
 

 

  

Vi socialdemokrater i Hörby värnar en 
kyrka som är öppen för alla - 

en demokratisk och solidarisk folkkyrka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EN SOCIALT HÅLLBAR KYRKA I HELA VÄRLDEN 

Vi socialdemokrater i Hörby vill stärka och stötta kyrkans sociala engagemang.  
Tro och solidaritet går hand i hand. Kyrkan ska finnas till och stå upp för alla 
och återspeglas i det diakonala arbetet för utsatta människor i vårt samhälle 
och i hela världen.  
Vi socialdemokrater i Hörby arbetar ständigt för ett samhälle där vi håller ihop 
och ger människor hopp och framtidstro.  
 
Vi vill därför: 

•  att det diakonala arbetet fortsätter att utvecklas för att bryta oönskad 
ensamhet 

• att kyrkans roll som byggare av vår gemensamma välfärd stärks genom 
utökat samarbete med den offentliga sektorn och de 
frivilligorganisationer som finns i vår kommun.  

• att kyrkans internationella arbete främjas och 
utvecklas.                                    

                                             

 ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE 
Vi socialdemokrater i Hörby kommer att verka för att församlingen är ett 
föredöme som arbetsgivare och arbeta kontinuerligt för en god arbetsmiljö 
för alla församlingens anställda.  

Vi vill därför: 

• att det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas 
• att alla anställda ska känna trygghet, uppskattas för sin arbetsinsats 

och ges goda möjligheter att utvecklas på sin arbetsplats 
• att församlingen som arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för 

arbetsmiljöarbetet som sträcker sig över mandatperioden. 
 
Delar du dessa visioner så är det Socialdemokraterna i Hörby du skall lägga din 
röst på i kyrkovalet. 
 
 

Söndag den 19 september 2021 
är det kyrkoval- 

DIN RÖST ÄR VIKTIG! 
 



 

 

 
 EN NÄRA OCH ÖPPEN FOLKKYRKA 

Vi socialdemokrater i Hörby vill stärka kyrkans roll i vårt samhälle och arbeta 
aktivt för att Svenska kyrkan och Hörby församling ska finnas till för oss alla i 
tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje och gemenskap. 
Kyrkans hoppfulla budskap ska kommuniceras och lyftas fram ännu mer och 
bli en del av vår vardag.  
Vi vill att du som medlem i Hörby församling ska mötas av en nära och 
öppen folkkyrka.  
 
Vi socialdemokrater i Hörby ta tillvara, stötta och stärka det frivilliga arbetet 
som finns och utförs i vår kommun genom att lyfta fram och värdesätta det 
engagemang som finns för våra medmänniskor. Det frivilliga arbetet spelar 
en stor roll och behövs i vår kommun för att kunna nå ut till alla 
målgrupper.                      

                                
 

 ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE 

Vi socialdemokrater i Hörby står enade och starka i vår övertygelse om alla 
människors lika värde. Socialdemokrati är att se och värdera alla människor 
lika. Alla människor har rättigheter, skyldigheter och ska ges möjligheter för 
att skapa sig ett gott liv.  
 
Vi vill därför: 

• att alla ska vara och känna sig välkomna oavsett bakgrund, sexuell 
läggning, etnicitet, kön eller hudfärg i Svenska kyrkan och som 
anställda. 

• att kyrkan står upp och ständigt arbetar för mångfald och mot rasism. 
 

 ETT TILLGÄNGLIGT KULTURLIV 

Vi socialdemokrater i Hörby kommer att verka för att kyrkan ska vara 
välkomnande och erbjuda en kvalitativ och varierad verksamhet för barn 
och unga. Kyrkan ska arbeta öppet och rikta sig till det samhälle vi lever och 
verkar i. Arbetet inom kyrkan ska vara generationsövergripande och möta 
medborgarna i olika skeende i livet så som dop, konfirmation, vigsel och 
begravning.  
 

Vi vill därför: 

• att fler får ta del av gudstjänster och andakter oavsett var de 
befinner sig 

• att församlingens konsert- och kärnverksamhet utökas och att 
kyrkans rum öppnar upp för konserter som alla kan ta del av. 

• att vår församlings kulturarv i byggnader, kyrkogårdar, textilier, 
inventarier mm förvaltas väl så att kommande generationer kan ta 
del av vårt rika kulturarv. Parallellt med detta arbeta ska 
församlingen skapa andra möjligheter för våra medborgare att ta del 
av detta rika kulturarv på sätt som passar den tid vi lever i.  

                             

 TILLSAMMANS VÅRDAR VI MILJÖN OCH KLIMATET 
 

Vi socialdemokrater i Hörby vill verka för att Svenska kyrkan tar sitt ansvar i 
miljö- och klimatarbetet.        
 

Vi vill därför: 

• att Svenska kyrkan arbetar aktiv utifrån målen i Agenda 2030 och 
följer upp hur verksamheterna når målen.  

• att våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn till 
klimat och miljö  

• att kyrkans mark förvaltas klimatsmart 
 


