
Valextra
INFORMATION FRÅN POSK I KARLSTAD OM KYRKOVALET 17 SEPTEMBER

Det är val i höst! 
Gå och rösta den 17:e september! 
Rösta för att visa att du värnar om Svenska kyrkan och dess 
utveckling och framtid! 

Rösta för att påverka hur Svenska kyrkan ska ta tillvara sitt 
budskap om evangelium, förvalta sitt kulturarv och bevara 
och utveckla sina goda traditioner.

Rösta för att du som individ och medlem i kyrkan kan vara 
med och påverka hur Svenska kyrkan ska stärka sin verk-
samhet och identitet och utveckla sin roll i ett demokratiskt 
samhälle!   

POSK vill ha en fri kyrka – på riktigt!
POSK vill ha en kyrka som finns där för dig!
POSK ser mångfald som en möjlighet!

POSK vill att Svenska kyrkan ska:
• erbjuda närvaro, gemenskap och växt
• förmedla befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva 

i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en tydlig röst i samhället och visa på 

ett liv i rättvisa och frihet
• ha en organisation och struktur som främjar 

kyrkans uppdrag
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog 

mellan människor av olika tro

Därför är POSK är ett gott val!

Rösta på POSK! 

Gunilla Bernholm, Ulf Sandén, Elenor Kemnäs, Christina Kjellberg, Lennart Persson, Boel Elow Henckel, Niklas Grahn, 
Berit Nyqvist Cech, Fredrik Haeffner, Monica Kull, Fred-Inge Johansson, Katarina Claesson, Lars Karlsson och Bengt Kihlström.



POSK – Partipolitiskt 
obundna i Svenska kyrkan 
POSK – Partipolitiskt obund-
na i Svenska kyrkan - är en 
nomineringsgrupp som ställer 
upp i val till kyrkliga förtro-
endeuppdrag. POSK finns till 
för dem som är engagerade i 
Svenska kyrkan och vill vara 
med och påverka och ta ansvar 
i kyrkan utan vara bunden till 
något politiskt parti. Rekryte-
ringsbasen för POSK är för-
samlingsgemenskapen kring 
våra kyrkor. POSK är organi-
serat genom stiftsföreningar. 
Sådana finns i alla de 13 stif-
ten. 

POSK har som vision att 
Svenska kyrkan ska vara en ge-
menskap som speglar Guds vil-
ja i gudstjänst och liv och som 
talar tydligt om Jesus Kristus. 

Andra viktiga frågor som POSK 
arbetar med är avpartipolitise-
ringen av Svenska kyrkan och 
att minska kostnaderna för 
Svenska kyrkans stora organi-

sation. Inom gruppen råder 
frihet för de enskilda förtro-
endevalda att rösta efter egen 
övertygelse, efter att detta är 
förankrat i den egna gruppen.

”Jag vill arbeta för en öp-
pen kyrka som med stark 
identitet och integritet står 
för sin tro och sitt budskap 
och som deltar i samhälls-

utvecklingen genom att 
visa på ett liv i rättvisa 

och frihet ”

Boel Elow Henckel

”POSK – En fri röst 
i en fri kyrka.”

Bengt Kihlström

”Barnen och ungdomarna 
är kyrkans och samhällets 

framtid! Därför vill jag 
satsa på barn- och 

ungdomsverksamheten.”

Christina Kjellberg

”Frågor och problem som 
berör kyrkan skall stå i 
centrum och vara skild 

från rikspolitiken.”

Lennart Persson

”Diakoni är en av är 
församlingens grundläg-
gande uppgifter och den 
knyter samman kyrkan 

och människan i samhäl-
let. Jag vill verka för att 

utveckla och ge stöd till det 
diakonala arbetet.”

Elenor Kemnäs

”Jag vill arbeta för ett 
rikt gudstjänst- och 

församlingsliv, både på 
landsbygd och i stad  

samt värna kyrkans alla 
kulturbyggnader.”

Fred-Inge Johansson

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte.”  
Mark 10:14

Jag vill en kyrka som möter barns och ungas perspektiv och 
frågor. De ungas rätt till andlig utveckling. Jag brinner för 

konfirmander och de viktiga unga ledarna. Att de får 
utvecklas och utbildas. Jag vill en kyrka som finns där 

människorna finns.

Katarina Claesson

POSK behövs för framtiden! 

Rösta på POSK!

www.posk.se/karlstadsstift

”Jag vill arbeta för en 
öppen, välkomnande 
och tillåtande kyrka 
för alla människor, 

oberoende av ålder, kön, 
sexuell läggning eller 

bakgrund. Alla människor 
har lika värde och ska 

mötas med respekt.”
Monica Kull

”Som psykolog och specialist i Arbetslivets psykologi, med erfarenhet av 
arbetsmiljön i kyrkan, är mitt engagemang just detta; ledarskap, rekrytering, 
arbetsrelaterad ohälsa. Oförmåga att hantera en arbetsmiljö med konflikter, 

stress, bristande ledarskap och därtill felrekryteringar;  skadar kyrkans 
trovärdighet och drabbar kärnverksamheten. Kvalitet, kunnande och 

kompetens är viktiga egenskaper, på alla nivåer, för att skapa ett tillitsfullt 
arbetsklimat.”

