Kyrkovalet den
17 september är
viktigt för alla
2018 bildas Roslagens östra pastorat
bestående av församlingarna Blidö, EstunaSöderbyKarl, Frötuna, Lohärad, Länna,
Norrtälje-Malsta, Riala, Roslagsbro-Vätö,
Rådmansö och Väddö. Ett pastorat leds av ett
fullmäktige, ett kyrkoråd och en kyrkoherde. I
varje församling ska finnas ett församlingsråd
med inflytande över verksamheten där. Till
pastoratet koncentreras bland annat ansvar
för all begravningsverksamhet och vården av
kyrkorna och andra byggnader. Alla skattskyldiga betalar till begravningsverksamheten
och de historiska och kulturella värden som
kyrkorna representerar är en angelägenhet för
alla innevånare. Därför är det särskilt viktigt
att vi som parti engagerar oss. Vi har en
bredare referensram i samhället än kyrkans
interna nomineringsgrupper.

Centerpartiet verkar för en
TROVÄRDIG FOLKKYRKA ÖPPEN
FÖR ALLA.
I Roslagens östra pastorat vill vi:
•

•

•

Att vi med en liten effektiv
organisation för ekonomi-,
kommunikation- och personalhantering får mer pengar att använda
lokalt i församlingarna, att vi ger
församlingsråden ansvar, befogenheter, kompetens och resurser.
Ge dig ökat inflytande i din församling
genom att utveckla församlingsrådens
arbetssätt. Församlingarna ska kunna
behålla och utveckla sin särart.
Ge mer resurser till verksamhet för
barn och ungdom samt musik- och
diakoniverksamhet.

•

•

•

•

Att våra kyrkor ska vara öppna och
tillgängliga. Vi tar hand om våra
kyrkor och andra byggnader så att
kyrkans tillgångar förvaltas på ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbart sätt.
Att kyrkogårdarna är tillgängliga
och att du där möter kunnig
personal.
Att alla verksamheter ska arbeta
enligt Svenska kyrkans miljödiplomering och därmed ha tydliga
och mätbara miljömål
Att vårt pastorat ska vara en
förebild i fråga om arbetsmiljö och
jämställhet.

Centerpartiets kandidater
till kyrkofullmäktige i
Roslagens östra pastorat
Claes Holmström, Roslagsbro-Vätö
Lilja Olander, Norrtälje Malsta
Christina Ericsson, EstunaSöderbyKarl
Anita Engdahl, Norrtälje-Malsta
Gunnar Englund, Väddö
Eva Hindersson, Länna-Blidö-Riala
Birgit Olsson, Norrtälje-Malsta
Karin Gustawson, Rolagsbro-Vätö
Ove Olsson, Roslagsbro-Vätö
Jane Trepp, Väddö
Berit Backman, Väddö
Gunilla Levin, Väddö
Solbritt Thölin, Norrtälje-Malsta
Gerd Löfgren, Norrtälje-Malsta
Per Lodenius, Länna-Blidö-Riala

Centerpartiet i Norrtälje kommun

