
Skarpnäcks församling

DAGS ATT 
RÖSTA!



Vår öppna folkkyrka är en viktig del av den svenska modellen, 
där solidariteten och öppenheten mot  
omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan 
också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara 
dem som ofta deltar i gudstjänstlivet. Vi vill ha en modern 
folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen

Våra 27 kandidater till Skarpnäcks kyrkofullmäktige har 
olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Vi är 13 kvinnor och 
14 män från Hammarbyhöjden till Skarpnäcksfältet.

Vi värnar en öppen och demokratisk folkkyrka som: 
• slår vakt om allas lika rätt och värde
• arbetar för solidaritet, jämlikhet och framtidstro

Vi socialdemokrater vill: 
• utveckla social och ekologisk hållbarhet i en anda av soli-
daritet och rättvisa

• arbeta mot mobbning och våld i aktivt samarbete med 
skolor och föreningsliv 

• ta tillvara människors vilja till engagemang i församlingens 
verksamhet

• genom folkbildning sprida kristen människosyn och andlig 
fördjupning

Öppen, välkomnande folkkyrka 
i Skarpnäck



Detta har åstadkommit

Vi har från 2013 haft förtroendet att leda församlingens 
verksamhet. Här finns nu såväl en stark ekonomi som engagerade 
medarbetare och förtroendevalda. 
 
Fler församlingsbor deltar nu i

• aktiv barnverksamhet och konfirmation
• meningsfyllda aktiviteter med och för unga 
• fler barn- och vuxenkörer
• många möten för gemenskap på dagtid
• ett levande gudstjänstliv 
• verksamheter för andlig fördjupning
• det frivillga församlingsarbetet 

Fem hjärtefrågor för mandatperioden 2018-2022
• kostnadsfri och generös verksamhet för alla
• mötesplatser för gemenskap i alla våra stadsdelar 
• nyinvigning av Markuskyrkan och en ny orgel
• levande gudstjänstliv där många kan och vill delta
• utvecklad kör och konsertverksamhet 

 
I år är det val till kyrkans tre parlament den 17:e  
september. Då får du och alla andra som är  
medlemmar och är över 16 år gå och rösta.  
 
Din röst gör skillnad! 



Markuskyrkan i Björkhagen 
(Arkitekt Sigurd Lewerentz)

Stöd den öppna 
demokratiska folkkyrkan
Rösta (S) 17 september

www.socialdemokraternaistockholm.se

Kyrkovalet hålls den 17 september 2017. Alla som tillhör Svenska kyrkan (registrerad 
senast 18 augusti) och som fyllt 16 år får rösta. Alla röstberättigade får ett  
röstkort omkring 30 augusti. På röstkortet finns uppgift om vilken vallokal du ska 
rösta i och vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i inom ditt valområde. 


