
SOCIALDEMOKRATERNA
I KYRKOVALET 2021

Socialdemokraterna i Nora 
överger inte kyrkopolitiken.  
Det är viktigt att den  
socialdemokratiska värde-
grunden finns represen-
terad också i kyrkan, inte 
minst i en tid då främlings-
fientliga krafter vill komma 
in och styra i verksam-
heten. Vi vill arbeta både 
för tradition och förnyelse.  
De åtta punkter som vi sätter 
allra främst i det kyrkliga arbe-
tet under mandatperioden är:

1. Alla människors lika  
värde 
Verksamheten i vår församling 
ska utgå från ”Alla människ-
ors lika värde”. Varje individ 
är unik och ska bemötas med 
respekt och medmänsklighet. 
Vi vill verka för mångfald och 
motverka alla former av fördo-
mar och diskriminering genom 
kunskap och dialog.

2. Tradition och förnyelse
Kyrkan ska vara lättillgänglig 
och erbjuda stämningsfulla 
gudstjänster. Kyrkan bärs upp 
och fram av en lång tradition, 
som ska vårdas. Traditioner 
måste förenas med förnyelse, 
för att bevaras och vara rele-
vanta.

3. En central kulturbärare 
med tillgängligt kulturliv
Svenska kyrkan är en stor kul-
turbärare i Sverige och så även 
i Nora. Det vill vi att den ska 
fortsätta att vara. Alla ska vara 
välkomna till våra fina kyrkor i 
Viker, Järnboås, Nora och ka-
pellet i Grecksåsar.

Vi vill att kyrkan stimulerar 
den ideella musikverksam-
heten och även välkomnar 
andra kulturarrangörer. Våra 
kyrkor ska vara centrala kultur-
bärare, inte minst i gudstjänst-

ALLA SKA VARA 
VÄLKOMNA TILL
KYRKAN!

livet. Där kan man använda 
mer av musik och ta vara på 
våra olika körer i församling-
en. Det viktiga kulturarv som 
konst, kyrkobyggnader och 
kyrkogårdar utgör, måste vår-
das och vara öppet för alla. 

Vi värnar en kyrka som 
stimulerar den ideella musik-
verksamheten och erbjuder 
kulturverksamhet brett och 
inkluderande. En kyrka som 
tar hänsyn till såväl miljön som 
kulturella värden.

Socialdemokraterna i Nora 
vill att kyrkogårdar, begrav-
ningsplatser med kyrkomurar 
och bänkar, hålls vårdade som 
en väsentlig del av kulturarvet.

Vi vill att kyrkor och andra 
kulturhistoriska byggnader re-
noveras ansvarsfullt och med 
hänsyn till såväl kulturvärden 
som miljön.

Ulla Bergström och Solveig Oscarsson vill arbeta för både tradition och förnyelse och en kyrka som värnar sitt kulturav och tar till vara den  
musiktradition som finns i Nora.

4. Barn och ungdomar
För oss socialdemokrater är 
det självklart att kyrkan ska ha 
en bra och avgiftsfri verksam-
het för barn och ungdomar i 
alla åldrar. De ska spela en vik-
tig roll i vår församling. Vi kan 
se att extra satsningar behövs 
på ungdomssidan och vill att 
personalen ska ha tid att arbe-
ta med det. Kyrkan kan vara 
ett bra komplement till andra 
barn- och ungdomsverksam-
heter i kommunen. Vi vill fort-
sätta att ge ungdomar möjlig-
het till sommarpraktik.

Kyrkans grundvärden och 
förmåga att hjälpa människor 
lämpar sig väl för att bidra till 
att Noras barn och ungdomar 
får goda värderingar och blir 
bra människor/medborgare/
vuxna.
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5. En socialt hållbar kyrka 
Svenska kyrkan i Nora har en 
viktig uppgift att fylla genom 
att ge hopp och framtidstro. 
Därför vill vi värna om kyr-
kans diakonala, sociala arbete, 
med uppsökande verksamhet 
för att bryta människors en-
samhet och isolering.

Vi lever i en tid där klyftor 
mellan människor ökar och 
vi ser en tilltagande psykisk 
ohälsa. Därför vill vi utveckla 
kyrkans omsorgsarbete i vår 
församling. Att finnas till för 
varandra återspeglas i det ar-
betet. Genom hembesök och 
besök på vårdinrättningar når 
kyrkan fler. 

