
Den 17 september väljer du dina representanter till Tyresö 

församling , Stockholms stift och kyrkomötet – Svenska kyrkans 

riksdag för perioden 2018–2021. Att gå och rösta på de som 

du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på 

nationell nivå är en unik möjlighet att få uttrycka din åsikt.

Kyrkovalet är ditt!
Svenska kyrkan  
– folkets kyrka

Så vill vi socialdemokrater som 
engagerar oss i kyrkovalet att 
Svenska kyrkan ska utvecklas. Det 
är det vi menar när vi talar om en 
öppen, demokratisk folkkyrka.

En kyrka som vill finnas till för 
var och en av oss måste vara öppen 
för det som händer i tiden och 
samhället. Kyrkan ska inte bara 
dras med i dagsaktualiteter utan 
kyrkan ska reflektera över det som 
sker och hjälpa oss att tyda tiden.
Inte minst har Svenska kyrkan 
med sitt världsvida kontaktnät 
med andra kyrkor och religioner 
en viktig uppgift i att hjälpa oss 
att tolka det som händer i vår glo-
baliserade värld idag.

Kyrkan ska ge oss människor 
mod att också våga ge oss i kast 
med svåra och allvarliga frågor. 
Kyrkans evangelium ska ge oss 
hopp och göra oss modigare!

Vi socialdemokrater i Svenska 
kyrkan har en gemensam grund-
syn på hur vi vill att den ska 
utvecklas. Jämlikhet och solida-
ritet är viktiga ledstjärnor för oss. 
Och vi vill vara med som förtro-
endevalda i kyrkan därför att vi 
tror att de ledstjärnorna också 
är viktiga för en kyrka som även 
i framtiden ska vara en öppen, 
demokratisk folkkyrka.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som följer oss alla genom 
livet och som är öppen för var och en av oss – vid livets hög-
tider men också i vardagen. En kyrka som ger oss stöd när vi 
behöver det. En kyrka som också hjälper oss att se och förstå 
den värld vi lever i. En kyrka närhelst vi behöver den.

Irene Pierazzi, Krusboda, Socialdemokraternas första namn på listan till kyrkofullmäktige.

Så här ser valsedlarna ut:

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



 
Anita Mattsson

Tyresö kommun
Högt upp på listan finns Anita Mattsson, 
till vardags oppositionsråd och Socialde-
mokraternas främsta företrädare i kom-
munpolitiken.

– För mig är det självklart att ställa upp 
även i kyrkovalet, säger Anita Mattsson. 
Kyrkan är en del av vårt samhälle och ska stå 
upp för allas lika rätt och värde och arbeta 
för social rättvisa och hållbar utveckling.

– Vill vi åstadkomma förändring så ska vi 
vara aktiva i det arbetet!

 
Birgitta Vaigur

Barn och unga
– Jag tycker det är viktigt att vi kan förena 
olika generationers behov av kyrkans verk-
samhet, säger Birgitta Vaigur, tidigare för-
skolechef vid kommunens förskolor i Han-
viken. Barn och unga är en väldigt viktig 
del av vår kyrka, allt från öppen förskola till 
ungdomsverksamhet.

– Vi kommer att driva frågan om att för-
samlingen i sin verksamhet också tar fram 
sommarjobb och praktikplatser åt unga, 
och olika alternativ i konfirmationsverk-
samheten som en del i deras utveckling, 
understryker Birgitta Vaigur.

 
Christoffer Holmström

Kyrkans samhällsroll
Christoffer arbetar inom socialpsykiatrin 
medan övrig tid balanseras mellan skri-
bentjobb, familj och andra engagemang.

– Jag engagerar mig i kyrkopolitiken för 
att jag anser att det är viktigt att Svenska 
kyrkan bibehåller och utvecklar sin viktiga 
samhällsroll. Att kyrkan fortsätter att vara 
en öppen och välkomnande folkkyrka.

– Alla barn och unga som önskar att 
delta i kyrkans öppna aktiviteter och kon-
firmationsundervisning ska få möjlighet att 
göra det och att göra det avgiftsfritt.

Frihet, jämlikhet och broder skap – grunden för vårt arbete inom kyrkan

Wanja Lundby-Wedin:

”Kyrkan har en viktig funktion”
Även i årets kyrkoval står Wanja 
Lundby-Wedin överst i Stockholms 
stift på Socialdemokraternas valsedel 
till kyrkomötet. Det är en person med 
rötter i Tyresö på pappans sida, som 
nu är toppkandidat till Svenska kyr-
kans högsta beslutande församling.

– Jag tycker att kyrkan har en viktig funktion 
i vårt samhälle och jag vill gärna vara med för 
att utveckla och driva på det engagemanget, 
svarar Wanja Lundby-Wedin på frågan om 
varför hon som före detta LO-ordförande 
nu är engagerad i Svenska kyrkan.

