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								 församlingsblad

Botkyrka

Jag tror att vi är många som kan känna igen oss i den grekiska
ikonmålerskans utmaning och tankar. Dels i att få ihop vardagslivets
alla delar men också att i vår strävan efter att göra rätt saker och
leva nära Gud.

Så säger läraren i ikonmåleri som just ska till att lära Tumba kyrkas
konfirmander att måla bilder av Kristus. Kvinnan arbetar som
ikonmålare och hon målar och ger kurser varje dag. Hon berättar att
för att göra ett gott arbete behöver hon vara i samklang med Gud,
eftersom måleriet görs i bön. Men hon menar att det är utmaningen
i hela hennes liv, att leva nära Gud och göra rätt saker.

- Att leva nära Gud i vardagslivet, med barn, jobb och allt det är
det svåraste som finns.

Om vardagsliv, kyrkoval och att leva nära Gud

Kyrkoherde

BEATRICE LÖNNQVIST
Kyrkoherde i Botkyrka församling
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Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde

Kom och dela ditt liv! Kom och rösta! Kom och lev nära Gud!

Trots att de aldrig tidigare målat ikoner tog de sig modigt an
uppgiften med kolkrita måla sin bild av Kristus. Det häftiga är att i
var och en av teckningarna kan man skönja en skymt av både konfirmanden och av Kristus. Konfirmanderna utmanade sina gränser
och därmed blev de levande bevis på församlingens vision: Att vara
Kristuscentrerad, modig och gränsöverskridande.

Undrar du hur det gick med konfirmandernas ikonmåleri?

Verksamheten skulle inte vara möjlig om det inte fanns förtroendevalda
och ideella medarbetare som ger av sin kraft och energi. I september
är det Kyrkoval och då har du möjlighet att påverka arbetet i Svenska
kyrkan i Botkyrka. Så jag uppmanar dig att gå och rösta!

Som nytillträdd kyrkoherde är jag mycket stolt över all den goda
verksamhet som Botkyrka församling bedriver.

I höst erbjuder Botkyrka församling flera mötesplatser där du,
tillsammans med andra får tillfälle att reflektera och dela liv. Det finns
verksamheter för alla åldrar och i många olika slags former. Körer,
gudstjänster, samtalsgrupper och fikastunder.

Mottagning av kyrkoherde med mässa
Söndag 27 augusti tas jag emot som kyrkoherde i Botkyrka
församling, 15.00 i Botkyrka kyrka. Välkommen dit!

Beatrice tipsar!

27 augusti 2017
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– Det är jätteroligt att vara ledare för Barn i Ljuset. Jag får träffa
många barn som kommer från olika länder och har olika
intressen. Det är härligt att se hur de lär känna varandra och får
en fin gemenskap tillsammans, berättar Britt.

När körövningen är slut läser Britt söndagens bibeltext ur Bibeln
för små och stora. Sedan väntar fika med smörgås och därefter
finns det tid för pyssel, spel, lekar, pingis med mera.

Sång och musik är en viktig del av Barn i Ljuset. En vanlig
tisdag börjar med fruktstund och körövning, som leds av Tobias.
Det sjungs psalmer och lovsånger, ofta med rörelser. Sångerna är
på både svenska och engelska.

Varje tisdagseftermiddag fylls Ljusets kyrka i Hallunda med
förväntansfulla barn i låg- och mellanstadieåldern. Då är det dags
för Barn i Ljuset, en grupp som leds av Britt Löv, fritidsledare,
Tobias Helldin, kyrkomusiker och Nidal Mamo, fritidsledare.
Verksamheten har funnits sedan hösten 2013, då en barnkör,
en lågstadiegrupp och en mellanstadiegrupp i kyrkan slogs ihop.
Gruppen riktar sig till barn som är mellan 7 och 12 år.

Barn i Ljuset

BRITT LÖV
Fritidsledare i Ljusets kyrka
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Mässa för stora och små kallas våra gudstjänster som passar hela familjen.
Dessa firar vi ungefär en gång i månaden i Ljusets kyrka. Ladda ner appen
Kyrkguiden så hittar du information om kommande gudstjänster.

Britt tipsar!

Text och foto: Daniel Claesson

– Fler barn mellan 7 och 12 år är välkomna att vara med.
Vi vill att man anmäler sig och helst kommer nu
i början av terminen. Men det går bra att
anmäla sig samtidigt som man kommer
hit första gången för att prova på,
hälsar Britt.

