
    

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE  

Hembygdens Kyrka i Kungsängens-Västra 
Ryds församling 

1 Leif Söderlund 
2 Marianne Stigle 
3 Irene Eklöf 
4 Alvar Nilsson 
5 Tina Teljstedt 
6 Ulla-Karin Wahlgren 
7 Ann Redberg Renaud 
8 Anders Åkerlind 
9 Gunnel Borglund 
10 Gerth Heinerborg 
11 Gerd Gustafsson 
12 Yvonne Söderlund 
13 Ethel Axelsson 
14 Andreas Söderlund 
15 Kaarina Calonius Eriksson 
16 Lars  Axelsson 
17 Jarl Teljstedt 

 
 
Val till Kyrkofullmäktige 
19 september 2021 
 
Kungsängens-Västra Ryds församling 

  Vi är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp i Kungsängen-Västra Ryds församling. 

  Vi har nominerat följande personer till kyrkofullmäktigevalet. 

 

 

 

 

  

                                 1 Leif   2 Marianne                  3 Irene  

 

     4 Alvar                                                 5 Tina 

 

 

 
  6 Ulla-Karin    7 Ann 

 

 
 

    8 Anders                                              9 Gunnel 

 

 

 
                           10 Gerth     11 Gerd 

 

 

 

   12 Yvonne                                              13 Ethel 

 

 

 
                        14 Andreas     15 Kaarina 

 

 

 

  16 Lars                                                  17 Jarl 

 

Personrösta 

Markera max 3 personer 

med X i □ på valsedeln 

 



Några händelser från innevarande mandatperiod. 

I Kungsängens kyrka som renoverades under förra 
mandatperioden, hade vi glädjen att i Advent 2019 
Inviga en ny Kyrkoorgel byggd av Ålems 
Orgelverkstad i Blomstermåla. 

 

Under Pandemin som drabbade hela samhället under 2020-2021 fick 
även vi ställa om. 

Vi firade våra Gudstjänster som Friluftsgudstjänster utanför kyrkporten 
under våren och sommaren 2020. Under hösten hann vi fira några 
Gudstjänster i Kyrkan innan andra vågens restriktioner kom. Då fick vi 
ställa om till Digitala Gudstjänster under resten av 2020 fram till 
sommaren 2021 då restriktionerna medgav att vi åter kunde mötas i 
kyrkan till Gudstjänst med begränsat antal deltagare. 

Under våren och försommaren 2021 hade vi även möjlighet att träffas 
utomhus, dricka kaffe och samtala vid  Cafe ”Hjärtat” utanför 
Klockargården. Detta har varit mycket uppskattat av våra besökare. 

Biskopsvisitationen som genomfördes i november 2020 av vår Biskop 
Karin Johannesson, skedde till stora delar digitalt. 

Församlingens ungdomsverksamhet och konfirmationsundervisning 
bedrivs nu tillsammans med Bro församling och ungdomarna träffas 
varannan vecka i Kungsängen och Bro. Flera ungdomar är även 
engagerade som konfirmandledare. 

Församlingens askgravplatser på Kungsängens Kyrkogård  
har anlagts som komplement till kistgravar, 
urngravar, kolumbariet och minneslunden, för 
att möta de behov som finns och har blivit 
mycket efterfrågade. 

  



Vad vi vill kommande mandatperiod. 

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till de olika sammankomster som 

församlingen inbjuder till: gudstjänster, konserter, enskilda samtal, 

gruppsamtal, studiecirklar, mm. 

Vi vill att musik och körverksamhet ska vara en naturlig del i vår kyrka. 

Vi vill att kyrkan ska vara en levande och naturlig mötesplats i samhället 

för både stora och små. Där värme, gemenskap och delaktighet gör att 

man gärna återvänder. 

Vi stödjer ett ekumeniskt samarbete mellan församlingar. 

Vi stödjer församlingens grundläggande uppgifter: Gudstjänst, Diakoni, 

Undervisning och Mission. 

Vi stödjer församlingens Internationella arbete genom ACT Svenska 

Kyrkan 

Vi vill att församlingens och kyrkans alla tillgångar skall förvaltas på ett 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. 

Kyrkan är till för både stora och små. Men barnen är vår framtid därför vill 

vi prioritera barn- och ungdomsverksamheten. 

Kyrkogårdar 

Vi vill fortsätta att utveckla våra kyrkogårdar till rofyllda parkmiljöer där vi 

kan minnas och ta avsked av våra avlidna. 



Vad är det som väljs 19 september 

Kyrkofullmäktige med 25 ordinarie ledamöter samt ersättare. Fullmäktige 

beslutar om bland annat mål för verksamheten och budget samt utser 

medlemmar i Kyrkorådet som styr den löpande verksamheten. 

Kyrkoherden leder församlingens personal och verksamhet. 

Påverka! 

Rösta! Alla kyrkobokförda i församlingen som är fyllda 16 år på valdagen 

och är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att rösta. 

Rösta på valdagen 19 september: 

I din vallokal (se röstkort) Kungsängens kapell    9.00-11.00, 13.00-20.00 

Brunnagården            9.00-11.00, 13.00-20.00 

Röstmottagningsställe Dagcentralen Kungsängen  13.00-19.00 

Lillsjöskolans matsal  13.00-19.00 

Församlingsexpeditionen  13.00-20.00 

Du kan även förtidsrösta   på församlingsexpeditionen i Klockargården 

6, 7, 10, 11, 13, 14 och 17 sep. 10.00-12.00 

ons. 8 sep.   13.00-15.00 

tors. 9       10.00-12.00, 17.00-20.00 

ons. 15 sep.       12.00-14.00, 17.00-20.00 

tors. 16 sep.   15.00-17.00 

 

Välkommen att bli medlem i Hembygdens kyrka! Du får då inbjudan till 

våra träffar och kan vara med och påverka och hjälpa till i olika 

sammanhang.  

För information kontakta Leif Söderlund  

tel. 0708–704 102  e-post soderlund.leif@gmail.com 

mailto:soderlund.leif@gmail.com