Margareta Lindblom

POSK i Karlstads stift vill under mandatperioden 
2018-2022 arbeta för en kyrka som:

• är öppen och välkomnande
• utgår från gudstjänsten som centrum i församlingarnas liv
• prioriterar arbetet bland barn och unga
• tar ett stort socialt ansvar för utsatta människor
• verkar i hela Karlstads stift, såväl i glesbygd som tätort
• värnar om att de små församlingarnas röster hörs
• värnar demokratin i kyrkan, bryter partipolitiseringen 

och inför ett enklare valsystem
• intensifierar arbetet med att bidra till ett hållbart 

och klimatsmart samhälle
• stärker engagemanget kring det internationella arbetet
• fortsätter att vara en stor aktör i kultur- och musikliv.

1. Niklas Grahn, Karlstad

2. Stig Axelsson, Kristinehamn

3. Eva Forsell, Arvika

4. Boel Elow Henckel, Karlstad

5. Kjell Åke Holdar, Arvika

6. Meta Flodén, Arvika

7. Fredrik Haeffner, Alster

8. Berit Nyqvist Cech, Väse

9. Lars Karlsson, Karlstad

10. Gun Piscator, Arvika

11. Bengt Kihlström, Karlstad

12. Margit Vestlund, Arvika

13. Fred-Inge Johansson, Väse

14. Johnny Blomquist, Brunskog

15. Jan-Åke Hager, Skoghall

16. Hans Palm, Karlstad

VAL TILL KYRKOMÖTET
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”POSK – En fri röst 
i en fri kyrka.”

Bengt Kihlström

Jag heter Bengt Kihlström, är ordförande i POSK Karlstad 
och blev medlem 2005.
För mig var och är det självklart att de politiska processerna 
i kyrkan skall stå fria från den traditionella partipolitiken. I 
POSK kan människor med skilda samhällspolitiska åsikter 
mötas i ett gemensamt arbete för Svenska Kyrkans väl.
Det är för mig också självklart att föra en kyrkopolitik fri från 
främlingsfientlighet och annan särbehandling. POSK står för 
respekt och förståelse mellan alla människor oavsett etniskt 
ursprung, ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder m.m.  
Vi ser mångfald som en tillgång för kyrkans verksamhet och 
för samhället i övrigt.
POSK i Karlstad arbetar aktivt för att modernisera och 
utveckla Karlstads Pastorat såväl organisatoriskt som 
pastoralt. Att verka för en ansvarsfull ekonomisk styrning är 
en självklarhet för oss.
Ett pastorat som står på en stadig ekonomisk grund är en 
förutsättning för att kunna bedriva en pastoral verksamhet 
på hög nivå, en hållbar utveckling och ett rikt församlingsliv.
Vill du bidra till utvecklingen av Karlstads Pastorat genom 
att hjälpa en stark organisation att bli ännu starkare 
- rösta på POSK den 17 september.

”För en fri och oberoende 
kyrka, inte en styrd av 

partipolitik eller sekulära 
ideologier.”

Lars Karlsson

”Jag vill se en kyrka där 
barn, ungdomar och 

vuxna kan umgås och att 
verksamheten innehåller 

både kyrklig tradition och 
nytänkande. Landsort-

skyrkorna är en viktig del 
i det kyrkliga arbetet.”

Gunilla Bernholm

”Jag vill ha en öppen, 
tillåtande och 

ekumenisk kyrka!”

Ulf Sandén

”Jag vill att kyrkan ska 
finnas mitt i livet, nära 

människor och nära Gud.”

Niklas Grahn

”Jag värnar Svenska 
kyrkans kristna budskap 
och vill verka för att detta 
förs vidare genom kyrkans 
olika verksamheter såväl 
på landsbygd som i stad.”

Berit Nyqvist Cech

Gudstjänst och församlingsliv 
• Utveckla gudstjänster som svarar 

mot människors behov genom he-
la livet och dess olika skeden.

• Utveckla och använda olika ut-
tryckssätt för bön och gudstjänst; 
ord, musik, dans och andra kultu-
rella och konstnärliga uttryck.

• Gudstjänstfirare från andra länder 
skall känna sig välkomna och del-
aktiga i kyrkan och församlingsli-
vet.

