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Den 17 september i 
år har alla som fyllt 
16 år och är medlem-
mar i Svenska kyrkan  
möjlighet och rätt att 
rösta i kyrkovalet

I förra valet hade Svenska 
kyrkan i Nora drygt 6000 
röstberättigade medlemmar 
och av dem var det endast 
740 som röstade. Jag tycker 
att vi kan bättre än så! Ut-
nyttja din demokratiska rätt 
och plikt att rösta! 

Jag har upptäckt att vi so-
cialdemokrater delar grund-
synen i mångt och mycket 
med kyrkans värderingar. 
Jag ser att kyrkan engagerar 
många människor, både tro-
ende och icke troende. Jag 
ser det när jag sjunger med 
kören, äter på soppluncher, 
går på gudstjänster och be-
söker Kyrkboden. Jag ser 
det genom min dotters och 
hennes kusiners engage-
mang i Kyrkans unga och 
som konfirmandassistenter. 

När samhället utsätts för 
påfrestningar och när orätt-
visorna ökar måste kyrkan 
vara tydlig både i ord och 
handling. Som socialdemo-

krater i Svenska kyrkan vill 
vi därför arbeta för: Att alla 
ska vara välkomna och vär-
defulla oavsett ålder, bak-
grund eller sexuell läggning. 
Kyrkan ska vara självklar 
och enkel att nå när den 
behövs. Det ska vara en bra 
arbetsplats. Vi ska stå upp 
mot rasism och religions-
förtryck och bidra till en 
bättre värld genom det in-
ternationella arbetet.

Om du röstar på oss kan 
vi tillsammans med andra 
goda krafter fortsätta se till 
att Svenska kyrkan utveck-
las som en öppen och de-
mokratisk folkkyrka. Vi so-
cialdemokrater vill vara en 
stark röst för allas lika rätt 
och värde! 

Snart är det som sagt kyr-
koval. Men varför ska man 
rösta i kyrkovalet, spelar det 
egentligen någon roll? Ja, 
med din röst har du möjlig-
het att påverka hur kyrkan 
utvecklas och din röst väger 
tungt. 

  Elin Sörman

  Första namn på S-listan i  
  Nora bergslags församling 

VALLOKALER PÅ VALSÖNDAGEN 

Tänk på att du
som är medlem  

kan rösta från 16 år!

Församlingshemmet i Nora  kl 11.00-20.00
Församlingshemmet i Viker  kl 13.00-20.00
Församlingshemmet i Järnboås  kl 13.00-20.00

Förtidsröstning i Klockaregården, Prästgatan 1 B, Nora 
(Pastorsexpeditionen)
4-5, 7-9, 11-12 och 14-16 september  kl 13.00-15.00
6 och 13 september kl 13.00-15.00 och 17.00-20.00
17 september    kl 11.00-19.00

ANVÄND DIN 
RÖSTRÄTT I 
KYRKOVALET!

Rösta för en demokratisk kyrka dit alla är välkomna, säger  
Elin Sörman.



Socialdemokraterna i Nora överger 
inte kyrkopolitiken. Det är viktigt att 
den socialdemokratiska värdegrun-
den finns representerad också i kyr-
kan, inte minst i en tid då främlings-
fientliga krafter vill komma in och 
styra i verksamheten.

De sju punkter som vi sätter allra främst  
i det kyrkliga arbetet under mandat- 
perioden är: 

1. Verksamheten i vår församling ska 
utgå från ”Alla människors lika värde”. 
Varje individ är unik och ska bemötas med 
respekt och medmänsklighet. Vi vill verka 
för mångfald och motverka homofobi och 
andra former av fördomar genom kun-
skap och dialog.

2. Kyrkan ska vara lättillgänglig och er-
bjuda stämningsfulla gudstjänster. Kyrkan 
bärs upp och fram av en lång tradition, 

som ska vårdas. Traditioner måste fören-
as med förnyelse, för att bevaras och vara 
relevanta.

