DAGS ATT
RÖSTA!

Stockholms domkyrkoförsamling

Vi socialdemokrater står för en
öppen och välkomnande kyrka
Flera av våra kandidater är väl förtrogna med arbetet i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Vi vill alla verka för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd och
att verksamheter ges möjlighet att utvecklas vidare, så att alla, troende och tvivlare,
sökare och säkra, ska känna sig välkomna och värdefulla.
Socialdemokraterna Stockholms domkyrkoförsamling vill verka för:
• Storkyrkan som en plats för ett rikt gudstjänstliv och i livets olika skeden; en

levande kyrkohistorisk byggnad.
• Högkvalitativ kör- och konsertverksamhet. Utökad möjlighet för barn och
ungdomar att sjunga och musicera i gudstjänster, konserter och andra sammanhang.
• Församlingens diakoni (sociala omsorg) ska hållas på fortsatt hög nivå. Ingen
försäljning av pensionärsboendet Själagården.
• Verksamhet för småbarnsföräldrar och deras barn. Upprustning av Storkyrkans gård till en oas för barn och gamla. Fortsatt stöd till Mäster Olofsgårdens ungdomsverksamhet.
• Katedralakademin kompletteras med konst- och andra kulturaktiviteter samt
tydlig församlingsinriktad verksamhet. Samtalsgrupper/ studiecirklar kring
existentiella frågor, Bibeln och den kristna tron.
• Tydlig miljöhänsyn i hela verksamheten.
• Församlingens fastigheter och kyrkor ska underhållas för bevarat ekonomiskt
och kulturhistoriskt värde.
• Funktionella lokaler för den diakonala verksamheten i S:ta Clara kyrka.
• Utveckla S:t Jacob kyrkas möjligheter.
• Ansvarsfullt arbete inför sammanläggningen med församlingarna på Norrmalm.
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Många av Svenska kyrkans medlemmar som röstar
på Socialdemokraterna i de allmänna valen vill låta vårt
partis grundläggande värderingar få genomslag också
i utvecklingen av Svenska kyrkan - som en öppen
demokratisk folkkyrka, spridd över hela landet men
med starka band med den världsvida kristna kyrkan.
Genom att du vet var vi har våra grundvärderingar kan du tryggt rösta på oss även om du inte
är så insatt i de kyrkliga frågor som valet gäller.
Utnyttja din rätt att rösta för en öppen demokratisk
kyrka som inte diskriminerar eller exkluderar!
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Vi kandiderar i kyrkovalet

Övre raden: Per Hansson, Ulla Löfgren, Elizabeth Berggren, Gunnel Söderman, Stefan Hell Fröding
Undre raden: Sven Britton, Midia Hassan, Ulla Löfven, Ingalill Uppström,
Michael Sandin
Du röstar på valdagen i Storkyrkosalen, Stortorget 1, eller förtidsröstar på
församlingsexpeditionen, likaså Stortorget 1.
Läs mer på vår facebooksida Socialdemokrater i Stockholms domkyrkoförsamling.

Stöd den öppna demokratiska folkkyrkan
Rösta (S) 17 september
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

