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- Jag vill att fler ska få uppleva känslan av en modern 
kyrka som jag upplevde när jag kom till Sverige! 

I samband med höstens kyrkoval så byter 
Socialdemokraterna gruppledare i kyrkopolitiken 
i Sollentuna. Nytt toppnamn är Lilian Lama från 
Häggvik. Hon ersätter Gunnar Lamin som tar 
ett steg tillbaka efter två mandatperioder som 
gruppledare. Vi träffar Lilian en solig 
eftermiddag i början av juli för att samtala kring 
kyrkovalet och hennes förväntningar inför 
framtiden. 

 
Varför har du valt att engagera dig i 
kyrkopolitiken? 
Det var inte självklart från början, men så fick jag 
frågan och tänkte varför inte. Jag är ju född i Bethlehem i 
Palestina som katolik. Den kyrka jag växte upp med 
där var högtravande och jag hade svårt att känna 
samhörighet i den. När jag kom till Sverige i början av 
70-talet så upplevde en helt annan kyrka i svenska 
kyrkan. Det var välkomnande och öppet på ett helt 
annat sätt. Jag valde att vara medlem i svenska kyrkan. 
Jag vill att fler ska få uppleva den känslan av att möta 
en modern kyrka, precis som jag upplevde när jag kom 
till Sverige och vår svenska folkkyrka. 

 
Vilken är den viktigaste frågan inför valet 
den 15 september? 
Om jag ska välja en fråga så väljer jag diakonin. Det är 
kärleksbudskapet i handling. Kyrkan ska vara en 
mötesplats där man tillåts komma med sina behov och 
blir lyssnad på. Människor ska få känna sig delaktiga.  

 
Vad innebär det att det är en öppen 
folkkyrka? 
Folkkyrkan innebär att kyrkan finns där för dig när du 

 
behöver den eller vill besöka den. Det kan handla om 
högtider i livet eller om djupaste sorg. En folkkyrka finns 
där oavsett om man är ”kyrklig” av sig eller inte.  
 
Jag tycker också att det handlar om att hjälpa 
människor till kyrkan och om hur de finner sin egen tro 
och plats. Lär sig omsätta det humanistiska kristna 
budskapet i praktiken. 
 
Har Svenska kyrkan framtidstro i dag? 
Det är svårt att säga. När man går på gudstjänster 
tycker jag det. Där känns det framåt. Det finns andra 
delar där det ser annorlunda ut. Svenska kyrkan har 
inte riktigt hittat sin plats i samhället efter skilsmässan 
från staten och när andra religioner blir större och alltfler 
valt att lämna kyrkan. Det är en riktig 
framtidsutmaning. Inte minst handlar det om att få fler 
medlemmar att engagera sig. Där ett första steg är att gå 
och rösta.  
 
Vilket är det viktigaste argumentet för att 
man ska gå och rösta den 15 september? 
Att man tar ansvar för sitt medlemskap. Går och röstar 
och väljer sina företrädare. Om man inte röstar så 
underlättar man för odemokratiska krafter att få 
inflytande. 
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Den 15 september är det kyrkoval, men du kan rösta redan 
från den 2 september
Valdagen för kyrkovalet är den 15 september, 
men du kan rösta redan från den 2 september då 
förhandsröstningen börjar.  
 
Förhandsröstning kommer i huvudsak att ske i 
församlingens kyrkor, d vs Edsbergskyrkan, 
Kummelbykyrkan och St:Larsgården vid 
Sollentuna kyrka. Huvudlokalen (expeditionen) 
för förhandsröstningen är i församlingshuset vid 
Sollentuna centrum.   
 
Det kommer också att anordnas några särskilda 
förhandsröstningstillfällen på andra platser. Det 
är vid COOP Extra i Rotebro den 6 september 
och vid Stinsen den 7 september. 
 
En ”partiledardebatt” mellan partiernas 
toppkandidater kommer att äga rum i 
Turebergskyrkan den 4 september  
 
Kyrkovalet består av tre val, nämligen val till 
kyrkomöte (motsvarar riksdag), stiftsfullmäktige 
(motsvarar landsting) samt kyrkofullmäktige 
(motsvarar kommun). I samtliga de här tre valen 
kan du kryssa tre kandidater på respektive 
valsedel. 
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”Hänt i församlingen” – notiser från kyrkopolitiken
Under sommaren genomför 
församlingen guidade 
visningar vid två tillfällen i 
Sollentuna kyrka. Det är den 
10 juli och den 21 augusti. 
Klockslaget är kl. 11 vid båda 
tillfällena.  

Kyrkorådet fastställde vid sitt 
juni sammanträde 
kravspecifikationen för en ny 
kyrkoherde. 
Kravspecifikationen har tagits 
fram av rekryteringsgruppen 
och stämts av med anställda 
och fackliga organisationer 
innan beslut. 
 

Med anledning av 
Socialdemokraternas motion 
om att planlägga för en ny 
begravningsplats så beslutade 
kyrkorådet vid sitt 
sammanträde i juni att 
uppdra åt Tekniska nämnden 
att utreda/redovisa beräknad 
tillgång av gravplatser under 
kommande 50 åren i 
Sollentuna församling.
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