Barn i Ljuset träffas varje tisdag under terminerna mellan klockan
15.30 och 17.30. Höstterminen startar den 29 augusti. När det
firas Mässa för stora och små i Ljusets kyrka är Barn i Ljuset ofta
med och sjunger och i bland spelar de även upp ett bibeldrama.
Under våren har gruppen bestått av 14 barn.

Att prata om det som hänt kan kännas lite ovant och obekvämt men det hjälper.
Att få träffa andra som också går igenom sorg kan göra att det lättar lite, man

Sorg är inte depression – men en sorg som inte får ta sin plats kan leda till en
depression.

Sorg är inget konstigt – det är en naturlig reaktion på en stor förändring. Man
kan känna många olika känslor i sorgen, man kan till och med känna ingenting!
Allt är en del av sorgen.

Det är lätt att sorg beskrivs i stora ord. Att sakna någon som funnits och nu inte
längre finns kvar handlar oftast om de små sakerna. När det precis har hänt är det
mycket praktiskt som ska ordnas och känslorna kan åka berg- och dal-bana. När
det har gått en tid så ändras vardagen. Rutiner blir annorlunda, livet blir annorlunda. Ofta är det här saknaden gör sig påmind igen, när man tror att man varit
ledsen färdigt så upptäcker man att man saknar tandkrämsprickarna i handfatet,
saknar ljuden och småsakerna i vardagen. Vänner hör av sig precis när det hänt,
men när det gått en tid så går livet vidare och telefonen kanske tystnar.

Sorgegrupp
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ILONA KELLNER BERGLUND
Präst i Ängskyrkan

I höst startar vi en grupp i Ängskyrkan
för de som förlorat en make/maka.
Är du intresserad av att vara med så
går det bra att höra av sig till AnnaLena Eriksson för mer information.
anna-lena.eriksson@svenskakyrkan.se
08-530 222 24.
Gruppen kommer att ledas av
Ilona Kellner Berglund, präst.

Ilona tipsar!

Text: Ellinor Bager
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

I en sorgegrupp pratar vi i lugn och ro om sorgen, om döden och livet.

får hjälp av varandras berättelser. Man förstår vad som har hänt och funderar
över hur man nu lever vidare. För leva vidare måste man. Man kan inte stanna
kvar i sorgen. Jag som lever måste leva vidare, även om jag är ledsen ibland för
jag saknar den bortgångne. Det får ta sin tid, det är ingen brådska – men bit för
bit så måste man erövra sitt eget liv igen och hitta saker som känns värdefulla.
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Svenska kyrkan samarbetar inom ACT-alliansen, Action by Churches
Together, som är ett nätverk av kyrkor och biståndsorganisationer.
Det innebär att insatser alltid genomförs i samarbete med lokala
partner som kan omgivningarna och vet hur behoven ser ut. Vi
arbetar även med att komma åt grundorsakerna till att människor
behöver fly och verkar för en värld i fred och rättvisa.

Vi ger stöd i krigs- och konfliktländer och dess närområden. Svenska
kyrkan finns på plats där behoven är som störst, i flyktingläger i och
omkring Syrien, Irak och på Afrikas horn. Vi bidrar med materiellt
stöd som tak över huvudet och varma kläder, men även med aktiviteter som ger mening och struktur i tillvaron.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av mötet med människor på flykt,
internationellt och i Sverige. Vårt arbete vänder sig till alla, oavsett
bakgrund, tradition och religion. Grunden är den kristna människosynen som säger att alla människor delar livets grundläggande villkor.

Idag är många människor på flykt. Genom våra partners finns vi i
konfliktländerna och i flyktinglägren. Vi bidrar till ett samhälle där
människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans.

SVENSKA KYRKANS ARBETE FÖR
MÄNNISKOR PÅ FLYKT

BG 900-1223

Ge en gåva till Svenska kyrkans
internationella arbete
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Swisha till 9001223
Bankgiro: 900
1223
PG 90
01 22-3

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

Se filmen här: http://tiny.cc/omdu

Få inblick i och
Svenska
kyrkansTrots
psykosociala
Marika
för sällan.
att mat katastrofarbete
är en mänskligi rättighet.
Griehsels film
Om du kommer
härifrån ifrån
flyktinglägret
Kakuma i
Bekämpa
en av världens
största
orättvisor!
norra Kenya (Längd 1 tim, 14 min).

människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt

När katastrofen slår till fungerar varken människor eller samhällen.
Men det har
att det bästa
bearbeta svåra
–visat
försigallas
rättsättet
tillatt
mat
händelser är att låta människor själva vara med och påverka och delta
Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner
i katastrofarbetet.

