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sodertalje@posk.se

Gustaf Bengtsson
Civilingenjör
Södertälje församling

Kyrkans budskap till alla i Södertälje är att Gud 
finns och älskar oss så mycket att han lät sin ende 
son Jesus Kristus dö och uppstå för oss. Det ska 
synas, höras och kännas i församlingarnas liv så att 
var och en som kommer får uppleva glädjen och 
gemenskapen med Gud och varandra.

Rösta på oss på valdagen
Söndagen den 17 september

Södertälje pastorat kl. 13-17 och kl. 18-20
Enhörna församling kl. 12–15 och kl. 18–20

Eller förtidsrösta
perioden 4-17 september

Södertälje pastorat 
Församlingsexpeditionen Mälaregatan 4

måndag-lördag kl. 11-13
onsdag även kvällsöppet kl. 17-20

Valdagen kl. 13-17
 

Enhörna församling
Församlingshemmet Tuna 2

måndag kl. 17–20
tisdag-torsdag kl. 13–15
fredag-lördag kl. 10–12

Valdagen kl. 15–17
 

Det går också att poströsta och att rösta via ombud.

Om POSK
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (för-
kortat POSK, uttalat påsk) är ett alternativ 
till de politiska partierna vilka styrt kyrkan 
länge. När kyrkan skildes från staten 2000 
borde partierna ha stigit tillbaka och låtit 
kyrkan styra sig själv. Istället skapades en 
ordning med direkta val till alla nivåer. 
Detta har tyvärr ökat partipolitiseringen i 
kyrkan.

Församlingen ska med gudstjänsten som grund 
bedriva undervisning, mission och diakoni för 
att berätta om Jesus och visa på Guds kärlek i 
ord och handling. Istället för kamp mellan ideo-
logier och partier bör kyrkan styras av personer 
med förtroende i församlingen och som utifrån 
sin kristna tro ställer sina gåvor och engage-
mang till kyrkans förfogande. POSK samlar 
därför kandidater med dessa egenskaper oav-
sett deras inriktning i den allmänna politiken.

Om kyrkan 
Södertälje pastorat består av Södertälje och 
Östertälje församlingar. Enhörna församling 
är fristående. Under mandatperioden kan de 
komma  att  läggas samman till ett gemensamt 
pastorat.

Om valet
I kyrkovalet söndagen den 17 september väljs 
Södertälje pastorats och Enhörna församlings 
kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser se-
dan kyrkoråd och församlingsråd. Dessutom 
väljs ledamöter till stiftsfullmäktige på regio-
nal nivå och till kyrkomöte på nationell nivå.



Församlingsliv och gudstjänst
Vi vill

att gudstjänsterna är fyllda av glädje och sång 
och att alla blir sedda och får vara delaktiga

att varje kyrka har ett arbetslag med präst, 
diakon, musiker och vaktmästare och ges större 
lokalt självbestämmande

prioritera ett metodiskt arbete för att ständigt 
växa i antalet engagerade medlemmar

prioritera konfirmand och ungdomsarbetet

fortsätta det långvariga och givande samarbetet 
med EFS i Hagaberg

fortsatt verka för ett gott lokalt samarbete med 
alla kristna kyrkor

De kyrkliga valen
Vi vill

att kyrkovalen blir personval på lokal nivå och 
att de högre organen utses indirekt genom 
församlingarnas kyrkoråd. Det är orimligt att 
kyrkovalet kostar 150 miljoner kr

att utgifterna för arvoden hålls låga

att unga bereds plats och möjlighet att ta ansvar 
i alla typer av kyrkliga styrelser

Den lokala organisationen
Vi vill

uppmuntra till levande och växande försam-
lingar där resurserna inom varje församling tas 
tillvara på bästa sätt

att administrationen av kyrkans liv förenklas 
och effektiviseras

att våra kyrkogårdar är vackra och välskötta 
platser

att arbeta för att kyrkans verksamhet bedrivs på 
ett hållbart sätt till exempel genom 
förnyelsebar el.

Karin Thomasfolk
Diakon
Södertälje församling 

Diakoni är att göra Jesu Kristi kärlek synlig för de 
människor vi möter i livets alla åldrar och situatio-
ner, att lyssna, inspirera, visa respekt och omtanke, 
visa på alla människors lika värde. Diakoni är det 
villkorslösa kristna sociala arbetet.

Petter Johansson
Församlingsassistent
Östertälje försalming

Jag vill att ungdomar ska få växa som människor. 
Att de ska få fortsätta utvecklas som personer, lära 
känna sig själv och lära känna Gud. Jag vill att 
fler ungdomar ska hitta till kyrkan och att de ska 
få en större acceptans och förståelse för kristna 
människor och den kristna tron. 

Kyrkans sociala roll
Vi vill

att våra diakoner ska förmedla direkt hjälp till 
enskilda som är utsatta

att kyrkan bidrar i stödet till dem som hamnar 
utanför samhällets sociala skyddsnät 

att äldre, sjuka och ensamma får besök

stödja utsatta ungdomar i deras utveckling 

verka för ett  65+ boende i kristen regi 

utreda möjligheten att starta och driva en 
kristen förskola 

Stefan Bohm
Fastighetsförvaltare
Enhörna församling

Kyrkan är sedan länge skild från staten och det är 
dags att vi ser en förändring även bland de styran-
de. Att politiskt aktiva personer engagerar sig i 
kyrkovalen ser jag som positivt, men för politiska 
partier finns ingen plats. Inom POSK har vi en 
blandning av människor med olika politiska värde-
ringar som alla vill arbeta för en aktiv kyrka i vår 
kommun. Kyrkan ska få vara en mötesplats där alla 
är välkomna närhelst de själva vill.


