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När Svenska kyrkan var statlig fram till år 2000, 
var den en organisation som i huvudsak förlitade 
sig på sina anställda. 

Sedan skilsmässan från staten har de frivilliga 
insatserna fått en allt större  betydelse i form  av 
de förtroendevaldas ansvar i församlingen.

Navet i Brunnby församling bärs upp av 
kyrkoherden, komministern, organisten, 
diakoniassistenten och av dem som ansvarar för 
pastorsexpeditionen, kyrkogården och 
församlingshemmet.

Därutöver krävs en stor frivillig insats i 
kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Mölle kapell

Det är här som ”Levande Kyrka i Brunnby 
församling” spelar en avgörande och viktig roll. 

Vi är en politiskt obunden grupp med uppgift att 
nominera kandidater till kyrkofullmäktige som i 
sin tur utser kyrkorådet. 

Nomineringsgruppen har samma funktion som 
de politiska partierna i de allmänna valen och 
ansvarar för kyrkovalet vart fjärde år.

Nästa kyrkoval sker i september 2021 och till 
dess behövs föryngring i både kyrkofullmäktige 
och kyrkoråd.

Saknas kandidater på vår valsedel kan vi tvingas 
till att slås samman med andra församlingar och 
förlorar därmed kontrollen över vår ekonomi, vår 
personal och våra fastigheter, med andra ord, 
förlorar vi vårt självstyre. 

Arilds kapell



Brunnby kyrka byggdes på 1100-talet och 
församlingen har en snart tusenårig historia.
En älskad bröllopskyrka, församlingens knutpunkt
och turistmål som vi vill värna om.

Brunnby församling, med Levande Kyrka, 
behöver därför fler som vill engagera sig och 
hjälpa till så att församlingen kan fortsätta 
vara sin egen gemytliga, personliga 
församling, där alla enkelt kan nå varandra. 
Du är varmt välkommen att komma med i 
"Levande kyrka"..

Tre skäl att vara med i Levande kyrka
•Du tycker det är viktigt att bevara vår 
församlings självbestämmande rätt över 
byggnader och kyrkogårdens skötsel

•Du får en god inblick i församlingens 
verksamhet

•Du vill bidraga till, att på våra egna villkor, 
göra vår vackra kyrka synlig i Kullabygden

BLI MEDLEM I LEVANDE KYRKA
Kontaktperson, Klas Leire, 042-34 40 30   
Medlemsavgiften är 100 kr per person och år. 
Bankgiro 5952–5576 DITT stöd är viktigt 

Kom ihåg - ange namn och adress 

Det är  just vad "Levande kyrka" i Brunnby vill -
värna om kyrkolivet i Brunnby, Arild, Mölle, 
Lerhamn, Skäret och Nyhamnsläge med omnejd. 
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Svenska Kyrkan  Brunnby församling




