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Kyrkans Aktiva vänner 
i Partille Pastorat

Kyrkans Aktiva Vänner i Partille Pastorat  

den 19 september välkomnas Du att rösta till 
Kyrkofullmäktige -beslutande organ i Pastoratet, att 
rösta till Stiftsfullmäktige och att rösta till Kyrkomö-
te -beslutande organ för hela Svenska kyrkan, alltså 
tre olika organ i Svenska Kyrkans organisation.

Förtidsrösta på Församlingshemmet vid Partille 
kyrka, under dagen 6-11/9 och 13-18/9.

         Rösta på
Kyrkans Aktiva vänner 

i Partille Pastorat
Din röst gör skillnad!

1. Hildegard Haag
2. Ove Karlsson
3. Christina Westberg
4. Anders Eriksson
5. Anna Hautau
6. Ingvar Gustafsson
7. Karin Ledwon
8. Bengt Rundberg
9. Eva Persson
10. Jan Steen
11. Gunvor Westerberg
12. Bengt-Olof Westerberg

13. Lillemor Mellqvist Karlsson
14. Ingrid Sahlgren Hanson
15. Britt Björkman
16. Bruno Wikman
17. Mari-Ann Wikman
18. Wivi-Anne Kimhed
19. Barbro Sandberg
20. Karl Olof Castmarker
21. Ulf Bramsby
22. Marith Hesse
23. Lars Lewander

Personval: Du kan kryssa för tre namn på valsedeln.
Är Du nöjd med kandidatlistan som den är, 

kryssar Du för de tre översta. 



Kyrkans Aktiva Vänner i Partille Pastorat  

Kyrkans Aktiva Vänner vill
 vara kyrka
• förmedla det Kristna kärleksbudskapet,  

befrielse, hopp och livsmod
• erbjuda närvaro, gemenskap och växt -Var 

dag.
• vara en tydlig röst i samhället och visa på 

ett liv i rättvisa och frihet
• värna om uppsökande diakoni som möter 

medmänniskors behov
• tillvarata vuxnas och äldres behov av för-

djupning och gemenskap
• prioritera arbete med barn och ungdom 

och ha ett aktivt skolarbete
• sträva efter en sann och öppen dialog mel-

lan människor av olika tro

 föra fram Musik och kultur
• ge sång och musik ett stort utrymme
• förvalta det kristna kulturarvet i våra kyr-

kobyggnader och på våra kyrkogårdar
• värna kyrkans lokaler; som skall ha en 

verksamhet för -Var dag också genom att 
bjuda in andra aktiviteter och grupper i 
närsamhället

Mångfald och respekt
Vi vill se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv och samverka med 

övriga kristna församlingar. Vi värnar miljöfrågorna och alla människors lika värde.

hemsida http://www.posk.se/partille

FINNS TILL för dem som vill ta an-
svar, som förtroendevald i Svenska 
kyrkan, utan att binda sig till något 
allmänpolitiskt parti.

HAR SOM VISION att Svenska kyrkan 
ska vara 
en gemenskap som speglar Guds vilja i 
Gudstjänst och liv och som talar tydligt 
om Jesus Kristus -Var dag.