– Jag har alltid varit engagerad i kyrkan och 
nu har jag en verklig möjlighet att på olika sätt 
också vara aktiv i kyrkan. Jag tror att jag kan 
bidra med kunskap och erfarenhet från min 
tidigare verksamhet i stora organisationer.

– Svenska kyrkan är och ska vara en 
öppen och samhällsengagerad kyrka, där alla 
människor är välkomna, oavsett var de befin-
ner sig på trons väg. När andra stänger ute 
vill vi att kyrkan ska välkomna. säger Wanja 
Lundby-Wedin.

– Men nu finns krafter i Sverige som vill 

förändra Svenska kyrkan i grunden. Sveri-
gedemokraterna mobiliserar starkt. De vill 
göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. De 
vill ha en kyrka som inte öppnar sig mot alla, 
utan som utestänger grupper.

– Kyrkans stora utmaning ligger i att 
utveckla det faktum att man är en kyrka för 
alla, även för dem som kanske sällan eller 
aldrig går i kyrkan på söndagar, understryker 
Wanja Lundby-Wedin. Dessutom ska kyrkan 
ha en bra dialog med andra kyrkor och reli-
gioner och ta klart avstånd från alla inslag av 
islamofobi och antisemitism och andra nega-
tiva tendenser som dyker upp i samhället.

– Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. 
Vi menar att kyrkan bör sträva efter att bli 
en av Sveriges bästa arbetsgivare och kräva 
schyssta villkor vid upphandlingar. För att 
verkligen kunna skapa en öppen och demo-
kratisk folkkyrka för alla så måste man vara 
ett föredöme även på arbetsmarknaden.

På frågan om politiska partiers vara eller 
ickevara i Svenska kyrkan svarar Wanja 
Lundby-Wedin att frågan är fel ställd.

– Vi har en demokratisk kyrka med nomi-
neringsgrupper inför kyrkoval och där står 

de politiska partierna för tydliga budskap 
som också underlättar för väljarna. Väljarna 
vet vad de politiska partierna står för.

– Ett av våra vallöften är till exempel att 
barn- och ungdomsverksamheten ska vara 
tillgänglig för alla, utan avgifter, säger Wanja 
Lundby-Wedin. Därför är det viktigt att vi 
får många att gå och rösta i kyrkovalet och 
rösta så att våra värderingar förs fram i kyr-
kan, understryker Wanja Lundby-Wedin.

Till höger hittar du 
några av våra kandidater.
 
Vi socialdemokrater står 
för ett samhälle grundat 
på demokratins ideal 
och alla människors lika 
värde. Det centrala i kyr-
kans budskap om män-
niskovärde sammanfal-
ler med socialdemokra-
tisk grundsyn. Vi vill att 
kyrkan ska utgå från fri-
het, jämlikhet och soli-
daritet. Det handlar om 
att Svenska kyrkan i ord 
och handling ska leva 
upp till parollen ”Älska 
varandra”.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år,  
har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkosty-
relsen, Svenska kyrkan FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Kandidat till Kyrkomötet
Carl Johan Karlson från Tyresö kandi-
derar till Kyrkomötet på den nationella 
nivån. Kyrkomötet kan liknas vid att vara 
”Kyrkans riksdag”.

– Jag är engagerad i kommunalpo-
litiken som gruppledare i socialnämn-
den, säger Carl Johan Karlson. Det är 
naturligt för mig att ställa upp också i 
kyrkovalet och jag har nu fått förtroen-
det att föreslås på kyrkomöteslistan. 
Det är hedrande.

Carl Johan Karlson jobbar till var-
dags som jurist, just nu som chefsjurist 
i Region Västmanland, och har jobbat 
bland annat på Regeringskansliet och i 
olika domstolar.

– De frågor som jag tycker är viktigast 
i kyrkopolitiken är jämlikhet, solidaritet 
och alla människors lika värde. En kon-
kret fråga som jag vill arbeta med om 
jag blir vald är att vässa kyrkans roll som 
en föredömlig arbetsgivare.

Kryssa gärna  
vår kandidat  
från Tyresö  
på listan!

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Valservice
Behöver du hjälp med valsedlar, röstkort, ombudsröstning?

Ring Socialdemokraterna på telefon 08-712 80 30.

På ditt röstkort står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen 

den 17 september och öppettiderna.

Du kan förtidsrösta under tiden 4–17 september i hela landet 

på pastors- och församlingsexpeditioner. I Tyresö församling 

kan du förtidsrösta på församlingsexpeditionen i Bollmora-

dalens kyrka, klockan 9–12 och 17–20. Du kan även brevrösta, 

kuvert för brevröstning finns på samma ställe.

