En grön kyrka
Centerpartiet arbetar för att kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom
miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle,
lokalt och globalt.
Svenska kyrkan ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbart sätt och ha tydliga och mätbara mål.
Våra lokaler ska miljöanpassas bl a med effektiva energisystem.
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Centerpartiet i Norrtälje kommun värnar om

EN ÖPPEN, NÄRA OCH GRÖN KYRKA

Centerpartiets vision för Svenska kyrkan

En kyrka nära folket

Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är.
Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta
kyrkan på ett socialt, ekologiskt hållbart sätt. Tillsammans kan vi få hela landet att leva.
Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka. Församlingsbor lokalt
väcker egna och närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans.

Centerpartiet vill stärka demokratin i Svenska kyrkan. Den lokala
församlingen ger bäst möjlighet till engagemang. Beslut ska fattas så nära
människor som möjligt.

En öppen folkkyrka
Svenska kyrkan ska vara öppen och finnas för alla. Särskilt de som är
utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter. Svenska kyrkan ska verka för alla
människors lika rättigheter och värde samt bejaka öppenhet och tolerans.
Kyrkan ska erbjuda mötesplatser där människor känner sig välkomna och
väl bemötta. Den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst kompletteras
med andakter och
andra aktiviteter i
församlingsgårdar, i
naturen och i
samverkan med
kommun, näringsliv
och ideella organisationer. Samverkan är
särskilt viktig i fråga
om social
verksamhet.

2018 bildades i Norrtälje kommun två stora pastorat Under den första
mandatperioden har man i de nya pastoraten fått ägna mycket tid och
kraft åt den inre organisationen för att få allt att fungera.
När vi nu går in i en ny mandatperiod bör vi fokusera på människors
inflytande i våra församlingar. Församlingsrådet är församlingens styrelse.
Pastoraten har stor frihet att själva utforma församlingsrådets roll. Vi vill
arbeta för att stärka människors inflytande i Svenska kyrkan genom aktiva
och engagerade församlingsråd.
I vår kommun har alla nära till sin kyrka. Flertalet är antikvariska med
begränsade möjligheter att anpassa till nutida behov. Men de är viktiga
kulturminnesmärken i sin bygd av intresse för alla , också för besökare. Det
är en tung men viktig uppgift för pastoraten att underhålla dessa.

Friluftsgudstjänst i Kåsta, Roslags-Bro

Svenska kyrkan är en viktig mötesplats för kultur. Särskilt körverksamheten
är omfattande och ska stödjas.
Sociala medier är viktiga mötesplatser där man når många. Där ska kyrkan
vara en aktiv och positiv kraft.

Häverö kyrkogård i allhelgonatid.

Våra kyrkogårdar berör alla medborgare och är viktiga platser för stillhet
och eftertanke. Att vårda dessa och hålla dem tillgängliga är mycket viktigt

