Vänner,
Jag vet inte hur många av er som har hört Helen Sjöholm och Marlena Ernmans nya singel
på radio, Sankta Clara klocka. Jag hörde den första gången på väg till en valupptakt i förra
veckan. Och skulle vilja dela refrängen med er:
“Sankta Klara klocka, slå för mig.
Höj din röst för allt som
vågar slå mot det som sårar
Sankta Klara klocka, slå för mig.
För den väg som leder hem.
Sankta Klara klocka, slå igen”
För mig är det en refräng, dessa textrader om medmänsklighet. Det är en hyllningssång till
Clara kyrka, som är känd för sitt arbete mot utsatthet, hjälp för hemlösa och prostituerade,
och för öppenhet. Men det arbetet är något som kyrkan bär i sitt väsen. Kyrkan som står på
utsatthetens sida, Gud som står på de svagas sida.
Inför kyrkovalet, så är det viktigare än någonsin att betona kyrkans kallelse till arbete med
utsattheten. I ett val som just nu påverkas av partipolitiska agendor som lägger beslag och
utnyttjar det som kyrkan är. Därför behövs Borgerligt Alternativ!
Som partipolitiskt obunden nomineringsgrupp kan vi vara fria och frimodiga i vårt
engagemang i kyrkan. Och låta kyrkans kallelse komma från församlingen och Evangeliet
istället för att forma det eller tvinga in det i partipolitiska program!
Den 31 augusti hade Borgerligt Alternativ i Stockholm valupptakt. Det var en god uppslutning
från olika föreningar. Ordförande Anette talade om kyrkovalet, om vad som gjort samt vad
som skulle göras inom den närmsta tiden från Borgerligt Alternativ Stockholm. Kvällen
innehöll även information med aktuella frågor från representanter ifrån Kyrkomöte och
stiftsfullmäktige.
Under sista veckan kommer vi i föreningen behövas hjälpas åt med bl.a. Utdelning av
material samt på valdagen kommer vi behöva hjälp att dela ut valsedlar vid vallokalerna.
Gå gärna in på vår hemsida: www.baskspangakista.se
eller besök oss på Facebook
Borgerligt Alternativ Spånga-Kista
Uppmana familj och vänner att rösta i kyrkovalet den 17 september.
Rösta på Borgerligt Alternativ!
Med önskan om en trevlig vecka!
Jimmy Dahllöf
Ordförande/Gruppledare

