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Rösta på Borgerligt alternativ  
– för en folk(ligare) kyrka

DANMARK  FUNBO

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/

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.

DANMARK  FUNBO



Borgerligt alternativs 
valplattform 2022
Borgerligt alternativ vill arbeta och kämpa för  
en folk(ligare) kyrka

• där församlingen är centrum och byråkrati och  
centralisering motverkas

• där arbetet med dop och konfirmation prioriteras

• där du själv friare får välja vilken församling du tillhör

• där volontärer engageras och räknas med

• där ensamhet och psykisk ohälsa motverkas genom  
diakoni och själavård

• där tradition och kulturarv värnas, kyrkorna är öppna och 
skolavslutningar välkomnas

• där kyrkomusiken får ljuda och ta plats

• där kyrkans närvaro utomlands genom SKUT värnas

• där god ekonomisk hushållning förenas med ett gediget klimat- 
och hållbarhetsarbete

• där ACT:s bistånd kommer dem till del som bäst behöver det.

Kontakt  
Hans Edlund, samtegen@telia.com  
Jan-Eric Bergmark, halmby@telia.com

Webb: https://borgerligtalternativ.nu/
Facebook: Borgerligt alternativ i Uppsala

För en folk(ligare) 
kyrka!
Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med kristen 
och allmänborgerlig värdegrund men har inte någon 
koppling till något politiskt parti. 

Med allmänborgerlig värde grund 
menas i detta sammanhang 
att vi organisatoriskt vill verka 
för att församlingarnas behov 
sätts främst, friare församlings-
tillhörighet, effektivt  användande 
av kyrkoavgiften, mindre 
byråkrati samt ett gott förvaltar-
skap av kyrkans tillgångar 
genom bland annat ett gediget 
klimat- och hållbarhetsarbete.

Vi vill motverka partipolitise-
ringen och dess inflytande i och 
över kyrkan, centralisering och 
tvångsvisa sammanslagningar av 
församlingar och tendensen till 
att koncentrera makt och resurser 
till Svenska kyrkans nationella 
nivå.

Lokalt vill vi arbeta och kämpa 
för en kyrka där tradition och 
kulturarv värnas, att kyrkorna är 
öppna, att gudstjänstlivet främjas, 

skolavslutningar välkomnas och 
kyrkomusiken får ljuda och ta 
plats. Närvaro i lokalsamhället är 
viktig varför vi bevakar pågående 
planer på utbyggnad och verkar 
för att det skall finnas tillgång 
till mötesplatser och lokaler där 
församlingen är synlig och kan 
verka. Borgerligt alternativ vill 
inte att kyrkoavgiften höjs.

Arbetet med barn och unga 
och samverkan med skolor är 
avgörande för den framtida 
utvecklingen. 

Vi vill se en satsning på volon-
tärer och diakoni för att bryta 
ensamhet och psykisk ohälsa.

SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) 
är värdefulla mötesplatser för 
svenskar som bor utomlands 
kortare eller längre tid och för 
turister, särskilt i nöd och kriser 
och då katastrofer inträffar.