Det viktigaste för människor i katastrofsituationer är att få mat,
rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Men för att återhämta sig
behövs också hopp, värdighet och möjlighet att påverka sin situation.
Svenska kyrkan är specialiserad i psykosocialt stöd till katastrofdrabbade.

Så arbetar vi i katastrofer

KATASTROFINSATSER

Internationellt
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Bakom varje siffra finns en unik
berättelse. Om du kommer härifrån
utspelar sig i flyktinglägret Kakuma
i Kenya. Här bor Klementine, Jackson,
Deeqa och nästan 200 000 fler
människor. Vad har de flytt från?
Hur ser vardagen ut och vad
drömmer de om?

60 miljoner människor
lever på flykt.

En dokumentär av Marika Griehsel och Lollo Jarnebrink

Om du kommer härifrån...

9

Foto: Simon Stanford/IKON

THOMAS NILSSON
Diakon i Tumba kyrka

Tumba kyrka har ideella medarbetare i alla åldrar, från ungdomar
i 20-årsåldern till äldre pensionärer. Det innebär att många möts
över generationsgränserna när de får arbeta tillsammans.

– Vi har ungefär 25-30 aktiva ideella medarbetare i Tumba kyrka
i dag. Alla gör ett fantastiskt jobb, utan dem skulle vi inte kunna
ha all verksamhet. De är verkligen guld värda, säger Thomas.

Thomas berättar att Tumbas ideella medarbetare har olika
uppgifter. Några är kyrkvärdar och hjälper till på gudstjänster,
andra sitter med i verksamhetsrådet. En del hjälper till mer
praktiskt med exempelvis el- och snickeriarbeten eller kokar
soppa och ordnar serveringar. Mycket av de ideellas arbete sker i
skymundan, men betyder otroligt mycket för verksamheten och
församlingen.

Verksamheten i Tumba kyrka är stor och varierad, ett 30-tal
ideella medarbetare gör detta möjligt. Thomas Nilsson är diakon
i Botkyrka församling. Han har jobbat med samordning av ideella
medarbetare i 14 år och ansvarar sedan årsskiftet för
samordning av ideella i Tumba kyrka.

i Tumba

Ideella
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LUNCHMUSIK MED SOPPLUNCH I TUMBA
Tisdagar jämna veckor kl 12.00-14.00 i Tumba kyrka. Lunchmusiken
pågår i ungefär 30 minuter, därefter serveras soppa med kaffe och
kaka för 30 kronor. Kl 13.15-14.00 har vi ett program eller lotteri.
Höstens soppluncher startar tisdag den 5 september.

Thomas tipsar!

Foto: Maria Lundström Pedersen/IKON
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Text och foto: Daniel Claesson

Är du intresserad av att bli ideell medarbetare och hjälpa till på
omvårdnadsboenden eller göra hembesök? Ta då kontakt med
Thomas Nilsson: 08-530 222 09,
thomas.nilsson@svenskakyrkan.se

Du kan bli ideell medarbetare

– Vi skulle kunna göra mycket på omvårdnadsboenden och i
hemmen, men då skulle vi behöva ett tiotal fler ideella i Tumba,
säger Thomas.

Thomas pratar även om behovet av att göra hembesök, främst
hos äldre människor. Han berättar att många är väldigt ensamma
och kan ha svårt att ta sig ut ur hemmen. För dem skulle det
betyda väldigt mycket att få träffa någon över en kopp kaffe. Ett
sådant enkelt möte kan göra väldigt stor skillnad.

Under hösten vill Thomas utöka verksamheten för de äldre på
Tumbas omvårdnadsboenden. Redan i dag besöker anställda i
kyrkan dessa boenden, men Thomas ser att behoven är stora.
Det kan vara allt från att läsa dagstidningen för en synskadad
person till att ledsaga en boende till kyrkans verksamhet eller till
en affär.

Vill utöka arbetet för de äldre
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Varje år bjuder Botkyrka församling in ungdomar som fyller
14 år till konfirmation, men våra grupper är öppna för alla

Konfirmation betyder bekräfta. För dig som är döpt som barn
innebär konfirmationen att du visar att du vill leva med Gud.
Du som inte är döpt ännu kan i stället se konfirmationen som
en dopundervisning. Konfirmationstiden är en chans att tillsammans med andra fundera över livets stora frågor. Frågor
som rör tro, men också mycket annat.

