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EN KYRKA BLAND
MÄNNISKORNA
Vi är stolta över vår församling. Vi är många medlemmar
och därför kan vi bedriva en ﬁn verksamhet, som är
öppen för alla.
Vi ska ﬁnnas bland folket, bland unga och gamla, bland
kvinnor och män, bland svenskar och bland dem, som av
olika skäl kommit hit. Alla får plats. Alla behövs och kan
bidra.
Vår kyrka ska bygga på tradition och förnyelse. Tradition
genom att förkunna det kristna budskapet. Förnyelse för
att överleva i ett samhälle i förändring.
Vår kyrka ska vara en röst också för dem som inte hörs.
När samhället sviker ska kyrkan ﬁnnas till för den som blir
sviken.
Din röst på Socialdemokraterna den 17 september gör
skillnad!

INFÖR DETTA VAL
LOVAR VI
10 löften om förändring
•
Att ﬁnnas bland människorna. I våra kyrkor. På
gator och torg. Hos de ensamma. På sjukhuset, häktet
och Campus.
•
Att prioritera barn, konﬁrmander och unga ledare.
•
Att utveckla lovaktiviteter och göra all barn- och
ungdomsverksamhet avgiftsfri.
•
Att vara en röst när samhället sviker. Att stötta EUmigranter, akut och på sikt. Att arbete för dem som ﬂytt
för sitt liv.
•
Att arbeta för en social nysatsning för dem som
står längst ifrån arbete och gemenskap.
•
Att ge till dem som inte har. Klyftorna ökar och
med det fattigdomen.
•
Att utveckla volontärverksamheten bland
ensamma och äldre i vår stad.
•
Att vidareutveckla gudstjänstlivet. Vår församling
ska spegla samhällets förändringar, också innanför
kyrkans port. Öppenhet och delaktighet är ledord.
•
Att arbeta mera med mission och den
internationella verksamheten i en värld som blöder.
•
Att se till hållbarhet – social, ekonomisk och
miljömässig.

Kandidater till kyrkofullmäktige

INFORMATION OM
VALET
Den 17 september är det kyrkoval då kan man rösta i
kyrkorna samt på församlingsexpeditionen.
Det går bra att förtidsrösta från den 4 september på
församlingsexpeditionen på Södra Gröngatan 33.
Det är tre val i ett, församling, stift och kyrkomötet.
Rösta på Socialdemokraterna i alla tre!
Du hittar oss på http://socialdemokraternaostersund.se
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