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Brännkyrkabladet
Information från Brännkyrka församling              Svenska kyrkan • augusti 2021

När, var och hur 
kan jag rösta?

s 3 Svenska kyrkan styrs genom 
demokratiska val. Vart fjärde år
har du chansen att påverka.      s 2

Vem kan jag rösta på?
Vad vill våra lokala nomineringsgrupper som 
ställer upp till val för att få förtroendet att 
styra församlingen de kommande fyra åren?
Ta del av deras program!                            

s 4–9

Vilken väg ska 
vi gå? DU kan 
göra skillnad. 
RÖSTA!

Ta chansen att påverka
Gör din röst hörd      

• kyrkovalextra 2021 • kyrkovalextra 2021 • kyrkovalextra 2021 • kyrkovalextra 2021 • kyrkovalextra 2021 • kyrkovalextra 2021 •

Välj din grupp!
Du kan person-
rösta på upp till
tre kandidater.
Vem vill du se vald? 
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RÖSTA I KYRKOVALET!

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som 
har fyllt 16 år har rätt att rösta i kyr-
kovalet. Du som är röstberättigad får 
en inbjudan med röstkortet. Här finns 
din chans att påverka. Din röst är viktig 
och spelar roll!

Vem ska representera dig och din åsikt? Vil-
ka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut 
i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar 
både om beslut i din församling och om övergri-
pande beslut för hela Svenska kyrkan. Hur ska 
din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter 
ska finnas i din församling? Vilka ställningsta-
ganden ska kyrkan göra? Ta chansen att påver-
ka din kyrka. Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Det lokala valet, till kyrkofullmäktige, 
är det som direkt påverkar vad som 
sker här hemma i din församling. 
 
Vad bestämmer kyrkofullmäktige?
Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har 
idag 25 ledamöter och 13 ersättare. Fullmäktige 

sammanträder vanligen två gånger om året. Vid 
novembersammanträdet fastställer man kyr-
korådets förslag till budget för det kommande 
verksamhetsåret, vid vårsammanträdet godkän-
ner man årsredovisning och verksamhetsberät-
telse för föregående år.

Hur utses kyrkorådet?
Kyrkofullmäktige utser också kyrkorådet, där 
kyrkoherden är självskriven ledamot. Man kan 
säga att kyrkorådet fungerar som församlingens 
”regering”. Det är här man lägger fast vad för-
samlingen ska satsa på och göra. Kyrkoherden 
och kyrkorådet ansvarar tillsammans för verk-
samheten, där de grundläggande uppgifterna är 
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Kyrkorådet i Brännkyrka församling har idag 
elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och sju 
ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång 
per månad, och fattar beslut i flertalet löpande 
ärenden för församlingens verksamhet.

Kari Malmström

Ta chansen att påverka

POSTADRESS
Box 64, 125 22 Älvsjö
telefon 08-447 11 00 vx
växeln är öppen må–fr 9.00–17.00.
e-post: brannkyrka.info@svenskakyrkan.se

BRÄNNKYRKABLADET utges av Brännkyrka 
församling Svenska kyrkan fyra gånger per år.
Redaktör: Kari Malmström.
Ansvarig utgivare: Eva-Karin Fackel Sandor.
Tryck: Printografen, Halmstad.
Distribution: Postnord.

VI FINNS PÅBESÖKSADRESSER
Brännkyrka kyrka och församlingsexpedition
Götalandsv. 189–191, Älvsjö
besökstid må–fr 9.00–11.30, 12.30–15.00.
Vårfrukyrkan med församlingslokaler
Fruängens kyrkogata 1–7, Fruängen C.

Det här numret av Brännkyrkabladet är en tidning om kyrkovalet 2021. De lokala nomineringsgrupperna som ställer upp i valet 
har själva formulerat sitt material. Samtliga har fått samma maxutrymme text till förfogande och samma frågeställningar.

TRE NIVÅER – TRE VAL 

DIN RÖST I FÖRSAMLINGEN

För kontaktuppgifter till  alla medarbetare se www.brannkyrka.org

16 ÅR

RÖSTRÄTT FRÅN

 I KYRKOVALET

I kyrkovalet kan du rösta i tre val: 
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet. Din röst påverkar 
hur Svenska kyrkan styrs lokalt,
regionalt och nationellt. 

Val till kyrkofullmäktige, ditt 
lokala val – vita valsedlar 
Här väljer du kyrkofullmäktige i din 
församling. Kyrkofullmäktige bestäm-
mer ramarna för den verksamhet som 
finns nära dig. Till exempel vilken verk-
samhet för barn och unga som ska fin-
nas i församlingen, eller hur kör- och 
konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt
– rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta 
uppgift är att stödja församlingarna i 
deras verksamhet och förvaltning ge-
nom expertis inom flera områden, till 
exempel i kyrkoantikvariska frågor när 
man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt 
– gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta 
beslutande organ med 251 ledamöter. 
Det beslutar om kyrkans gemensam-
ma och övergripande frågor. Kyrko-
mötet behandlar också frågor om hur 
kyrkan ska arbeta med klimatfrågan 
och vilka psalmer som ska finnas i 
psalmboken.

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper 
och deras kandidater. Grupperna är kyrkovalets 
motsvarighet till partier i de allmänna valen, och 
precis som i de allmänna valen avgör antalet 
röster en grupp får hur många av deras kandi-
dater som väljs in.

I Brännkyrka församling ställer nio grupper 
upp i valet till kyrkofullmäktige: Arbetarepar-

tiet Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, 
Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan, 
Frimodig kyrka, Miljöpartister i Svenska kyrkan, 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (f.d. 
FEBB), Sverigedemokraterna och Vänstern i 
Svenska kyrkan.

Vill du komma i kontakt med kandidaterna? 
Ring oss på 08-447 11 00, så hänvisar vi vidare.

