Församling som utgångspunkt
Centerpartiet vill stärka demokratin i Svenska kyrkan.
Vi i Fjärdhundra församling vill verka för att den lokala
församlingen ska finnas kvar.
Det ger möjlighet till engagemang och trygghet.
Eventuella sammanläggningar av församlingar ska växa fram
underifrån och ska endast ske på församlingarnas egna initiativ.
Vi ser dock att samverkan med andra kan möta de olika
utmaningar vi står inför.
I församlingen vill vi betona de fyra hörnpelarna inom Svenska
kyrkan: gudstjänst, mission, diakoni och undervisning.
Vi ska erbjuda olika typer av gudstjänster i våra sex kyrkor samt
Kyrkans hus. Vi ska aktivt verka för de kristna värderingarna.
Vi ska finnas för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Vi
ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och
tendenser. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd
och förmedla framtidstro. Vi ska bedriva undervisning i form av
konfirmandarbete och bibelsamtal.
Församlingen ska ha ett brett utbud av verksamheter som kan
vara en mötesplats för och där människor känner sig välkomna
och väl bemötta. Varje människa ska bli sedd och bekräftad.
Arbetsmiljö
För Centerpartiet i Fjärdhundra församling är det viktigt med en
bra och stabil organisation. Vi ska verka för en bra
arbetsmiljö för de anställda och öppna upp för att fler kan och
vill engagera sig ideellt. Vi ska även verka för att det i alla våra
verksamheter råder ett öppet klimat och att alla ska känna sig
välkomna och sedda så som de är.
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Närodlad politik
Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir
bättre när makten växer underifrån. I över hundra år har
handlingskraft, sunt förnuft och ansvarstagande varit vår modell.
Vi arbetar för att vi i Fjärdhundra församling ska använda
våra resurser ansvarsfullt och värna om vår miljö.
Människan är en del i ett ekologiskt sammanhang och har en
särställning då hon som ingen annan levande varelse har kraft
och kunskap att förändra naturen och omskapa sin värld. Hon
har att bruka, utan att förbruka, jordens resurser.
Centerpartiet vill att Svenska kyrkans tillgångar ska förvaltas på
ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi i
Centerpartiet vill ha kvar våra rötter och fötterna på jorden, men
ändå växa och utvecklas. Vi har varit med och drivit att kvinnor
kan vigas till prästämbetet, att samkönade par kan vigas i
Svenska kyrkan och att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet.
Frågor som är viktiga för samhället är viktiga för oss

Engagemang för framtiden
I Fjärdhundra församling har Centerpartiet en stor bredd bland
de som ställer upp med sitt engagemang, sin erfarenhet och sin
kompetens i kyrkovalet. Vi vill ha en demokratisk folkkyrka,
öppen och närvarande i hela landet. Vi vill att den lokala
församlingen ska vara grunden för att bevara och utveckla
det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar
och i musik och kyrkokonst.

Centerpartiets värdegrund
Alla människors lika rätt och värde är grunden för
Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i
vårt engagemang inom Svenska kyrkan.
I Fjärdhundra församling finns många olika människor. Det ser vi
som en tillgång. Varje människa är unik och har samma
rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön, livsåskådning,
sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund. Mänskliga
fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella, nationella
eller geografiska.
Människan är en social varelse. Det är när vi samarbetar - lokalt
och globalt - som det går att åstadkomma förändringar.
Tillsammans blir vi starkare.
En trovärdig kyrka, öppen för alla
Svenska kyrkan finns i hela landet. Vi Centerpartiet värnar om
att alla ska kunna känna tillhörighet i sin kyrka. För oss i
församlingen är det viktigt att alla socknar ska vara levande och
att det ska finnas ett levande gudstjänstliv till exempel genom
söndagsgudstjänster, bröllop, dop och begravning.
Vi tror att vi genom omsorg om människor bidrar till
samhällsutvecklingen.
De som arbetar och/eller företräder kyrkan på olika sätt ska
finnas med i vardagen och vara på plats när människor drabbas
av kris, sorg och katastrof. Alla som tillhör Svenska kyrkan har
möjlighet att delta i kyrkans arbete på olika sätt. Antingen
genom att vara förtroendevald, arbeta ideellt eller som deltagare
i vår verksamhet.
Vi ser Svenska kyrkan som en del av den världsvida kyrkan.
Genom internationellt arbete kan Svenska kyrkan i samverkan
med andra organisationer bidra till att förbättra levnadsvillkoren
runt om i världen. Svenska kyrkan ska vara en kraft för fred,
försoning, rättvisa och hållbar utveckling

