
För vår unika kyrka  
vid Östermalmstorg  
– rösta i kyrkovalet  

19 september!

HEDVIG ELEONORA



Med barn och ungdomar  
i fokus
Vi vill öka kyrkans bidrag till att 
barn och ungdomar känner gemen
skap, trygghet och samhörighet i  
vår stadsdel.

Vi värnar om barnens del i kyrko
livet med början i dopet. Babyguds
tjänster, lekgrupper och barnkörer 
finns för de yngre barnen. För ton
åringar erbjuds konfirmation, ung
domsträffar, ungdomsledarutbild
ning och ungdomskörer. Fredagens 
Hedvig Puls mässor med tusentals 
deltagare riktar sig till alla åldrar 
men har ofta musikval med särskild 
betydelse för yngre. 

Med sång och musik
Hedvig Eleonoras rika musikliv med 
tio körer är en mycket viktig del av 
församlingens verksamhet som vi 
vill ska bevaras och vidareutvecklas. 
Musiken är för många en ingång till 
det andliga livet.

Församlingens medlemskort 
ger alla församlingsmedlemmar 
fri entré till församlingens egna 
 konserter.

Med ett levande kulturarv  
– allas kyrka
Hedvig Eleonora kyrka och kyrko
gård är en viktig del av Östermalms 
identitet.

Vi vill att alla församlingens in
vånare och besökare skall känna att 
 Hedvig Eleonora är deras kyrka och 
vi tar ansvar för att bevara och vårda  
detta kulturarv. Ett sjuttiotal projekt  
har genomförts sedan 2014 för  
att  vårda och utveckla kyrkan  
och församlingsfastigheten.

Det är viktigt att kyrkan är öppen 
och tillgänglig för att ge möjlighet 
till den stillhet och ro som kyrko
rummet ger.

Med ansvar för ekonomi  
och verksamhet 
Vi vill fortsätta ta ansvar för för
samlingens ekonomi. Vi har en låg 
kyrkoavgift som inte ska höjas.

Vi vill utveckla samarbetet med 
andra församlingar.

Med respekt för skapelsen  
och en hållbar värld
Vi vill värna skapelsen och arbeta 
för en hållbar utveckling av försam
lingens verksamhet. Sedan 2020 
värms kyrkan upp med bergvärme. 

Vi vill också bidra till samtalet 
om vår tids klimatutmaningar i ett 
 existentiellt perspektiv.

Med hoppfullhet
I vår tid behövs kyrkan mer än 
någonsin. Vi vill att den ska vara en 
självklar plats för att förmedla hopp 
och gemenskap.

Borgerligt alternativ i Hedvig Eleonora kyrka 

Vi i Borgerligt alternativ i Hedvig Eleonora kyrka vill att 
 Hedvig Eleonora ska vara en öppen, välkomnande och glädje-
fylld kyrka som är en tillgång för alla invånare och besökare  
i vår stadsdel. 

Borgerligt alternativ
Borgerligt alternativ i Hedvig 
Eleonora kyrka är ett partipolitiskt 
obundet alternativ. Vårt program 
vilar på kristen värdegrund, på vår 
kristna tradition och kulturarv och 
har evangeliet om Kristus i centrum.

Sedan 2014 har vi bidragit 
till den positiva utvecklingen för 
försam lingen och till det goda 
samarbets klimatet. 

Våra 35 kandidater 
 represen terar olika åldrar och 
erfarenheter.  Många är också 
 volontärer i  församlingslivet. 

Vår unika kyrka
Kyrkan ska vara en kraftkälla för 
människor att möta vår tids ut
maningar och vi vill arbeta för en  
rik och nytänkande verksamhet.

Under de senaste åren har 
 an talet besök i Hedvig  Eleonora 
kyrka ökat från 100 000 till 
140 000 tack vare en mycket 
 omfattande verksamhet.

Med gudstjänster för alla
Vi vill ha ett gudstjänstliv som 
präglas av både tradition och 
förnyelse, ett gudstjänstliv som 
 utvecklas kontinuerligt för att nå  
nya grupper. 

Med stöd till våra medmänniskor
Vi vill utveckla diakonin och stödet 
till utsatta människor i vår närhet. 
Vi vill ha mer uppsökande verksam
het och underlätta att ha kontakt 
med kyrkan, även digitalt. 

Vi vill vidareutveckla en öppen 
gemenskap med många möjligheter 
att delta i aktiviteter och att vistas i 
kyrkan och i den vackra  kyrkparken. 
T ex finns där nu ett välbesökt 
 sommarcafé.

Församlingen erbjuder eko
nomiskt stöd för behövande med 
hjälp av sina stiftelser och vi vill öka 
om fattningen av detta stöd. 

Med fler volontärer
Volontärernas insatser är  ovärderliga 
för församlingens växande verksam
het och fler behövs. Idag arbetar 
över 300 personer ideellt i för
samlingen.



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/hedvigeleonora
Facebook: Borgerligt alternativ i Hedvig Eleonora kyrka

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.

HEDVIG ELEONORA


