
Lokalprogram version170328        1 
  

Torslanda – Björlanda församling 

 

 

Vår vision: 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision  

att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv 

och som talar tydligt om Jesus Kristus. 

Vår församling Torslanda – Björlanda: 

Vår församling omfattar tre distrikt:  

Amhult, Björlanda och Torslanda med tre kyrkor och två församlingshem. 

Kyrkovalet den 17 september 2017 gäller kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling, 

stiftsfullmäktige i Göteborgs stift och kyrkomötet på riksplan. 

 

POSK – en kraft att räkna med: 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som 

förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK finns över 

hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. Vi är näst största grupp i kyrkomötet, och den 

största obundna gruppen. POSK finns i vår församling och har funnits här länge. 

POSK välkomnar de som vill ställa upp som förtroendevalda på en partipolitiskt oberoende grund att 

komma med i vårt arbete. Genom att arbeta med POSK bidrar man till fler oberoende representanter 

på lokal-, stifts- och riksnivå.  

Det är dags att bryta den partipolitiska dominansen i kyrkan! 

POSK-programmet: 

Denna folder innehåller ett kortprogram för POSK i Björlanda och Torslanda församling, med delar 

av riksorganisationens program inför valet 2017. Det kompletta riksprogrammet finns på vår 

webbplats, www.posk.se/vi-vill/kortprogram/. Du hittar säkert mycket i detta som tilltalar dig!  

Läs mer på: www.posk.se posk.se/blogg 

Konakta POSK: info@posk.se  Informatörer: 070-4710740,   070-4000654  

 

Kontaktpersoner i Torslanda – Björlanda: 
Gunilla Eriksson, tel 0737-785718, gunillaambros@hotmail.com 

Håkan Magnusson, tel 0704-597031, hakan.magnusson.lilleby@gmail.com 

       torslanda-bjorlanda@posk.se 

Läs mer på www.posk.se/gbg-torslanda-bjorlanda/ 

 

Kyrkovalsinformation:  

• https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval  

• internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval 
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POSK – ett gott val  

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har 

idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och 

präglas av respekt. 

Våga vara kyrka  

Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. 

POSK vill verka för att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund. Detta är 

kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse. I en levande församling tar sig tron uttryck i 

kärlek och praktisk diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för såväl utvecklingsarbete 

och katastrofbistånd som för den hotade skapelsen.  

POSK i Torslanda - Björlanda församling vill: 

 arbeta för att sökande församlingsmedlemmar skall möta Herren, Jesus och Den Helige 

Ande. 

 ha gudstjänster som berör, med personliga upplevelser och med frivilliga medarbetare i 

Björlanda kyrka, i Torslanda kyrka och kyrkan i Amhult. Gudstjänstlivet skall utvecklas 

och fördjupas. 

 ha ett aktivt ungdomsarbete och konfirmation Ungdomarna är mycket viktiga för kyrkans 

framtid.  

 bjuda in unga och gamla till de olika musikgrupperna och konserterna. Stimulera till eget 

musikdeltagande i församlingen.  

 att kyrkan verkar i människors vardagsliv där frivilliga i alla åldrar aktivt kan medverka 

och odla nära, bestående relationer med varandra och med vår personal. En 

brödragemenskap för vår tid. 

 ha ett internationellt engagemang i de lokala verksamheterna. 

 verka för att migranter och flyktingar kan finna en hemvist här. 

 att kyrkan skall finnas tillgänglig för alla skeden i livet. 

 ha en låg tröskel.  

 erbjuda utbildning till dem som är aktiva i församlingen och vill anta utmaningen.  

 stödja ett aktivt miljöarbete och verka för miljöcertifiering.  

 verka för fortsatta anslag till diakonala organisationer i Göteborg, såsom Stadsmissionen, 

Kyrkans Jourtjänst och Kyrkans Familjerådgivning. 

 att rekrytering av anställda skall vara inriktad på ledarpersoner med långsiktiga relationer 

och gudstjänstens utvecklande. 
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Mångfald och respekt  
De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom. POSK 

har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald 

och präglas av respekt. För POSK är det självklart att alla, , ska mötas med respekt och välkomnas i 

Svenska kyrkan.  

POSK i Torslanda - Björlanda församling anser att: 

 präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan. 

Det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan personer av samma kön ska stå fast i 

sin helhet. 

 äktenskapssynen inte ska ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska 

kyrkan. 

 traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 

ska kunna utövas och utvecklas. 

 mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan ska präglas av respekt för 

varandra och varandras olika åsikter. 

 mångfald berikar. 

Musik och kultur  

Kulturens olika uttryck är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt 

liv. Människor uttrycker tro på olika sätt och det behövs utrymme för att tolka tro i samtida kulturliv.  

POSK i Torslanda - Björlanda församling vill: 

 stärka församlingarnas kyrkomusikaliska verksamhet.  

 att musiken ska vara en ingång, glädjeämne, gemenskap och ett ideellt engagemang. 

 värna det viktiga kulturarv som utgörs av kyrkor och kyrkogårdar. 

 hålla kyrkor öppna för besökare, pilgrimer och turister. 

 öka församlingarnas samverkan med det lokala kulturlivet.  

Ge och ta ansvar  

En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokratin har sin grund i vår tro på 

att Gud kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan. 

Vi vill uppmuntra och stimulera att kyrkomedlemmar stiger fram och ta ansvar. 

Kompetens, engagemang och ansvarstagande är avgörande egenskaper. De unga har en särskild 

betydelse.  

POSK i Torslanda - Björlanda församling vill: 

 att ideella medarbetare uppmuntras, utbildas, och ges ansvar i församlingarna. 

 göra kyrkan till en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta människor. 

 ge unga konfirmandledare möjlighet till fördjupande utbildning.  

 tydliggöra distriktsrådets roll och ansvar.  

 Verka för ett klokt hushållande med kyrkans tillgångar 
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Kyrkovalet i sin helhet:  Tre nivåer – Tre valsedlar  

Den 17 september 2017 är det 

kyrkoval. Genom valet har alla som 

tillhör Svenska kyrkan möjlighet att 

vara med och forma framtidens 

kyrka. Det är medlemmarna som 

väljer ledamöter till de styrande 

organen: 

 

 

 

 

 

 

Kyrkovalet i 

Torslanda – Björlanda 

församling kommer 

att ske i de tre 

valdistrikt som finns 

på kartan här bredvid. 

Förtidsröstning kan 

ske från två veckor 

före fram till och med 

på valdagen på 

pastorsexpeditionen. 

Nationell nivå:  Kyrkomötet 

Regional nivå:  Göteborgs Stiftsfullmäktige 

Lokal nivå:    Fullmäktige i Torslanda-Björlanda församling 


