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Saknas: Annette Sällvik och Anita Östergren.

kyrkans
bästa
1. Vilket område inom församlingens verksamhet anser
ni bör prioriteras och varför?
Kunskapen om Kristus
och kristen tro är i dag en
bristvara. God kunskap om
det kristna budskapet är
viktigt för individen och för
att bygga en stabil grund för
församlingens arbete, gudstjänstliv och gemenskap.
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2. Vad skulle ni vilja utveckla
i S:t Staffans församling och
varför?
Människor lämnar Svenska
kyrkan oftast enbart utifrån
ekonomiska skäl och utan att
veta vad kyrkan egentligen
betyder för dem och kan ge
dem. Vi behöver därför lyfta
fram den betydelse kyrkans
budskap och värderingar har
i utvecklingen av ett respektfullt och välfungerande

samhälle. Församlingens
utmärkta förskoleverksamhet
skall fortsätta att utvecklas
och om möjligt utökas. Den
verksamheten utgör en bas
både för föryngring och inre
mission.
3. Hur vill ni beskriva S:t
Staffans församlings viktigaste uppdrag för människorna i
Staffanstorp?
Alla, tätortsbor och landsbygdsbor, som möter församlingen i alla dess olika
verksamheter skall känna sig
sedda, tagna på allvar och
uppleva att församlingen sätter människan i centrum.
4. Hur vill ni att S:t Staffans församling ska stå upp
för alla människors lika och
unika värde?
Inför Gud är vi alla jäm-

ställda. Alla människor är
välkomna till S:t Staffans
församling för att i gemenskap fira gudstjänst och där
mötas på ett likvärdigt sätt,
oavsett kön, sexuell läggning,
ålder, funktionsvariation eller
etnicitet. Församlingen måste
se det som riskerar att stänga
ute människor och arbeta
bort det.

giskt obundna gruppen som
ställer upp i årets kyrkoval.
Kyrkans Bästa är den naturliga efterföljaren till Kyrkan
2000. Vi är beredda att ta ett
fortsatt ansvar för församlingens framtid. S:t Staffans
församling behöver personer
som tar ansvar för och utvecklar kyrkan utan politiska
förtecken.
Detta var bara
några av Kyrkans Bästas
svar på Dina
frågor inför
kyrkovalet.
Läs hela vårt
program på
www.kyrkansbasta.se

”kyrkans bästa tar ansvar
för församlingens framtid
och utvecklar kyrkan utan
politiska förtecken.”
5. Hur vill ni att S:t Staffans
församling stöttar människor
som finns i svåra situationer?
Diakoni är kyrkans uppdrag
att möta människor i utsatta
livssituationer. Alla möten
ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig
solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala
uppdraget. Att bli sedd och
bekräftad kan hela - att se
och bekräfta kan också hela.
Diakonins uppdrag är att ge
människor i samhällets marginal en plats i församlingens
mitt.
Diakonin skall därför fokusera på att skapa samtalsgrupper, men också aktivt gå
ut i samhället och söka upp
de som har behoven. Behoven
finns inte bara hos de äldre
i hemmet och på äldreboenden, de finns även hos barn
och unga.

Mer information:
Nils-Ove Mårtenson 0708-254960
info@kyrkansbasta.se
www.kyrkansbasta.se
www.facebook.com/kyrkansbasta

Kyrkans Bästa
i S:t Staffans församling

1. Nils-Ove Mårtenson, Miljöteknisk konsult
2. Emil Sällvik, Lantbrukare
3. Marianne Jarleborn, Försäkringstjänsteman
4. Jakob Källner, Automationsingenjör
5. Håkan Billing, Ekonom
6. Lisbeth Bergendorff, Kyrkvärd
7. Nino Vidovic, Företagare
8. Marica Källner, Författare
9. Ingvar Ekdahl, Tekn.lic.
10. Annette Sällvik, Leg. sjukgymnast
11. Anita Östergren, Pensionsutredare
12. Ruben Jarleborn, Kyrkvärd
13. Gunnar Lindell, Försäkringskonsult
14. Bengt Wilkens, Flygtekniker
15. Ingrid Lindberg, Tillskärerska

6. Varför ska man lägga sin
röst på er nomineringsgrupp?
Kyrkans Bästa är den enda
partipolitiskt och partiideolo11

