
En levande kyrka
med stark tro!

Sverigedemokraterna
i Svenska kyrkan



Kära församlingsbo!
Det är mycket som har skett i församlingen som följer Sverigedemokraternas 
inriktning. Vi har färre aktiva utträden och fler aktiva inträden. Det arbetas 
med äldre och unga med psykisk ohälsa, vi har ett nytt församlingshem 
med utökad verksamhet, församlingen synlighet i media och sociala medier 
har ökat, antalet följare på sociala medier har fördubblats och verksamheter 
har digitaliserats så att fler kan ta del av det. Men nu lägger vi i nästa växel 
och presenterar nya teser i tiden.

Vi vill därför i Landskrona församling:

 d Att församlingen har tydligare fokus på Jesus i centrum. Vi menar 
att församlingens huvuduppdrag är att fler ska komma i tro i Jesus 
Kristus. Kyrkan ska vara en kyrka och inte enbart en allmänetisk 
samlingsplats. Vi vill se en församling där den kristna tron, identiteten 
och kontinuiteten är stark och trygg i sig själv, och som inte låter detta 
tonas ner för att följa aktuella dagspolitisk-aktivistiska trender.

 d Att församlingen ska leva. Andelen som döper sig, konfirmerar sig och 
viger sig i kyrkan minskar överlag. Kyrkan måste arbeta för att vända 
denna trend. Vi vill se en levande kyrka som är en naturlig del av 
människors liv.

 d Att församlingen ska missionerar mera. Församlingen måste initiera 
starkare ansträngningar för inhemsk mission. Församlingen måste 
missionera i till exempel Landskronas utanförskapsområden och aktivt 
verka så att fler får ta del av den kristna tron.

 d Att församlingen fortsätter sitt arbete med att hjälpa yngre och äldre 
med psykiska ohälsa, samt initierar projekt att hjälpa bland annat 
socialt isolerade äldre, brottsoffer och andra utsatta människor.

 d Att församlingen har mer samarbete med andra kyrkor. Idag har 
församlingen samarbete med diverse politiskt knutna organisationer. Vi 
vill istället att församlingen ska lägga tyngdpunkten på att samarbeta 
med andra kyrkor.



Lunds stift - förvaltare av kulturarv  
och ett stöd!
Stiftets grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över 
församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter såsom att förvalta 
stiftets egendomar som exempelvis fastigheter och mark. Stiftet delar 
även ut kyrkoantikvarisk ersättning så att vårt gemensamma kulturarv kan 
underhållas.

Vi vill därför på stiftsnivå:

 d Att stiftet ska arbeta långsiktigt och hållbart för att vårda våra unika 
kyrkobyggnader och andra kulturbyggnader, samt att stiftets mark och 
miljö vårdas med den ömhet den behöver.

 d Att stiftet ska vara ett tryggt stöd till de församlingar som är i behov 
av råd, stöd och hjälp. Både i kyrkliga och rättsliga frågor. Stiftets 
byråkrati, administration och kommunikation gentemot församlingarna 
måste förbättras.

 d Att diakonal verksamhet prioriteras. Vi vill att stiftet ska prioritera den 
diakonala verksamheten, såsom exempelvis stöd till själavård och 
fängelsepräster.

 d Att stiftet ska öka sitt arbete med att stödja världens förföljda kristna på 
de sätt som är möjliga. 



Så röstar du i kyrkovalet
För att få rösta i kyrkovalet den 19 september måste du vara medlem i 
Svenska kyrkan.

På valdagen avlägger du din röst genom att besöka din vallokal. Det går 
även bra att förtidsrösta. Förtidsröstning sker i förtidsröstningslokaler från 
och med den 6 september fram till valdagen.

För mer information, kontakta Svenska kyrkan.

När du röstar, kom ihåg ditt röstkort och giltig legitimation!

Daniel Petersson, 33

Administrativ assistent

Kyrkofullmäktigekandidat #3

Stiftsfullmäktigekandidat #9

Varför ska man rösta på SD  
i kyrkovalet?

För att få tillbaka en kyrka som 
åter räcker ut en hand och 
samtalar samt samarbetar 
med sina medinvånare. En 
kyrka som tar plats hos sina 
medlemmar.

Daniel Engström, 33

Teologie magister

Kyrkofullmäktigekandidat #1

Stiftsfullmäktigekandidat #4

Kyrkomöteskandidat #1

Varför ska man rösta på SD  
i kyrkovalet?

För att SD har ett genuint 
engagemang att låta kyrkan 
få vara kyrka. Kyrkan ska vara 
opolitisk och neutral och låta 
tro och kristen identitet stå 
över dagspolitisk-aktivistiska 
trender.

Lisbeth Olsen, 68

Verkstadsmekaniker

Kyrkofullmäktigekandidat #2

Varför ska man rösta på SD  
i kyrkovalet? 

SD vill se en kyrka som tar 
hand om de svaga i samhället 
och fungerar som ett stöd för 
de som hamnat fel i livet, eller 
behöver en medmänniskas 
värme. Vi vill också att fler barn 
och unga hittar till kyrkans 
gemenskap och trygghet.

Några av våra kandidater


