Våra främsta kandidater till kyrkofullmäktige i Oscars

Birgitta Fristedt Odelberg
Det måste vara möjligt för
församlingsmedlemmar och
andra att få veta vad som
sker i församlingen. Den
måste visa upp sin verksamhet och vara inbjudande i sin
kontakt med omvärlden. Då
kan man inte skära bort och
dra in på annonsering och
kungörelser om vad som
sker. Församlingens rika
utbud skall kunna tjäna som
en väg in för alla och envar,
men utan vetskap om vad
som händer, är det svårt att
kunna delta!

Göran Collert
Vår kyrka behövs, tänk så
mycket bättre samhället skulle
se ut om 10 Guds bud blev vår
vägledning.
Vår församling behöver bli
mer öppen och tillgänglig
inom gudstjänstlivet, diakonin
och musiken.
Förtroendevalda ska tillämpa
måttfullhet och sänka sina
arvoden och ej tilldela sig
församlingens lägenheter.
Kyrkoavgiften ska hållas oförändrad och gå till den kyrkliga
verksamheten, ej till att täcka
bostadsfastigheternas eftersatta underhåll.

Margareta Hedelius
Slå vakt om församlingens
bibliotek Oscarsbiblioteket,
som är tillgängligt två eftermiddagar i veckan, en plats
för besökarnas ”biblioterapi”, en tillgång inte minst
i kristider.
Här finns ett stort utbud av
modern skönlitteratur och
klassiska verk. Här kan medlemmar mötas och uppleva
samhörighet.

Rösta på Fria Liberaler i Svenska Kyrkan, FiSK

Per Haukaas
Som boende på Norra Gärdet nära de expanderande
områdena i Värtahamnen,
Frihamnen och Loudden vill
jag värna om den religiösa
och kulturella framtiden här
bland de många planerade
bostadshusen och kontorshusen för Oscars församling.
Givetvis behöver Oscars
församling en lokal även här
där vi kan mötas fysiskt i
framtiden. Vår församling
bör avsätta medel för en
gudstjänstlokal i detta område!

Elisabeth Guthe
Det är dags att byta styre i
Oscars församling!

Gunilla Edelstam
Kulturarvet binder oss samman och Oscars församling
ska främja den samhörigheten. Församlingen ska
lyfta fram vårt kulturarv,
det som belyser vilka vi är
och den kultur som präglat
livet inom församlingens
område genom tiderna och
idag. Det ska bidra till en
känsla av gemenskap bland
dem som bor här oavsett om
man bott här länge och
bakåt i generationer eller
nyligen flyttat hit.