Nomineringsgrupper
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NÅGRA SKÄL TILL ATT RÖSTA I KYRKOVALET...
• För att man får – demokratin fungerar bara om den används.
• För att man vill – Svenska kyrkan berör fler än man tror, dig eller andra, nu eller en annan gång.
• För att Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen.
• För att stötta dem som tar på sig uppgiften att vara med och styra.
• För att det handlar om hur min kyrkoavgift används.
• För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar.
• För att varje röst väger tungt i kyrkovalet. 
• För att Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang.               Gör DIN röst hörd!

Förtidsröstning
Brännkyrka församlingsexpedition,
Götalandsvägen 191, har öppet:
Alla vardagar fram till valdagen 9.00–15.00
torsdagarna 9 och 16 september 17.00–20.00
lördagarna 11 och 18 september 9.00–12.00 

Vårfrukyrkan,
Fruängens kyrkogata 1-7, har öppet:
Onsdagarna 8 och 15 september 12.30–17.30

Medborgarkontoret i Älvsjö,
Älvsjö stationsplan 11, har öppet:
Torsdagarna 9 och 16 september 17.00-19.00

FÖRTIDSRÖSTA PÅ VALDAGEN
Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler 
kallas för förtidsröster, även om röstningen sker 
på valdagen. Vi håller en förtidsröstningslokal 
öppen i Brännkyrka församlingshem på valdagen, 
söndag 19 september, 8.00–20.00. Här kan 
också du som tillhör en annan församling lägga 
din röst. Förtidsröstningslokalen och vallokalen 
har separata ingångar, och du kan inte lämna din 
förtidsröst i vallokalen. Skyltar visar vägen!
Observera att det inte går att förtidsrösta
i Vårfrukyrkan på valdagen. 

Brevröstning
Ett sätt att rösta innan valdagen är att brevrös-
ta. Då behöver du ett brevröstningspaket och 
två vittnen, fyllda 18 år. Posta din brevröst till-
sammans med ditt röstkort så att försändelsen 
kan beräknas komma fram till ditt stift senast 
fredag den 17 september 2021.

Budröstning
Det är också möjligt att rösta med bud, såväl före 
som under valdagen. Du ska i förväg ha skickat 
efter eller hämtat ett brevröstningspaket. Själva 
förfarandet är i stort sett samma som vid brev-
röstning. Budet kan också vara ett av vittnena. 
Ditt bud lämnar röstkuvert och röstkort i en röst-
nings- eller vallokal.

NÄR, VAR OCH HUR KAN JAG RÖSTA?

Öppet från 6 september
Vill du rösta före valdagen har vi öppet för förtidsröstning enligt nedan. 
Även du som tillhör en annan församling kan rösta hos oss vid dessa tillfällen. 
Saknar du ditt röstkort kan vi hjälpa dig med ett nytt. Viktigt är att oavsett 
om du röstar på valdagen eller tidigare måste du kunna legitimera dig.

Vill du rösta i kyrkovalet 
men har svårt att ta dig

till våra lokaler?
Kontakta oss på 08-447 11 00

så skickar vi hem allt du
behöver för att brevrösta!

Inget röstkort?
Röstberättigad i kyrkovalet är du 
som är medlem i Svenska kyrkan, 
har fyllt 16 år senast på valdagen 
och är folkbokförd i Sverige den 
1 augusti. Röstlängden fastställ-
des den 13 augusti, så då måste 
du ha varit registrerad medlem.

Senast den 1 september 
ska du som är röstberättigad 
ha fått ditt röstkort. Om du 
förlorat ditt röstkort kan alla 
församlingar hjälpa dig att få 
ett nytt. Du kan också beställa 
ett på www.svenskakyrkan.se/
kyrkovalet/rostkortet

På ditt röstkort står vilka val du 
har rätt att rösta i, din vallokals 
adress och öppettider. Att rösta i 
kyrkovalet går till på ungefär sam-
ma sätt som i de allmänna valen. 
Ta med dig röstkortet. I vallokalen 
finns valsedlar och valkuvert.

Här i Brännkyrka församling är 
våra församlingslokaler också våra 
vallokaler. Vi har öppet hela valda-
gen, från 8.00 till 20.00. Passa på 
att träffa oss som jobbar här och 
se vad som händer i våra kyrkor!

och missa inte medeltids-
dagen i och utanför bränn-
kyrka kyrka!                 Se sid 12

RÖSTA PÅ VALDAGEN

De lokala nominerings-
gruppernas hjärtefråga!

Se sid 10–11
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De lokala nomineringsgruppernas program och kandidater i kyrkovalet 2021

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan 
ska vara en stark röst för det kristna budska-
pet om kärlek och solidaritet, bidra till ökad 
gemenskap mellan människor och reagera mot 
alla former av främlingsfientlighet.

Vi vill verka för att kyrkan möter människor 
där de finns och inte vänta på att folk ska kom-
ma till de aktiviteter som församlingen bjuder 
in till. Vi vill utveckla kontakter och samarbe-
ten med andra aktörer i vår del av Stockholm: 
skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar, biblio-
tek, företag m.m. Vi vill också att kyrkan har 
närvaro och engagemang i alla stadsdelsområ-
den som ingår i Brännkyrka församling. 

Vi vill att kyrkan ska vara ett föredöme som 
arbetsgivare. Alla som jobbar i församlingen 
skall ha en god arbetsmiljö med schyssta an-
ställningsvillkor, en tydlig och ändamålsenlig 
organisation, en hög kompetens som arbets-
givare, samt ett väl utvecklat systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

För oss är det viktigt att 
kyrkan inte gör skillnad på 
människor. Alla ska känna 

sig välkomna i kyrkan, i verksamheterna och i 
kontakt med församlingen, oavsett bakgrund, 
sexuell läggning, etnicitet eller hudfärg. Vi vill 
öka kompetensen kring mångfald och normkri-
tik hos alla som företräder församlingen. 

För oss är diakonin och kyrkans sociala 
arbete mycket viktigt. Kyrkan ska finnas där 
som en medvandrare för alla människor som 
behöver stöd på olika sätt. 