 
Angelika Jansson

Ungdomsledare
Angelika går sista året på gymnasiet och 
balanserar övrig tid mellan olika engage-
mang.

– Jag har varit aktiv i kyrkan under några 
år nu. Efter min egen konfirmation valde 
jag att fortsätta inom verksamheten och bli 
ungdomsledare och på grund av detta har 
kyrkan blivit viktig för mig. Det är därför 
jag har valt att ställa upp i kyrkovalet.

– Det är viktigt för mig att svenska kyr-
kan är öppen och välkomnande för alla, 
vem man än är, och jag vill jobba för att alla 
generationer ska kunna träffas inom kyrkan.

 
Petra Reinholdsson

Överbrygga gränser
Arbetar som kommunikatör inom finans-
branschen och är dessutom aktiv som gym-
paledare i Friskis & Svettis Stockholm.

– Jag har sedan unga år vistats mycket i 
Svenska kyrkan, bland annat som medlem 
i olika körer. Körverksamheten som kyrkan 
bedriver är ett fint sätt för både unga och 
äldre att samlas kring ett gemensamt intresse.

– För mig känns det viktigt att stötta ini-
tiativ inom kyrkan som överbryggar olika 
typer av gränser, som möjliggör utveckling 
på flera plan och som skapar en trygg och 
jämlik gemenskap.

 
Bo Furugård

De äldres röst
Som ordförande i PRO Tyresö jobbar Bo 
ständigt för pensionärer.

– Jag vill att äldrefrågorna ska ta en större 
plats i samhällsdebatten, arbeta bort orätt-
visorna i samhället och förbättra vardagen 
för dem som har det sämst.

Bo är också officiant och genomför där-
med både vigslar och begravningar.

Bo var med om att starta Tyresö FF där 
han sedan varit verksam i 45 år.

Det stora naturintresset kanaliseras till 
nationalparken Tyresta, där Bo ofta befin-
ner sig och även sitter som ledamot i dess 
styrelse.

 
Jesper McNae

Den svenska modellen
Jesper arbetar med frågor om jämställdhet 
inom den privata arbetsmarknaden och har 
på tidigare jobb haft fackliga förtroende-
uppdrag.

– Jag känner att det är viktigt att stå för 
den svenska modellen och förstärka våra 
ideologiska grundvärderingar.

– Jag vill driva frågor som inkluderar 
alla, oavsett kön, ålder eller ursprung. Alla 
ska känna sig välkomna, inkluderade och 
medverkande. Både unga och äldre har det 
idag allt tuffare ekonomiskt, och det har all-
tid funnits en tradition inom kyrkan att ta 
hand om de utsatta.

Frihet, jämlikhet och broder skap – grunden för vårt arbete inom kyrkan

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år,  
har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Vi behöver olika slags förtroendevalda, med olika 
kompetenser, yngre och äldre, inspirerande med 
många idéer och erfarna och ansvarstagande.

Längst bak; Mats Tallberg, Gisela Jansson, Margitha Applegate och Carl Johan Karlson. Andra raden baki-
från; Kurt Thorn, Monica Öhnell Thorn, Kerstin Malmborg Jarnestedt, Bo Furugård och Birgitta Vaigur.  
Tredje raden bakifrån; Marcus Letterlöv, Anita Mattsson, Ulla Johansson och Kristjan Vaigur. Längst fram; 
Iréne Pierazzi , Angelika Jansson, Anita Jonsson och Christoffer Holmström

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Förskolan finns i bottenvåningen i Troll-
bäckens kyrka och har drygt 50 barn, 

fördelade på två småbarnsavdel-
ningar och en storbarnsavdel-
ning.

Trollflöjten är öppen för 
alla, oberoende av medlem-
skap i Svenska kyrkan eller 

om man bor i annan kommun än Tyresö.
Det som utmärker förskolan Trollflöj-

ten är den kristna profilen, men också en 
musikinriktning som bidrar till att utveckla 
språkinlärning och motorik hos små barn.

Förskolans mål är att ha en pedagogisk 
stimulerande miljö både ute och inne för 
alla barnen. Utöver detta har Trollflöjten 

också musiken som en röd tråd i verksam-
heten och har en musikpedagog knuten till 
förskolan. Musikpedagogen ansvarar för att 
utveckla språkinlärning och motorik hos 
barnen och medverka i verksamheten med 
sång, musik och rytmik.

Trollflöjten har de senaste åren fått 
mycket positiva omdömen i den föräldra-
enkät som Tyresö kommun skickar ut till 
föräldrarna på alla förskolorna i Tyresö.

Tyresö församling – en del av Stockholms stift

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö är 
inrymt i Tyresö kyrka och församlingshem. 
Pilgrimscentrum är ett exempel samverkan 
mellan stift och församling. Pilgrimscen-
trum är också ett exempel på engagerade 
medarbetare och förtroendevalda, lokalt 
och regionalt, som är öppna för nytänkande.