3. Svenska kyrkan är en stor kulturbärare 
i Nora och det vill vi att den ska fortsätta 
att vara. Vi vill att kyrkan stimulerar den 
ideella musikverksamheten och välkomnar 
andra kulturarrangörer. Också det viktiga 
kulturarv, som kyrkobyggnader och kyrko-
gårdar utgör, måste vårdas och vara öppet 
för alla. 

4. Barn och ungdomar ska ha en mycket 
viktig roll i vår församling. Verksamheten 
för dem ska vara avgiftsfri för att ge alla 
möjligheter att delta. Vi vill göra fortsat-
ta satsningar på ungdomssidan och ge 
personella resurser för att den ska kunna 
utvecklas. Vi ser också ett samarbete med 
förskola, skola, fritidsgård och förenings-
liv.

5. I dagens samhälle lever många i en-
samhet och utanförskap. Vi vill särskilt 
uppmärksamma de äldres situation i vår 
församling. Med egna resurser och tillsam-
mans med olika frivilligorganisationer vill 
vi kunna erbjuda besök och mötesplatser 
för gemenskap.

6. ”Kyrkboden” på Prästgatan är ett ut-
märkt exempel på projektet ”Aktör för 
välfärd” inom Västerås stift. Vi vill stödja 
flera liknande exempel på aktiviteter, för 
att skapa nya platser för möten, ge arbets-
tillfällen och ta ett samhällsansvar för väl-
färd.

7. Vi vill arbeta för en kyrka som vill vara 
Sveriges bästa arbetsgivare genom att ge 
möjligheter till ett gott arbetsklimat och 
stärka det förebyggande arbetsmiljöarbe-
tet. 

ALLA SKA VARA VÄLKOMNA TILL KYRKAN!

På bilden syns 20 av oss som står på den Socialdemokratiska listan till Nora Bergslagsförsamling. Ulf Carlson,  
Gertrud Rullander, Kent Nilsson, Fredrik Norén, Eleonore Karlsson, Anna Pettersson, Margareta Pettersson, Ulf  
Eklund, Hasse Knutsson, Ulla Bergström, Lennart Israelsson, Anna-Kay Törnqvist, Kjell-Olof Eriksson, Solveig Oscarsson, Janåke 
Wildhammar, Ursula Steffensen, Leif Broms, Elin Sörman, Anton Häggblom och Kerstin Grek. 

Övriga på listan är Mikael Wahlberg och Jennika Landin.

Det är inte bara i det lokala valet till  
kyrkofullmäktige som du kan rösta utan 
även till stiftsfullmäktige i Västerås stift 
och Kyrkomötet nationellt. 

På listan från Bergslagens kontrakt till 
stiftsfullmäktige står på plats 3 Elin 
Sörman, 6 Leif  Broms, 7 Anna-Kay 
Törnqvist, 9 Anna Pettersson, 10 Janåke 
Wildhammar, 12 Ulf  Carlson och  

14 Kjell Olov Eriksson. 
På listan till Kyrkomötet står på plats 
10  Leif  Broms, 13 Elin Sörman och 25 
Anna-Kay Törnqvist.

VI VILL VÄRNA EN ÖPPEN, DEMOKRATISK FOLKKYRKA

KYRKOVALET BESTÅR AV TRE VAL
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Några månader före kyrkovalet 2013 
startade Kyrkboden i Nora. Ett av 
Nora Bergslagsförsamlings sociala 
välfärdsprojekt. Ett projekt som till 
fullo stöds av Västerås stift, som sök-
te pengar genom en EU-fond för att 
komma igång.

Eva Marcusson har varit med från bör-
jan, från idé till färdig butik. Eva och Leif  
Broms rustade lokalen på fritiden innan 
det var dags för start.

- Idén och tankarna kring butiken börja-
de när barnklädesbutiken stängde. Vi bör-
jade spåna om begagnade barnkläder, be-
rättar Eva. Fair Trade-varor hade vi redan 
börjat sälja i församlingshemmet.

Nu har butiken blivit en mötesplats för 
många som återkommer för att få en prat-
stund, en kopp kaffe med smörgås, kaffe-
bröd eller på sommaren kanske en glass. 

