
KYRKOVALSFAKTA: Den 17 september är det val till Svenska 
kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllda 16 år får rösta. I det 

lokala valet utses kandidater till kyrkofullmäktige i Ekerö pastorat. 
Fullmäktige utser sedan pastoratets kyrkoråd (styrelse).

Ekerö

Lovö

Ekebyhov

Adelsö

Påverka
verksamheten
i Din församling. 
Din röst är viktig

den 17 september.
Rösta på POSK!

POSK På AdELSö-MunSö,
EKERö Och LOVö vill verka för att 
våra församlingar ska präglas av öp-
penhet och engagemang:
c där människor i olika livssituatio-
ner känner sig välkomna
c där det för varje kyrka finns en 
grupp som tar ansvar för den egna 
verksamheten
c där kyrkorna är öppna för enskild 
andakt
c där kyrkan har god beredskap i 
krissituationer
c där barn och unga har en given 
plats
c där ungdomar är välkomna i be-
slutande organ
c där olika traditioner och erfaren-
heter tas tillvara i gudstjänst och 
församlingsliv

c där gudstjänst, dop, konfirmation 
och begravningar är en viktig del av 
församlingslivet
c där vi har ett rikt och varierat 
musikliv
c där vi tar tillvara kompetens och 
engagemang hos ideella, förtroende-
valda och anställda
c där vi möter och tar vara på erfa-
renhet och kompetens hos dem som 
flyttar till  vår kommun
c där vi med omsorg möter männis-
kor i utsatta livssituationer
c där vi möter flyktingar och nyan-
lända med respekt och engagemang
c där kyrkans medel förvaltas med 
ansvar och med tanke även på fram-
tida generationer
c där all verksamhet bedrivs på ett 
etiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt

Vad tycker du är viktigt? hör gärna av dig med dina synpunkter.
POSK:s fullständiga program hittar du på www.posk.se
För mer information kontakta:
Sören Nordström, ordförande POSK Ekerö, k.soren.nordstrom@gmail.com 
Roland Johansson, sekreterare POSK Ekerö, rond@telia.com

Glöm inte bort att rösta den 17 september!

dAniEL LindSTAM
församlingsassistent:
– Mötesplatser och 
miljö. Att sträva 
efter en kyrka som 
erbjuder många olika 
mötesplatser. I mötet 
med andra männis-
kor kan vi utvecklas, 
bekräfta och se oss 
själva. Där naturen 
mår bra, mår också vi bra. Därför 
behöver vi arbeta för att vår kyrka 
förvaltar skapelsen bättre än idag.

inGRid AMnéuS
Ekologisk hudterapeut, kyrkvärd:
– I samhället idag 
behövs verkligen 
möten, platser och 
tillfällen där det finns 
möjlighet att vila sin-
net och tanken, att 
samla kraft, att ställa 
viktiga livsfrågor och 
att diskutera kring 
dem, att reflektera. Alla behöver vi 
ocks å känna att vi är en del av 
ett sammanhang, att vi är sedda och 
bekräftade. 

– I kyrkan finns det så mycket av 
sådana fantastiska möjligheter! Jag 
tycker att vi har en viktig uppgift i 
att visa på detta för fler och göra 
det enkelt att kliva in och delta.

Valinformation från 
POSK i Ekerö pastorat

Munsö



POSK i Ekerö 
pastorat är en 
lokal förening 
inom Partipolitiskt 
obundna i Svenska 
kyrkan. POSK är en 
demokratisk orga-
nisation för grupper 
och enskilda som 
vill ta ansvar som 
förtroendevalda i 
Svenska kyrkan 
utan att binda sig 
till något politiskt 
parti. POSK ställer 
upp till val i försam-
lingar, pastorat, stift 
och i kyrkomötet.

POSK vill att kyr-
kan ska förmedla 
en levande tro på 
Gud, en Gud som 
möter oss män-
niskor med nåd och 
kärlek just där vi 
befinner oss. Så att 
vi kan möta varan-
dra på samma sätt. 
POSK vill arbeta 
för en kyrka där 
människor i alla 
åldrar kan växa 
och utvecklas i sin 
livsuppgift och i sin 
relation till Gud.

För oss inom 
POSK är det 
självklart att de 
förtroendevalda är 
aktivt engagerade 
i församlingens 
liv. Det är gemen-
skapen och det 
lokala förtroendet i 
församlingen som 
avgör vilka som 
företräder POSK.

POSK i Ekerö pastorat ställer upp med 30 kandidater till valet av fullmäktige för pastoratet.
Här möter du några av dem. Samtliga kandidater hittar du på www.posk.se.