Vi är stolta över församlingens breda verk-
samheter inom musik, barn och ungdom, 
vuxenpedagogik, bibelstudier, pilgrim, sam-
talsgrupper, internationellt engagemang och 
gudstjänster av olika slag. Vi vill bidra till att 
verksamheten bibehålls och utvecklas. 

Församlingens ekonomi ska förvaltas an-
svarsfullt. Vi ska planera på ett långsiktigt 
hållbart sätt, prioritera väl och göra kloka in-
vesteringar. Men för oss socialdemokrater är 
det också viktigt att möjligheten till deltagande 
i församlingens aktiviteter inte hindras av en-
skilda individers ekonomiska förutsättningar. 
All barn- och ungdomsverksamhet ska vara 
avgiftsfri.  
www.sisvenskakyrkan.se

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
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1. Kekke 
Waltersson,
Fruängen, 
enhetschef

5. Eva Louise
Erlandsson
Slorach,
Herrängen, fd. 
banktjänsteman

4. Jan
Westerberg,
Långbro,
pensionär

3. Malin
Hammarström,
Solberga,
ombudsman

2. Mimmi 
Fritjofsson,
Älvsjö,
kundansvarig

10. Iréne 
Lind,
Långsjö,
journalist

9. Eva
Bommelin,
Östberga, 
företagare

8. Henry 
Holmström,
Fruängen, 
pensionär

11. Anders 
Hedin,
Herrängen,
pensionerad
ingenjör

15. Peter 
Bommelin,
Östberga, 
chaufför

14. Monica 
Johansson,
Fruängen, 
pensionär

13. Gustav 
Mannerström,
Fruängen, 
gymnasielärare

12. Kristina 
Öberg,
Östberga,
biträdande
enhetschef

16. Bo
Larsson,
Älvsjö, fd. VD

19. Yvonne 
M W Fromin,
Långbro

6. Amanda 
Valldor,
Östberga,
docent
i sociologi

18. Stefan 
Johansson,
Solberga, 
målare

17. Majvi 
Andersson,
Solberga, 
pensionär20. Andreas 

Lind,
Solberga,
videoproducent

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt 
obunden nomineringsgrupp, en följd av att 
kyrkan skildes från staten år 2000. Engage-
manget för kyrkan är det som avgör i första 
hand, inte någon partibok.

VAD VI VILL ARBETA FÖR I BRÄNNKYRKA

FÖRSAMLING UNDER KOMMANDE MANDATPERIOD:

• Pröva möjligheten att utifrån församling-
ens långsiktiga ekonomiska plan genomföra 
en ansvarsfull sänkning av kyrkoavgiften.
• Ge verksamheten möjlighet till prioriterade 
satsningar för kraftfulla steg ut ur corona-
pandemins svåra situation, för ett målinriktat 
återställande av kyrkolivet.
• Vitalisera församlingens internationella 
samarbete mellan kyrkor och organisationer 
för effektivare katastrofinsatser, utveck-
lings- och påverkansarbete.
• Undersöka församlingens möjligheter till 
ett fördjupat engagemang i äldreomsorgen.
• Utveckla möjligheterna med digitala guds-
tjänster.

VAD VI VILL ARBETA FÖR I STIFTET OCH

KYRKOMÖTET UNDER KOMMANDE MANDATPERIOD:

• Värna församlingarnas oberoende och 
självständighet. Centralisering som ett egen-
värde ska motverkas. Församlingen ska be-
driva en ansvarsfull ekonomisk förvaltning.
• En av församlingens viktigaste uppgifter 
är att genom dop och konfirmation stärka 
kunskapen om vår kristna historia i Sverige 
och kyrkans roll i samhället som den kultur- 
och traditionsbärare kyrkan är.
• Medverkan av volontärer ska öka. En 
omfattande diakoni behövs för att bryta en-
samhet, motverka psykisk ohälsa och vara 
ett stöd för människor vid kriser.
• Bevara och vårda Svenska kyrkans histo-
riska värden och rika kulturarv.
• Upprätthålla kyrkliga traditioner som 
dop, bröllop och begravning i samhället och 
uppmuntra alla, såväl unga som äldre, att ta 
del av det rika utbud av verksamheter som 
erbjuds inom kyrkans församlingar.
• Församlingarna ska ha ett starkt fokus 
på barn och unga samt fortsatta breda sats-
ningar på konserter med musik i olika genrer 
och körsång.
www.borgerligtalternativ.nu

Borgerligt alternativ

KONTAKT  Vill du komma i kontakt med nomineringsgrupperna och deras
kandidater kan du ringa församlingen, 08-447 11 00, så hänvisar vi vidare.

NOMINERINGSGRUPPERNAS PROGRAM

7. Carina 
Forsberg,
Solberga,
undersköterska
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De lokala nomineringsgruppernas program och kandidater i kyrkovalet 2021

1. Robert 
Stahre,
66 år, Ingenjör, 
Herrängen

7. Weronica 
Bergström,
61 år, Barn-
specialist-
undersköter-
ska, Herrängen

5. Pontus 
Kopparberg,
53 år, VD, 
Liseberg

3. Berthold 
Gustavsson,
75 år, Kriminal-
inspektör,
Herrängen

2. Donald 
Molander,
66 år, Konsult, 
Solberga
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Centerpartiet, nomineringsgruppen
för framtidstro, engagemang och
handlingskraft.

Alla människors lika värde och rättighe-
ter, engagemang, mångfald, lokala lösningar 
och hållbarhet är några utgångspunkter och 
kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom 
att delta i kyrkovalet under partinamn blir det 
tydligt att det är Centerpartiets värdegrund 
som vi utgår ifrån jämte kyrkans fyra grund-
pelare – Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, 
Mission.

