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

KYRKOVAL

19 SEP

NACKA FÖRSAMLING

Nacka församling
ska vara en
gemenskap för alla
Svenska kyrkan behövs för att den kristna värdegrun
den ska vara livskraftig, relevant och en central del av
vårt kulturarv. Borgerligt alternativ arbetar för gemen
skap i hela Sverige, värnar tolerans, skydd av de utsat
ta och allas rätt till inflytande – det är vårt sätt att
möta världen.
Kyrkans gudstjänster ska utvecklas och anpassas efter tidens
anda. Kör- och musikverksamheten är en viktig del.
Diakoni är en viktig del av
kyrkans verksamhet riktad mot
de svaga i församlingen; äldre,
sjuka och ensamma.
Dop och konfirmation är
prioriterade och viktiga för
kyrkans framtid.
Alla ska känna sig välkomna
till kyrkan oavsett ålder, etnici
tet, sexuell läggning, funktionsvariation mm.

Vi vill öka utbildningen om
kyrkan och svensk kultur för
barn, ungdomar och invandrare.
Samverkan med andra reli
gioner är viktigt för att skapa
förståelse och samhörighet.
Kyrkan ska kunna anpassa
verksamheten till förändringar i
det svenska samhället.
Miljöanpassning av fastig
heter och verksamhet ska öka
såsom i övriga samhället.
Älta kyrka ska byggas ut för
att täcka nuvarande och framtida
behov.
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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 värdegrund, men är partipolitiskt obundna.

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.

Församlingarna
och gudstjänstlivet

Kunskap om kristen tro
genom satsningar på barnoch ungdomsverksamheten

Volontärer och
diakoniverksamheten

Kyrkomusiken
och kulturarvet

Rösta på oss
i kyrkovalet den
19 september!

NACKA FÖRSAMLING

www.borgerligtalternativ.nu/nackaforsamling

