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EN ÅPEN OG 
DEMOKRATISK 
FOLKEKIRKE – FOR ALLE

Å
ÅPEN FOLKEKIRKE

For fire år siden stemte over 60 prosent på Åpen folkekirke i kirkevalget. 
Velgerne ga beskjed om at de ønsket en mer åpen, demokratisk og inkluder-
ende kirke. Endelig fikk vi mulighet til å skape endring. Og det har vi gjort! 
 

Følg oss på facebook: Åpen folkekirke
Instagram: aapenfolkekirke Twitter: @ApenFolkekirke
På nett: www.apenfolkekirke.org - les mer eller bli medlem
Gi en gave: VIPPS til 85796

Dette har vi fått til:
– Alle kan gifte seg i kirken, uansett 
   hvem du er og hvem du elsker. 
– For første gang er flere kvinner enn
   menn biskoper. 
– Kirken har blitt litt mer demokratisk. 
– Kirken har blitt mer åpen for kunst og 
   kultur.
– Vi har gitt mer rom for uenighet. 
   Det er en styrke, ikke en trussel – selv
   om noen er uenige med oss.

Men vi er ikke i mål. Derfor er kirke- 
valget 8.–9. september viktig. Din 
stemme er avgjørende for at vi skal 
kunne fortsette det viktige arbeidet 
vi har startet. Åpen folkekirke stiller 
lister i alle bispedømmer. 

Åpen folkekirke vil: 
– Forsvare og videreutvikle en åpen,
   demokratisk og inkluderende kirke.
– Styrke diakonien, kirkens sosiale arbeid.
– Få flere åpne kirkebygg.
– Få vedtatt en kirkeorganisasjon som
   henger sammen, hvor alle ansatte har
   samme arbeidsgiver.
– Effektivisere, slik at menighetsarbeid 
   kan prioriteres.
– Gjøre kirken til en enhetlig, god og 
   attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte.
– Styrke rekrutteringen av nye medarbeidere.
– Sørge for at ingen diskrimineres.
– Øke kirkens kunnskap om LHBT+.
– Styrke kirkens kultursatsing.
– At kirken er en tydelig stemme i
   miljødebatten.

– Det har vært stort å få være 
med på å skape endring i kirken.  

Det vil vi gjerne fortsette med!  
Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder         

Gard Sandaker-Nielsen, leder i Oslo bispedømmeråd       
og Åpen folkekirke    

Åpen folkekirke

Tro. Håp. 
Kjærlighet.

For alle.


