
        
  anser att det i kyrkans värld är evangeliets
   budskap och inte de partipolitiska ideologierna
   som skall vara vägledande!
  ser att Mora församling har en bra verksamhet
   som kan utvecklas vidare! 
  arbetar för god information inom församlingen
    vill vara ett stöd för medlemmar och personal! 
  vill att bygudstjänsterna skall vara en fast del
   av vårt gudstjänstliv!
  anser att musik och körverksamheten, inte
   minst Friskvårdskören, är ovärderlig och vill
   att olika grupper välkomnas in i verksamheten
   och vid gudstjänster!
  ser kyrkka�en, församlingsaftnar,
  dagverksamheter mm som viktiga mötesplatser!
  arbetar aktivt för bevarandet av Guds hela
  skapelse – Ekoteologi!
  ger stöd åt asylsökande!
  vill fortsätta med bibelstudiegrupper!
  vill fortsätta med litteraturcirklar och samtal! 
  vill ha god kontinuitet i vår barn- och ungdoms
  verksamhet för att där följa upp dopet! 
  arbetar för att pilgrimsvandringar skall bli en
   viktig del av vårt församlingsliv!
  anser att diakonin och sjukhuskyrkan är
   hörnstenar i församlingens arbete!
  vill att alla skall känna sig välkomna i
  församlingens verksamheter!
  vill att gudstjänsterna är församlingens
  kraftcentrum med både traditionella och
  nya gudstjänstformer! 

POSK I MORA
1  BRITA MARIA NORDSTRÖM
 Vi behöver den samhörighetoch mötesplats
som �nns i gudstjänsten. Alla måste kunna
känna delaktighet och trygghet i kyrkan.
Svenska kyrkan skall vara fri från partipolitik.
Är kyrkvärd och aktiv som frivillig i olika
arbetsgrupper.
På stiftsnivå vill jag fortsätta driva att
skötseln av stiftets skog skall värna om hela
Guds skapelse.

2  LILIAN ASP
Har alltid levt nära kyrkan och är kyrkvärd
på Sollerön. Nu ser jag framemot att
engagera mig i församlingens utveckling.
Har bred kunskap om församlingen.

3  BENGT LARSSON
Jag hoppas att vi kan få vår redan breda
kontaktyta med ungdomen
i kon�rmationsundervisningen till att även
omfatta motorintresserade.
Ordning och reda inom organisationen.

4  MARGRETA FRÖDIN
Intresserad av miljö, ekonomi
och begravningsfrågor.

5  MATS ANDERSSON 
Vår uppsökande verksamhet med diakoni
och sjukhuskyrka är församlingens viktigaste
arbetsområden!
Dessa måste ständigt utvecklas!

6  JÖNS MARIE LUND
I kyrkan känner jag att jag är en del av något
större, jag får den stillhet och tystnad som
behövs i vårt så högljudda och ”snabba”
samhälle.

7  TIMO MELAKARI
Är kyrkvärd och aktiv som frivillig i
Bibelstudiegrupper, pilgrimsgruppen och
arbetar med Ekoteologiska frågor.
Jag vill att vi visar omtanke om varandra.
Som musiker vill jag att olika fria
musikgrupper kan spela i kyrkan
då musik är viktigt.

8  KRISTINA RABENIUS
Församlingen skall i samverkan göra insatser
tillsammans med intresseföreningar för olika
svaga grupper.

9  FERIDON RAHAVARD
Vill att konvertiter skall känna trygghet i
Svenska Kyrkan och att arbetet med
nyanlända fortsätter.

10  CARINA RENHALL
Mitt självklara hem i en tid som kräver
återhämtning, stillhet och ibland tystnad,
där jag kan vila i min tro.

11  CLAES NORDSTRÖM
Trivs i gudstjänsterna och är frivillig i kyrkka�egruppen.

12  MARGIT HIELLE
Vill att församlingen skall bidra till en
gemenskap som ger utveckling så att vi alla kan
växa som människor.

13  GUNBRITT PERSSON
Min åsikt är att kyrkan ska vara öppen för alla och
vara en verklig folkkyrka som är helt fri från all
form av politik Jag är kyrkvärd på Sollerön.

14  PAULA MASES 
Vill att ungdomar i den känsliga åldern 12-16 år
�nner bra mötesplatser för samtal mm inom församlingen.
Stöttar meningsfula aktiviteter för daglediga i diakonins
regi på Andreasgården och övriga församlingshem.

  PILGRIMSVANDRINGAR 
SOM GER EN HELHETSUPPLEVELSE AV

GUDS SKAPELSE SKALL VARA ETT VIKTIGT INSLAG I
VERKSAMHETEN I ALLA FÖRSAMLINGSDELAR 


