
KYRKOVAL 

19 SEP

Rösta på Borgerligt alternativ  
– för en folk(ligare) kyrka

DANDERYD



Barn och unga 
Vi vill att Danderyds församling 
ska utvidga sitt arbete för och 
bland barn och deras familjer 
genom att 

• skapa möjlighet för barn att få 
orgelundervisning

• fortsätta erbjuda elever från 
förskoleklass upp till årskurs sju 
att ta del av skolkyrkans verk-
samhet

• ta till vara på den entusiasm och 
glädje som finns i konfirmand
grupperna, genom att erbjuda 
fortsatt undervisning i kristen 
tro och samtal om livsfrågor.

Äldre 
Vi vill förbättra förutsätt ningarna 
för äldre och andra som har svårt 
delta i gudstjänst livet genom att

• direktsända gudstjänster 
 digitalt och underlätta att 
komma till gudstjänsterna med 
exempelvis kyrktaxi

• skapa fler mötesplatser på dagtid 
• utveckla fler sommar aktiviteter 
• regelbundet besöka alla äldre-

boenden.
 
Över generationsgränserna 
Vi vill att församlingens anställda 
och lekmän tillsammans skapar 

den öppna kyrkan i Danderyd 
genom att

• göra våra kyrkor och lokaler 
öppna och tillgängliga

• hälsa nyinflyttade i för samlingen 
välkomna

• stödja arbetet i sjukhus kyrkan, 
Andrum och  Djursholms kapell

• arbeta för att våra kyrkogårdar 
är tillgängliga och trygga för 
besökare.

Borgerligt alternativ i 
 Danderyd slår vakt om att
• församlingens kyrkor är öppna 

för skolavslutningar 
• musiken och konserterna ges 

stor plats i verksamheten
• församlingens aktiva körer får 

förutsättningar att utvecklas
• kyrkans förskola fortsatt ska 

vara ett attraktivt val för barn-
familjer

• församlingen fortsätter att 
utveckla sitt miljö- och hållbar-
hetsarbete (vi äger inte jorden, 
vi har den till låns av våra barn 
och barnbarn)

• främja det sociala arbetet  
bland dem som bor och  verkar  
i Danderyd

• bevara församlingens  kulturarv 
i form av kyrkor, kyrkogårdar, 
inventarier och traditioner.

Danderyds församling 
– en församling som 
vilar på borgerliga 

värderingar

Det här vill Borgerligt alternativ i Danderyd:

Borgerligt Alternativ vill bygga den öppna kyrkan i Danderyd genom:

SAMVARO 
Vi vill skapa platser och tillfällen för samvaro, i både vardag och helg, där 

Danderydsborna kan träffas för att fira gudstjänst likväl som att umgås och samtala.

GLÄDJE 
Vi vill att Danderydsborna ska få uppleva glädjen i sång och musik genom att lyssna 

till eller delta i församlingens kör- och musikliv.

GEMENSKAP 
Vi ser Danderyds församling som en stark bärare av det kristna arvet och en viktig 

del i den världsomspännande gemensamma kristna tron.

Församlingens hus



Volontärer och 
diakoniverksam  heten

Kunskap om kristen tro  
genom satsningar på barn-  
och ungdoms verksamheten

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp som    
ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Vi vill se en öppen och 
 närvarande kyrka med  församlingarna i centrum. Vi har en kristen  
och  allmänborgerlig värde     grund, men är parti politiskt obundna.

www.borgerligtalternativ.nu/danderyd

Församlingarna  
och gudstjänstlivet

Kyrkomusiken  
och kulturarvet 

Rösta på oss  
i kyrkovalet den 
 19 september!

Våra fyra prioriterade områden  
som vi värnar om:

För oss är församlingarna  
Svenska kyrkans främsta 
närvaro i samhället. Det är 
här gudstjänstlivet äger rum 
och en stor del av kyrkans och 
Sveriges kulturarv förvaltas. 
Och det är till församlingarna 
som människor kommer i livets 
alla skeden för att få stöd och 
finna styrka. Därför anser vi att 
huvuddelen av Svenska kyrkans 
ekonomiska resurser ska finnas  
i församlingarna.

DANDERYD


