
En kyrka för hela livet
Till kyrkan söker vi oss i tider av både glädje och 
sorg. Där ser vi våra barn döpas, konfirmeras och 
gifter oss med den vi älskar. Kyrkan är också den 
plats där vi tar farväl av våra nära och kära då de 
inte längre finns bland oss.

Vi vet vilken betydelse kyrkan har i tider av oro. 
Där finns tid för eftertanke i en föränderlig värld 
samt möjligheter till samtal och reflektion.

Vi moderater arbetar för en kyrka som följer oss 
genom hela livet, inte bara i krissituationer utan 
även i vardagen. Där bevarar vi traditioner över 
generationer samt utvecklar verksamhet för både 
barn och äldre.  

Internationellt arbete
Kyrkan skall utifrån sitt evangelium på kristen 
grund verka för frihet och fred på jorden:

•	 Ge	ett	fortsatt	starkt	stöd	till	”Hela	världen”	 
 (Svenska kyrkans internationella arbete),  
	 ”Individuell	Människohjälp”	(IM)	och	”Svenska	 
	 kyrkan	i	utlandet”	(SKUT).

Ett viktigt kulturarv att 
förvalta och utveckla
Kyrkobyggnader, kyrkogårdar och kyrkomusik är 
en	viktig	del	av	vår	kulturhistoria.	I	Dalby	finns	tre	
vackra medeltidskyrkor som skall vara tillgängliga 
för alla och bör hållas öppna på dagtid:

•	 Underhålla	byggnader	och	kyrkogårdar	 
 ansvarsfullt.

•	 Anpassa	kyrkolokalerna	varsamt.

•	 Erbjuda	kulturhistoriskt	guidade	turer	i	 
 kyrkorna och på kyrkogårdarna.

God ekonomisk 
hushållning
En	god	ekonomisk	hushållning	med	kyrkans	medel	
och egendom är nödvändig liksom att begränsa 
det totala uttaget av skatter och avgifter på alla 
nivåer:

•	 Kyrkoavgiften	ska	noga	balanseras	mot	verk- 
 samhet och kvalitet.

•	 Kyrkan	skall	vara	föregångare	på	att	förvalta	 
 resurser väl.

Moderaterna i kyrkan
Moderaterna	ställer	upp	i	kyrkovalet	eftersom	vi	är	
övertygade om att våra idéer behövs för att utveckla 
Svenska kyrkan. 

Vi tror att Svenska kyrkan behöver moderata, 
kristna förtroendevalda som tar ansvar och är med 
och	utvecklar	kyrkan.	I	denna	folder	beskriver	vi	
vad vi skall arbeta för och genomföra om vi får ett 
stort inflytande i församlingen.

Det är viktigt att arbetet i församlingen sker i förtro-
endefull samverkan mellan präster, andra anställda, 
förtroendevalda och frivilliga medarbetare.

Ta ditt medlemskap i Svenska 
kyrkan på allvar och rösta den  
20 september 2009!

Moderaterna	har	listor	till	kyrkomötet,	 
stiftsfullmäktige och församlingen. Programmet 
”Svenska	kyrkan	i	2010-talet”	och	det	moderata	
programmet till Lunds stift finns på 
www.skanemoderaterna.se/s/kyrkoval.

Mer	information	finns	på	www.moderat.se/kyrka
 
Du	kan	också	kontakta	Anita	Larsson	046-55273,	
första namn på listan till kyrkofullmäktige i Dalby 
församling	eller	Astrid	Rugsveen	046-209739,	
ordförande för Dalbymoderaterna.

Det här vill
moderaterna

i Dalby församling

Dalby kyrka



En öppen, levande kyrka 
för alla
Kyrkan har ett uppdrag att nå ut till alla människor 
och få en naturlig plats i vårt samhälle. Kyrkan ska 
erbjuda en verksamhet där både troende och sö-
kare kan känna sig hemma och vara lyhörd för vad 
medlemmarna efterfrågar och behöver:

•	 Samverka	aktivt	med	förskolor	och	skolor.

•	 Erbjuda	öppna	möten	för	alla	åldersgrupper	på	 
 aktuella teman och möten i mindre grupper för  
	 samtal	om	viktiga	livs-	och	trosfrågor.	
	 Mötesplatser	för	föräldrar	och	ungdomar	för	 
 samtal om viktiga livsfrågor ska erbjudas.

•	 De	lokala	sockenkyrkoråden	skall	finnas	kvar	 
	 som	stöd	för	gudstjänster	och	församlings- 
 aktiviteter i varje kyrka i församlingen.

•	 Ett	ungdomsråd	ger	de	unga	ökat	inflytande.	
 De skall kunna vara med och påverka beslut i  
 församlingen.

•	 Präst	och	diakonipersonal	skall	vara	tillgängliga		
 för samtal under hela dagen.

•	 Fortsätta	utveckla	nya	verksamhetsformer	som	 
 naturvandringar och pilgrimsvandringar.

•	 Stödja	tanken	på	ett	Pilgrimscentrum	i	Dalby

Ett rikt gudstjänstliv
I	centrum	för	församlingens	verksamhet	står	ett	rikt	
gudstjänstliv med tradition och förnyelse som grund:

•	 Alla	tre	kyrkorna	har	regelbundna	gudstjänster	 
 och andra aktiviteter.

•	 Satsningen	på	ett	rikt	och	varierat	musikutbud	 
 och gärna en dramagrupp fortsätter.

•	 Fortsatt	lekmannamedverkan	är	viktigt.

Diakonin - Kyrkan en  
viktig del av samhället
Utifrån	det	kristna	budskapet	har	kyrkan	en	viktig	
social uppgift. Diakonins syfte är att stödja och hjäl-
pa människor i olika livsituationer. Kyrkans tradition 
och	erfarenhet	vid	kriser	och	katastrof-situationer	
måste tas tillvara, utvecklas och stärkas:

•	 Olika	samtalsgrupper,	som	sorgegrupper,	 
 grupper för arbetssökande, anhöriga och andra  
 som behöver någon att tala med, ska erbjudas.

•	 Arbeta	aktivt	för	att	minska	isoleringen	för	 
 ensamma, sjuka, handikappade och äldre.

•	 Medverka	aktivt	i	krisgrupper.

Undervisning - förnyelse 
och kvalitet
Kyrkan har ett stort ansvar för undervisningen i 
kristen tro. Kyrkan måste ständigt utveckla olika 
vägar för att möta och ta tillvara människors en-
gagemang.	Här	har	barn-	och	ungdomsverksam-
het en stor uppgift:

•	 Konfirmationsundervisningen	skall	bedrivas	så	 
 att den upplevs som intressant och meningsfull.

•	 Babycafé,	den	öppna	barnverksamheten,		 	
	 barnkörerna	och	eftermiddags-	och	skollovs- 
 aktiviteter för unga är viktiga verksamheter  
 som skall vidareutvecklas.

Missionen är viktig och 
angelägen inom och 
utom Sverige
Vi måste vara mera aktiva för att visa vad kyrkan 
av	idag	har	att	erbjuda.	En	öppen	dialog	är	 
missionens grundval:

•	 Ge	ett	fortsatt	starkt	stöd	till	missionen.

•	 Skapa	en	miljö	i	vår	församling	där	människor	 
 upplever att de kan vila, leva och växa i tro.

•	 Erbjuda	en	plats	som	stimulerar	till	möten,	 
 samtal och aktiviteter, öppen för alla.

•	 Söka	samarbete	med	företag	och	organisa- 
 tioner inom församlingen.

Hällestads	kyrkaBonderups	kyrka