SöREn nORdSTRöM
Civilingenjör,
kyrkorådets ordförande:
– Gudstjänster 
där alla känner 
sig välkomna och 
sedda och öppna 
samtalsgrupper är 
givna mötesplatser 
där vi får dela tro 
och liv. Och hitta 
nya vänner.

– Men kyrkan ska 
också finnas och synas i sam-
hället. Viktigt för mig just nu är 
planeringen av den mark våra fö-
reträdare sett till att kyrkan äger. 
Vi behöver boenden för unga 
och boenden för äldre. Boenden 
byggda så att gemenskap och 
omsorg skapas.

AnniKA GuSTAVSSOn 
Egen företagare:
– För mig är det 
viktigt att det vi 
talar om i kyrkan 
blir ett levande 
budskap som alla 
förstår och kan 
relatera till i sin 
egen vardag. Att vi 
använder drama, 
musik och andra 
konstformer för att levandegöra 
texterna. Det är också viktigt att 
bevara våra vackra kyrkobyggna-
der som bär på så mycket histo-
ria.

åKE LiEdbERG
Överingenjör:
– Jag vill sträva ef-
ter en folklig kyrka 
med en tidsenlig 
verksamhet som 
kan förena män-
niskorna i samför-
stånd och omtänk-
samhet gentemot alla; en kyrka 
som också sörjer för en hållbart 
sund miljö för allt levande.

uLLA 
GYLLinGMARK
Volontär i kyrkan:
– För mig är det 
viktigt att det finns 
ett tydligt och 
stabilt samarbete 
mellan förtroen-
devalda, anställd 
personal och frivilliga medarbe-
tare. Nyckelorden för detta är; 
delaktighet, ansvar, gemenskap 
och respekt.

AnnE-MOnicA LARSSOn
Röstpedagog, kyrkvärd:
– Musiken är en 
Guds gåva! Den 
hjälper till att 
bära, utforska och 
fördjupa tron. Att 
i gudstjänsten 
sjunga psalmer och 
lovsånger bidrar till 
ett levande kyrko-
liv. Kyrkan har ett 
rikt musikaliskt arv, en kulturskatt 
som vi i POSK vill förvalta och 
utveckla vidare. Körsången har en 
särskild betydelse, som folkrö-
relse och som uttryck för ideellt 
engagemang.

MåRTEn 
MåRTEnSSOn
Präst, teol dr:
– I kyrkans möte 
med människor ska 
alla uppleva ett äkta 
intresse och enga-
gemang. Det ska 
kännas som en för-
mån att få vara medlem i kyrkan.

niKLAS 
hEGEnbART 
Präst:
– För att vi ska 
kunna ha en bra 
värld att leva i, så 
behöver kyrkan 
vara aktiv och en 
förebild i miljö- och 
klimatfrågor.
– Kyrkan behöver också fortsätta 
sin omtanke om de små och ut-
satta, både på Ekerö och utöver 
vår värld. Jag månar extra om 
dem som tvingas fly på grund av 
krig och klimatförändringar. Kyr-
kan behöver också fortsätta enga-
gera fler volontärer och lägga 
över mer ansvar på dessa.

AnnA ViRdEhEd 
Florist, förälder 
Kyrkans förskola:
– Barnen är kyr-
kans framtid. Där-
för är det viktigt för 
mig hur vi i varda-
gen ska göra det 
naturligt för dem 
att möta den kristna tron. Där är 
kyrkan ”mitt i byn” en stor till-
gång. Både för de vana besökarna 
men kanske främst för de ovana 
med Ekebyhovkyrkans förskola 
och öppna förskolan.

ELin AndERSSOn SjöhOLM 
Studerande, ungdomsledare:
– För mig är det 
viktigt att kyrkan 
har en aktiv roll i 
samhället. Kyrkan 
ska vara en plats 
för alla, vid alla ti-
der i livet. Därför är 
aktiviteter som kan 
engagera personer 
i alla åldrar och 
inte minst ungdomsverksamheten 
något som jag värdesätter högt. 
Det vill jag ska spela en central 
roll hos oss i Ekerö pastorat.

LEnA ThOMS
Präst:
– Jag vill att kyr-
kan ska vara en 
öppen gemenskap. 
En gemenskap 
som visar sig i 
gudstjänstfirandet 
och det efterföl-
jande kyrkkaffet, i det stöd som 
diakonin kan erbjuda och i den 
hjälp man kan behöva när livet 
går sönder.


