Så här vill vi inom Centerpartiets nomineringsgrupp i
Solna församling utveckla kyrkan:
Världen, Sverige och Solna står inför utmaningar som aldrig förr. Det är pågående
klimatförändringar, flyktingkris och miljoner människor som flyr undan krig, svält och
förtryck. Vi möts av växande våldstendenser i samhället, som kryper allt närmre in i vår
vardag. Och det råder en tilltagande ensamhet, med stor anonymitet och människor som
inte har någon att luta sig mot när det känns tungt.
Mitt i allt detta finns Svenska kyrkan för att bidra till trygghet, ökad samhörighet och
fördjupad tro. Vi vill arbeta för en öppen folkkyrka som präglas av delaktighet, respekt och
glädje. Våra kyrkor och dess verksamhet ska finnas nära dig.
Här är några områden som vi vill arbeta för att utveckla inom Solna församling:
•

En kyrka där församlingens medlemmar känner delaktighet. Arbetsgrupper bör
skapas runt varje kyrka som arbetar för ökad delaktighet och medverkar i olika
aktiviteter.

•

En kyrka med generösa inslag av sång och musik. Barnkörer bör finnas i anslutning till
varje kyrka. Fortsatt generös ungdomsverksamhet.

•

församlingen värnar skapelsen, vi ska bruka inte förbruka. Det innebär att välja
hållbara- 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.

•

Kyrkan ska även fortsättningsvis ansvara för skötsel av begravningsverksamheten.

•

Synliggöra den kulturskatt som Solnas kyrkor utgör. Kyrkor från olika tidsepoker.

•

Bejaka mötesplatser. En ny församlingsgård i Hagalund. Se över möjligheterna till ny
förskola i Råsunda. Plan som lyfter kyrkbyn - en mötesplats och kulturskatt.

•

Fortsatt stark diakoni som ger stöd till den som i stunden behöver det.

•

Aktiva i civilsamhället. Vara med och synas på platser/aktiviteter som man normalt
inte förknippar med kyrkan

•

Församlingen ska vara en trivsam arbetsplats för anställda, förtroendevalda och ideella så att
alla som bor i Solna känner kyrkan som en aktör för alla människors lika värde

Du vet väl att Rösta får den som är
• född den 17 september 2001 eller tidigare (dvs 16 år på valdagen)
• medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige senast den 18 augusti 2017.