Vad är konfirmation?

Under gudstjänsten får konfirmanderna visa vad de har lärt
sig. De berättar om sina bästa lägerminnen, spelar upp drama,
sjunger sånger och undervisar om frälsarkransen. Prästen som
leder konfirmationsgudstjänsten tackar konfirmanderna för
den här tiden.

Tullinge kyrka är fullsatt med förväntansfulla föräldrar,
syskon och anhöriga. Till musik och sång tågar konfirmanderna
in, deras konfirmationstid går nu mot sitt slut. Det är en varm
och solig söndag fylld av glädje, spänning och kanske lite nervositet.

PETER STENING
Församlingspedagog i Tullinge kyrka
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KONFIRMATIONSLÄGER I SAXNÄS Tullinge kyrkas vinterkonfirmander åker på
sportlovsläger till Saxnäs. Vi åker skidor och snowboard, ser på film och har
gemensamma aktiviteter. Ring mig och du vill veta mer: 08-530 222 34.
Är du vuxen och vill konfirmera dig? Ta då kontakt med en präst eller med
vår församlingsexpedition.

Peter tipsar!

Text och foto: Daniel Claesson

I Botkyrka församling finns flera konfirmationsgrupper, med lite
olika inriktning. Som tonåring kan du välja mellan vinter- och
sommarkonfirmation. Alla grupper
åker på läger, en del inom Sverige
och andra utomlands. Samtliga
grupper är kostnadsfria.
Besök www.ungibotkyrka.se
för att läsa mer om grupperna
och hur du anmäler dig.

som går i högstadiet. Och det är faktiskt aldrig för sent att
konfirmera sig, konfirmationen har ingen övre åldersgräns.

Ett minnne för livet

Barn, unga och vuxna är lika välkomna
att döpas. Du behöver inte prestera
något, tro på ”rätt” sätt eller förstå
allting. Tvärt om – dopet är en gåva
som bara är att ta emot.

Dopet är
en fest

vis av livets läxa.”

så att du kan växa

ger dig trygghet i sin famn

Gud har kallat dig vid namn,

blir din hjälp på färden.

’Gud som haver barnen kär’

känner inte världen.

”Lilla liv nu är du här,
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Foto: Altartavlan i Lida Idrottskyrka, Arne Hyckenberg
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Utan tvekan så är Tryggare kan ingen vara (248) och
Du vet väl om att du är värdefull (791) de vanligaste psalmönskemålen som jag får vid dop. Men jag
skulle vilja tipsa om en annan väldigt fin en som börjar
komma mer och mer: Lilla liv (901 i den lilla gula
psalmboken ”Psalmer i 2000-talet”)

Anton tipsar!

ANTON HÖGBERG
Musiker i Lida Idrottskyrka

Text och foto: Daniel Claesson

Lunchmusiken är ungefär 30-40 minuter lång och lockar besökare i
alla åldrar. Efteråt serveras alltid kaffe med smörgås.

– Jag ser alltid fram emot att spela på lunchmusiken. Men jag tar mig
också gärna tid till att lyssna på kollegor och musiker som kommer
utifrån för att spela. Det är ett unikt tillfälle för egen inspiration,
berättar Elisabeth.

Elisabeth Haag är organist i Botkyrka församling, Norra distriktet.
Hon spelar ganska ofta på lunchmusiken, ungefär 10-12 gånger
per år. Den torsdag som jag besöker lunchmusiken inleder diakon
Ylva Edholm Johansson med en bön. Därefter lämnar hon över till
Elisabeth som spelar olika stycken på orgel.

Varje torsdag fylls Botkyrka kyrka av musik. Kl 12.00 är det
lunchmusik och öppen kyrka. Programmet är blandat, här framförs
såklart musik på orgel och piano, men även på gitarr, cembalo eller
violin. Församlingens musiker spelar för det mesta, men vissa veckor
gästas lunchmusiken även av andra inbjudna musiker.

Botkyrka kyrka

Lunchmusik i
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I höst ser jag särskilt fram emot lunchmusiken
den 14 december. Då gästas vi av Rune Karlsson
som spelar i samband med att orgeln i Botkyrka
kyrka fyller 40 år.
Även Tumba kyrka har lunchmusik ett par gånger
i månaden, på tisdagar kl 12.00.

