Katarina församling

Vi socialdemokrater står för en
öppen och välkomnande kyrka
Vi socialdemokrater i Svenska kyrkan arbetar för en öppen, demokratisk folkkyrka där alla ska känna sig välkomna och värdefulla, såväl troende, tvivlande och
sökande. Vi vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar
framtidstro och är öppen mot världen.
Du som har rätt att rösta i kyrkovalet: Gör det!

Gärna på Socialdemokraterna i Katarina församling.
Katarinamässan är helt unik i Sverige. Människor
från alla delar av vår stad och vårt land vallfärdar praktiskt taget till oss varje söndag för att uppleva en stunds
inre samling och andlighet.
Vi står bakom vår kyrkoherde Olle Carlsson och hans
förnyelse av församlingslivet som är rikt och varierat.
Vi satsar extra på barn och ungdomar, konfirmation
och undervisning. Men glömmer samtidigt inte de
många människor som söker stöd och gemenskap.
Vi är stolta över vårt sociala företagande och arbetet
med nyanlända både i Katarina Sociala företagande och
Goda Grannar.
Vi välkomnar alla som vill engagera sig som volontärer och frivilliga.
Vi vill bevara vår vackra kyrkogård som en
plats för både levande och döda – bevara parkkaraktären men också hitta nya begravningssätt.
Den rika musikverksamheten ska utvecklas i takt
med kyrkan, och de många körerna har en viktig roll i
kyrkans liv
Kort sagt -vi är en levande kyrka mitt i stan.

”Kort sagt -vi är en
levande kyrka mitt i
stan.”
Din röst avgör om vi kan fortsätta
detta arbete!
RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA
SÖNDAGEN DEN 17 SEPTEMBER!

Hitta oss på facebook.

Ta också del av Kyrkopolitiskt program för
Socialdemokraterna i Katarina församling
2018-2021. Det finns att ladda ned från vår
Facebooksida,
Facebook.com/KatarinaSocialdemokrater/.

Kyrkorådets ordförande Inge
Gustafsson (s) tog tillsammans
med kyrkoherde Olle Carlsson
emot priset till Katarina församling som årets förnyare 2016.

Där finns också presentationer
av våra kandidater och aktiviteter
inför valet. Du är välkommen att
ställa frågor och ta kontakt med
oss om du vill delta i kampanjen, eller bli medlem hos oss.

Stöd den öppna
demokratiska folkkyrkan
Rösta (S) 17 september
facebook.com/KatarinaSocialdemokrater/
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.

www.socialdemokraternaistockholm.se