Vi vill ha en öppen, välkomnande folkkyrka 
som är synlig i samhället där alla oavsett ål-
der och kulturell bakgrund är välkomna och 
väl bemötta. Viktigt att verksamheten utfor-
mas så att människor blir berörda, känner 
tillhörighet och vill stödja församlingen och 
vårt kulturarv Brännkyrka kyrka. Det kan 
till exempel vara inspirerande gudstjänster 
med delaktighet, gemenskap, glädje, sång och 
musik, barn och unga samt samtalsgrupper, 
sopplunch, vandringar, volontärarbete och 
fördjupning i den kristna tron.

NÅGRA AXPLOCK UR VÅRT VALPROGRAM:

Centerpartiet engagerar sig för:
* Träffpunkt i Älvsjö Centrum. 
* Diakonin ska vara de svagas röst i samhället.
* Barn- och ungdomsverksamheten
prioriteras.
* Studieträffar och församlingsläger.
* Kör- och musikverksamheten är viktiga 
inslag och inom församlingen finns omfattan-
de kör- och musikverksamhet som ska ges 
stort utrymme.
* Sjukhuskyrkan/ASIH är en viktig del i 
verksamheten.
* Kyrkan ska på ett tydligt sätt bemöta främ-
lingsfientlighet och annan diskriminering.
* Det ekumeniska samarbetet med Älvsjö-
kyrkan fortsätter.
* Församlingen ska synas och vara aktiv i 
samhället till exempel vid marknader.
* Miljö och klimat. Tack vare förslag från 
Centerpartiet installeras inom kort sol-
paneler och laddstolpar. Fortsatt arbete med 
miljödiplomering av församlingen.
* Park på Sjöängen vid Brännkyrka kyrka.
* Älvsjöskogen.
* Välkomnande ledljusslingor i träden utanför 
Vårfrukyrkan i jul- och adventstid.
* Goda erfarenheter under pandemin bör tas 
till vara och utvecklas.
Din röst är viktig för att ovanstående 
skall kunna genomföras.
www.centerpartiet.se/kyrkovalet-2021 

Centerpartiet

Personröster
I kyrkovalet kan du personrösta på upp till 
tre kandidater genom att kryssa för dessa 
på valsedeln. Kryssen ökar kandidaternas 
möjligheter att få representera 
nomineringsgruppen. Du kan dock inte 
påverka genom att stryka kandidater.

VÅ R A  K A N D I D AT E R

5. Anders 
Falk,
Bank-
tjänsteman

4. Valdemar 
Yliaho,
Butiks-
anställd

3. Erik
Sarfors,
Företags-
ekonom

2. Ing-Mari 
Laingren,
Vårdlärare,
teol. kand

1. Evy
Kjellberg,
Lärare i hem- 
och konsument-
kunskap

4. Monica 
Hansson,
82 år, 
Adjunkt, 
Långbro

14. Charlotte 
Broberg,
53 år, Region-
råd, Herrängen

11. Jessica 
Greus,
42 år,
Löneansvarig,  
Solberga

9. Leif
Zadig, 80 år,
Pensionär, 
Fruängen

6. Olle
Andretzky,
81 år, Jurist, 
Långsjö

8. Susanne 
Jonsson,
72 år, Lärare, 
Långbro

13. Henrik 
Odén,
42 år, Bygg-
nadsingenjör, 
Liseberg

12. Johan 
Nilsson,
42 år, Lokal-
politiker och 
kommun-
fullmäktige, 
Långsjö

10. Ann-
Marie Viberg 
Gustavsson,
72 år,
Skolsköterska, 
Herrängen

FÖRTIDSRÖSTA  Från 6 
september kan du förtids-
rösta, på plats eller via
brev eller bud. Se sid 3!
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NOMINERINGSGRUPPERNAS PROGRAM

De lokala nomineringsgruppernas program och kandidater i kyrkovalet 2021
Frimodig kyrka
Vårt material presenterar oss som det 
verkliga alternativet i kyrkovalet. Detta 
må låta provocerande men vi vet var vi 
står. Vi står för en klassisk kristen tro, så 
som den känns igen i alla tider och över 
hela världen. Jag ska nedan ge en kort 
förklaring till vad vi står för rent konkret. 

Vi vill befria kyrkan från partipoliti-
ken och införa indirekta val som andra 
folkrörelser har. 

Församlingens grundläggande upp-
gift är gudstjänst, undervisning, mission 
och diakoni. Allt detta måste formas uti-
från det faktum att Jesus är Herre. 

• Gudstjänsten är kyrkans kärnverk-
samhet som ger kraft till all annan verk-
samhet. Vi ser fram emot att få nystarta 
denna centrala verksamhet. Genom Ord 
och Sakrament tar vi emot allt det goda 
Gud har för oss. Vårt gensvar är bön, 
lovsång och tacksägelse.
• Undervisningens mål i kyrkan är att 
det som är kyrkans tro även ska bli den 
enskildes personliga tro och att främja 
tillväxt och fördjupning av denna tro. 
• Diakonin är det arbetet där kyrkan 
betjänar dess medlemmar och alla i sam-
hället. Detta ska bedrivas med barmhär-
tighet och vara förankrat i Jesus Kristus. 
• Mission handlar om att sprida det glada 
budskapet som kyrkan be-
sitter om vad Jesus gjort 
och gör. Detta bedrivs 
internationellt men 
även på hemmaplan.

Detta behöver inte 
vara toppstyrt eller 
kräva stora personalstyrkor. Kyrkan 
besitter mycket resurser i form av ide-
ella krafter, satsa på dessa och låt de få 
komma fram och vara med och bidra. 

Nedanstående proklamation fångar 
vårt fokus för allt vi står för:
Jesus Kristus är den världsvida kyrkans 
Herre! Jesus är Svenska kyrkans Her-
re! Jesus är min Herre! Låt Jesus vara i 
centrum!

VÅ R  K A N D I D AT
1. Clas Jönsson,
f 86, socionom, 
arbetsförmedlare
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www.frimodigkyrka.se

Kontakt
Vill du komma i kontakt
med nominerings-
grupperna och deras 
kandidater kan du ringa
församlingen,
tel. 08-447 11 00,
så hänvisar vi vidare.

