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Vi är Socialdemokraterna i Nyköpings församling
Den socialdemokratiska nomineringsgruppen i Nyköpings församling består av 

29 personer med olika erfarenheter, åldrar och relationer till kyrkan. Alla med en 

kristen tro och en tro på en demokratisk kyrka. En kyrka som finns till och är öppen 

för dig, närhelst du behöver den i både glädje eller sorg.

Vi socialdemokrater står för jämlikhet, solidaritet och frihet i kyrkan - liksom i övriga 

samhället. Vi vill genom våra förslag stärka Nyköpings församling, som en församling 

där alla är välkomna oavsett vem man är och var man befinner sig på trons väg. 

Några av våra grundläggande tankar handlar om att vi vill ha en demokratisk kyrka 

där alla medlemmar kan vara med och påverka genom val och ges möjlighet till olika 

former av delaktighet i såväl gudtjänstliv som i all annan verksamhet i församlingen. 

Vi vill också stärka det diakonala arbetet i församlingen genom bland annat samarbete 

med andra aktörer, gå före i arbetet med ett klimatneutralt Nyköping samt lyfta fram 

kulturens betydelse för vår kyrka och vårt samhälle genom att utveckla ett rikt musikliv 

och genom att på olika sätt synliggöra våra kulturskatter. 

Läs mer om våra idéer för Nyköpings församling i detta program.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss, se sista sidan. 
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   En nära och öppen folkkyrka
       Vi vill att Nyköpings församling ska vara en församling där portarna står 

       öppna både för den som är ovan kyrkobesökare och den som är van genom att:

• Ta fram strategier för att öka antalet dop med en särskild satsning på                           

dop för alla åldrar. 

• Ta fram strategier för att öka antalet konfirmander.

• Utveckla Prosten Pihls gård till en oas - en plats där man stärks och får möjlighet att 

växa dit man kan söka sig när man har svårt att få vardagspusslet att gå ihop och en 

plats med  möjligheter att utveckla sin tro och/eller stilla nyfikenheten på kristen tro.

• Möjliggöra för fler barn och ungdomar att få ett rikt fritidsliv i verksamheter           

som församlingen är med och stöttar. 

• Stärka det diakonala arbetet bl.a genom samverkan med andra aktörer i Nyköping. 

• Utveckla arbetet med att rekrytera, utbilda och entusiasmera ideella medarbetare.

• Värna och utveckla församlingens internationella arbete.



    En jämlik församling som står för allas lika värde
        Vi vill att Nyköpings församling ska vara en församling där: 

• Mångfald och delaktighet ska prägla såväl gudstjänstliv som all annan                       

verksamhet i församlingen.

• All barn- och ungdomsverksamhet skall vara avgiftsfri och tillgänglig                              

oavsett (funktions) förutsättningar.

• Förtroendevalda och medarbetare utbildas i HBTQ-frågor genom                               

Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka.

      Ett föredöme som arbetsgivare
     Vi vill att Nyköpings församling som arbetsgivare skall vara en arbetsgivare  

        där arbetsmiljön ger förutsättningar för ett friskt arbetsliv genom att: 

• Kompetensutveckling är ett nyckelbegrepp för såväl anställda, förtroende-           

valda som ideella medarbetare.

• Kollektivavtal och sociala krav ska gälla vid upphandling av varor och tjänster.

• Fortsätta prioritera att handla Fairtrade i församlingens olika verksamheter.

• Fler sommarjobb och praktikplatser för unga i kyrkans lokaler.



     Ett levande och tillgängligt kulturliv
       Vi vill lyfta fram kulturens stora betydelse för vår kyrka och 

        vårt samhälle genom att:

• Göra församlingens kulturskatter tillgängliga genom guidade rundvandringar, 

        utställningar och öppna kyrkor.

• Lyfta fram kyrkan som kulturbärare i samarbete med andra aktörer i arbetet 

        med Årets stadskärna 2023.

• Ge fler möjlighet att utveckla sitt musikintresse genom utvecklandet                      

av ett särskilt musikhus.

    En hållbar församling
        Vi vill att Nyköpings församling skall gå före i arbetet med ett klimatneutralt  

        Nyköping genom att: 

• Följa Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

• Fortsätta arbetet med miljödiplomering.

• Öka grön omställning genom energieffektivisering av församlingens lokaler.

• Handla närodlat i så hög grad som möjligt.



Här kan du rösta i kyrkovalet

Förtidsröstning

Förtidsröstning 6-19 september i Nicolai församlingshem. 

Öppet vardagar 10:00-12:00 och 13:00-15:00 samt

kvällsöppet tisdagar 17:00-20:00.

Lördagar 10:00-13:00 samt på valdagen den 19 sep 12:00-20:00

Rösta på valdagen

Vallokaler den 19 september är öppna 12:00-20:00.

Nyköping Arnö: St:a Katarina kyrka 

Nyköping centrum: S:t Nicolai kyrka

Nyköping Oppeby/Harg: Oppebykyrkan

Nyköping Brandkärr: Mariagården

Nyköping centrum Öster: Alla Helgona kyrka

Nyköping Rosenkälla: Franciscuskapellet

Ditt röstkort får du runt den 1 september i din brevlåda. 

På det står adress samt vart du ska rösta om du väljer att göra det på valdagen.



1. Christina Södling, 60 år, administratör

2. Kent Pettersson, 53 år, lärare

3. Louise Ankarfjäll, 72 år, senior

4. Sören Viking, 76 år, f.d arrangör

5. Sussie Ekstrand, 50 år, egenföretagare

6. Lennart Halvarsson, 65 år, präst

7. Maj-Britt Jensen, 69 år, f.d barnskötare

8. Björn Fredlund, 49 år, nämndordförande

9. Marjo Gustafsson, 63 år, nämndordförande

10. Robert Bergkvist, 47 år, kriminalvårdare

11. Lilliann Wirström, 65 år, f.d undersköterska

12. Leif Karlsson, 75 år, f.d sektionschef

13. Ulla Jansson, 70 år, f.d kurator

14. Peter Soilander, 50 år, samhälls- och kulturvetare

15. Sofia Bergkvist, 42 år, administratör

16. Jan Ekström, 70 år, f.d personalchef

17. Gunilla Andersson, 52 år, vårdbiträde

18. Per Ericson, 55 år, säljare

19. Fekade Gebremichael, 60 år, industriarb.

20. Inger Malmqvist, 77 år, senior

21. Noah Gahnertz, 18 år, studerande

22. Elsie-Marie Medström, 77 år, folkbildare

23. Richard Mellberg, 30 år, ombudsman

24. Andreas Ekstrand, 49 år, verksamhetsass.

25. Jonny Fransson, 56 år, ombudsman

26. Håkan Sipos, 63 år, transporttekniker

27. Jacob Sandgren, 47 år, regionråd

28. Karin Jonsson, 63 år, barnskötare

29. Agneta Lindstrand, 68 år, f.d lokalvårdare

Socialdemokratiska kandidater till 
kyrkofullmäktige i Nyköpings församling
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Telefon: 073-071 66 03

E-post: nykoping@socialdemokraterna.se

Hemsida: www.socialdemokraternanykoping.se
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