
 
 
 

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program för Märsta Pastorat 
 

 
Det lokala församlingslivet   
 
I Märsta pastorat finns fyra församlingar med nio kyrkor, varav sju är medeltida, som omges 
av kyrkogårdar. 
 
Vi är drygt 14 000 medlemmar, men vill gärna bli fler. Det firas gudstjänster och sjungs i kör i 
alla våra kyrkor. Efter söndagsgudstjänsterna serveras ”kyrkkaffe”. Olika verksamheter för 
barn och ungdomar sker flera dagar i veckan i församlingshemmen, som oftast ligger intill 
kyrkan. Svenska kyrkans unga har nyligen bildat en lokal grupp i pastoratet. Soppluncher, där 
man träffas och umgås och äter god hemlagad soppa en gång i veckan i de olika 
församlingshemmen är mycket populära. 
 
Svenska kyrkan har också verksamhet på Arlanda flygplats, där vi genom ett förnyat avtal 
med Swedavia fått tillgång till nya lokaler i Sky City.  Vi finns också några timmar i vecka som 
själavårdare, på Migrationsverkets förvar i Märsta och på Storbodaanstalten I Rosersberg. 
 
Vill du tala om livet och din tro kan du delta i samtalsgrupper eller bibelstudier. 
Har du mist en anhörig eller en nära vän kan du ansluta till en sorgegrupp för att söka tröst 
och stöd tillsammans med andra. 
 
Socialdemokraterna vill att kyrkan ska vara öppen för alla och skapa gemenskap 
 
Kyrkan i samhället 
 
Märsta pastorat samarbetar med andra kyrkor genom Sigtuna-Märsta kristna råd. Märsta är 
ett multireligiöst samhälle, och därmed har pastoratet kontakter med lokala representanter 
för andra samfund och religioner.  Genom värdskapet för verksamheten på Arlanda flygplats 
har kontakter upprättats med Sveriges kristna råd, och i Sveriges interreligiösa råd. 
 
Svenska kyrkan bidrar till ökad trygghet i vårt närsamhälle. Sigtuna kommun är en viktig 
samarbetspartner vid kris och katastrofer. Inom nätverket Effektiv samordning för trygghet, 
EST, samlas lokala myndigheter och föreningar för att samverka kring kommuninvånarnas 
trygghet. 
 



Samarbetet med kommunen kring biblioteksfilialen i Rosersbergs församlingsgård ska 
fortsätta. I den demokratiska folkkyrkan ska alla medlemmar ha möjlighet att lägga förslag 
kring pastoratets verksamheter, medlemsförslag, som behandlas i Kyrkofullmäktige. 
 
Svenska kyrkan har ett ansvar för att sprida kunskapen om kristen tro och inbjuda alla som 
önskar att bli en del av gemenskapen. Dop och konfirmationsundervisning är två fundament.  
Här finns ett särskilt ansvar för att undervisa och bereda barn och ungdomar plats i vår 
verksamhet och låta dem på lämpligt sätt vara delaktiga i gudstjänstlivet. Pastoratet bör söka 
samverkan med kommunens skolor för att erbjuda sig visa och berätta om våra vackra 
kyrkor.  
 
Inga avgifter ska tas ut för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. 
I Märsta pastorat vill vi socialdemokrater bidra till att bevara våra socknars historia i 
samverkan med hembygdsföreningarna. Ett sätt är att se till att stenar från gravar som inte 
längre har någon gravrättsinnehavare inventeras för att kunna behållas av lokalhistoriska 
skäl, så kallade kulturgravar.   
 
Med sina erfarenheter och kompetenser har Svenska kyrkan mycket att tillföra och dela med 
sig av i civilsamhället. 
 
Socialdemokrater vill se Svenska kyrkan, som en del av vardagen ute i samhället.  
Kyrkan skall synas! 
 
Kulturarv och kultur i kyrkan  
 
Många kyrkor, inventarier och miljöer har anor från 1100-talet och framåt. 
Allt detta måste vi vårda och bevara till framtida generationer, men också använda för olika 
verksamheter. De sevärdheter som finns, målningar, skulpturer och textilier skall kunna visas 
för kyrkobesökare. 
 
Kyrkan skall vara en levande kyrka! Flera av våra kyrkor har sommaröppet, tack vare frivilliga 
krafter. 
 
I Odensala kyrka finns berömda målningar, som tillskrivs Albertus Pictor (Albert Målare) 
Vill du vandra eller cykla mellan flera av våra kyrkor kan du följa Ingegerdsleden, som går 
precis utanför kyrkan. 
 
I Skepptuna kyrka finns ett berömt altarskåp att beskåda. Strax intill ligger Skepptuna 
prästgård, där det finns möjlighet att boka sig för att äta och övernatta. Där ligger också ett 
hembygdsmuseum. 
 
I Norrsunda kyrka har nyligen gravkoret restaurerats och nygjorda statyer satts upp. De 
ursprungliga statyerna, Tron och Hoppet, har flyttats in i kyrkan. 
 
