En öppen kyrka där alla känner sig välkomna
Svenska kyrkan är landets största frivilligorganisation. Vad kyrkan och hennes sex
miljoner medlemmar gör och säger påverkar samhällsklimatet. Tillsammans gör vi
Sverige till ett land med mer värme och omtänksamhet.
Vi Fria liberaler i Svenska Kyrkan sammanfattar vårt budskap i fyra punkter:
* En öppen och fördomsfri kyrka.
* Kyrkan är kallad till socialt ansvar och tar vara på ideella insatser. Vi ”fiskar” tror att
Sverige blir bättre om vi följer Jesu ord: behandla andra som du själv vill bli
behandlad och hjälp dem som behöver stöd. Frivilligarbetarna är viktiga.
* Ökad kunskap om kristen tro hos barn och unga. Stiftet ska sprida goda idéer så
fler unga får höra om Jesus.
* Gudstjänstlivet ska vara brett och musiken har stor betydelse.

Listan för FiSK i Sankt Matteus toppas av Margaretha Herthelius, pensionerad
grundskolerektor som nu är kyrkvärd i Matteuskyrkan och förbundsordförande i
Schizofreniförbundet.

En öppen och fördomsfri kyrka
Som liberaler uppskattar vi olikheter men också att lyssna på varandra och att vi
väljer det bästa ur olika erfarenheter och traditioner.
FiSK arbetar för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet,
rasism och homofobi. Det ska vara självklart att alla par som önskar vigas kyrkligt ska
mötas välkomnande i alla församlingar.
Kyrkan är kallad till socialt ansvar och vill ta vara på ideella insatser
Tar vi tillvara Svenska kyrkans frivilligarbetare bättre, når Jesu kärleksbudskap fler.
Tänk på vilka storverk frivilligarbetare gjorde under det stora flyktingmottagandet
hösten 2015. Med tanke på att två tredjedelar av alla svenskar är medlemmar i
Svenska kyrkan har kyrkan en oanad resurs.
Ökad kunskap om kristen tro hos barn och unga
Det handlar om ett brett utbud av barn- och ungdomsaktiviteter, olika slags
konfirmationsundervisning, jul- och påskvandringar för skolklasser där lekmän och
präster berättar om Jesus födelse, död och återuppståndelse. Här har stiftet en viktig
uppgift att förmedla goda idéer och erfarenheter.
Gudstjänstliv och musikens stora betydelse
Alla svenskar, både de som är medlemmar i Svenska kyrkan och övriga, har ett
mycket rikt kulturarv som FiSK vill bevara och förnya.
Unikt för Sverige är den breda körtraditionen, som FiSK vill satsa mer på.
Församlingarna i Svenska kyrkan är olika och ska förbli så. FiSK vill att man ska
kunna välja vilken församling man är medlem i. Man kanske bara går till gudstjänsten
när man bor på sitt lantställe på semestern. Eller så vill man stödja det diakonala
arbetet eller musiklivet i grannförsamlingen i sta’n där man bor.