HUR GICK 
DET I VALET?
När vallokalerna 
stänger räknas 
alla röster och de 
preliminära resultaten 
publiceras på www.
svenskakyrkan.se/
kyrkoval. Då har 
inga personröster 
räknats. Det slutliga 
resultatet publiceras 
senare på samma 
plats när stiften 
har kontrollräknat 
alla röster. I Mitti 
vecka 40 berättar 
vi hur mandaten i 
kyrkofullmäktige här i 
Brännkyrka fördelats. 
Samma information 
kommer också att 
finnas tillgänglig i våra 
lokaler och på vår 
hemsida.

FiSK – gruppen som vill att kyrkan ska vara
Din trygga plats i alla lägen!

Familjen jag vill berätta om är en helt vanlig familj med 
mamma M och pappa P och tre barn på 14, 10 och en liten 
“sladdis” på 2 år. Dagis, skola och jobbet kräver sitt. Det sak-
nas ofta stunder av lugn och ro. Vardagen är fylld till max och 
livet känns ofta rätt jobbigt. Det “knakar” emellanåt i fogarna 
mellan M och P och de önskar att de kunde få det lite lugnare. 

En dag träffade M sin äldre granne i trapphuset. De började 
prata och grannen berättade att kyrkan kan vara en hjälp och 
ett stöd när livet är lite jobbigt. Och dessutom att det finns 
så många trevliga aktiviteter för barn i alla åldrar i kyrkan. 
För barn och ungdomar finns både 
regelbundna träffar med duktiga 
ledare där barnen tillsammans 
med ledarna gör allt från att disku-
tera något aktuellt ämne till att ha olika uteaktiviteter. Själv 
deltog hon både i träffar där man läser en bok och diskuterar 
den, gick på filmvisningar ibland och dessutom åt hon lunch en 
gång i veckan och träffade andra ensamstående. ”Det kyrkan 
gör är fantastiskt helt enkelt! Utan allt den bidrar med skulle 
livet vara rätt tråkigt”, sa hon. ”Och, jag glömde, då och då 
är det konserter i kyrkan – gratis!! Det ger en stund av lugn 
och alla vardagens tankar blåser bort för ett tag. Det behövs 
i vår stressiga värld. Jag kan barnvakta om ni vill gå någon 
gång! Säg bara till!”

Mamma M blev häpen över allt som kyrkan gör och bidrar 
med. Hon berättade för P och de beslutade att ta kontakt 
med församlingen för att få lite hjälp och stöd i sitt liv. Sedan 
berättade de för barnen att det fanns roliga och trevliga fri-
tidsaktiviteter som de kunde delta i och efter lite funderande 
så ville de testa vad det var.

Nu har det gått ett år och livet är lugnare, roligare och mer 
harmoniskt. Barnen har fler kompisar, är mer harmoniska och 
M och P är jätteglada och tacksamma för det stöd som kyrkan 
på olika sätt givit dem. 
Bevara och utveckla kyrkan – nu och i framtiden – FiSK

www.frialiberalerisvenskakyrkan.se

Fria liberaler i Svenska kyrkan 
– FiSK

3. Torbjörn 
Hammar,
Ingenjör

4. Kerstin 
Westman,
Diakon

2. Carl
Tunberg,
VD

1. Inger 
Swahn,
Adjunkt

5. Jan 
Bressler,
Möbel-
snickare
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De lokala nomineringsgruppernas program och kandidater i kyrkovalet 2021

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus 
Kristus och evangeliet om honom.

POSK i Brännkyrka vill att kyrkan skall 
vara fri från partipolitik. Därför är vår 
nomineringsgrupp öppen för alla och 
står på en stabil kristen grund.

Vi vill verka för en församling där 
människor i alla åldrar känner sig väl-
komna. Vi vill möjliggöra goda möten 
mellan människor i vår mångkulturella 
församling. Församlingen ska präglas 
av respekt och generositet i mötet 
människor emellan. Nya idéer och 
förändringar ska grundas i respekt för 
kyrkans traditioner.

Vi vill stärka kyrkan för framtiden 
genom ett utökat ideellt arbete.

POSK i Brännkyrka vill:
• att gudstjänstlivet präglas av Guds 
öppna tilltal och människors delaktighet.
• att det ska finnas gudstjänster som 
möter människor i olika faser i livet.
• att musiken och körerna är en viktig 
del av församlingens och gudstjänstens 
identitet och ska bäras av glädje och 
entusiasm.
• fortsätta att driva meningsfulla verk-
samheter för barn och föräldrar.
• att det alltid ska finnas resurser för våra 
ungdomar, Svenska Kyrkans Unga är en 
viktig växtplats för livet.

• att församlingen erbjuder aktiviteter 
som i olika former möter äldres behov.
• att församlingen ger rum för människ-
ors längtan efter andlig fördjupning och 
slår följe på vägen.

POSK i Brännkyrka vill:
• att den diakonala verksamheten ska 
ha goda ekonomiska resurser för männ-
iskors behov.
• att församlingen har förutsättningar att 
kunna erbjuda god själavård.
• fortsätta att bedriva arbete på ASIH 
(avancerad sjukvård i hemmet) på Lång-
bro sjukhus.

POSK i Brännkyrka vill:
• att all verksamhet ska genomsyras av 
omsorg om Skapelsen genom ett med-
vetet miljö- och klimatarbete.
• att vi kommer ihåg världens behov och 
stödjer goda krafter för fred och rättvisa. 
I det arbetet är Act Svenska kyrkan en 
viktig aktör.
• bedriva en ansvarsfull, långsiktig och 
hållbar ekonomisk förvaltning.
• att församlingen är en attraktiv arbets-
plats, med god arbetsmiljö.
• samverka i ekumenisk och interreli-
giös anda.