Elisabeth tipsar!

Välkommen att ställa frågor eller att göra en bokning på församlingsexpeditionen,
08-530 222 00 eller botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den
världsvida kyrkan. • Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska
kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. • Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför
lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men
som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. • Det är viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i
en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Dop, konfirmation,
vigsel, begravning

EN TIDNING FRÅN SVENSKA KYRKAN, BOTKYRKA FÖRSAMLING

Sankt Botvids pilgrimsled invigs lördag den 9 september. Dagen
startar i Botkyrka kyrka kl 11.00. Stockholms stifts biskop Eva Brunne
medverkar. Därefter väntar
Salems
gemensam vandring på
kyrka
pilgrimsleden, med en
avslutande mässa i Salems
kyrka kl 16.00. Mässan leds
av Strängnäs stifts biskop
Johan Dalman.

Pilgrimsleden invigs 9 september

VILL DU VETA mer om Botvid? På vår
webbsida kan du läsa den medeltida
legenden om Sankt Botvid. Se också kortfilmen om Botvid och Botkyrka kyrka.
Du kan även hitta mer information om
pilgrimsleden och meditationsplatserna på
www.svenskakyrkan.se/botkyrka

Daniel tipsar!

Leden kretsar kring Sankt Botvid, som växte upp i närheten av Botkyrka kyrka. Han blev
kristen och sedan missionär i Sverige. Efter hans död, när Botvids gärningar uppmärksammades, byggdes en kyrka till hans minne på den plats där Botkyrka kyrka står i dag.

Pilgrimsleden är framtagen av Botkyrka församling och Salems församling. Det finns
ett vandringshäfte som innehåller en karta över vandringsleden och information om alla
meditationsplatser. I häftet finns korta bibeltexter, psalmer och böner. Häften går att
låna vid Botkyrka kyrka och Salems kyrka, med start den 9 september.

En pilgrimsled sträcker sig mellan Botkyrka kyrka och Salems kyrka. Den är ungefär
7,5 kilometer lång och tar cirka 3-4 timmar att gå. Längs leden finns sex meditationsplatser. Vandringsleden kretsar kring Sankt Botvid och heter Sankt Botvids pilgrimsled.

Botvids pilgrimsled
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DANIEL CLAESSON
Kommunikatör i Botkyrka församling

Botkyrka
kyrka

Vi har kontaktat samtliga nomineringsgrupper i Botkyrka församling och bett dem svara på vad som är deras viktigaste frågor i
årets kyrkoval. Här följer deras svar:

Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Då får alla som är
medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år rösta. I Botkyrka
församling ställer sju nomineringsgrupper upp i kyrkovalet.
Nomineringsgrupperna är kyrkovalets motsvarighet till partier.

Kyrkan går
till val

Kyrkoval söndag 17 september 2017

En kyrka som är en god arbetsgivare och vårdar våra byggnader.
Svenska kyrkan ska skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Hålla kyrkobyggnader och
kyrkogårdar välvårdade.

En kyrka som för dialog och samarbetar med samhällsorgan och
andra trossamfund. Att församlingen för en dialog med kommunen
och andra institutioner samt med andra trossamfund är en nödvändighet i vårt samhälle. Samarbete med myndigheter, t.ex. för att
integrera dem som fått asyl, är en viktig del av det diakonala arbetet.

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt.
Kyrkan ska arbeta för social rättvisa och hållbar utveckling samt
internationell solidaritet. Jämställdhet oavsett kön eller sexuell
läggning är en självklarhet. Skapar mötesplatser och gemenskap
såväl för äldre som för unga. Barn- och ungdomsverksamheten är
en nödvändig satsning. Den diakonala verksamheten är viktig i ett
samhälle där allt fler saknar social trygghet, särskilt i en mångkulturell församling som vår. Arbetet för asylsökande barn och integrationsarbetet i församlingen är mycket värdefullt. Förenar goda
traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga.

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och
samhällsengagerad folkkyrka där alla människor är välkomna i gudstjänster och annan verksamhet, oavsett var de befinner sig på trons väg.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Vad är era viktigaste frågor i årets kyrkoval?

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/botkyrka/kyrkoval
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Samtliga 18 kandidater på vår valsedel garanterar en gemensam inriktning och ett aktivt arbete för att uppnå resultat i ovan
angivna prioriteringar!

