FRIA LIBERALER, FiSK
i OSCARS FÖRSAMLING
Våra kandidater i valet till kyrkofullmäktige den 19 september.
1. Birgitta Fristedt Odelberg,
teol.kand, fil.mag.,
Riddargatan

9. Christina S Messick,
jur.kand.,
Lützengatan

2. Göran Collert,
bankman,
Grevgatan

10. Hans Thorsen Lamm,
uppfinnare, civilingenjör,
Ulrikagatan

3. Margareta Hedelius,
jur, kand.,
Oxenstiernsgatan

11. Sonja Livijn,
sjukgymnast,
Armfeltsgatan

4. Per Haukaas,
jur. kand., egenföretagare,
Öregrundsgatan

12. Marianne Möllerfors,
pensionär,
Rindögatan

5. Elisabeth Guthe,
adjunkt,
Gumshornsgatan

13. Carin Wollnert Paulson,
pensionär,
Bergsgränd

6. Gunilla Edelstam,
docent, jur. dr.,
Tysta gatan

14. Lars Strandberg,
pensionär,
Banérgatan

7. Ann-Marie Erfass,
pensionär,
Breitenfeldsgatan

15. Anna Collert,
psykoterapeut,
Wittstocksgatan

8. Camilla Ericsson,
kommunikatör,
Erik Dahlbergsgatan

16. Herdis Molinder,
doktor, medicinsk vetenskap,
Strandvägen

Goda skäl att rösta på Fria liberaler i Oscars församling FiSK
i valet till kyrkofullmäktige den 19 september.
FiSK är partipolitiskt obundet.
FiSK Fria liberaler i Svenska kyrkan är en fristående och partipolitiskt helt obunden
nomineringsgrupp, engagerad i kyrkans verksamhet inom Oscars församling.
Oscars församlings goda förutsättningar måste tas tillvara!
Församlingen skall använda sin stabila finansiella ställning för att utveckla
verksamheten till församlingsbornas bästa.
Förbättra Oscars församlingsstyre!
Alla nomineringsgrupper skall samverka för församlingsbornas bästa och för
församlingens utveckling. I svåra tider behövs Svenska kyrkan och dess församlingar
mer än någonsin.
Utveckla Oscars kyrkoliv och församlingsarbete!
Oscars församling växer, mest i de yngsta och äldsta åldersgrupperna, och behoven av
mellanmänsklig kontakt stiger. I och med att antalet förrättningar minskar, kan antalet
präster minska något och antalet diakoner öka från dagens tre stycken till minst det
dubbla.
Församlingen bör planera för ett kapell i den nya bebyggelsen i frihamnen därför att
där kommer att bo många nya församlingsmedlemmar.
Lyft fram Kyrkans kulturbärande roll!
Sverige har haft en kristen tradition i över tusen år. Vi vill öka kunskapen om
historien och det kulturella arvet. Våra kyrkobyggnader och deras konstskatter måste
vårdas och bevaras.
Behåll kyrkoavgiften oförändrad!
Det övergripande målet är en budget i balans. Detta är möjligt genom en effektiv
skötsel av våra fastigheter. Församlingens lägenheter skall användas för församlingens
personal och inte för förtroendevalda eller deras anhöriga.
Öka tillgängligheten i våra kyrkor!
Församlingshemmet bör rustas upp och omskapas till en mer välkomnande miljö. Vi
vill också öppna upp Oscars Lillkyrka.
Det skall bli lättare för alla med funktionsvariationer, beroende av rullstolar och
rollatorer att besöka våra kyrkor och lokaler. FiSK vill slå vakt om Djurgårdskyrkans
populära sommarverksamhet.