POSK – partipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan

VÅ R A  K A N D I D AT E R

9. Annemone 
Kyllengård,
Civilingenjör, 
52 år

5. Hans Åke
Carlson,
Ekonom,
57 år

4. Ulla
Le Vau,
Konsulent, 
62 år

7. Lars
Wadman,
Pensionär,
70 år

6. Julia
Andersson,
Präst,
37 år

3. Peter 
Brandqvist,
Volontär,
67 år

2. Anne 
Magnusson, 
Volonär, Leg. 
Psykoterapeut, 
71 år

1. Staffan 
Törnqvist,
Volontär,
36 år

10. Yvone 
Jürgenson 
Lumila,
Volontär,
83 år

12. Jakob V. Sooaru 
Pettersson,
Med. kand. , 23 år

11. Eva Haag,
Kyrkvärd,
60 år

8. Gunilla 
Lundell,
Volontär,
52 år

MPSK De Gröna är en fristående nomineringsgrupp 
inom Svenska kyrkan. Vi utgår från att Gud skapat 
människorna till aktiva och skapande varelser som vill 
och kan ta ansvar. Som individer och grupp har vi ett 
ansvar som sträcker sig utöver oss själva. Vår ideologi 
vilar på en trefaldig solidaritet:

– Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
– Solidaritet med kommande generationer.
– Solidaritet med alla människor.

I denna helhetssyn spelar den andliga dimensionen en 
viktig roll.

– Vi vill att människor ska mötas i kyrkan över olika 
gränser så att fördomar bryts ner. Kyrkan ska, som sin 
Herre Jesus Kristus, möta och hjälpa samhällets mest 
utsatta.
– Alla bör under någon del av livet ta möjligheten att 
arbeta med ett förtroendeuppdrag. Kyrkovalets röst-
rättsålder på 16 år är glädjande.

Vi Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna har upp-
fattningen att det i huvudsak är samhället som skapar 
handikapp. Det är den otillgänglighet vi skapar som är 
det verkliga hindret för vissa människor och inte enskil-
das funktionsvariationer. Miljöpartisters motstånd mot 
rasism och annat förtryck är väl känt – rätten att söka 
och få asyl är grundläggande. Vi vill motarbeta främ-
lingsfientliga strömningar i samhället genom att visa att 
alla är välkomna och inkluderade i kyrkans arbete. Den 
kristna tron har en självklar plats i samhällsdebatten när 
det gäller rättvise- och jämlikhetsfrågor.

Brännkyrka församlings verksamheter med musik, 
dop, vigslar, barn- och ungdomsgrupper är viktiga mö-
tesplatser och vi vill arbeta för att detta ska få fortsätta 
och utvidgas till fler områden. Vi vill att kyrkan ska synas 
ute i samhället med aktiviteter där många samlas, till 
exempel vid Älvsjö station.

Livet är ett ständigt under. Hopp och möjligheter finns 
i att kärleken till livet är större än likgiltigheten. Vägen 
till framtiden går genom människors hjärtan. Tillsam-
mans och med mod, kraft och vilja skapar vi en framtid 
och ett bra liv för våra barn och barnbarn.
Välkommen att ge oss ditt stöd.  

              www.mpsk.se

Miljöpartister i Svenska 
kyrkan de Gröna – MPSK

1. Kenneth 
Rönnquist,
Byggnads-
ingenjör

2. Torborg 
Klingsell,
Sjuksköterska

VÅ R A  K A N D I D AT E R

www.posk.se/
brannkyrka/

16 ÅR

RÖSTRÄTT FRÅN

 I KYRKOVALET
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En kyrka för Sverige, är vårt 
ledord för vår svenska kyrka som 
är vårt historiska arv byggt på tro 
och tradition i tiden och som sedan 
urminnes tider har gett oss hopp 
och tro och som är en vital del av 
ett tidlöst kulturarv.

Den Svenska kyrkan är ett be-
stående fundament i vårt samhälle 
och en sammanhållande länk i vårt 
gemensamma liv.

Svenska kyrkan skall vara en opo-
litisk aktör för alla och bygga på 
kristendomen och dess budskap, 
en plattform för både ungdomar 
och äldre och en samlingsplats för 
gemenskap och trygghet. Det är 
viktigt för oss Sverigedemokrater 
att vi värnar om vår fina kyrka och 
inte raserar det som generationer 
har byggt upp i vårt land. Kyrkan 
skall få vara kyrka där genuin tro 
och tradition och en bärare av det 
kristna budskapet.

Vi vill inte se en inblandning och 
uppluckring av vår kristna tro med 
andra religioner som inte stödjer 

dom värderingar och värden som 
kristendomen ger oss och vi vill 
att generationer skall kunna känna 
den tryggheten i att veta att den 
Svenska kyrkan alltid finns där för 
oss och är öppen för alla.

Uppväxt i en värmländsk familj 
där mamma var dotter till en kyr-
koherde så har kyrkan alltid varit 
en naturlig del i min familj och mitt 
liv, självklart döpt och konfirmerad 
i Svenska kyrkan känner jag ett 
starkt engagemang och personligt 
ansvar att försöka påverka vår kyr-
ka i rätt riktning.

Traditioner som dop, vigsel, jul-
otta och andra högtider, även att 
samlas när vi tar farväl av en nära 
anhörig, verksamheter som diakoni 
och ungdomsverksamhet, är vikti-
ga uppgifter och traditioner som vi 
måste värna om.

Det är viktigt att alla som kan 
går och röstar i kyrkovalet även i 
år så som traditionen bjuder.
Väl mött i september.

Sverigedemokraterna

VÅ R  K A N D I D AT
1. Roland 
Johansson,
69, Region-
politiker

De lokala nomineringsgruppernas program 
och kandidater i kyrkovalet 2021

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) ställer  upp i kyrkovalet 
2021 för en solidarisk  kyrkopolitik. (ViSK) är en parti-
politiskt obunden grupp på socialistisk grund.

(ViSK) anser att kyrkan ska visa vad det 
kristna kärleks-, rättvise- och solidaritets-
budskapet innebär i  praktiken. 

