Vilken är eran hjärtefråga?

Våra frågor finns på vår hemsida under rubriken "våra frågor", men kortfattat är det
tre huvudrubriker:
Vårt namn är Kristdemokrater för En levande kyrka, där vi menar att en levande
kyrka
– är en kyrka för hela familjen
– verkar för Kristi kyrkas enhet
– står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde
Hur skulle ni beskriva eran nomineringsgrupp?

Vi är en politiskt oberoende grupp trots vårt ideologiska namn, men vi har ingen
koppling alls med Kristdemokraterna, utan namnet står för de kristdemokratiska
idéerna som är grunden för vårt program. Vi vet att namnet ställer till det för vissa, så
vi försökte byta till "En levande kyrka", men det fick vi inte trots att frågan var uppe
ända till Överklagandenämnden. Vår nomineringsgrupp vill se en levande kyrka för
hela familjen som verkar för Kristi kyrkas enhet och står upp för alla människors
unika, lika och okränkbara värde.
Vad skiljer från andra nomineringsgrupper?

Att vi som grund har den kristdemokratiska ideologin tolkad i kontexten av Svenska
kyrkan.
Vad vill ni göra för ungdomar i SvK?

Här skiljer nog inte våra nomineringsgrupper åt eftersom vi alla vill stärka barn och
ungdomar i Svenska kyrkan. Men en av våra hjärtefrågor är en levande kyrka för
hela familjen där vi säger att "dopet är vägen in i Guds rike och kyrkans gemenskap.
En levande kyrka måste därför på olika sätt markera dopets betydelse för de döpta i
alla åldrar. Detta sker genom olika former av undervisning t.ex. barngrupper,
konfirmandundervisning, Alphagrupper och bibelstudier.
Denna undervisning måste få en förankring i gudstjänster, där alla kan känna sig
välkomna. Konceptet Messy Church är ett exempel på generationsöverbryggande
gudstjänster. Kyrkomusikens och körernas viktiga roll ska lyftas fram.
Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor, gärna i
samverkan med andra samfund."
Hur många ungdomar 18-30 år gamla har ni representerade i kyrkomötet från
kyrkovalet 2017?

Vi har unga med som medlemmar i vår nomineringsgrupp, men det har varit svårt att
få unga att ställa sig högt upp på våra listor. Dessutom är vi bara 7 ledamöter i vår
grupp i kyrkomötet och ingen av oss är under 30 år.

