
SÖDERMALM

Borgerligt alternativ är en opolitisk nomineringsgrupp  
i Svenska kyrkan som representerar dig med  

borgerliga värderingar. Rösta på oss i kyrkovalet  
den 17 september 2017!

www.stockholms-stift.borgerligtalternativ.nu/
sodermalm

Vi vill att all verksamhet ska utgå från församlingarna   
och genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus

Vi vill värna och utveckla kyrkans gudstjänstliv  
och konstnärliga uttryckssätt

Vi vill stärka arbetet bland barn och unga  
och sträva efter att allt fler döps och konfirmeras

Vi vill skärpa kyrkans diakonala profil, underlätta för fri
villigt engagemang och bidra till ökad  integration i samhället 

Vi vill motverka partipolitik och centralisering i kyrkan 

Borgerligt alternativ arbetar för större frihet för dig att välja 
vilken församling du vill tillhöra och  möjlighet att fördela din 
kyrkoavgift mellan församlingar du vill stödja. Vi motsätter oss 
tvångsvisa sammanslagningar av församlingar.

Vi strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser på alla 
nivåer. Vi vill att golv och tak i kyrkoavgiften införs.

Vi är för att Svenska kyrkan driver förskolor, skolor och  
äldreboenden.

SÖDERMALM

Högalidskyrkan  Katarina kyrka  Sofia kyrka  

Rösta på Borgerligt  
alternativ i kyrkovalet 

17 september



Kyrkan är en hjälpande 
kraft – när andra inte 
räcker till
Vår vision är:

• Kyrkan ska stå stark när 
 samhället står i förändring  
och våga möta kulturella 
skillnader och den pågående 
befolkningsförändringen.

• Kyrkan ska ge tröst och 
inspira tion till ett fördjupat 
själsliv. 

• Kyrkan ska stå upp för och 
värna angelägna frågor som 
rör barn, ungdomar och 
vuxna i alla åldrar och särskilt 
utsatta människor.

• Kyrkans kulturtradition ska 
värnas.

• Kyrkan ska stärka den luther
ska – evangeliska traditionen 
och vara öppen för att möta 
och utveckla gemenskap i 
församlingarna och interna
tionellt.

Områden:

Barn och ungdom

• Barn och ungdomar är en 
växande grupp som vi vill 
prioritera. Vi vill där med  
öka resurserna för att kunna 
möta fler barn och unga.

• Redan vid 16 års ålder får du 
lägga din röst i Kyrkovalet.

Vuxna i alla åldrar:

• Vi vill arbeta för att försam
lingarna ska bli en livaktig 
mötesplats för samtal om livet 
och kristen tro.

Diakoni:

• Vi vill arbeta för att utveckla 
diakonalt arbete och bland 
annat hjälpa dem som inte kan 
komma till kyrkans aktiviteter 
och samvaro.

Volontärer:

• Borgerligt alternativ vill 
uppmana till en bra volontär
verksamhet för att möta för
samlingarnas växande behov.

Kulturutbud:

• Utveckla och behåll ett rikt 
musikliv med möjlighet till 
delaktighet. 

• Utveckla kyrkans tradition av 
bildkonst under kyrkoårets 
högtider.

Borgerligt alternativ är 
representerat i Kyrkofullmäktig  
och kyrkoråd i Sofia, Katarina  
och Högalid.

Har du borgerliga ideal? 
Välkommen att lägga din röst på 
oss!

Vi är politiskt obundna.

För att läsa mer gå in på 
www.borgerligtalternativ.nu
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