Kandidater i Skara stift
Lisa Wallenstein, Lyrestad
(Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige)
Jonas Edberg, Borås
(Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och
Toarps församling)

ViSK Skara vill att
Svenska kyrkan ska
alla som söker sig till kyrkan

♥ Ta beslut så nära medlemmarna

Helena Klar Fast, Trollhättan
(Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige)

♥ Stärka arbetet för rättvisa och

Kristofer Vaske, Mariestad
(Lugnås-Ullervads pastorat)

Kyrkoval 19 september
19 september 2021 är det kyrkoval. Du
som tillhör Skara stift kommer att för första gången kunna rösta på ViSK (Vänstern
i Svenska kyrkan) i valet till kyrkomötet
och stiftsfullmäktige och i några pastorat
och församlingar. Lägg din röst på ViSK
om du vill ha mer rättvisa och solidaritet
och att miljöarbetet ska intensifieras. Helt
enkelt om du vill dra kyrkan lite åt vänster.

Rösta på ViSK
i kyrkovalet!

Vänstern i Svenska kyrkan Skara

♥ Vara öppen och välkomnande för

Josef Fast, Trollhättan
(Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige)

Mats Kristiansson, Skövde
(Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och
Skövde pastorat)

Valplattform för ViSK Skara

som möjligt

solidaritet mellan länder och
kulturer

♥ Samverka med andra parter i det

sociala arbetet

♥ Arbeta för att ekumeniken mellan

kyrkorna i Sverige stärks och öka
förståelsen och toleransen
gentemot andra religioner

♥ Erbjuda gudstjänster som ger vila,

samhörighet, stillhet, upprättelse
och förlåtelse

Vill du veta mer? Besök den nationella
webbplatsen visk.info eller kontakta oss
via vår facebooksida ”Vänstern i Svenska
kyrkan i Skara stift”.

En öppen
feministisk
och
solidarisk
kyrka

Vänstern
i Svenska kyrkan

Vänstern
i Svenska kyrkan

visk.info

visk.info

Detta vill ViSK

ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) är
en partipolitiskt oberoende kyrklig
nomineringsgrupp som vill dra kyrkan lite
åt vänster.

En feministisk öppen kyrka

ViSK vill verka för att Svenska kyrkan
skall vara en feministisk kyrka och värna
om alla kvinnors rättigheter i samhället.
För ViSK är det en självklarhet att alla
tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan är
öppna för kvinnor. Lika självklart är det
att alla präster ska viga par oavsett hur
familjebildningen ser ut.
ViSK vill verka för en kyrka där alla
oavsett kön, ursprung, sexuell läggning,
funktionsvariation och ålder har samma
rätt och värde och stärka arbetet för
HBTQI-personers rätt till helt och fullt
deltagande i all kyrklig verksamhet.

Gudstjänsten

För ViSK är gudstjänsten central. Den
ska vara en rastplats, där vi får tillgång
till berättelser, vila, samhörighet, stillhet,
upprättelse och förlåtelse.
Gudstjänsten lever i ständig förnyelse och
även om den bottnar i en lång tradition så
ska den på ett tilltalande sätt möta den
moderna människan.

Närdemokrati

ViSK tycker att alla beslut i Svenska
kyrkan ska tas så nära medlemmarna
som möjligt. Församlingarna verkar i olika
sammanhang och det är viktigt att de
har möjlighet att anpassa verksamheten
utifrån den kontext de befinner sig i.
ViSK vill att varje församling ska kunna
utforma sin verksamhet och profil så
självständigt som möjligt.

Kyrkans sociala arbete

I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts
och räcker för alla. Utifrån denna hållning
bedriver kyrkan sitt diakonala arbete, som
också måste vara förebyggande.
Svenska kyrkan arbetar idag på många
olika samhällsinstitutioner såsom universitet, högskolor, sjukhus, fängelser, med
flera. Kyrkan ska kunna finnas med i olika
forum för att bekämpa sociala orättvisor
och psykisk ohälsa. Sådana mötesplatser
berikar både kyrkan och samhället.
ViSK vill utöka resurserna till detta viktiga
arbete och även samarbeta med andra
parter som Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet, friviligorganisationer och
föreningslivet.

Kulturdiakoni

Teater, konst, film, musik, sång, litteratur
och dans ger oss kunskap om människan
och tiden. Kyrkan har mycket att lära av
den konst som avkläder verkligheten intill
benknotorna.
Det är av stor vikt att kyrkan genom kulturdiakoni värnar om konstnärers möjlighet att utöva sin konst i ett samhälle som
hårdnar allt mer. ViSK vill se kyrkan som
en viktig kulturell mötesplats med ett rikt
och omfattande musik- och körliv.