-Aktivt medverka till att stärka Svenska kyrkans arbete i utlandet

-Anordna direktsändning av gudstjänster i församlingskyrkorna

-Aktivt uppsökande för ökad medlemsrekrytering

-Inrätta särskilda fastighetsfonder för bostadsändamål åt
drabbade i svåra livssituationer

-Utveckla och stödja diakonin

-Slå vakt om kyrkans rätt att sköta begravningsväsendet – ingen
kommunalisering!

-Utveckla stödet till kristna som förföljs

-Värna kyrkans kulturarv och fortsatt särställning i det svenska
samhället

-Driver rättigheten till skolavslutning i kyrkan

Vill du veta mer, se www.frimodigkyrka.se.

Vi har 12 mandat i kyrkomötet och finns med i stiftsfullmäktige
i de flesta stift. Frimodig kyrka ställer upp i lokala val på många
ställen, bland annat i Botkyrka.

Frimodig kyrka vill att den enskilda medlemmen ska kunna välja
vilken församling han eller hon vill tillhöra.

Vi vill låta församlingarna besluta mer om vart kollekter ska gå.
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Frimodig kyrka vill uppmuntra ideellt arbete inom kyrkan. Kyrkan
ska ha plats för olika uppfattningar och fromhetsriktningar. Motsättningar överbryggas genom samtal där alla sidor respekteras.

Frimodig kyrka vill ge hög prioritet åt diakonin i församlingarna.

Vi vill sätta mission och evangelisation i centrum. Jesu sade åt
kyrkan att gå ut, döpa och lära – det gäller också 2017. Alla ska
mötas med respekt för den tro de har. Samtidigt har kyrkan ett
ärende till var och en, att peka på Jesus, hans död och uppståndelse. Undervisning i kristen tro är både viktig och nödvändig.

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan ska styras utan
inblandning från politiska partier. Besluten ska fattas utifrån
trosbekännelsen, som läses varje söndag i högmässan, inte
utifrån olika partiers program.

Borgerligt Alternativ har följande prioriterade inriktningar för
Svenska kyrkan och Botkyrka församling i kyrkovalet 2017:

-Värna kristnas ställning i samhället och våga vara tydligt kristen i
de offentliga samtalen

Frimodig Kyrka

Borgerligt alternativ

Vad är era viktigaste frågor i årets kyrkoval?

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/botkyrka/kyrkoval

Se människan! Även i välfärdssverige finns människor med behov.
Våra diakoner gör skillnad. Vi ska inte ersätta samhällets
funktioner utan komplettera dessa och tillföra den unika
dimensionen om Guds kärlek till alla!

Religionsdialog! Vi vill se gemensamma forum för religions- och
annan dialog. Vi vuxna har ett ansvara att visa våra barn att man
kan tala med varandra. Kan vi inte det får vi en svårare framtid.

Öppenhet och samarbete! Som kristna har vi ett gemensamt
mål, att presentera evangelium för alla människor. Det målet
strävar vi mot i samarbete och dialog med andra församlingar.

Allt går att utveckla! Vi vill betona mötet med nykomna.BIV &
BIS kan utvidgas att gälla även vuxna och framför allt ensamkommande ungdomar.

•Erbjuda närvaro, gemenskap och växt genom framförallt gudstjänster och diakoni. Alla våra 6 kyrkor ska präglas av ett öppet
och välkomnande klimat
•Vi vill se en fortsatt satsning på barn-, konfirmations- och
ungdomsarbetet. I vår församling är barn och ungdomar inte bara
kyrkans framtid utan framförallt vår nutid. De ska på allvar få ta
plats på sina egna villkor i gudstjänster och församlingsliv. Därför
vill vi att all barn-, konfirmations- och ungdomsverksamhet ska
vara helt kostnadsfria att delta i
•Posk vill att Botkyrka församling strävar efter en sann och
öppen dialog mellan människor av olika tro. Vi vill att arbetet med
religionsdialog fortsätter prioriteras och får de resurser som
behövs för att kunna utvecklas under nästa mandatperiod
•Posk vill att Botkyrka församling ska påbörja Svenska kyrkans
miljödiplomeringsarbete och har som målsättning att församlingen ska vara klar med alla 3 faser som ingår där innan valet 2021.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för
att ge kyrkligt engagerade personer en chans att kunna ställa upp
och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett vanligt politiskt parti. POSK i Botkyrka församling
ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i
sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. Detta vill POSK Botkyrka i kyrkovalet 2017:

Botkyrka församling är speciell. I vår del av Storstockholm finns
hela värden representerad. Detta ställer särskilda krav på oss som
församling. I en tid av snabba förändringar behöver vi vara proaktiva inför framtiden. Vi ska förvalta det som fungerar bra och
vara snabba att förändra det som inte längre fungerar.

