VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017:

En öppen och grön folkkyrka

präglad av medkänsla och socialt ansvar.
Kyrkan ska vara en trygg plats i samhället där alla tas emot med värme.
Centerpartiet vill att kyrkan ska fortsätta utvecklas till en lättillgänglig folkkyrka, som
är öppen för alla. Vi vill ha en modern kyrka där vi känner oss hemma, trygga och kan
vara stolta över våra traditioner. Denna kyrka ska präglas av delaktighet, respekt och
glädje. Ett självklart mål ska vara alla människors lika värde och friheten att få växa i
sin tro. Svenska kyrkan i Sollentuna ska genom möten mellan människor från olika
kulturer främja respekten för och kunskapen om andra och bidra till det mångkulturella,
livsbejakande och spännande samhället. Centerpartiet ska vara de enskilda
medlemmarnas självklara röst i församlingen och arbeta för att väljarnas möjligheter
att påverka kyrkans verksamheter och inriktning förstärks. Därför är Centerpartiet i
Sollentuna är stolt över att genom vår nomineringsgrupp ställa upp i kyrkovalet 2017.

V

ärlden, Sverige och Sollentuna står inför utmaningar som aldrig förr. Det är pågående

klimatförändringar, flyktingkris och miljoner jagade människor som flyr undan krig, svält och
förtryck. Det är en tilltagande ensamhet med en allt större anonymitet och människor i vår
omgivning som inte har någon att luta sig mot när det känns tungt. Det är också många som
har svårt att få ihop sin ekonomi eller som lider av psykisk ohälsa.
Mitt i allt detta finns Svenska kyrkan i Sollentuna för att bidra till ökad samhörighet och
fördjupad tro. Svenska kyrkan har format stora delar av vårt svenska samhälle och har
möjligheter att fortsätta med det som en aktör för social välfärd genom att omsätta evangeliet
i praktisk handling.
Centerpartiet vill främja utvecklingen av Svenska kyrkan till att kunna ta en allt större plats i
samhällets vård-, omsorgs- och välfärdssektorer, för att därmed vara en självklar och
betydande del i civilsamhället.
Kyrkan finns också genom sociala medier och i uppsökande verksamhet för de som behöver
en portion varm soppa, värme under vinternatten eller någon att samtala med.
Centerpartiet anser att engagemanget för ideellt arbete, diakoni och gudstjänstliv har sina
rötter i den lokala församlingen. Det är där och i samverkan med övrigt föreningsliv,
näringsliv och offentlig verksamhet som Svenska kyrkan ska stärka sin betydelsefulla roll.
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För oss i Centerpartiet är det viktigt att medlemmarna känner delaktighet i församlingens
verksamhet. Därför måste församlingen vara byggd underifrån så att medlemmarna kan vara
med och påverka aktivt.

Distriktsverksamheten i Sollentuna församling bör ges fortsatt stor självständighet så att
den genom sin egen profilering bidrar till att stärka mångfalden i verksamheterna.
Vi ser med fördel att samverkan mellan distrikten, församlingen och det omgivande
samhället fortlöpande ges förutsättningar att utvecklas.
Centerpartiet anser det angeläget att Svenska kyrkan i Sollentuna vilar tryggt i en värdegrund
som sätter öppenhet, medmänsklighet och en sund miljö främst och utgår från Kristi
kärleksbudskap: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem”
(Matteus 7:12)
Centerpartiet grundar sina värderingar på alla människors lika rätt och värde. Därför vill vi
bidra till en öppen, aktiv och välkomnande kyrka som finns till hands för människor i livets
alla skeden – såväl i helg och glädje, som ett stöd i svåra stunder.
Kyrkan ska genom att vara synlig och aktiv, bidra till att stärka banden mellan människor och
minska eventuella motsättningar dem emellan. De kristna värderingarna är långsiktigt
hållbara, vilket tar sitt uttryck i social omsorg och inom diakonin. Men det visar sig också i
respekten för vår jord och mänsklighetens framtid. Miljöproblemen och klimatförändringarna
är två av våra stora framtidsutmaningar och Centerpartiet menar att kyrkan har en betydande
roll i strävan efter hållbarhet.

En välkomnande kyrka för alla
Öppenhet är grunden för vår kyrka, med stark förankring bland församlingens
medlemmar. Genom sin organisation byggd på demokratiska värderingar bidrar
Sollentuna Församling som en del av Svenska Kyrkan till att stärka dessa värderingar i
samhället. I vår kyrka kan alla medlemmar genom direkta val påverka hur kyrkan och
dess församlingar styrs. Demokratin ökar också möjligheterna till insyn i kyrkans
verksamhet. Sollentunas kyrkor ska tillsammans bidra till att människor som bor i eller
besöker församlingen känner sig välkomna och möts av en utsträckt hand. Kyrkan ska
vara öppen för alla, oavsett bakgrund, sexuell läggning eller etnisk tradition. Det är
viktigt att också de medlemmar som inte regelbundet deltar i gudstjänster känner att
kyrkans dörrar står öppna för dem när de så önskar.

