Den 19 september är det kyrkoval.
Förtidsröstning fr o m 6 september.
Vänstern i Svenska Kyrkan, ViSK i Linköpings stift ställer upp i kyrkovalet till alla tre
nivåerna:
•
•
•

Kyrkofullmäktige i Åkerbo församling,
Stiftsfullmäktige Linköpings stift
Kyrkomötet.

Agneta Eriksson, socionom boende i Tallboda och Bernt-Åke Karlsson f.d. fackligt aktiv
boende i Örminge är ViSK:s kandidater till kyrkofullmäktige i Åkerbo församling.
Från Åkerbo församling är Agneta Eriksson, Tallboda och Stefan Alström, Linghem ViSK:s
kandidater till stiftsfullmäktige i Linköpings stift och till kyrkomötet.

ViSK är en partipolitiskt obunden organisation.
Jesus budskap är ett budskap för solidaritet och för alla människors lika värde.
ViSK vill verka utifrån Jesu budskap och därför vill ViSK fortsätta att utveckla bl.a. diakoni,
fred och miljöarbetet och regnbågsnyckeln inom Svenska kyrkan. ViSK vill också stödja
kyrkans arbete med att anställa personer med funktionsvariationer eller personer som ligger
långt ifrån arbetsmarknaden.
ViSK vill dessutom fungera som en visselblåsare och uppmärksamma beslutsfattare lokalt,
regionalt och på riksnivå när välfärdssamhället krackelerar och människor kommer i kläm.

I Åkerbo församling arbetar ViSK för
✓ en ny församlingsgård i mindre skala, än den som föreslås i 50-miljonersklassen;
✓ att verksamheten i Törnevalla kyrka möjliggörs för hela Åkerbo församling genom att
kyrkskjuts anordnas från hela församlingen till Törnevalla kyrka;
✓ att synliggöra Åkerbo:s historia genom guidningar i kyrkor och på kyrkogårdar i
samarbete med hembygdsföreningar;
✓ att stimulera pilgrimsvandringar bl.a. på klosterleden genom Östergötland.
✓ att utveckla arbetet inom verksamhetsråden så att ideella medarbetares önskemål och
kompetens tas tillvara;
✓ att tydligt visa hur kyrkoavgiften används.
✓ att vara medlem i svenska kyrkan innebär inte att du måste bekänna din tro.
I Åkerbo församling vill ViSK också arbeta för att miljöarbetet utvecklas ytterligare bl a
genom att grönområden sås med frö från vildblommor och att församlingen arrangerar
skräpplockardagar samt att miljöarbetet kontinuerligt utvärderas och att planerna förnyas.

Stiftsfullmäktige i Linköpings stift
I ViSK:s arbete i stiftsfullmäktige vill Agneta och Stefan särskilt betona stiftets skogar som
ViSK menar skall skötas hyggesfritt för den biologiska mångfaldens skull. Stiftets
jordbruksfastigheter ska också brukas så att den biologiska mångfalden ökar bl.a. genom att
åkerkanter sås med vildblommor och att lärkrutor skapas.
Ett annat område som Agneta och Stefan tycker är viktigt är, hur vi behandlar våra EUmigranter och hemlösa. ViSK vill här att stiftet skall hjälpa till och underlätta för
församlingarna, att låta de kyrkor som är lämpliga hållas öppna nattetid när temperaturen går
under noll grader.

Kyrkomötet
I arbetet på kyrkomötet vill Stefan, som ViSK:s kandidat verka inom fem områden:
1. En hållbar utveckling och att svenska kyrkan skall vara vägledande i detta arbete.
2. Underlätta för, att stora pastorat bryts ned till mindre enheter så att
församlingsborna kommer närmare besluten och känner en mer delaktighet i
verksamheten.
3. En solidarisk, inkluderande kyrka där alla skall känna sig välkomna oavsett
kulturell bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller social status.
4. Att verksamheter och lokaler inom svenska kyrkan skall bli mer anpassade för
olika funktionsvariationer.
5. Att svenska kyrkan tydligare finns med i det offentliga rummet och påvisar de
olika orättvisor som finns i vårt samhälle inom olika områden.

Flera av dessa områden gäller inte bara kyrkomötet utan också på stifts och församlingsnivå.

Agneta

Bernt-Åke

Stefan

Mer information finns på hemsidan www.visk.info, www.solidariskkyrka.nu. Följ oss gärna
på facebook ViSK i Svenska kyrkan och ViSK i Linköpings stift.
Kontakt: Agneta Eriksson, Tallboda e-post: agnetagberiksson@gmail.com; tel 0705-59 19 68.

