Borgerligt alternativ
i Maria Magdalena församling

Borgerligt alternativ i Maria Magdalena församling 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 värdegrund, men är partipolitiskt obundna.
Vi presenterar våra kandidater på kyrkofullmäktigelistan:
Karl-Erik Nylund
Jag vill värna om församlingens gudstjänstliv och
kyrkomusiken. Det sociala arbetet i församlingen är
mycket viktigt liksom barn- och
ungdomsverksamheten.
Inga-Lill Larsson
Civilekonom och tidigare ordförande i kyrkofullmäktige. Intresserad av församlingens diakonala satsning
med särskild inriktning på våra äldre.

Andreas Ö Cetrez
Andreas Cetrez är docent vid Uppsala universitet och
lektor i religionspsykologi. Han undervisar och forskar i
ämnena religion, konflikt, psykosocial hälsa och
flyktingar. Han är gift och har tre barn.
Eva Lantz
Pensionerad läkare. Vill värna om diakoni och
gemenskap i alla åldrar, vår fina musik och budskapet
om Guds nåd.
Torsten Lundqvist
Musikdirektör. Såsom kyrkvärd känner jag starkt engagemang för vår vackra kyrka och dess gudstjänster
samt den viktiga musikverksamheten.
Ann-Katrine Rundberg
Tidigare medlem av kyrkofullmäktige. Jag vill värna om
det diakonala arbetet, musiklivet samt
musikverksamheten och det stora kulturarv som finns
i vår fina församlingskyrka.
Lena Charpentier
f.d. avdelningsdirektör. Är idag vice ordförande i
kyrkofullmäktige. Värnar särskilt diakonin, barn- och
ungdomsverksamhet.
Torbjörn Andring
f.d. församlingsassistent med barn och ungdomar i
olika församlingar och vill verka för barn och
ungdomsarbetet. Jag vill att vi ännu mer berättar om
Jesus Kristus och gör våra gudstjänster ännu mer
lockande för människor.
Belma Rejnefelt
Avdelningschef i fastighetsbranschen. Tidigare engagemang inom Röda korset. Behovet av diakonalt arbete
i dagens samhälle är stort och mitt engagemang är att
verka för ett ökat diakonalt arbete där kyrkan är en
inkluderande plats som välkomnar alla.

Birgitta Andersson
Pensionär, tidigare arbetat som sjukvårdschef.
Är mycket intresserad av diakoni och
ungdomsverksamhet så det värnar jag om.
Vår fina musikverksamhet är också viktig att behålla.
Bo Silfverhielm
Jag brinner för en församling där närhet, värme och
engagemang mellan församlingsmedlemmarna
utvecklas och fördjupas.
Sten Hummelgren
Har ett förflutet i annons- och tidningsbranschen
som egenföretagare. Gift sedan drygt 54 år, två vuxna
söner och fyra barnbarn 24 – 19 år.
Bardhyl Kokalari
Civil Ingenjör VoV och tidigare ambassadör.
Bidrar för fred, frihet och näringslivet med mina
internationella erfarenheter och kompetens.

Claes Charpentier
Docent. Värnar diakonin, barn- och
ungdomsverksamhet.
Bengt Carlsson
f.d. ordf. kyrkofullmäktige och ledamot i kyrkorådet.
Arbetat med datafrågor och ekonomiskförvaltning.
Jag vill verka för sponsring av församlingens
verksamhet för barn och unga.
Tidigare ordf. i Maria och Högalids sjukvårdsförening.
Stig Dingertz
Vi behöver alla några fasta hållpunkter i livet. Vår
kyrka har alltid en öppen famn i glädje och sorg.
Som tidigare ålderman i vårt kyrkofullmäktige vill jag
uppmana alla att utöva sin rätt att välja sina förtroendevalda – det fordras ett engagemang för att hålla
församlingen levande.

BORGERLIGT ALTERNATIV i Maria Magdalena församling
Rösta i kyrkovalet den 19 september på
Borgerligt alternativ – för en folk(ligare) kyrka
Våra kandidater har olika intressen och bakgrund men är alla aktiva i sin församling på
olika sätt. Vi är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp som riktar sig till alla
medlemmar i Svenska kyrkan med allmänborgerliga och kultur- och värdekonservativa
värderingar.
Vi vill värna om diakonin, t.ex. för barn och unga, äldre, ensamma och personer med
psykisk ohälsa samt alla individers behov av existentiell hälsa samt önskar återbesätta den
vakanta diakontjänsten.
Vi kan inte nog betona vikten av dop- och konfirmandarbetet, som är vår kyrkas hopp och
framtid.
Vi värnar kyrkomusiken, som ger så många – barn, ungdomar, vuxna – en oändlig källa till
glädje och engagemang.
Vi välkomnar att alltfler frivilligarbetare är engagerade i församlingsarbetet – något som vi
stöder och önskar utveckla ytterligare.
Vi vill förvalta församlingens kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfulltsätt.
Vi vill slå vakt om människors lika värde oavsett religiös tro, hudfärg eller sexuell läggning.
Vi vill verka för ett rikt gudstjänstliv med Kristus i centrum. Detta önskar vi få prägla
församlingen där tradition och förnyelse kombineras så att alla känner sig hemma och
välkomna. Traditioner från igår ger trygghet idag.
Kyrkovalet sker söndagen den 19 september i församlingslokalerna Ragvaldsgatan 10.
Förtidsröstning sker i kyrkan, lilla kapellet, 6 – 18 september följande tider:
Måndag 6/9 kl 11 – 20
Tisdag 7/9 kl 11 – 20
Onsdag 8/9 kl 11 – 20 samt hearing i kyrkan kl 19
Torsdag 9/9 kl 8 – 12 samt 17 – 20
Fredag 10/9 kl 8 – 10
Lördag 11/9 kl 11 – 17
Söndag 12/9 kl 10 – 17

Måndag 13/9 kl 11 – 20
Tisdag 14/9 kl 8 – 20
Onsdag 15/9 kl 11 – 20
Torsdag 16/9 kl 8 – 12 samt 17 – 20
Fredag 17/9 kl 8 – 10
Lördag 18/9 kl 11 – 17

Man kan också förtidsrösta i annan församling. Medtag då röstkort och legitimation.
Vi vill att delaktighet i livets alla skeden skall genomsyra församlingens arbete.
Partipolitik med dess åsikter skall vi inte ha i Svenska kyrkan! Vi tycker att kyrkan
skall styras av personer som har kyrkans värderingar och tro som utgångspunkt.

