
 

 

En nära och öppen kyrka i Täby  

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. 

Som den folkrörelse vi är har Centerpartiet alltid varit starkt engagerade i såväl kyrka som samhälle. 

Vårt stora engagemang grundar sig den demokratiska kyrkan, öppen och närvarande med lokala 

församlingar som förutom de grundläggande kyrkliga uppgifterna vill bevara och utveckla det 

kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar och i musik och kyrkokonst. 

Kyrkans företrädare är närvarande i livets alla skiften och i vardagen speciellt när människor drabbas 

av kris, sorg och katastrof. Kyrkan ger stöd och förmedlar framtidstro. 

Svenska kyrkan finns till för alla men kanske särskilt för de utsatta, ensamma eller de på flykt. Kyrkan 

ska bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter.  

Människors olikhet är en rikedom. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen 

framtid, oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund. Kyrkan 

inbjuder till delaktighet i dop, konfirmation gudstjänst, studiegrupper   

Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang. Beslut ska fattas så nära människor som 

möjligt. Förändringar inom församlingen ska växa underifrån. Kyrkan är en plats där vi stimulerar 

varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala 

engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 

sätt. 

Vi har en tydlig övergripande målsättning: Församlingen ska komma närmare medlemmarna vilket 

innebär att de fem kyrkorna ska få mer eget ansvar. Det är i den lokala kyrkan du som medlem deltar 

i församlingslivets alla delar, från gudstjänst och undervisning till någon av alla de sociala aktiviteter 

som erbjuds. 

Täby församling har en bred verksamhet med kunniga och engagerade anställda och ideella krafter 

som deltar och leder alltifrån körsång, barnverksamhet, språkcafé, second-hand till en av landets 

främsta konfirmandutbildningar mätt i antal deltagare.  Ungdomsverksamheten och särskilt 

konfirmandverksamheten är oerhört angelägen att värna och utveckla. Församlingens egen kursgård 

Karlberg ska vara den naturliga platsen för den verksamheten. Att undvika externt förlagda 

utbildningsplatser skulle bidra positivt till församlingens ekonomi.  

Att bygga vidare på allt det som redan idag sker, med utgångspunkt från den lokala kyrkan, är vår 

vision. Vi tror att beslut blir bättre när makten byggs underifrån. Församlingsbor lokalt väcker egna 

och närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans.  

Sveriges församlingar står alla inför stora ekonomiska utmaningar. Lokaler och en omfattning på 

verksamheten i relation till fallande medlemstal är en utmaning som måste tas på allvar. Även i Täby 

församling är utmaningarna betydande. Församlingen arbetar redan idag för att hantera 

morgondagens ekonomi. Centerpartiet i Täby församling prioriterar en oförändrad kyrkoavgift. 

Ekonomiska utmaningar ska hanteras genom att anpassa verksamheten. Ett viktigt delmål på vägen 

mot en långsiktigt hållbar ekonomi är att aktivt arbeta för fler medlemmar genom tydliga mål. 

Kyrkliga centerpartister vill att Täby församling ska: 

 Möjliggöra fler församlingsaktiviteter runtom i kommunen, exempelvis i andra 

samlingslokaler än församlingens egna.  

 Utveckla ungdomsverksamheten för att än mer än idag bli en samlingsplats. 



 

 

 Arbeta för att kursgården Karlberg ska vara en levande plats året om, inte bara begränsad till 

sommarhalvåret.  

 Se till behoven i de fem kyrkorna i högre utsträckning än idag. Bland annat bör varje kyrka i 

församlingen ha en egen budget.   

 Ha ett miljösmart tänk. Alltifrån större satsningar såsom investeringar i solceller till det mer 

vardagliga såsom inköp av olika material, mathantering, markanvändning och skötsel av 

byggnader.  

 Ha en oförändrad kyrkoavgift  

 Aktivt arbeta för fler medlemmar i församlingen, exempelvis genom information till 

nyinflyttade.  

 Värna och utveckla det ideella engagemanget för ökad delaktighet, både i gudstjänstliv och i 

annan församlingsverksamhet. 

 Arbeta med utgångspunkt i att församlingen kan och bör driva sociala verksamheter och ska 

ha en tydlig roll i den lokala utvecklingen. Fadderverksamhet liksom andra former av 

integrationsfrämjande aktiviteter är exempel på viktiga insatser som kan göras. 

 Starta äldregrupper, med fokus på verksamhet i de fem kyrkorna.  

 Ha oförändrat antal gudstjänster men gärna på olika tider både på söndagen och under 

veckan. 

 Arbeta för att konfirmandverksamheten ska koncentreras till församlingens egen kursgård 

Karlberg.  

 Bevara och utveckla det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar och i 

musik och kyrkokonst.  

 Arbeta efter en ordning där Kyrkorådet är med och fattar beslut om tillsättningar av chefer i 

församlingen. 

 Fortsatt satsa på diakoniverksamheten. Under den pågående pandemin har det blivit än 

tydligare att församlingen behöver finnas för de mest utsatta.  


