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Kyrkans Väl i Hölö-Mörkö församling 

Riddarskolan för de unga, konfirmation för tonåringen, tisdagsluncher för 
daglediga, körer för alla, samtals/sorgegrupper, utflykter, friluftsgudstjänster, 
förgylla vardagen för våra äldre på Wijs äldreboende är något av det vi redan 
gör. Under pandemin har vi inte ställt in utan ställt om till bland annat digi-
tala gudstjänster och fler uteaktiviteter 

En positiv utveckling! 

Kyrkans Väl har länge haft förtroendet att leda vår församling. Vi gör det 
framgångsrikt i ett arbete för kyrkans grundläggande uppgifter så som guds-
tjänster, utbildning, diakoni och mission och bra barn-, familje- och äldre-
verksamhet. 

• Vi arbetar för en levande kyrka och bygd 

• Vi arbetar för fler dop och en upplevelserik konfirmationstid 

Svenska kyrkan öppen för alla! 

• Vi vill arbeta tillsammans med våra medlemmar i Svenska kyrkan och 
vår personal för att göra en redan bra kyrka, ännu bättre.  

• Vi vill öka kyrkans närvaro i Hölö tätort. Ljusmanifestationen mot 
rasism är ett lyckat exempel.  

• Kyrkans Väl slår vakt om att Hölöskolans avslutning är i Hölö Kyrka.  

Bra mötesplatser – vårt kulturarv! 

Vi tar hand om våra kyrkor och andra byggnader så att de kan behålla sitt 
historiska värde och vara bra mötesplatser för Hölö-, Mörkö- och Oaxenbor.  

• Mörkö kyrka står på tur för invändig renovering.  

Förnya och utveckla! 

Kyrkan Väl vill fortsätta att utveckla och arbeta för att fler ska upptäcka och 
vilja vara med i församlingens olika verksamheter. För att det ska vara möj-
ligt tar vi långsiktigt ansvar för församlingens ekonomi.  

Vi har satsat på miljön genom bergvärme till våra kyrkor och hus, bredband/
WiFi våra lokaler i Hölö och nu på Mörkö. Vi kommer att satsa på laddstol-
par för besökare och personal. 

Vi har utökat våra gravplatser och startar i år utbyggnaden av en ny urngrav-
plats vackert belägen vid Kyrksjön. 

Vi vill bli fler! 

Du behövs för att vi ska ha en levande församling med bra verksamhet. Rösta 
på oss i Kyrkans Väl så ses vi och utvecklar vår församling tillsammans!  



 

 

 

 

Vi är dina kandidater och du kan kryssa  
tre av oss när du lägger din röst. 


