
Rösta med

Fädernas kyrka
i Sveriges land

Information om kyrkovalet den 16 september

Varför rösta i kyrkovalet?
✔Även om man inte är troende har man som medlem

ändå ett förhållande till Svenska kyrkan. Det är där
de flesta döper sina barn, gifter sig och begraver
sina närmaste.

✔Svenska kyrkan utgör en stor del av vårt kulturarv.
Detta är viktigt att bevara, inte minst nu när kyrkan
är skild från staten.

✔Svenska kyrkan är en betydande maktfaktor i det
svenska samhället

✔Då valdeltagandet tidigare varit lågt har väger varje
enskild röst tungt.

✔Sverigedemokraterna ställer för första gången upp i
detta val.
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Vi ställer upp för Sverige i kyrkovalet!

Tommy Funebo,
jurist:
- Pluralismen, eller den
ökande normlösheten, i
Svenska kyrkan har oroat
mig allt mer. Jag har under
senare år inte känt mig
hemma på så många stäl-
len inom den Svenska
kyrkan. Jag fäster mycket
stor vikt vid att Svenska
kyrkan håller fast vid
evangeliet. Bibeln och
bekännelseskrifterna är
inget smörgåsbord. 

Gabriella Johansson,
studerande:
- Kyrkan ska vara en plats
där människor med krist-
na värderingar kan finna
ro och fira högtider, inte
en plats för kulturförakta-
re att provocera med olika
alster. Hjärtefrågorna är
att åter göra Svenska kyr-
kan till statskyrka och till
en plats där man värnar
svenska, kristna traditio-
ner. Med andra ord en
fädernas kyrka.

Arnold Boström,
civilekonom:
- Jag värnar starkt om
gamla, traditionella vär-
deringar. Jag känner stor
sorg över det sociala, kul-
turella och moraliska för-
fall som idag präglar
Sverige. 
- Dagens kyrka håller mer
och mer på att tappa grep-
pet om sin egentliga upp-
gift; att vara en företräda-
re för sin egen sockens
folk och dess angelägen-
heter. 

Mats Karlsson,
studerande:
- Kyrkan av idag upplåter
som bekant sina heliga
kyrkorum för att gömma
asylanter som fått beslut
om utvisning, eller för
diverse "konstutstäl-
lningar" och andra
moderna, "kulturella"
tveksamheter, vilket har
sårat och kränkt många
troende. En kyrka ska
vara en kyrka och så blir
det om jag får vara med
och bestämma.

Eva Nyman,
fil. dr. nordiska språk:
- Kyrkan bör inte öda sin
kraft på verksamheter av
rent världslig natur.
Lämna sådant till andra
som klarar det bättre!
Respekt ska visas för kyr-
korummet. Utställningar,
konserter, möten och
annat får inte äga rum i
kyrkobyggnader om det
är ägnat att vålla allmän
förargelse.



Hur röstar man?

Den som står med i Svenska kyr-
kans medlemsregister den 17
augusti får rösta i kyrkovalet om
han eller hon fyller 16 år senast
på valdagen, den 16 september.

Det lättaste sättet att rösta är per
brev. Alla röstberättigade får i
slutet av augusti ett brev från
kyrkan. Där finns allt som
behövs för att i brev skicka in sin
röst. Det följer med en blank val-
sedel där man kan skriva ett par-
tinamn. Om man vill kan man
beställa en förtryckt valsedel från
oss, på telefon eller på vår hemsi-
da. Röstar du per brev måste två
vittnen skriva på ytterkuvertet. 

Mer information på:
www.svenskakyrkan.se

Rösta på Sverigedemokraterna!

Torbjörn Kastell, Sverigedemokraternas förste
kandidat i valet till kyrkomötet

Omtanke och tradition med
Sverigedemokraterna

Kyrkan har under senare år utvecklats till att bli en
förening för främjandet av politisk korrekthet. 

Vi Sverigedemokrater värnar om traditionen från våra
fäders kyrka. Vi anser att vår Svenska kyrka ska vila på
Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter - en
kyrka ska vara en kyrka. 

Vår kyrkopolitiska målsättning uttrycks i de för oss
viktiga orden “omtanke och tradition".

Sverigedemokraterna - ett naturligt val
✔ Vi vill ha en kyrka som den var före mångkultu-

ren, en Fädernas kyrka i Sveriges land. 

✔ Kyrkan skall arbeta för en sund moral.

✔ Kyrkan ska stå för nationell solidaritet, 
och inte bara solidaritet med fattiga länder.

✔ Vi vill ha Luther kvar i Svenska kyrkan.

✔ Vi månar om landsbygden. Vi vill inte lägga ner 
små församlingar. 

✔ Våra gamla bygdekyrkor ska bevaras.

✔ Kyrkan ska stå för fosterlandskärlek. 

✔ Kyrkan ska värna traditionella familjevärden.

✔ En röst på oss sänder ett budskap till etablisse-
manget i kyrka och stat: folket är trött på det 
politiskt korrekta.

Läs vårt kyrkliga manifest på 
www.sverigedemokraterna.se


