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Samarbeta och bygga broar 
Vi socialdemokrater är oroliga för det hård-
nande samhällsklimatet. Vår öppna folkkyrka 
ska vara en motkraft till dem som vill ställa 
grupper mot varandra, skapa rädsla, splittring 
och resa murar som hindrar gemenskap, ut-
veckling och integration. Allas lika värde och 
värdighet måste vara den självklara grunden, 
som alla religiösa och politiska ställnings-
taganden utgår från. Oavsett om det handlar 
om att rädda miljö och klimat, ekonomisk 
rättvisa eller friheten att ha en tro.  
  Vår kyrkas vision om medmänsklighet och 
solidaritet finns i uttrycket ”ett bröd och en 
mänsklighet” som bland annat används i natt-
varden.   
  För att bygga ett tryggt samhälle kan vi som 
en öppen folkkyrka bidra genom samarbeten 
med olika aktörer och bygga broar genom 
dialog mellan människor med olika religiösa 
bakgrund. I över 15 år har vi socialdemokra-
ter aktivt drivit arbetet med Guds Hus i Fisk-
sätra i nära samarbete med människor med 
olika bakgrund och tro. Tillsammans med Ka-
tolska stiftet och Muslimernas förening vill vi 
fortsätta stötta människor som hamnat i en 
svår situation genom vårt gemensamma soci-
ala arbete i Guds hus råd- och stödcenter. 

Socialt arbete som stärker  
Kyrkans sociala arbete, diakonin, är en verk-
samhet som stärker människor, ger hopp och 
bryter människors isolering. Diakonala insatser 
görs i det vardagliga arbetet, exempelvis ge-
nom utdelning av matkassar, råd- och stöd-
grupper och samtal med enskilda. Det sker 
också genom stöd till övergripande processer 
som FN:s Agenda 2030, Barnkonventionen och 
engagemang för samhällelig och ekologisk rätt-
visa men också genom kritik mot system och 
politiska beslut som ökar klyftorna och mins-
kar sammanhållningen mellan människor.  
  Nacka församling har varit starkt engagerad i 
mottagande av människor på flykt och vi soci-
aldemokrater kommer fortsätta värna om en 
human flyktingpolitik. 
 

Ett långsiktigt och hållbart  
miljöarbete  
Vi har varit med och drivit miljöarbetet i kyr-
kan. Det har lett till att Nacka församling är 
miljöcertifierad. Vi har också tagit initiativ till 
ekologiska guider för bröllop och begravningar.  
  Nu vill vi att församlingen går vidare i sitt mil-
jöarbete. Vi kan använda ännu mer solenergi 
och annan klimatsmart teknik och inrikta oss 

Vi vill fortsätta ta ansvar 
Under de senaste tolv åren har vi socialdemokrater bildat majoritet i kyrkofullmäktige i Nacka till-
sammans med Fria Liberaler i Svenska kyrkan, Gröna Kristna och (de senaste fyra åren) Centern.  
  Sedan förra kyrkovalet har vi bland annat lett arbetet med att utvidga kyrkorummet. Det har vi 
gjort genom att köpa Forumkyrkan och utveckla samarbetet med Equmeniaförsamlingen där, 
skapat en ny utomhuskyrka i Gläntan vid Nacka kyrka och börjat undersöka olika möjligheter att 
öka lokalerna i Älta kyrka.  
  Vi har fortsatt vårt brobygge med Guds Hus i Fisksätra, aktivt engagerat oss i 
mottagandet av nyanlända, drivit arbetet med församlingens miljöcertifiering 
och utvecklat det sociala arbetet med fler volontärer. Vi har också varit med 
och utvecklat digitala verktyg för gudstjänster och annan verksamhet. 
  Vi socialdemokrater vill fortsätta ta ansvar för utvecklingen i församlingen.  
Här är vårt program för de kommande fyra åren. Vi hoppas på nytt förtroende!  

Eva Åhlström, S 
Ordförande i kyrkorådet  



på att återanvända material, till exempel 
gamla gravstenar i stället för att krossa dem.  
  Vi vill inventera och värna den biologiska 
mångfalden på den mark som församlingen 
äger. Naturmarken väster om församlings-
expeditionen ska fredas från bebyggelse. Här 
vill vi skapa en oas för barn och besökare till 
kyrkan och kyrkogården. 
 

Accepterad som man är 
Församlingens arbete med barn och ung-
domar ska präglas av den kristna människo-
synens tro på allas lika värde. Vi vill att all 
verksamhet ska genomsyras av mångfald, re-
spekt, möjlighet att utvecklas och bli accepte-
rad som man är. Barn- och ungdomsverksam-
heten ska vara avgiftsfri. Ingen ska behöva av-
stå av ekonomiska skäl. Vi är glada över att 
alla större beslut i församlingen nu komplett-
eras med en barnkonsekvensanalys. Barns 
och ungas erfarenheter och perspektiv är vik-
tiga. Därför vill vi stärka deras inflytande och 
ge dem plats och utrymme att växa.  
 

