Välfärd

Mötesplats,
ideellt engagemang
hållbarhet

Församlingsgårdar
SamarbetsKyrkorna

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

· Vad vill vi med kyrkan I samhället?

Pastoratet ska vara öppet och inbjuda alla samverkanspartners som
verkar i kyrkans anda. Ett ömsesidigt samarbete med skola, socialtjänst
och vård, där kyrkan kompletterar med kompetenser inom
diakoni, kris/katastrof och förskola. Pastoratet ska kunna ta ett vidgat
ansvar som välfärdsaktör, till exempel inom äldreomsorg och förskola.
Pastoratet ska ge resursstöd till organisationer som arbetar med
utsatta och svaga. De tre samarbetskyrkorna är ett bra exempel där
både pastoratet och EFS är vinnare.

· Vad vill vi med kyrkan som mötesplats?
Kyrkans lokaler ska vara den naturliga mötesplatsen som alltid ska vara
öppen för församlingsbor som vill mötas för aktiviteter. Unga ska ges
särskilda möjligheter att nyttja lokalerna. Kulturella uttryckssätt ska
ges särskild plats i kyrkan, kulturhuvudstadsåret är ett tillfälle att lyfta
fram musik, konst, unika kyrkobyggnader etc. Församlingsgårdar ska
finnas i anslutning till församlingarnas huvudkyrkor och ha
ändamålsenliga lokaler.

· vad vill vi med inflytande och demokrati?
I det nya pastoratet med sex församlingar är det viktigt att de nya
församlingsråden får ett reellt inflytande över sin verksamhet. Det ska
finnas en tillåtande attityd till att församlingarna får utveckla en egen
profil och verksamhetsmodell. I församlingsrådens uppdrag ska det
finnas plats för kontinuerlig dialog med församlingsborna, unga såväl
som gamla, formen kan variera - ungdomspaneler kan vara en modell.

· vad vill vi med det ideella engagemanget?

Många är beredda att under kortare eller längre tid göra ideella
insatser. Frivilligarbetet behöver i första hand inte vara ett sätt att
spara pengar, det kan vara ett sätt att växla upp kyrkans arbete, öka
delaktigheten och ge människor ansvar och en meningsfull
arbetsuppgift som man trivs med.

NÅGRA AV VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I UMEÅ PASTORAT:

Några av CENTERPARTIETS kandidater till kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat.
Övre raden från vänster Jan:-Erik Burén | Lars-Erik Edlund | Dan Weinehall | Lennart Persson | Doris Grellman |
Nedre raden från vänster Maja Westling | Inger Enström | Monika Sandström | Gunnar Westberg | Gunnel Lagerkvist |
Kerstin Hammarberg | Gudrun Lindström | Christina Edblom

· vad vill vi med hållbarhet?

Foto: Maja Westling

Kyrkan har ett stort ansvar i att få till stånd ett socialt och
miljöhållbart samhälle. Alla kyrkans lokaler ska ha miljöanpassade
energisystem. Rättvis handel och etisk konsumtion ska vara riktmärket
vid upphandling.

· hur ser vi på pastoratets ekonomi?

Svenska kyrkan är inne i ett skede där de ekonomiska ramarna minskar
och Umeå är inget undantag. Alla investeringar som planeras måste
vara väl förankrade och motiverade. Enskilda investeringsobjekt får
inte påverka framtida driftskostnader som äventyrar pastoratets
uppdrag att finnas och utföra kyrkans uppdrag i hela pastoratet. En
investering i tex ett nytt kyrkans hus kan bara genomföras om all
annan kyrkans kärnverksamhet säkras.
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 vallkoler öppna den 15 september.
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