VISK vill att Svenska kyrkan ska:  
• vara en öppen och inkluderande folkkyrka
i ett mångkulturellt samhälle.
• aktivt ta ställning i samhällsdebatten, mot orättvisor – både 
nära och långt  borta.
• vara en viktig part i skapandet av ett jämlikt och jämställt sam-
hälle där alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sex-
uell läggning, klass och ursprung kan leva ett tryggt och gott liv.
• respektera och vara öppen för samtal mellan människor av 
olika tro och  skapa förutsättningar för goda möten.
• arbeta för minskade sociala, ekonomiska och kulturella klyftor 
i samhället.  
• arbeta för en generös flyktingpolitik och stärkt asylrätt. 
• arbeta för en hållbar utveckling och vara en förebild i miljö-
arbetet. 
• ha höga etiska krav på kapitalförvaltning och inte investera i 
vapen, tobak eller alkohol. 

I Svenska kyrkan i Brännkyrka vill ViSK:
• prioritera barn- och ungdom-
verksamheten.
• satsa mer på diakonin.
• HBTQ-certifiera församlingen
med hjälp av Regnbågsnyckeln.
www.visk.info

Vänstern i Svenska kyrkan
– ViSK

1. Henric 
Axell,
Facklig
ombudsman, 
Solberga

NOMINERINGSGRUPPERNAS PROGRAM

Vad vill DU att Svenska kyrkan ska göra?
Var ska vi lägga kraften? DU kan påverka. Gör DIN röst hörd!

MÅNGA SÄTT ATT RÖSTA
Vill du rösta i kyrko-

valet men har svårt att 
ta dig till våra lokaler?

Kontakta oss på
08-447 11 00 så skickar 

vi hem allt du behöver
för att brevrösta!

www.sd.se/kyrkoval

VÅ R  K A N D I D AT
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Brännkyrka krysset KYRKOVAL 2021 ALLA inskickade rätta nyckelmeningar vinner en pin i form av ett kors. Kryssa lugnt!

Vinn pin! Skicka in meningen i de blå rutorna senast den 20 september 2021. OBS! Du behöver inte skicka 
in hela korsordet, bara nyckelmeningen. Ett tips är att skriva på ett vykort som du kan hämta i någon av våra kyrkor, 
korten är gratis! Kyrkorummen är öppna varje dag mellan 9.00 och 16.00. Skicka in till FRISVAR, Brännkyrka 
församling Svenska kyrkan, 2048 5625, 125 22 Älvsjö.                          Glöm inte att skriva namn och adress! 
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HJÄRTEFRÅGA

ARBETAREPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA

För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyr-
kan fortsätter vara en öppen folkkyrka för alla, inte bara 
den gudstjänstfirande församlingen och de människor som 
söker sig till församlingens aktiviteter. Kyrkan ska vara en 
medvandrare i församlingsbornas liv, erbjuda relevanta 
verksamheter och sprida det glada budskapet om kärlek 
och solidaritet – inte bara med ord, utan också i handling. 

ör den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt
att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att 
kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll 
vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

SVERIGEDEMOKRATERNA
Sverigedemokraterna vill ha en opolitisk kyr-
ka för tro och tradition och bärare av et kristna 
budskapet, vi vill göra allt som är möjligt för 
att öka intresset för vår Svenska kyrka och min 
hjärtefråga är att vi försäkrar oss om att vi får 
behålla vår fina Svenska kyrka som den är idag 
och att alla svenskar får möjlighet att känna 
den trygghet och stöd som kyrkan har gett mig 
genom livet. Kyrkan är en stor och betydelsefull 
kulturbärare, och står för stabilitet och trygghet 
för mig och många människor i vårt land, och så 
vill jag som Sverigedemokrat att det skall förbli.

FRIMODIG KYRKA
Semper reformanda är ett uttryck från re-
formatorerna som betyder ständig refor-
mation. Kyrkan behöver ständigt återvända 
till sitt fokus. Till evangeliet som förkunnar 
försoning med Gud genom Jesus Kristus. 
Kyrkan ska befrias från partipolitik och ha 
detta glada budskap som fokus. Vi vill förnya 
Svenska kyrkan genom att fira gudstjänst, 
satsa på ideella krafter, göra alla folk till lär-
jungar, undvika stordrift av församlingar och 
ge plats åt alla.

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I 
SVENSKA KYRKAN

Att vi ska vara kyrka på en demokratisk grund 
där alla röster blir hörda, precis som vid den 
första pingsten och inte vara styrd av partipo-
litik. Det ideella engagemanget är en nödvän-
dig byggsten för framtiden. Kyrkan ska vara 
ett tryggt rum där vi möter människors andliga 
längtan och ger alla möjlighet att växa. Försam-
lingen ska genomsyras av omsorg om Skapelsen 
genom ett medvetet miljö- och klimatarbete.

FRIA LIBERALER I
SVENSKA KYRKAN

Vår prioritet är att församlingen ska ge me-
ning, hjälp och glädje till Dej i alla lägen. Vår 
diakoni ger stöd i jobbiga situationer så Du 
orkar gå vidare. Ungdomsverksamheten, 
barngrupperna, konfirmationen, lägger en 
grund till trygghet och positivt tänkande. 
Musik och gudstjänster ger oss glädje, har-
moni och lugn. Miljötänk är självklart. 
Vem Du än är - FiSK arbetar för att kyrkan 
finns för Dej.

BORGERLIGT ALTERNATIV 
Svenska kyrkan är en omistlig del av civilsamhället och har 
under livets alla skeden verksamheter från krishantering 
till frivilligt volontärarbete. Hjärtefrågan för Borgerligt 
alternativ är engagemanget för en kyrka på ett sluttande 
plan. Vi ser allvarligt på det minskande medlemstalet och 
färre deltagare i ungdomsgrupperna. Kyrkans verksamhet 
behöver uppvärderas. Vi tar ansvar när de partipolitiska 
grupperingarna saknar svar på kyrkans utmaningar.

