centerpartiet vill att församlingen sk a vara öppen och

• bevara folkkyrkan till en öppen och demokratisk
institution där såväl ung som gammal, kvinna och man
utifrån individens rättigheter, skyldigheter och behov
kan mötas och verka i kristen anda. Bedriva verksamhet
som bryter ensamhet och utanförskap.
• förena goda traditioner med nytänkande så fler känner
sig delaktiga i den kristna gemenskapen.
• vara den goda kraften i samhällsutvecklingen och slå
larm när det allmänna inte tar sitt ansvar för välfärden.
Arbeta för solidaritet, social rättvisa och hållbar
utveckling.
• stå upp mot rasism, mobbning, sexuella trakasserier
och religionsförtryck. Vara den goda förebilden som
låter människan mötas i demokratiska former för att
skapa tillit till varandra.
• utveckla former för stöd till nyanlända och vara en
tydlig part för medmänsklighet både när det gäller
nationellt som internationellt.
• kyrkan är en viktig kulturbärare såväl byggnader,
traditioner, musik, konst, litteratur och riter.
• en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare med
kollektivavtal
och väljer
socialadukrav
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och präglas av delaktighet, engagemang och
glädje. Alla människor ska vara välkomna.
välkomnande

förening bestående av församlingsbor som på olika
sätt deltar i det kyrkliga livet i S:t Matteus församling.
posk i s : t matteus vill :

vi vill :

• att S:t Matteus ska vara en självständig församling med
ett tätt samarbete med andra församlingar på
Norrmalm.
• få tillfälle att välkomna många nya församlingsbor till
våra gudstjänster och vår kulturverksamhet, till
exempel via nya stadsdelen Hagastaden.
• verka för att församlingens sociala verksamhet
speglar vår tro på alla människors lika värde där kyrkan
är en naturlig del av samhället.
• värna om den rika musikverksamheten i gudstjänsterna, i de högklassiga konserterna och i all
barn- och ungdomsverksamhet.
• stödja församlingens bibliotek, vilket är helt unikt
med sina uppskattade program som författaraftnar,
läsecirklar och högläsning för barn.
• att församlingen skall bedriva ett aktivt miljöarbete
vilket också värnar kulturarvet.

• att församlingens verksamhet ska ledas av människor
som går i kyrkan och som är obundna av partipolitiska
hänsyn
• verka för en levande kyrka som utgör mötesplats för
människor som tror på det kristna kärleksbudskapet
• verka för en aktiv kyrka som präglas av solidaritet,
omtanke och omsorg om det som är utsatt och sårbart
• att S:t Matteus musikprofil behålls
• att diakoni och socialt arbete är centrala i församlingens
verksamhet
• att församlingen är en plats för levande dialog, reflektion
och engagemang för alla åldrar – och att församlingen
på olika sätt är engagerad i samhället.

Din röst gör skillnad!
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Rösta lokalt, regionalt och nationellt

rösta i förväg
Brevrösta
Ett sätt att rösta i förväg är att brevrösta. Brevröstningspaket finns att hämta i våra kyrkor och
på församlingsexpeditionen. Där finns det du
behöver för att brevrösta. Posta din brevröst så
att den är framme i god tid före valdagen.
Du måste även skicka med ditt röstkort.

Att rösta med bud
Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Du behöver ett brevröstningspaket
även för att budrösta. Även då måste röstkortet
skickas med.

Förhandsrösta

rösta på valdagen

tid: mån 4 september 9-12
tis 5 september 10-13
ons 6 september 9-12 & 16-20
tor 7 september 13-16
fre 8 september 9-12
lör 9 september 10-13
mån 11 september 9-12
tis 12 september 9-12 & 16-20
ons 13 september 10-13
tor 14 september 13-16 & 17-20
fre 15 september 9-12
lör 16 september 10-13

Tag med röstkort eller legitimation

plats: Församlingsexpeditionen, Västmannagatan 92

datum: sön 17 september
plats & tid:
S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35
Mikaelskapellet, Karbergsvägen 64

kl. 8-11 & 12-20
kl. 8-20