Kyrkan i världen 
Det är vårt uppdrag som kristna att försvara 
människovärdet och arbeta för fred och förso-
ning, global rättvisa och ett värdigt liv för alla. 
Vi vill att församlingen ska vara en tydlig röst 
mot främlingsfientlighet och rasism och för 
fred och solidaritet.  
  Vi vill uppmuntra till ökat internationellt en-
gagemang för att bekämpa fattigdom och 
orättvisor och bistå med katastrofhjälp, bland 
annat via ACT (Svenska Kyrkans internation-
ella arbete), SKUT (Svenska Kyrkan i utlandet). 
Vi vill också utveckla vårt kompetens- och er-
farenhetsutbyte med vänner i bland annat 
Lettland och Tanzania. 
 

Fler i gemenskap och arbete 
Vi blir till som människor i relation med andra 
och behöver därför varandra. Det innebär att 
vi i djupare mening faktiskt är varandra. Detta 
är också den djupare innebörden i ordet 

”kyrka”. Kyrkan är församlingen. En viktig upp-
gift för oss är att få fler att vilja bli medlemmar 
och vara med och bidra till att församlingen kan 
utvecklas. Vi vill att fler församlingsbor ska en-
gagera sig som volontärer i församlingens verk-
samhet. Välkommen in i en utvecklande och 
helande gemenskap! Här finns plats också för 
dig. 
 

Hederliga affärer 
Medarbetare och volontärer i Nacka församling 
ska känna sig respekterade och uppskattade. 
Församlingen ska vara en god arbetsgivare och 
en seriös aktör i allt samarbete och i affärer 
med andra. Församlingen ska ta etiska, sociala 
och miljömässiga hänsyn vid upphandling och 
välja seriösa entreprenörer. I de fall det är möj-
ligt ska församlingen välja KRAV-märkt och Fair 
Trade-märkt. 
 

Kyrkogårdarna rofyllda oaser 
Svenska kyrkans församlingar har uppgiften att 
sköta begravningsväsendet. Vi vill att kyrkogår-
darna och begravningsplatserna ska vara ro-
fyllda platser, där den biologiska mångfalden 
bevaras och där belastningen på miljön blir så 
liten som möjligt. Vi bejakar nya gravskick som 
askgravlundar och möjlighet att bli begravd i ett 
område med orörd naturmark.  
 

Kyrkan som bärare av kultur och 
kollektivt minne 
Oavsett tro eller medlemskap är Svenska kyrkan 
betydelsefull som bärare av traditioner och vär-
degrund. Genom konst, musik och kyrkobyggna-
der erbjuder kyrkan rum för reflektion och ett 
sammanhang som har sina rötter i en lång histo-
risk tradition. Vi socialdemokrater vill att detta 
rika kulturarv ska vara tillgängligt för alla att ta 
del av – men också bevaras och utvecklas till 
nästa generation.  



VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I NACKA 
 
1  Eva Åhlström, Finnberget 
2  Monica Sundström, Finntorp 
3  Jan Johansson, Finnberget 
4  Anita Klum, Lillängen 
5  Åsa Norrman-Grenninger, Henriksborg  
6  Anders Paulsson, Fisksätra 
7  Heléne Ågren, Finntorp 
8  Fanny Nordberg, Duvnäs utskog 
9  Erik Spernaes, Finntorp 
10  Hedda Nyman, Fisksätra 
11  Diana Olofsson, Nacka Forum 
12  Mattias Qvarsell, Henriksdalsberget 
13  Hillevi Nyman Hällgren, Älta  
 
 
 
 
 
 
 

Rösta i kyrkovalet senast den 19 september! 

1. Spara ditt röstkort 
Omkring den 30 augusti får du som är över 16 år och medlem i Svenska 
kyrkan ditt röstkort. Det behöver du för att brevrösta, förtidsrösta eller 
rösta med bud. 

2. Använd din rösträtt 
Du kan förtidsrösta den 6-19 september vid Nacka kyrka, brevrösta, rösta 
med bud eller rösta i din vallokal (står på röstkortet) på valdagen. 
 

3. Behöver du hjälp med att rösta? 
Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att rösta. Behöver du 
hjälp med brevröstning eller skjuts till vallokalen? Ring 070-716 93 90 eller 
maila till nacka@socialdemokraterna.se 

Mer info om förtidsröstning m m finns på www.svenskakyrkan.se/nacka 

14  Maria Kjellsdotter Rydinger, Skogalund  
15  Göran Modeen, Kvarnholmen  
16  Rose-Marie Trillkott, Fisksätra  
17  Lotta Frohm Lindberg, Finnberget  
18  Bushra Albazi, Fisksätra 
19  Kerstin Peanberg, Henriksborg 
20  Ewa Jäderberg, Ektorp 
21  Hanneli Lindholm, Järla sjö  
22  Helena Westerling, Finnberget  
23  Margareta Eriksson, Finnboda 
24  Eva Berg Arbro, Henriksdalsberget 
25  Gunilla Åberg, Saltsjöqvarn 
26  Laina Rosberg, Nysätra  
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