och politiska är två sidor av samma mynt. Båda handlar om hur 

vi människor bör leva våra liv. Gör din plikt, kräv din rätt är ett slagkraftigt uttryck 

och säger mycket om arbetarrörelsens moraluppfattning. Dessa ord hämtar sin 

inspiration tex från Ordspråksboken där det utrycks att man ska arbeta hårt … läs mer 

https://www.saptjorn.se/kyrkovalskandidat-magnus-claesson-fran-klovedal/
https://www.saptjorn.se/kyrkovalskandidat-gunilla-johansson-fran-akervik/
https://www.saptjorn.se/kyrkovalskandidat-maud-hultberg-fran-klovedal/
https://www.saptjorn.se/kyrkovalskandidat-tina-baudino-fran-skarhamn/
https://www.saptjorn.se/kyrkovalskandidat-bjorn-sporrong-fran-hoviksnas/
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Kom med 
du också! 

Vill du bli medlem kan du göra 
på olika sätt >>>. 
Kom till ett möte eller till 
Humlan en måndag kväll så 
fixar vi det där. 
Du kan se på vår hemsida 
www.saptjorn.se under 
kommande händelser när vi 
träffas, du kan också anmäla dig 
direkt via denna länk >>>  
Tjörn Kuriren 
Utges av Socialdemokraterna på 
Tjörn (Tjörns arbetarekommun) 
Ansvarig utgivare: 

Benny Halldin 
Kontakt: saptjorn@gmail.com 

 

 

Intervju med 
Mikael Pettersson ledamot av 

kyrkorådet och Stenkyrka 

församlingsråd och kandidat 

till kyrkofullmäktige i Tjörns 

pastorat. … läs mer 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Intervju med 
Inger Bengtsson ordförande i 

Valla församlingsråd och  

kandidat till kyrko- 

fullmäktige i Tjörns pastorat. 

… läs mer 
 

 

 
Jag bor i en jättefin 
bostadsrätt i Höviksnäs, 
lycklig nog att kunna ha min 
kanot på föreningens mark 
sommartid. 

För att kunna komma ut på 
havet har jag hittat några 

bra stränder nära 

parkeringar, där jag kan ta 
kanoten från biltaket och 
bära /dra ner den till grunt 
vatten för att ta mig i 
kajaken på ett säkert sätt.   

Möjligheten till detta rörliga 
friluftsliv måste värnas.  

Då är strandskyddet och 
allemansrätten viktiga 
instrument!  

Vi bör värna det vi äger 
tillsammans, och inte slarva 

bort det med 

privatiseringar, så att det 
blir till nytta och glädje 
endast för några få! 

Så tänker en 
socialdemokrat. 

Solidaritet Jämlikhet och 
Fred är viktiga ord för oss 
Socialdemokrater.  

Ord som vi försöker 

omsätta i handling. 

 

Tankar från 

Kajaken 

 
Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare 
 

 

 

Solidaritet Jämlikhet 

och Fred är viktiga 

ord för oss 

Socialdemokrater.  

 De står i motsats till egoism, 

girighet, segregation och 

ökade konflikter 

Ett jämlikt och solidariskt 

samhälle är bra för oss alla 

och nödvändigt för 

människosläktets och 

jordens överlevnad. 

FN:s senaste klimatrapport 

utifrån den samlade 

vetenskapen, utmanar hela 

världen att besinna sig och 

samarbeta för att rädda 

jorden och framtiden. 

Vi Socialdemokrater är 

övertygade om att det krävs 

mer av samarbete och 

solidaritet för att klara 

klimatkrisen. 

Inga grupper av människor 

ska tillåtas offras för miljöns 

skull. Men alla måste bidra. 

Och det behövs stora 

förankrade politiska beslut 

på alla nivåer.  

Jag poängterar ordet 

förankrade - för demokrati 

 

 

krävs om beslut ska 

accepteras och vara 

bestående.  

De som ser en centralstyrd 

auktoritär modell för ledning 

av landet, som enda utvägen, 

har egentligen givit upp om 

en framtid. 

Sverige kan ju inte ensamma 

göra allt, men vi har en 

skyldighet att gå före och 

driva på samarbete för både 

fred, hållbar inkluderande 

utveckling och omställning 

för klimatet och miljöns 

skull!  

För vårt samhälle tillhör de 

allra rikaste och är bland de 

länder där våra invånare 

sätter störst klimatavtryck, 

men också har störst teknik- 

och metodutvecklings-

möjligheter. 

Så arbetet måste pågå internt 

i Sverige precis som 

internationellt med samma 

drivkrafter! 

 

Rosalie Sanyang (S) 

 

 

 

 

 

 

https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
http://www.saptjorn.se/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
mailto:saptjorn@gmail.com
https://www.saptjorn.se/svenska-kyrkan-tjorn-ar-nagot-att-vara-stolt-over/
https://www.saptjorn.se/category/medlem/