Samverkan mellan Tyresö församling, 
Nordiska museet och Tyresö kommun
Våren 2010 öppnade Pilgrimscentrum 
Tyresö portarna i det nya församlings-
hemmet vid Tyresö kyrka. Samtidigt, i den 

vackra intilliggande slottsparken, invigdes 
Vandring med Frälsarkransen – ett sam-
arbete mellan Nordiska museet, kommu-
nen och församlingen. Natur, kultur och 
andlighet förenades. Frälsarkransen är ett 
armband med pärlor som symboliserar 
olika aspekter av den kristna tron. I parken 
finns 10 pelare som högst upp har en pärla 
ur Frälsarkransen. Vid varje pärla kan man 

läsa på tre olika plaketter om natur, kultur 
och andlighet. Dessa tre teman är grunden 
för varje pilgrim och är en del av de möten 
och upplevelse en pilgrim kan får längs 
vägen.

Varför ska man rösta?
Det finns många skäl till varför man vill 
rösta i kyrkovalet. Till exempel för:
att man får – demokratin fungerar bara 

om den används.
att man vill – Svenska kyrkan berör fler 

än man tror, mig eller andra, nu eller 
en annan gång.

att Svenska kyrkan spelar en viktig roll 
i människors liv, vid kriser, i närsam-
hället och i världen.

att stötta de som tar på sig uppgiften 
att vara med och styra.

att vara delaktig, vara med och påverka 
och ta ansvar.

att varje röst väger tungt i kyrkovalet.
att Svenska kyrkan är beroende av 

människors engagemang.
att det handlar om hur min kyrkoavgift 

används.
att man vill vara med och påverka var 

Svenska kyrkan ska lägga kraften!

Kryssa tre kandidater
I kyrkovalet kan man personrösta på 
tre kandidater. Kyrkovalet är ett listval 
med personvalsinslag, precis som de 
allmänna valen.

Personrösta gör du som väljare 
genom att på valsedeln 
markera (kryssa) den 
eller de, maximalt tre 
personer, som du 
helst ville se valda.

Vem får rösta?
Alla medlemmar i 
Svenska kyrkan som 
senast på valdagen den 
17 september 2017 fyller 16 
år, har en demokratisk möjlighet 
att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan 
ska styras.

Tyresö församling
Tyresö församling har cirka 60 anställa. 
Det är Kyrkorådets/styrelsens ansvar 
att se till att dessa har en bra arbets-
plats och att alla regler som finn på 
arbetsmarknaden följs.

Församlingen äger tillgångar i form 
av byggnader och mark, inventarier, 
verktyg och installationer till ett värde 
av strax under 150 miljoner kronor. Då 
ska man ha i minnet att Tyresö kyrka inte 
går att värderas.

Församlingsverksamheten behöver 
drygt 50 miljoner i intäkter varje år för 
en oförändrad församlingsverksamhet. 
Därutöver kommer enskilda förskolan 
och begravningsverksamheten. Intäk-
terna och kostnaderna går jämt upp.

Församlingen har totalt 7 fastigheter 
som ska förvaltas.

■■ Trollbäckens församlingsgård
■■ Bollmoradalens församlingscentrum
■■ Östra Tyresö församlingshem
■■ Bollmora kapell
■■ ekonomibyggnader i Bollmora och 

Östra Tyresö
■■ sist men inte minst Tyresö kyrka.

Obs!
Rösträtt 

från 16 år.

Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Sedan decen-
nier tillbaka bedriver vårt parti ett engagerat arbete för att 
stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka 
som är tillgänglig för alla som vill. I år ställer omkring 7 000 
socialdemokrater upp som kandidater i hela landet.

Rösta för en öppen folkkyrka
Vi vill:
att Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum.
att Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde.
att Svenska kyrkan ska vara en jämställd arbetsplats.
att Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling.
att Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna.
att Sveriges kyrkor ska vara öppna och välvårdade.

Tyresö församling är en av de 63 församlingar som bildar Stockholms stift. 
Stiftet har till uppgift att inspirera och inspektera förssamlingarnas verksam-
het. Ett sätt att inspirera är bland annat att ge strukturbidrag till nyskapande 
verksamhet i församlingarna. Stiftsstyrelsen beslutade 2012 att ge bidrag till 
Tyresö församling för sin pilgrimsverksamhet.

stockholms
pilgrimscentrum 
i tyresö

   

Förskolan Trollflöjten
Tyresö församling driver sedan ett antal år kyrkans förskola i Trollbäcken.  
För ett år sedan fick förskolan också ett nytt namn och döptes under festliga 
former till Förskolan Trollflöjten.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.


