
 
 
 

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program för Sigtuna församling 
 
Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Sigtuna församling: 
 

1. Märtha Lindberg 
2. Tom Forsman 
3. Gunilla Johansson 
4. Birgitta Undin 
5. Kerstin Sundman 
6. Sofia Olofsgård 
7. Magnus Sundman 
8. Marie Axelsson 
9. Leo Grubbström 

   
 
En öppen solidarisk kyrka för alla 
 
Vi Socialdemokrater vill att kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka, där alla 
skall känna sig välkomna.  Allas människors lika värde är grundbulten i vår ideologi och 
varje individs livssituation och trosuppfattning ska respekteras. Socialdemokraterna vill 
att kyrkan ska bidra till att skapa gemenskap. Våra värderingar om frihet, jämlikhet, 
solidaritet och hållbarhet går hand i hand med kyrkans budskap.   
 
 
Kyrkan i samhället 
Socialdemokraterna vill se en demokratisk folkkyrka där alla medlemmar ska ha möjlighet att 
lägga förslag kring församlingens verksamheter genom att lämna medlemsförslag. Förslagen ska 
behandlas i Kyrkofullmäktige och vi ska alltid ta hänsyn till barnens perspektiv innan vi fattar 
beslut. 
 
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 vara delaktiga i 
gudstjänstlivet. Inga avgifter ska tas ut för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. 
Sång och musik är en väsentlig del av kyrkans verksamhet. Sång och musik är ett kitt mellan 
människor. Vi socialdemokrater vill bidra till att fler blir en del av gemenskapen.  
 
Socialdemokraterna vill att församlingen ska erbjuda en öppen kyrka och vi vill att Mariakyrkan är 
öppen året om även i fortsättningen. Församlingen ska fortsätta söka temasamverkan med 
stadens skolor för att bl.a. öka elevernas kunskap om Mariakyrkans medeltida historia.    
 
Svenska kyrkan bidrar till ökad trygghet i vårt närsamhälle. Sigtuna kommun är en viktig 
samarbetspartner vid kris och katastrofer. Med sina erfarenheter och kompetenser har Svenska 
kyrkan mycket att tillföra och denna kunskap ska tas till vara. 
 



 
 
Det lokala församlingslivet i Sigtuna 
I Sigtuna finns det en församling med två kyrkor och en studiokyrka. I församlingen firas 
gudstjänster och det finns två körer, Motettkören och församlingskören. I studiokyrkan bl.a. 
borgerliga begravningar samt evenemang.  
Olika verksamheter för barn och ungdomar sker flera dagar i veckan i församlingshemmet 
Munken. Där finns även ett samarbete med grundskolan och en öppen förskola för 
småbarnsföräldrar. Soppluncher serveras på Munken där man träffas och umgås och äter god 
hemlagad soppa en gång i veckan.  
 
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. 
 
 
 
Tillsammans för ett hållbart samhälle 
Socialdemokraterna vill att Sigtuna församling ska vara en bra arbetsgivare som säkrar en god 
arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling för sin personal. Vi har nolltolerans mot alla 
typer av diskriminering. Kyrkan ska vara en jämställd arbetsplats där kön och sexuell läggning inte 
ska begränsa någon individ.  
 
Kyrkan ska erbjuda ungdomar sommarjobb och vi vill se fler unga ledare i kyrkans verksamheter. 
För att leva upp till de globala Agenda 2030-målen vill vi socialdemokrater att Sigtuna församling 
tar initiativet och visar vägen till ett ekologiskt, ekonomiskt, demokratiskt och socialt hållbart 
samhälle.      
 
Diakonin ska arbeta offensivt för att bryta ensamhet och utanförskap. I Sigtuna församling ska 
alla stå upp för varandra samt ge omtanke och stöd till de som behöver. 
 
Svenska kyrkan arbetar i stora delar av världen. Internationell solidaritet och ett målmedvetet 
arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig ifrågasättas. Socialdemokraterna strävar 
mot målet att ett belopp, motsvarande 1% av församlingens budget skall ges till All Churches 
Together, ACT, årligen. 
 
 
Under de kommande åren vill vi att Sigtuna församling arbetar för att: 
 

• Alla ska känna sig välkomna in i kyrkans gemenskap -ingen ska stå utanför 
• Munken ska vara en levande mötesplats för gamla och unga 
• Diakonin ska tydligt verka för att bryta ensamhet och utanförskap 
• Barn-och ungdomsverksamheten ska prioriteras och vara kostnadsfri för deltagarna 
• Hållbarhet och miljöaspekter ska genomsyra kyrkans alla verksamheter Svenska kyrkan 

ska finnas nära människorna och vara en naturlig del av vårt samhälle 
• Musiken i kyrkan ska utvecklas och fler ges tillfälle att sjunga i kör, både stora och små 
• Ungdomar ska erbjudas sommarjobb 
• Ideella krafter ska välkomnas och deras kunskap och förmåga tas tillvara  
• Skolor, bibliotek och föreningsliv ska vara naturliga samarbetspartners 
• Bredda demokratin genom att ge alla församlingsmedlemmar möjlighet att komma med 

förslag för att utveckla församlingens verksamhet 
 

 


