Ideellt
engagemang

Kyrkan är
kultur

öppen
förskola
solceller

din röst behövs och gör skillnad
Rösta på centerpartiet I kyrkovalet den 15 september
Holmsunds församling

· Vad vill vi med inflytande och demokrati?
Centerpartiets kandidater ställer sig till förfogande i kyrkovalet, med
uppriktigt intresse för kyrkan och dess liv.
Vi vill ha en öppen folkkyrka, som säger välkommen oavsett vem Du är.
En kyrka som räknar med Dig!

· Vad vill vi med kyrkan I samhället?
Vi vill öka det ideella engagemanget genom frivilligt arbete, ökad
delaktighet och ge människor ansvar och en meningsfull arbetsuppgift.
Utveckla våra församlingsträffar som öppet hus, kyrkmiddagar och
barn- och föräldraträffar.
Utveckla det diakonala arbetet.
Utveckla samarbetet med skola och föreningsliv samt med
volontärverksamheten.

· vad vill vi med kyrkan som mötesplats?
Utveckla kyrkans kulturverksamhet genom stöd till församlingens alla
körer, musik vid gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.
Erbjuda en öppen förskola för de yngsta barnen och deras föräldrar.
Kyrkan skall erbjuda en mötesplats för Dig som tonåring, såväl som
Dig mitt i livet.

· vad vill vi med hållbarhet?

Ett fortsatt miljöansvar och arbete mot ett hållbart samhälle,
miljöcertifiering, solceller eller solkollektorer på församlingens
byggnader, förbättrad källsortering mm.
Kyrkan som arbetsplats skall erbjuda en god arbetsmiljö och god
personalvård för sina anställda.

VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I holmsunds församling:

Från vänster: Linnea Karlsson, Tord Renström, Inger Renström, Kristian Ådén, Robin Holmgren

1.

Inger Renström, 65, universitetsadjunkt, erfaren kyrkopolitiker,
kyrkvärd och med i kyrkans ansvarsgrupp

2.

Robin Holmgren, 24, ombudsman, landstingspolitiker

3.

Kristian Ådén, 39, ambulansskötare

4.

Linnea Karlsson, 23, affärsbiträde

5.

Tord Renström, 73, pensionär, sjunger i kyrkokören, med i
ansvarsgrupp, ledamot i kommundelsnämnden

Alla våra kandidater står för en tydlig och gemensam värdegrund.
En röst på enterpartiets nomineringsgrupper I kyrkovalet innebär
en garanti för social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på vår hemsida: www.centerpartiet.se/umea

Umeås kandidater till kyrkomötet OCH STIFTSFULLMÄKTIGE

Lars-Erik Edlund, Centrala stan
1. kyrkomötet

Gunnel Lagerkvist, Mariehem
5. Kyrkomötet
2. Stiftsfullmäktige

Maja Westling, Tomtebo
8. Kyrkomötet
6. Stiftsfullmäktige

Monika Sandström, Tavelsjö
12. Kyrkomötet
9. Stiftsfullmäktige

Sören Olsson, Sävar
3. Stiftsfullmäktige

Lennart Persson, Hissjö
21. Stiftsfullmäktige

Alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan och är 16 år har rösträtt
Valet omfattar tre nivåer pastorat, stift och kyrkomöte. Du har möjlighet att
kryssa tre kandidater. Du kan förtidsrösta 2 – 12 september vid någon av de
fem församlingsexpeditionerna, tider anges på ditt röstkort. Du kan
brevrösta och de skall vara stiftstyrelsen tillhanda senast 11 september.
Du kan rösta genom bud till och med valdagen. Läs mer på
www.centerpartiet.se/umea. Särskilt röstmottagningsställe är öppet den 14
september i glashuset på Rådhustorget. I Umeå kommer det att finnas
21 vallokaler öppna den 15 september.
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