Välkommen klockan 18.15!
Vi bjuder på fika och du får chans att mingla med de
medverkande. Jonathan Lund med band underhåller.
Klockan 19 kör vi igång med utfrågningen, som vi räknar med
tar en timme.
Du kan sms-a din fråga: Skriv vem du vill ställa frågan till och
formulera dig kort! Sms-a till 073 890 07 08. (Du kan sms-a
från klockan 18.15 på onsdagen och fram till utfrågningen
börjar)
Det finns också lappar vid informationsdisken om du hellre
vill skriva din fråga på en sådan.
Utfrågningen leds av journalisterna Esther Flores Sedman
och Hasse Boström.

Arrangör för utfrågningen är Botkyrka pingstförsamling, en kyrka
med drygt 800 medlemmar, de flesta boende i Botkyrka och
Salem.
Varje söndag klockan 11 är kyrkan fylld av människor som vill fira
gudstjänst. Men vi ses också på andra tider i veckan. Och vi finns
på andra platser i kommunerna. Vår Second hand-butik i Alby är
en del av ett internationellt och lokalt socialt arbete och har nära
samarbete med Botkyrka kommun och flera myndigheter.
Vi planerar att bygga ut kyrkan, titta gärna på utställningen i
foajén!

Politikerhearing
onsdag 22 augusti kl 19.00 (mingel från kl 18.15!)
i Pingstkyrkan Tumba, Gröndalsvägen 9.

Hur vill de lokala partierna skapa ett bättre samhälle?
Vilka religiösa och kulturella rörelser ser de positivt på och vilka ser de som ett hot mot ett gott samhälle?
Hur hanterar de önskemål/krav från religiösa företrädare?
Böneutrop från moskén i Fittja blev en riksnyhet, hur ser de lokala politikerna på den och andra frågor som rör religion?
Det är några av de ämnen som kommer att dyka upp under kvällen.

Deltagare:

Ebba Östlin (S),
kommunalråd och gruppledare.

Willy Viitala (M), politisk
sekreterare.

Embla Holmlid Kolenda (MP),
kommunfullmäktige, ledamot
utbildningsnämnden.

Nataly Wright (SD),
kandiderar till kommunfullmäktige.

Stefan Dayne (KD),
gruppledare kommunfullmäktige.

Stig Bjernerup (L), ledamot i
kommunfullmäktige.

Mats Einarsson (V),
gruppledare och kommunalråd,
ordförande för socialnämnden.

Michael Hansen (Tullingepartiet),
ledamot i socialnämnden.

Benita Hägg (C), ledamot i
kommunfullmäktige och
socialnämnden.