Tillbyggnad till Tullinge kyrka! Vi har mycket väl fungerande och
fräscha kyrkor och lokaler. Men Tullinge kyrka behöver en tillbyggnad med ett ”kyrktorg” , som har rum för gemenskap, söndagsskola, brudpar och dopfamiljer.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Vad är era viktigaste frågor i årets kyrkoval?

Kyrkoval söndag 17 september 2017
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Sist men inte minst vill vi i Tullingepartiet möjliggöra en lokal för
kyrkan på Riksten. Lokalen ska tex kunna användas för söndagsskola,
öppen förskola och övrig kyrklig verksamhet. När lokalen inte nyttjas
av kyrkan ska den kunna användas av andra föreningar/organisationer.

Tullingepartiet vill även utreda möjligheterna att bygga ut
Tullinge kyrka. Bland annat efterfrågas fler toaletter vid kyrkan.

En annan valfråga handlar om att öka fokus på kyrkans kärnverksamhet såsom traditionella gudstjänster, musik i kyrkan,
social stödverksamhet samt barn och ungdomsverksamhet.
I Tullinge finns en del ungdomar på glid som en aktiv församling
kan arbeta med. Och kyrkans öppna förskola är viktig för att
integrera nyanlända i samhället. Här kan sagor och lek blandas
med språkträning och samhällsinformation.

En av Tullingepartiets viktigaste frågor är just att ta tillvara på det
lokala och ideella engagemang som finns i församlingen. Församlingsmedlemmarna ska i högre utsträckning kunna påverka samt
få kunskap om de beslut som fattas i kyrkofullmäktige.

Efter det att kyrkan blev fristående från staten finns ett ökat utrymme för ideologiskt obundna rörelser som Tullingepartiet. Vår
devis ”praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar” passar
därför bra in i kyrkan. Vi har ingen riksorganisation att ta hänsyn till,
vi fokuserar istället på lokala lösningar som är bäst för församlingen.

Sverigedemokraternas viktigaste frågor inför kyrkovalet är att
kyrkan skall vara demokratiskt organiserad och att kyrkan skall
respektera Sveriges demokratiskt fattade beslut. Vidare anser vi
att kyrkan inte får samarbeta med några extremistiska rörelser
och bör verka för att bredda åsiktskorridoren, ingen intern
diskriminering får ske.

Den viktigaste frågan för oss Sverigedemokrater är att svenska
kyrkan skall fortsätta vara en svensk kulturbärare som värnar för
svensk historia och kultur. Ett exempel kan vara att återinföra
skolavslutningar i svenska kyrkan på de platser där detta tagits
bort.

Tullingepartiet

Sverigedemokraterna

Vad är era viktigaste frågor i årets kyrkoval?

Utges av Svenska kyrkan Botkyrka församling
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När kan jag rösta?
Kyrkovalet är söndagen den 17 september, men du kan förtidsrösta från och med den 4 september.
#3 2017 Botkyrka församlingsblad

Kan jag personrösta?
Ja. Det gör du genom att kryssa upp till tre personer på
valsedeln.

När kommer mitt röstkort?
Ditt röstkort skickas hem till dig omkring den 30 augusti.

Distribution: Postnord
Upplaga: 32 800 ex
Tryck: Sörmlands printing
Nästa tidning kommer den 26 oktober

Vilka partier kan jag rösta på?
I kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper. På sida
20-23 i denna tidning kan du läsa om alla
nomineringsgrupper som ställer upp i valet till
kyrkofullmäktige i Botkyrka församling.

Vem får rösta i kyrkovalet?
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, folkbokförda i
Sverige och har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet.

Information och öppettider för alla val- och röstningslokaler
i Botkyrka församling finns på vår webbsida:
www.svenskakyrkan.se/botkyrka/kyrkoval

Var röstar jag?
På ditt röstkort finns uppgifter om din vallokal, där du kan
rösta på valdagen. Från den 4 september kan du även
rösta i vilken röstningslokal som helst, i hela Sverige.

