Vi vill återupprätta
Tullinge församling

Tullingepartiets valprogram
kyrkovalet 2013

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e
största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010

	
  
	
  

Därför ställer Tullingepartiet upp i kyrkovalet
1) Tullingepartiet vill verka för ett återupprättande av
Tullinge församling!
2) Kyrkan måste komma närmare.
Idag har kyrkan i Tullinge flyttat all verksamhet från Tullinge
Centrum till ombyggda Tullinge gård, vilket bidragit till att
närheten har försvunnit. Vi anser att kyrkan i Tullinge måste
komma fysiskt närmare medlemmarna. Det finns
pensionärer som slutat komma till sammankomster för att
de inte så lätt kan ta sig till Tullinge gård. Även barn- och
ungdomsverksamheten är förlagd till Tullinge gård och
egentligen alltför avlägset för de flesta Tullingebor,
exempelvis för de som bor i Riksten. Riksten måste få
lokaler till kyrkans verksamhet.
3) I takt med minskade resurser måste kyrkan fokusera på
det som är kyrkans unika karaktär.
Detta når man bäst ut med till människor genom fokus på
kärnverksamheten:
- Gudstjänsten som är kyrkans helt unika profil.
- Barn och ungdomsverksamheten (miniorer, öppna
förskolan etc).
- Diakoni (social stödverksamhet mm).
- Musik (körer, konserter i kyrkan mm).
4) Vi har blivit ombedda av egna medlemmar och andra
Tullingebor att ställa upp.

Därför vill Tullingepartiet återupprätta
Tullinge församling
1) Idag tillhör Tullinge Botkyrka församling, som är en av
Sveriges största församlingar. Detta gör den stor och
tungrodd.

2) Aktiva i Tullinge ska kunna fördela resurserna som man
själv vill.
3) Kyrkan är till sin natur både global och lokal och måste
därför kunna möta människor i deras närmiljö. En
församling kan väl förresten inte vara större än att
medlemmarna kan just församlas?
4) Tullinge kyrkas historia förpliktigar till ett lokalt
engagemang. Kyrkobyggnaden bekostades genom en
insamling av Tullingeborna själva och skänktes sedan till
Svenska kyrkan.

Fördelar med Tullinge församling
• Kyrkans arbete kan fokusera på de lokala problemen. I Tullinge
finns sociala problem för en aktiv församling att arbeta med.
• Ökade möjligheter att ta till vara ideellt engagemang och låta detta
påverka beslutsfattandet.
• Ökat samarbete med andra lokala aktörer.
• En närmare kyrka som en naturlig del av lokalsamhället.

Hur Tullingepartiet vill återupprätta Tullinge
församling
Kyrkomötet har antagit en utredning, Strukturutredningen – Närhet och
Samverkan, i vilken föreslås en ny struktur för Svenska kyrkan. I korthet
vill man samla mindre församlingar i större pastorat med en kyrkoherde
och ett valt kyrkofullmäktige. Församlingarna under kommer ledas av
församlingsråd som utses av fullmäktige. Tullingepartiet vill utnyttja den
nya organisationen för att återupprätta Tullinge församling som en del av
Botkyrka pastorat. I Huddinge genomförs nu denna nya struktur och
Huddinge pastorat kommer att börja verka från och med år 2014.