En växande kyrka
Centerpartiet vill skapa och säkra förutsättningar för att kyrkan och församlingen har en
regelbunden och långsiktig tillväxt. Att motverka ett för närvarande vikande
medlemsantal är därför en viktig fråga för Svenska kyrkan i Sollentuna, liksom för de
flesta andra församlingar, de kommande åren.
Våra kyrkor ska vara lättillgängliga och stimulera möten mellan människor med hjälp av
gudstjänster, musik, meditation, och själavård. Men också genom församlingens övriga
utåtriktade verksamhet. Kyrkan ska vara aktiv i miljöer med många ungdomar. Dess
representanter ska genomföra besök på äldreboenden och verka som stöd för intagna på
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häktet. Kyrkan ska också bidra till att hjälpa våra flyktingar att lära känna oss sollentunabor
och komma in i vårt samhälle som blivit också deras nya hem.

En kyrka mitt i livet
Barn och ungdomar är vår nutid och framtid. Låt barn och ungas idéer ta plats i församlingens
verksamhet och ge dem utrymme i gudstjänsterna i Sollentuna församlings alla kyrkor. Låt
barn och ungdomar integreras med den äldre generationen så att nya broar och bryggor byggs
och möts.

Aktiviteter med fokus på barn- och ungdomar är en central del i församlingens verksamhet
och understryker att kyrkan ser ungdomarnas engagemang som en värdefull tillgång.
Med utgångspunkt i dop och konfirmation, erbjuder ungdomsverksamheten allt från
babysång och barnkörer till ledarutbildning och samtalsgrupper för äldre ungdomar.
För ungdomar i konfirmationsåldern finns möjligheten att diskutera existentiella frågor
med präst och ungdomsledare.
Kyrkan har en lång tradition av att vara ett stöd för människor under svåra stunder i
livet. Detta stöd till människor är något som Centerpartiet vill slå vakt om. Samtidigt
ska vår kyrka vara en plats för glädje.
Kyrkans dörrar ska stå vidöppna för alla de som vill fira bröllop eller någon annan
familjeangelägenhet i kyrkan. Musiken och sången är en viktig del av kyrkans verksamhet.
Ett varierat musikliv kan skänka människor i alla åldrar berikande och andliga upplevelser.
Vid sidan av musiken bidrar såväl konst som teater och litteratur till att stärka
församlingsarbetet. Centerpartiet anser att kyrkans kulturliv behöver utvecklas kontinuerligt.

En grön kyrka
Kyrkan har en lång tradition av att vårda naturen och ska stå bakom tanken om ett
hållbart samhälle. Tillsammans, i de lokala distriktsråden och i dialog med medlemmar
och andra församlingar ska vi värna skapelsen. Det finns en enda jord och en enda
mänsklighet. Därför ska människan bruka utan att förbruka.
Centerpartiet vill se en grön kyrka och vi har varit starkt drivande i kyrkans miljöarbete.
Miljöfrågorna var en av huvudpunkterna i vårt valmanifest 2013. Det var därför glädjande att
Sollentuna församling erhöll en miljödiplomering under 2016. Men diplomeringen innebär
inte att vårt miljöarbete är avslutat. Den utgör snarare startskottet för ett ännu aktivare
miljöengagemang. Vi kommer att fortsätta följa upp och vara pådrivande framöver och arbeta
för att församlingens verksamhet bedrivs på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Varor och
tjänster ska vara klimat- och miljösmarta. Fastigheterna ska energieffektiviseras genom att
använda förnybar energi. Vi vill medverka till att församlingen utreder möjligheterna att
använda solceller på fastigheternas tak. Kyrkan bör också som en aktiv deltagare i
samhällsdebatten, vara pådrivande för att öka miljömedvetandet i allmänhet.
Även begravningsverksamheten ska bedrivas enligt gällande miljöregler, och
målsättningen ska vara att församlingens begravningar är så miljövänliga som möjligt.
Detta kräver ett fortlöpande utvecklingsarbete, där Centerpartiet vill medverka aktivt.
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En solidarisk kyrka
Alla goda krafter måste arbeta tillsammans för att minska sociala problem och för att
göra samhället tryggare. Vi vill verka för att Sollentuna församling har förutsättningar
för att bedriva ett aktivt socialt arbete, med uppsökande och generös diakoni.
Centerpartiet vill utveckla diakonin och stärka kontakterna mellan kommunen, kyrkan,
andra ideella frivilligorganisationer. Tillsammans kan vi bidra till att bryta utanförskapet
och se till att hjälp och stöd, genom vårt arbete når fram till de som verkligen behöver
det.
Att ge andlig kraft och stöd är en av de viktigaste uppgifterna för en välkomnande
kyrka. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan därför stå nära människorna. Kyrkan
bedriver också ett viktigt internationellt arbete, vilket Centerpartiet vill slå vakt om.
Vi vill se en kyrka med ett starkt engagemang för solidaritet med människor som har det
svårt. Både i Sverige och i andra länder.