I Husby-Ärlinghundra kyrka, en av fyra östtornskyrkor i Uppsala stift, finns en skulptur från 
1200-talet av S:t Mikael triumferande på en drake. 
 



Alla våra kyrkor är väl värda ett besök. 
 
Till de sju medeltida kyrkorna i våra gamla socknar finns det kyrkogårdar. Dessa sköts av 
pastoratet, som har ansvar för att det finns tillräckligt med gravplatser. Vid Husby-
Ärlinghundra kyrka, som ligger närmast Märsta tätort, finns den största kyrkogården. Där 
finns även kvarter för muslimska och syrianska gravar. Utökning med nya kvarter pågår och 
det brådskar!  
 
Socialdemokraterna vill bidra till trivsel och till den biologiska mångfalden genom att skapa 
blomsterängar runt kyrkor, församlingshem och på annan lämplig mark inom pastoratet. 
Grogruppen har en väl känd odling av blommor och grönsaker i Husby-Ärlinghundra.  
De säljer sina produkter på plats och på lokala marknader.  
 
Sång och musik är en väsentlig del av kyrkans verksamhet. Det handlar om sång i samband 
med gudstjänster, konserter samt körsång. Sång och musik är ett kitt mellan människor. 
Vi socialdemokrater vill bidra till att fler blir en del av gemenskapen. Vi vill att våra organister 
ska kunna erbjuda elever att prova på att spela orgel. När kommunen inför så kallade 
kulturcheckar skall intresserade elever kunna erbjudas undervisning. 
 
 
Tillsammans för ett hållbart samhälle 
 
För att bidra till att leva upp till Agenda 2030 vill vi Socialdemokrater att Svenska kyrkan med 
Märsta pastorat går före och visar vägen till ett ekologiskt, ekonomiskt, demokratiskt och 
socialt hållbart samhälle.      
  
Sedan länge tänker vi systematiskt på barnens perspektiv innan vi fattar beslut. 
 
Pastoratet sätter upp solceller i Husby Ärlinghundra. Vi ställer sociala krav i våra 
upphandlingar och vill gärna använda företag i vår geografiska närhet.   
 
Socialdemokraterna vill att pastoratet ska vara en bra arbetsgivare som säkrar en god 
arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Vi vill säkra nolltolerans mot alla typer 
av diskriminering!  
 
Vi har också ett ansvar att öka kännedomen om vilka typer av arbete som finns inom kyrkan. 
Pastoratet tar emot praktikanter och erbjuder sommarjobb för ungdomar. Unga ledare i 
kyrkans verksamheter går kurser i ledarskap och organisation. 
 
Solidaritet i hela världen 
 
Svenska kyrkan arbetar i stora delar av världen. Det kan vara gudstjänstfirande, samvaro för 
utlandssvenskar eller stöd till människor i nöd. Internationell solidaritet och ett målmedvetet 
arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig ifrågasättas. 
 



I våra kyrkor samlar vi in kollekt och vi kan enskilt skänka gåvor till ACT, All Churches 
Together, (alla kyrkor tillsammans). Socialdemokraterna strävar mot målet att ett belopp, 
motsvarande 1% av pastoratets budget skall ges till ACT årligen. 
 
I Märsta pastorat ska vi finnas till och stå upp för varandra och ge omtanke och stöd, till de 
som behöver. Det är grunden i det diakonala arbetet. Vi har idag två diakoner anställda. 
Prästerna gör naturligtvis också diakonala insatser, liksom många andra frivilliga, var och en 
på sitt sätt. 
 
Socialdemokraternas kyrka är en öppen och demokratisk folkkyrka, dit alla skall känna sig 
välkomna, oavsett vem man är!  
 
Allas lika värde och rätt är en grundbult i vår syn på människan. 
 
Socialdemokraterna står upp för ett samhälle, som håller ihop och, som ger människor 
hopp och framtidstro. 
 
 
Sammanfattande punkter 
 
Socialdemokraterna i Märsta pastorat arbetar för att 
 

- Svenska kyrkan ska finnas nära människorna och vara en naturlig del av vårt samhälle 
- Alla ska känna sig välkomna in i kyrkans gemenskap. Ingen ska stå utanför 
- Hållbarhet och miljöaspekter ska genomsyra kyrkans alla verksamheter 
- Den diakonala verksamheten ska breddas, för att bryta ensamhet och utanförskap 
- Undervisa och bereda plats för barn och ungdomar att vara delaktiga 
- Barn-och ungdomsverksamheten ska prioriteras och inte kosta något för deltagarna 
- Musiken i kyrkan ska utvecklas och fler ges tillfälle att sjunga i kör, både stora och 

små 
- Ungdomar ska kunna erbjudas sommarjobb 
- Ideella krafter ska välkomnas och deras kunskap och förmåga tas tillvara (i de olika 

verksamheterna) 
- Skolor, bibliotek och föreningsliv ska ses som naturliga samarbetspartners 
- Bredda demokratin genom att ge alla församlingsmedlemmar möjlighet att komma 

med förslag för att utveckla pastoratets verksamhet, medlemsförslag. 
- Märsta pastorat ska bli Sigtuna kommuns bästa arbetsgivare 


