
Sofia församling

DAGS ATT 
RÖSTA!



Vi socialdemokrater står för en 
öppen och välkomnande kyrka 

Vi socialdemokrater vill gärna fortsätta ta ansvar för 
Sofia församling. Många av våra förtroendevalda är 
engagerade i församlingens liv, både i gudstjänster, dia-
konalt, i musiken, barnverksamheten och genom annat 
ideellt arbete.

Många är väl förtrogna med arbetet i kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige, och vi har ett gott samarbete med 
medarbetare och ideella. Vi har några nytillkomna på 
vår lista som också vill se till att diskussion om och 
intresse för viktiga livsfrågor fortsätter och kan utveckla 
nya perspektiv.

I församlingen ska det finnas plats för religiösa, 
andliga sökare och intresserade människor. Vi vill vara 
en betydelsefull aktör för alla som bor och vistas i Sofia. 
Vi engagerar oss för nyanlända grannar, och hälsar 
därför särskilt ett välkommen till var och en som flyttar 
in i Sofia församling.

Vi vill arbeta vidare med att kommunicera 
församlingens aktiviteter genom olika kanaler. Det 
händer mycket i Sofia som vi vill berätta om!

Vi har länge varit måna om att mycket och olika 
sorters musik ska finnas i vår kyrka, och att många 
konserter ska vara utan entréavgift. Man ska alltid 
kunna få sjunga i kör både som van och ovan, och det 
ska inte kosta något.



Mycket stolta är vi också över att ha genomfört 
kostnadsfri konfirmation! Det vill vi fortsätta med 
liksom vår kostnadsfria barn- och ungdomsverksamhet.

Vi är stolta över verksamheten för daglediga. Den ger 
möjlighet att bryta isolering och ensamhet. Och våra 
tillfällen att mötas upphör inte under sommaren! När 
allt annat stänger ner, ger vi sommaren innehåll för den 
som vill och behöver.

Det är viktigt för oss att arbetsmiljön är god, och att 
det finns möjlighet för medarbetarna att växa i jobbet.

Vår uppfattning är att solidaritet är viktigt. Den kan 
ta sig uttryck i diakoni och internationellt arbete, men 
även som miljöarbete och krav på justa levandsvillkor 
för de som producerar det vi köper.

Vi gör inte skillnad på människor men vi kan 
göra skillnad.

I år är det val till kyrkans tre parlament den 
17:e september. Då får du och alla andra som 
är medlemmar och är över 16 år gå och rösta.  
Din röst gör skillnad! 



1. Gun Andersson  Färgargårdstorget
2. Jan Forsell  Malmgårdsvägen
3. Malin Strindberg  Lugnets Allé
4. Robert Engstedt  Jan Inghes Torg
5. Agneta Backe-Sabel  Tullgårdsgatan
6. Alexander Bergfriedt  Jan Inghes Torg
7. May-Britt Carlsson  Ploggatan
8. Karl-Gustav Sabel  Tullgårdsgatan
9. Anette Karlsson  Bondegatan
10. Gert Abelt  Ringvägen
11. Lena Dahlström  Lugnets Allé
12. Kjell-Anders Hietala  Färgar- 
gårdstorget
13. Anne Sellin  Färgargårdstorget

14. Rickard Levin  Östgötagatan
15. Nina Ulvelius  Bondegatan
16. Katarina Enegren  Korphopps- 
gatan
17. Stig Hansson  Borgmästargatan
18. Sune Rosdahl  Tengdahlsgatan
19. Solveig Hietala  Färgargårdstorget
20. Rune Forslund  Vintertullstorget
21. Inga-Lill Bylund  Kocksgatan
22. Siv Hamring  Bohusgatan
23. Maria Engstedt  Jan Inghes Torg
24. Gunnel Landberg  Tullgårdsgatan
25. Stig Milander  Tullgårdsgatan
26. Anita Johansson  Färgargårdstorget

VÅRA KANDIDATER

Stöd den öppna demokratiska 
folkkyrkan.
Rösta (S) 17 september!

www.socialdemokraternaistockholm.se
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Kyrkovalet hålls den 17 september 2017. Alla som tillhör Svenska kyrkan (registrerad 
senast 18 augusti) och som fyllt 16 år får rösta. Alla röstberättigade får ett  
röstkort omkring 30 augusti. På röstkortet finns uppgift om vilken vallokal du ska 
rösta i och vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i inom ditt valområde. 


