DAGS ATT
RÖSTA!

Vantörs församling

Vi socialdemokrater står för en
öppen och välkomnande kyrka
- Vi står upp för alla människors lika värde och rätt.

Vill finnas till för vår nästa, för dem som har det svårt
och välkomna dem som söker hjälp. Vara en tydlig röst
för medmänsklighet och alltid kämpa för mänskliga
rättigheter. Fortsätta vårt arbete för nyanlända och för
ensamkommande flyktingbarn. Besöka ensamma och
gamla. Fortsätta stärka samarbetet med andra kyrkor
och religioner i vår församling.
- Vi vill vårda skapelsen för kommande generationer

Vi vill medverka till att lämna över en jord med rent
vatten och ren luft. Vi vill vara ett föredöme med
energieffektiva
och
klimatsmarta
lösningar.
Vi handlar ekologiskt och gynnar rättvisemärkt.
- Vi vill att kyrkan ska vara en öppen mötesplats

Kyrkan är öppen för samtal, musik, studier och
umgänge. Den är till både för den troende och den tvivlande och för den som är sökande. Vi har gudstjänster,
samtalsgrupper, föredrag, och konserter. Vi har öppna
inomhustorg för vardaglig och lättsam samvaro. Våra
två kyrkor, i Högdalen och Hagsätra, ska vara lätta att nå
för gudstjänster, dop, vigsel, konfirmation och begravning.

- Vi satsar på aktiviteter för unga i kyrkan

Vi utvecklar vårt arbete med unga gudstjänstvärdar,
med musikskola för barn och unga, med öppen
förskola, ungdomsgrupper, avgiftsfri konfirmation med
studieresor och andra aktiviteter. Vi ser gärna unga som
förtroendevalda och volontärer.
- Vi vill att kyrkan ska fortsätta utveckla kulturen

Kyrkan har körer, musikskola och konserter. Även
teater och bildkonst får plats i kyrkans rum.
- Vi tar arbetsgivaransvaret på allvar

Vi är noga med att leva upp till de kollektivavtal som
finns. Dessutom ser vi till att det finns kollektivavtal
hos dem vi handlar med.
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!

Karl-Åke Persson, Elisabeth Landgren Möller, Ulla Gisslar och Leif Rönngren.

Kandidater för socialdemokraterna till kyrkofullmäktige
Vantörs församling 2017.
1. Ulla Gisslar, Stureby
2. Leif Rönngren, Örby
3. Elisabeth Landgren Möller, Stureby
4. Karl-Åke Persson, Högdalen
5. Bodil Andreassen, Rågsved
6. Per-Åke Pettersson, Örby
7. Josefine Lundström, Stureby
8. Ulf Olsson, Bandhagen
9. Gunvor Lillan Wallén, Högdalen
10. Bernt Lundh, Högdalen
11. Anna-Carin Abrahamsson, Hagsätra
12. Anders Gisslar, Stureby

13. Liisa Rangborg, Hagsätra
14. Ingvar Ygeman, Hagsätra
15. Gisela Norrman, Stureby
16. Bengt Kihlström, Högdalen
17. Maria Östberg Svanelind, Stureby
18. Peter Öhman, Högdalen
19. Sonja Mogert, Hagsätra
20. Leif Boberg, Högdalen
21. Ralph Isaksson, Högdalen

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.