F
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CENTERPARTIET
Centerpartiet har många hjärtefrågor: Förutom miljö och klimat 
vill vi fortsätta arbetet för en mötesplats i Älvsjö centrum. 
Beroende på lokal kan du till exempel: 
* ta en kaffe och lyssna på musik/morgonbön på väg till jobbet 
* träffa diakon/präst/volontär 
* delta i andakter/kör/barn-/annan verksamhet 
* köpa litteratur/Fairtrade-produkter
* bara sitta ned och koppla av
Allt för en öppen, hållbar, grön folkkyrka, 
synlig och aktiv i samhället.

Vill du rösta i kyrkovalet 
men har svårt att ta dig 

till våra lokaler?
Kontakta oss på

08-447 11 00 så skickar
vi hem allt du behöver

för att brevrösta!

Är du förstagångsväljare 
och vill veta mera?
Träffa representanter för nominerings-
grupperna! Vi har bjudit in dem till 
Ungdomskvällen i Vårfrukyrkan 
onsdag 8 september. 
TID: Från 16.30 
PLATS: Evasalen (Fruängens kyrkogata 7) 
Ingen anmälan                       vi bjuder på fika

16 ÅR

RÖSTRÄTT FRÅN

 I KYRKOVALET???
T
A

C
H
A
N
S
E
N

A
T
T

P
Å
V
E
R
K
A

MILJÖPARTISTER I
SVENSKA KYRKAN 

Barnen är viktiga i församlingens diakoni, barnverk-
samhet och gudstjänstliv. Jesus betonar i evang-
elierna att barnen ska få komma till honom, och 
tas på allvar i den kristna gemenskapen. Vi vill att 
barnen ska få komma till tals och medverka i guds-
tjänster, i sång och musik, processioner och ta upp 
kollekt. FN:s barnkonvention, som är svensk lag 
sedan 2020, ska vara styrande för hur församlingen 
bemöter och tar emot barnen.

VÄNSTERN I
SVENSKA KYRKAN 

ViSK vill stärka arbetet för HBTQI-personers rätt till 
helt och fullt deltagande i all kyrklig verksamhet. 
För det krävs ett aktivt arbete med normer och 
värderingar. Därför vill vi att alla församlingar ska 
genomgå processmodellen Regnbågsnyckeln för att 
bli HBTQI-certifierade. Brännkyrka församling har 
ännu inte genomfört detta. Det kommer att vara en 
av ViSKs prioriterade frågor att driva i Kyrkofull-
mäktige om vi blir invalda.

Vilken 
väg?

FOTO: CHARLOTTE TÖRNBLOM
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Brännkyrkabladet delas ut till alla hushåll i församlingen, även till dem som undanbett sig reklam. 
Detta för att vi inte ska missa någon som verkligen vill ha tidningen. Den delas  alltså ut även till 
icke-medlemmar. Skulle du vara en av dem som inte är intresserad – bli inte arg på oss för att du 
ändå fått tidningen. Lägg den bara i pappersåtervinningen! Tack för visad förståelse.

Medeltidsdag med extra allt!
KÄNN HISTORIENS VINGSLAG!

Brännkyrka kyrkas äldsta grundstenar är från 1100-talet. Ända sedan dess har människor 
samlats på just denna plats för att fira gudstjänst. På vår historiska mark bjuder vi in till 
ett medeltidsevent på kyrkovaldagen den 19 september. Många inbjudna aktörer kommer 
och bidrar. Välkommen att uppleva en fläkt av medeltiden i en medeltida kyrkas hägn!

MEDELTIDSDAGEN 
19 SEPTEMBER 
ÖPPNAR 10.00 OCH 
AVSLUTAS 17.00  
För detaljerat program 
se brannkyrka.org/
medeltidsdag

Marknad med
inbjudna knallar
Försäljning av smycken, ull-
hantverk, keramik, kanderade 
äpplen, kläder för både små 
och stora, kåd- och tjärsalva, 
träsvärd, honung – med mera.

Trollkarl och 
medeltidslekar
Från utomhusscenen 
visas trollkonster 
och spännande lekar 
flera gånger under 
dagen.

Smed med ässja
Följ med in i en medeltida 
smedja! Här är varmt och 
mycket kul att titta på. 
Här finns även smide till 
försäljning.

Gudstjänst på latin
Klockan elva gör vi en tids-
resa i kyrkan. Med rökelse-
kar och latinska hymner får 
vi en aning om hur den
medeltida mässan firades.

Fäktare,
riddare och
tornerhästar
Rör sig på området 
och visar upp sina 
konster.

Medeltida toner
Harpisten Annika Lykta 
och musikgruppen Själ 
bjuder på musik från 
utomhusscenen flera 
gånger under dagen. 
Klockan 16 ger ensem-
ble Pastime en medel-
tida konsert i kyrkan.

Arkeologiskt föredrag
Arkeologen och historikern 
Lars Andersson berättar om 
Brännkyrka socken. 

Något för magen
Hungrig? Här finns för-
säljning av medeltids-
inspirerade mumsbitar. 

Eventet anordnas smittsäkrat, med  anvisningar för 
att undvika trängsel och uppmaningar att hålla av-
stånd, samt med publikbegränsningar. Vi anpassar 
oss till hur smittläget ser ut vid tillfället, och kan 
därför inte fastslå i detalj idag hur det ser ut då. Vi 
hoppas vi kan hjälpas åt och att alla får en fin dag!!

FOTO: TIUNDALANDS VÄKTARE  

FOTO: PETER FREITAG/PIXABAY

FOTO: ATELJÉ BLÅ KRÅKAN FOTO: PASTIME

FO
TO

: N
A

N
C

Y
 W

O
N

G
/ 

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

    Arn
(JOAKIM NÄTTERQVIST) 
från filmen
”Tempelriddaren” 
dubbar alla barn 
som vill
till riddare! 
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