Via detta arbete ska försam-
lingen kunna ge stöd och råd-
givning i enskilda samtal för 
äldre, unga vuxna, barn och 
ungdomar i olika livssituatio-
ner. Vi vill även att församling-
en ska erbjuda sorgegrupper 
och andra samtalsgrupper med 
fokus på tro eller livsfrågor.

Församlingshemmet ska 
ha en central roll i det socia-
la arbetet och vara öppet för 
möten och gemenskap för alla 
ålderskategorier. Det ska fung-
era som en naturlig mötesplats 
för många olika verksamheter, 
som språkcafé, sopplunch, fika 
med flera. 

6. Mötesplats Kyrkboden
Kyrkboden kom till för att 
vara en mötesplats i Nora. 
Det vill vi att den fortsätter 
att vara. En trygg plats för 
social samvaro, dit alla är väl-
komna att ta en kopp kaffe 
och/eller prata en stund och 
skapa nya kontakter. Kyrkbo-
den ska  fortsätta att ta emot 
praktikanter, de som behöver 
träna svenska och de som va-
rit sjukskrivna länge som be-
höver arbetsträna. Kyrkboden 
ska ta ett globalt socialt ansvar 
och sälja Fair Trade-varor. Det 
gynnar främst kvinnor i fattiga 
länder att få en egen inkomst. 

Elisabet Håkansson och Eleonore Karlsson vill se en bra barn- och ungdomsverksamhet, språkcafé och  
värnar om kyrkans viktiga mötesplatsert. 

Mikael Wahlberg och Terése Lindberg Pihl ser kyrkans lokala miljö-  
och arbetsmiljöarbete som grundläggande frågor. 

7. Miljöarbete på lokal nivå
Svenska Kyrkan ska arbeta ef-
ter Agenda 2030, en plan från 
FN som innehåller 17 globala 
mål för att vår planet ska kun-
na utvecklas på ett hållbart sätt.

Vi tror att flera mål är möj-
liga att genomföra på lokal 
nivå. Vissa av dem har kyrkan 
jobbat med i många år. De 
är en självklar del av kyrkans 
verksamhet, som arbetet med 
att hjälpa människor i nöd och 
fattigdom. 

Vi vill att kyrkan upphandlar 
varor och tjänster med företag 
som har kollektivavtal och en 
bra arbetsmiljö. Kyrkan ska 
sträva efter jämställdhet, job-
ba för minskad ojämlikhet och 
vara fredlig och inkluderande. 
Den ska vara en del av en håll-
bar stad och jobba för hållbar 
konsumtion och produktion. 

8. En god arbetsgivare
Vi vill att kyrkan ska vara en 
god arbetsgivare och vill lägga 
fokus på förebyggande insat-
ser som ökar trivsel och ge-
menskap.

För oss socialdemokrater, 
med nära koppling till fack-
föreningsrörelsen, är det extra 
viktigt att arbetsplatsen har en 
bra arbetsmiljö. Vi ser arbets-
miljöarbetet som ett av många 
sätt att göra kyrkan till en god 
arbetsplats. Vi har erfarna och 
kunniga politiker som vet hur 
de ska hantera kyrkans utma-
ningar för att få ordning på 
de problem som har funnits. 
Svenska kyrkan i Nora har 
goda förutsättningar att vara 
en trivsam arbetsplats.

 

NYFIKEN PÅ SOCIALDEMOKRATERNA? 
På vår sida facebook.com/socialdemokraternainora  

lägger vi ut senaste nytt från (S) i Nora.

BLI MEDLEM! Politik är spännande 
och roligt, samtidigt som det är ansvars-
fullt. När vi tar ansvar tillsammans kan 
vi utveckla Nora som kommun. Kom 
med du också! Ta gärna kontakt med 
någon av våra företrädare lokalt. Gå 
gärna in och gilla vår facebooksida.

VILL DU PRATA MED OSS? Du 
är alltid välkommen att ringa till våra 
företrädare, Solveig Oscarsson, kommu-
nalråd, 070-374 33 11 och  
Mikael Wahlberg, ordförande för  
Socialdemokraterna i Nora Arbetare-
kommun, 076-849 65 11. 