Centerpartiet anser att ideella organisationer och sociala företag bör få ta större plats i
samhällets vård-, omsorgs- och välfärdssektorer. Här har kyrkan en viktig roll. Centerpartiet
ställer sig positivt till att församlingen stöttar tillkomsten av äldreboenden på kristen grund.

En väl fungerande kyrka
Svenska kyrkan är en del av ett modernt samhälle med mängder av andra trossamfund
och organisationer. Det är viktigt att kyrkan bidrar till att motverka motsättningar i
samhället, bland annat genom att samverka med andra kyrkor och trossamfund. Målet är
ökat samförstånd mellan olika kulturer och en konstruktiv dialog med andra religioner.
Grunden för en bra verksamhet är en solid ekonomi och en god resurshushållning.
Därför är det viktigt med långsiktighet i verksamheten.
Centerpartiet anser att Sollentuna församling ska söka samarbete över
församlingsgränser i syfte att få till stånd en effektiv förvaltning och en hållbar
ekonomi.
Det ideella engagemanget behöver uppmuntras för att möjliggöra ökad delaktighet och
medverkan i gudstjänstliv och i annan kyrkoverksamhet. Stödet till frivilligarbetet bör
öka.

En god hushållning med kyrkans kapital
De medel som församlingens medlemmar och det omgivande samhället bidrar med till
kyrkans verksamheter, ska användas på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
Sollentuna församling ska vara en god arbetsgivare och föra en personalpolitik som präglas av
kyrkans värdegrund och av jämställdhet.
Centerpartiet vill att Svenska kyrkan fortsätter sin långa och väl fungerande tradition av
att hantera samhällets begravningsverksamhet och våra välskötta kyrkogårdar. Dem har
kyrkan, med några få undantag, förvaltat och skött om sedan kyrkan skiljdes från staten
år 2000. Så det förtroendet anser vi att de bör fortsätta med.
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Givetvis ska kostnadsläget och finansieringen av denna verksamhet regelbundet belysas
och analyseras, så att den utförs på bästa tänkbara och mest fördelaktiga sätt.
Församlingens kyrkor visar hur samhället och kulturen runt omkring oss utvecklats i mer än
tusen år. Det är ett kulturarv som Centerpartiet är stolt över och som så långt det är möjligt
ska bevaras, utvecklas och kunna användas av medlemmarna även i framtiden.

En demokratisk kyrka
Det är viktigt att medlemmarna kan känna delaktighet i församlingens verksamhet.
Centerpartiet vill se en kyrka byggd underifrån där medlemmarna kan vara med och
påverka. Distriktsverksamheten vid Sollentunas kyrkor bör ges stor självständighet så
att den genom egen profilering bidrar till mångfalden i verksamheten.
Sollentuna församling kan tack vare sitt styrelseskick medverka till att stärka de demokratiska
värderingarna i samhället.
Alla medlemmar i kyrkan kan, genom direkta val, påverka hur kyrkan styrs, vilket tydliggör
att vi har en demokratisk kyrka.

Demokratin i kyrkan ökar också möjligheten till insyn i församlingens verksamhet.
Centerpartiet vill ta ansvar för att kyrkan fortsätter utvecklas och förblir en demokratisk och
modern kyrka. Vi vill vara de enskilda medlemmarnas röst i församlingen och arbeta för att
deras möjligheter att påverka kyrkans verksamhet utvecklas.

Tänk på att …
Centerpartiet var det parti som stred för kvinnors rätt att vigas till präst, att samkönade par
idag kan vigas och att rösträtten till kyrkovalet sänktes till 16 år.

Centerpartiet initierade miljöfrågorna i riksdagen och satte miljöpolitiken på kyrkans
agenda.

Centerpartiet kommer fortsätta att kämpa för bättre jämlikhet, god arbetsmiljö och att
kyrkan behåller sin roll som en hjälpande hand bland dem som bäst behöver stöd

Centerpartiet fortsätter slå vakt om Svenska kyrkans fantastiska kulturskatt och strävar
efter att göra den mer tillgänglig, öppen och enkel för medlemmar och medborgare att
använda.

Centerpartiet driver närodlad politik, med vanligt folk som förtroendevalda för den lokala
vardagen.

Centerpartiet är ett parti som tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet.
Centerpartiet kämpar för ett öppet och generöst samhälle som tar emot de medmänniskor
som behöver hjälp och skydd.
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Hjälp oss att förena tradition och en stark tro på framtiden
med en aktiv lokal och väl fungerande kyrka
som kännetecknas av socialt engagemang och en generös diakoni.

Lägg din röst i kyrkovalet 2017
på Centerpartiet i Sollentuna!
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