EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING
Det centrala i kyrkans budskap om människovärdet sammanfaller
med Socialdemokratins ideologi. Med våra värderingar om
frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet ser vi det därför
som naturligt att vara en aktiv partner för en demokratisk
folkkyrka. Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium,
möjliggöra möten med Gud, och arbeta för ett värdigt liv och
en bättre värld för oss alla. Om du vill veta mer om vad vi
Socialdemokrater vill – kontakta oss för att få vårt fullständiga
kyrkoprogram.

I NÄSSJÖ PASTORAT VILL VI HA:
En kyrka för Dig
Kyrkolivet i Nässjö pastorat
skall präglas av öppenhet, tillgänglighet och välkomnande,
och du skall kunna vända dig
till den i vardagen, i sorg och
i glädje. Här tycker vi om att
vi är olika och tar tillvara våra
olika förmågor.
En gudtjänst att längta till
Kyrkans verksamhet har sin
grund i gudtjänstlivet och gudtjänsterna skall därför utformas
så att de ger upplevelser som
berör och ger något att ta med
sig. Innehållet speglar därför
också utvecklingen av vårt
samhälle.

God personalpolitik
Arbetet i pastoratet skall organiseras så att personalens
kompetens tillvaratas vilket
sker genom möjligheter till
påverkan. Tillgång till kompetensutveckling ska vara god.
Då skapas en stimulerande
arbetsmiljö. Organisationen är
jämställd mellan könen och på
alla nivåer. Vid nyrekrytering av
präster anställs de som bejakar
kvinnliga präster och samkönade äktenskap.
Barn- och ungdomsverksamhet
Låt barnen komma till mig – är
ett bibelcitat som förpliktar.
De är vår framtid, varför
pastoratets arbete med
barn- och ungdoms- och
konfirmandverksamhet skall
prioriteras.

Diakoni – vår vilja till socialt
ansvar
Diakoniverksamheten är ett
uttryck för pastoratets vilja att
ta socialt ansvar, vilket sker
genom bred hjälpverksamhet,
gärna i samverkan med samhället i övrigt.En kristen kyrka
har vidare ett ansvar att verka
för att alla har ett gott liv och
påtala en utveckling som ger
upphov till orättfärdigheter och
utslagning.
Nässjö pastorat – en del av
samhället
Samtalet om existentiella
frågor, utifrån en kristen
värdegrund, syftar till att öka
förståelsen för varandra och
utveckla det kristna budskapet.
Detta motverkar då rasism och
främlings entlighet och blir till
ett aktivt integrationsarbete.

Våra kyrkor – mer än bara
lokaler
För kyrkolivet är våra kyrkor
viktiga och skall förvaltas.
Samtidigt innebär det att ett
stort förtroende över tid lagts
på pastoratet. De är samtidigt
kulturskatter ifrån den tid och
anda då de byggdes.
Jordens resurser –vårt bidrag
I syfte att hushålla med våra
gemensamma resurser skall
hållbarhet vara ett riktmärke
vid pastoratets olika beslut.
Till detta hör även rättvisa och
lokala upphandlingar av varor
och tjänster, som prioriteras.
Fossilfri verksamhet är målet
på sikt.

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA
DEN 17 SEPTEMBER

Några av Socialdemokraternas kandidater till Kyrkofullmäktige i
Nässjö pastorat.

