
 
 
Centern vill att pastoratets kyrkor i Huddinge ska fortsätta vara öppna, välkomnande samt 
präglas av delaktighet och gemenskap. Ett pastorat fylld med möten mellan människor i alla 
åldrar, livssituationer och från olika kulturer, vardag som helg. Ett pastorat som ger människor 
hopp i en mörk värld. Svenska kyrkan ska vara på plats när olyckor eller katastrofer inträffar.  

Men vi ska också ta hand om det kulturarv kyrkan står för. 
 
Vi vill särskilt arbeta för att…. 

 ge barn och ungdomar en tydlig plats i pastoratets alla församlingar och att det finns utvecklade 
aktiviteter anpassade för barn och ungdomar, vi vill bl. a. utöka med fler barngrupper, ge 
fortsatta förutsättningar för ungdomar att vara aktiva i kyrkans olika aktiviteter. Vi vill att 
Huddinges diakoni centrum blir en viktig mötesplats för barn och 
vuxna bl.a. från Tomtbergaskolans barn och föräldrar. 

 

 våra kyrkor och diakonicentra är öppna rum med andakter, musik, meditation och med många 
möten mellan människor i t. ex. studiecirklar och samtal. 

 

 låta det mångkulturella mötas i församlingarnas musik- och körverksamhet. Musik berikar såväl 
gudstjänster som övrig verksamhet, som en folkrörelse. 

 

 skapa aktiviter för det internationella arbetet både utomlands och i Huddinge 
 

 en fortsatt utveckling sker av det diakonala arbetet och att samarbetet med kommun, näringsliv 
och frivilligorganisationer stärks och att arbeta fram ett diakonalt centrum i Huddinge prästgård. 
Ett Centrum för hela pastoratet.  

 

 församlingarna utvecklar och ger stöd till ideella krafter och frivilligarbete så att kyrkans 
möjligheter att bryta personers ensamhet och utanförskap kan öka, så att fler människor kan 
uppleva gemenskap, trygghet och hopp i livet. Vi stödjer utvecklingen av lokaler i de områden 
som nu byggs i  hela Huddinge pastorat med  Andrum som en viktig samlingspunkt i 
nybyggartid. 
Vi vill att man finner bra former för verksamhet i pastoratets nya kommundelar. 

 

 pastoratet värnar om skapelsen, Det innebär att välja Krav- och rättvisemärkta varor (livsmedel, 
blommor, möbler, och elektronik) och tjänster med miljöprofil samt att ställa om med 
miljöanpassade energisystem som t ex solceller. Målet är att bli en av stiftets miljödiplomerade 
församlingar i alla stegen(3).  

 

 församlingen är en trivsam arbetsplats för anställda, förtroendevalda och ideella så att alla som 
bor i Huddinge känner, kyrkan som en aktör för alla människors lika värde och som inger hopp 
och förtröstan i livet och framtiden.  

 
Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet för att vi vill vara med och ta ansvar för Svenska kyrkan som 
en demokratisk folkrörelse. För dig som räknar med att kyrkan finns och ska finnas för alla, för 
dig är kyrkovalet betydelsefullt. Din röst är viktig den 17 september 2017.  
 
 

 