I Kyrkboden finns, förutom begagnade 
barnkläder och Fair Trade-varor, en hel 
del annat. Leksaker till barnen, lokalt hant-
verk på kommission och en del böcker. 
Här finns ponchos i bambu, ett fantastiskt 
vackert material. De vävs på midjevävsto-
lar av Mayaindianer från Guatemala. Affä-
ren stöttar kvinnoprojekt från olika delar 
av världen. Har du inte varit i affären är 
det dags att gå dit och se vad som finns.

Den största uppgiften för Kyrkboden är 
arbetsträning för de som står en bit ifrån 

arbetsmarknaden, av olika skäl. Det ger 
dem en möjlighet att komma tillbaka till 
arbetsmarknaden igen. De som nu arbetar 
i butiken har börjat den vägen.

Det här är en viktig del av kyrkans so-
ciala verksamhet som den socialdemokra-
tiska nomineringsgruppen i kyrkan värnar 
om. I sommar kommer två ungdomar att 
få sommarjobb i Kyrkboden, förutom de 
som arbetstränar.  

Kyrkan driver också andra viktiga soci-
ala verksamheter. En av dem är ett Möt 
världen Café där kvinnor från hela världen 
träffas, umgås och lär av varandra. Här kan 

man få språkträning och hjälp med blan-
ketter eller läxläsning. En del har också fått 
hjälp att lära sig simma. Kyrkan bekostar 
en tid i simhallen på lördag förmiddag. De 
här delarna av kyrkans verksamhet värnar 
vi extra om.

UR S-PROGRAMMET, PUNKT 6: 

”Kyrkboden” på Prästgatan är ett utmärkt ex-
empel på projektet ”Aktör för välfärd” inom 
Västerås stift. Vi vill stödja flera liknande ex-
empel på aktiviteter, för att skapa nya platser 
för möten, ge arbetstillfällen och ta ett sam-
hällsansvar för välfärd.

KYRKBODEN OCH MÖT VÄRLDEN CAFÉ  
ÄR GODA EXEMPEL!

Eva Marcusson brinner för de sociala välfärdsprojekt kyrkan driver.

Valsedel till lokala valet

SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET I ÅR? VARFÖR?

GERD ERLANDSSON

Jag ska absolut rösta i kyrkovalet i höst!

Jag är medlem i svenska kyrkan och 
vill att socialdemokratiska värderingar 
ska finnas med i kyrkans arbete, för en 
folkkyrka som välkomnar alla. Prioriterar 
arbetet bland barn och unga, ger stöd 
till människor som hamnat i svårigheter, 
arbetar med integration.

 

HÅKAN BOHMAN

Ja, jag ska rösta i kyrkovalet! 

Jag är medlem i svenska kyrkan och har 
inga planer på att lämna. Kyrkan och  
kyrkans verksamhet är en viktig del av 
samhället. En del av min kyrkoskatt går 
till hjälp och stöd till människor i olika 
situationer. Det är skäl nog att vara med-
lem och rösta, gärna med socialdemo-
kratiska värderingar.

 



Information från 
Socialdemokraterna 
till alla i Nora  
kommun 2017

ÄRLIGT TALAT

Kusinerna Elvira och Tilda Sörman är 
17 år och aktiva i kyrkan som 3-års 
konfirmandassistenter. 
Dennis Andersson, är 19 år och ock-
så aktiv som assistent i kyrkan.

– Allt började när vi konfirmerade oss 
som vinterkonfirmander 2014-15, säger 
Tilda. Sedan så har vi gått Assistent 1:an, 
2:an och 3:an som är ledarutbildning för 
konfirmationsassistenter.

– Ja, man får lära sig på den ledarutbild-
ningen att ta på sig ledarrollen på ett bra 
sätt, förklarar Elvira. 

Dennis började två år tidigare än tjejer-
na och berättar att han har varit med som 
assistent ända tills nu. Han har också varit 
ordförande i ungdomsgruppen.

