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Rösta på Borgerligt alternativ  
– för en folk(ligare) kyrka
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Borgerligt alternativ vill bevara 
och vårda vårt rika kulturarv.

Svenska kyrkan utgör en viktig del av samhället. Basen 
är den verksamhet där de lokala församlingarna möter 
människor i livets olika skeden. Borgerligt alternativ 
vill därför stärka församlingarnas möjlighet att utföra 
sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, samt utöva diakoni och mission.

Borgerligt alternativ vill att 
församlingarna ska fortsätta 
fokusera på barn och  ungdomar 
genom att bedriva en bred 
verksamhet i form av körsång, 
musik, ungdomskvällar och 
barnfilmklubb.

Borgerligt alternativ är en 
partipolitiskt obunden nomi-
neringsgrupp. En följd av att 
kyrkan skildes från staten år 
2000. Engagemanget för kyrkan 
är det som avgör i första hand, 
inte någon partibok.

Borgerligt alternativ anser att 
en av församlingens viktigaste 
uppgift är att genom dop och 
konfirmation stärka kunskapen 
om vår kristna historia i Sverige 
och kyrkans roll i samhället som 
den kultur- och traditionsbärare 
kyrkan är.

Borgerligt alternativ vill fortsatt 
öka medverkan av volontärer. 
En omfattande diakoni behövs 
för att bryta ensamhet, motverka 
psykisk ohälsa och vara ett stöd 
för människor vid kriser. 

Borgerligt alternativ vill speciellt 
öka insatser och aktiviteter som 
stöd för äldre människor.

Borgerligt alternativ vill ge 
kyrkomusik stort utrymme,  
hålla kyrkorna öppna och 
välkomna skolavslutningar.

Borgerligt alternativ värnar 
församlingarnas  obe roende och 
självständighet. Vi vill motverka 
centralisering och bedriva en 
ansvarsfull eko nomisk förvalt-
ning.

Syftet är att upprätthålla viktiga 
traditioner i det svenska samhället 
och uppmuntra alla, såväl unga 
som äldre, att ta del av det rika 
utbud av verksamheter som er-
bjuds inom kyrkans församlingar.

Ta tillfället att förtidsrösta redan från 6 september!



Volontärer och 
diakoniverksam  heten

Kunskap om kristen tro  
genom satsningar på barn-  
och ungdoms verksamheten

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp som    
ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Vi vill se en öppen och 
 närvarande kyrka med  församlingarna i centrum. Vi har en kristen  
och  allmänborgerlig värde     grund, men är parti politiskt obundna.

www.borgerligtalternativ.nu/brannkyrka

Församlingarna  
och gudstjänstlivet

Kyrkomusiken  
och kulturarvet 

Rösta på oss  
i kyrkovalet den  
 19 september!

Våra fyra prioriterade områden  
som vi värnar om:

För oss är församlingarna  
Svenska kyrkans främsta 
närvaro i samhället. Det är 
här gudstjänstlivet äger rum 
och en stor del av kyrkans och 
Sveriges kulturarv förvaltas. 
Och det är till församlingarna 
som människor kommer i livets 
alla skeden för att få stöd och 
finna styrka. Därför anser vi att 
huvuddelen av Svenska kyrkans 
ekonomiska resurser ska finnas  
i församlingarna.
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