Varför kyrkan?
– Det är för att kyrkan tillåter alla att 

vara som man är, svarar Tilda. 
Elvira säger att alla hennes vänner är 

med här och det är en så mysig försam-
ling.  Dennis berättar att han kände att han 
passade in. Det kändes bra och därför blev 
han kvar.  Gruppen är helt överens om att 
man inte engagerar sig i något om det inte 
känns bra. 

– Vår ledargrupp är underbar och sam-
manhållningen är suverän, säger Tilda. 

Dennis säger att han känt sig behövd 
och fått en funktion. Han berättar om till-
fällen då han spelat på gudstjänster som 
gett honom ”en rejäl boost”. 

– Jag hade inte varit så bra på musik 
om det inte varit för kyrkan, konstaterar  
Dennis.

Gymnasiearbete i kyrkan
Han berättar att hans gymnasiearbete gick 
ut på att hålla en konsert. Alla inkomster 
skulle gå till Musikhjälpen. 

– Jag pratade med William och frågade 
om jag kunde få låna kyrkan för konser-
ten, säger Dennis.

Han frågade de som håller på med 
musik i ungdomsgruppen om de kunde 
uppträda. Kyrkan stod för lokal och alla 
intäkter kunde gå till Musikhjälpen. Marie 
hjälpte till och blev Dennis coach i arbetet.

Ungdomsresor i församlingen
Tilda berättar att ungdomarna ska på två 
resor.  Först ska de med sommarkonfir-
manderna som ledare till Skottland. Sedan 
åker de till Italien i augusti med assisten-
terna.

– Men det är inte några semesterresor vi 
ska på precis, inflikar Elvira. Första resan 
till Skottland är vi ledare på och den till 
Italien handlar om en inre resa också.

– Ja, säger Tilda, Britta och Björn har 
bestämt att vi assistenter ska uppmuntras. 

– Vi gör ganska mycket för församling-
en och har blivit ganska bra ledare, så det 
är bra att en del av kyrkans pengar går till 
oss ungdomar, avslutar Elvira.

Alla tre tänker såklart rösta i kyrkovalet.

UR S-PROGRAMMET PUNKT 4:

Barn och ungdomar ska ha en mycket viktig 
roll i vår församling. Verksamheten för dem 
ska vara avgiftsfri för att ge alla möjligheter 
att delta.

De som nämns i artikeln är William Jutemalm, 
Britta Landin, Marie J:son Lindh Nordenmalm 
och Björn Eckerrot

NORMER, MUSIK OCH  
VÄNNER VIKTIGT FÖR UNGA

SKA DU RÖSTA I KYRKO- 
VALET I ÅR? VARFÖR?

MARIE-LOUISE FORSBERG-FRANSSON

Ja, jag ska rösta i Kyrkovalet.

Det är viktigt att slå vakt om en demo-
kratisk folkkyrka som välkomnar alla. Det 
krävs en fortsatt aktiv kyrkopolitik för 
ökad jämlikhet och jämställdhet.

Tilda, Dennis och Elvira ska just avresa till Rom och Assisi.

NYFIKEN PÅ  
SOCIALDEMOKRATERNA? 
På vår hemsida www.socialdemokrater-
na-nora.se och på Facebook lägger vi ut 
senaste nytt från (S) i Nora. 
  Politik är både spännande och roligt 
samtidigt som det är ansvarsfullt. Det är 
när vi tillsammans tar ansvar som vi kan 
utveckla Nora kommun och Nora Berg-
slags församling. Kom med du också! Gå 
in på vår hemsida och anmäl ditt intres-
se, eller ta kontakt med oss. Du är alltid 
välkommen att ringa till våra företrädare: 
Solveig Oscarsson, ordförande kommun-
styrelsen 070-374 33 11 eller Ulla  
Bergström, ordförande Nora arbetare-
kommun 073-028 61 32. 

JACOB IDRIL

Ja, jag kommer rösta.

För att jag är en del av verksamheten 
och det är min demokratiska skyldighet. 
Och jag tror att det gynnar krykan att 
ta besluten så nära verksamheten som 
möjligt. 