• Uppmuntra och stödja frivilligas 
ansvarstagande i gudstjänsten och 
församlingslivet

• Ta till vara, utveckla och stärka 
diakonala insatser för att möta att 
möta människor i utsatta livssitu-
ationer där nöden är skiftande och 
behoven är stora. Detta ska och 
kan inte mötas endast av försam-
lingens anställda. Här finns stort 
utrymme för ideellt engagemang.

• Betona ett levande församlingsliv 
för alla åldrar med mångfald och 
gemenskap även utanför guds-
tjänsterna. 

• Satsa på kompetensutveckling för 
de anställda och frivilliga medarbe-
tarna så att församlingens grund-
läggande uppgift; att fira guds-
tjänst, bedriva undervisning, utöva 
diakoni och mission, utvecklas

Barn och unga
• Fortsätta att stödja satsningarna 

på barn och ungdom så som för-
skolan Änglagården i Råtorpskyr-
kan och Ungdomsbussen.

• Fortsätta satsningen med kyrkans 
barn- och familjearbete genom 
söndagsskola, öppen förskola, ba-
bysång, musiklek m.m.

• Satsa på fortsatt utveckling och 
utbildning av unga ledare och ge 
dem ett större inflytande i kyrkan.

• Erbjuda olika varierade former, 
tider och profiler för konfirmand-
utbildning så att både pojkar och 
flickor attraheras av konfirmation

Globalt arbete
• Pastoratet ska stärka opinionsbild-

ning för internationellt bistånd.
• Församlingarna lär av och stöder 

internationella kontakter.
• Pastoratet inspirerar till ett aktivt 

miljöarbete och stöder rättvis han-
del -  Fairtrade certifiering.

Kyrka överallt och för alla
• Betona att demokrati är en del av 

Svenska kyrkans identitet och vik-
ten av att kyrkan är ett tydligt före-
döme när det gäller att respektera 
individen och glädjas åt mångfal-
den.

• Vi vill ha en kyrka som är till-
gänglig och välkomnande för 
människor med olika funktions-
hinder.

• Bättre samordning inom kyrkan 
för att få livskraftig verksamhet 

med mångfald och valmöjligheter.
• Vi vill ge små kyrkor och försam-

lingar möjlighet att överleva ge-
nom samarbete och god organisa-
tion

• Värna det viktiga kulturarv som 
utgörs av kyrkor och kyrkogårdar 
och att kyrkor hålls öppna med 
hög tillgänglighet så att människ-
orna kan besöka dem för bön och 
andakt eller av kulturintresse.

Det är väsentligt att pastoratet har 
en stabil ekonomi och god och rätt 
kompetens för att förvalta och ut-
veckla kyrkans egendom i enlighet 
med kyrkans grundläggande värde-
ringar. POSK vill att kyrkan i Karl-
stads ska fortsätta att utveckla för-
samlingarnas gudstjänst- och för-
samlingsliv och ta ansvar för dessas 
förvaltning, ekonomi, miljö och de-
mokratiska utveckling.

I KARLSTADwww.posk.se/karlstad

1. Bengt Kihlström, Karlstad
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3. Gunilla Bernholm, Molkom
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VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Karlstads pastorat9

POSK behövs för framtiden! 

Rösta på POSK!
”Jag tycker att 

kyrkan skall vara 
en medmänsklig och 
omhändertagande 

organisation.”

Roland Lundgren

”Jag vill verka för 
en öppen och vid 
kyrka med bred 

verksamhet där både 
unga och gamla 

känner sig hemma.”

Per-Åke Müntzing

”En ekumenisk kyrka 
för hela livet, fri från 

partipolitik. POSK’s re-
presentanter tänker själva 
för kyrkans bästa. Stärka 

medlemmarnas inflytande 
i församlingens arbete och 
utveckla verksamheten för 

människor i nöd.”

Fredrik Haeffner



Det här väljer du till 
i kyrkovalet
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 
Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
- Vita valsedel. Du väljer till kyrkofull-
mäktige i Karlstads pastorat som har 45 
ledamöter. Kyrkofullmäktige bestämmer 
ramarna för den verksamhet som finns 
nära dig. Till exempel vilken verksamhet 
för barn och unga som ska finnas i för-
samlingen, eller hur kör- och konsert-
verksamheten ska se ut. 
Val till stiftet, regionalt
- Rosa valsedlel. Svenska kyrkan är inde-
lad i 13 stift. Du bor i Karlstads stift Stifts-
fullmäktige är stiftets högsta beslutan-
de organ och har 65 ledamöter. Stiftens 
främsta uppgift är att stödja och ha tillsyn 
över församlingarna i deras verksamhet 
och förvaltning genom expertis inom fle-
ra områden. 
Val till kyrkomötet, nationellt
– Gul valsedel. Kyrkomötet är Svenska 
kyrkan högsta beslutande organ med 251 
ledamöter. Det beslutar om kyrkans ge-
mensamma och övergripande frågor. Kyr-
komötet behandlar också frågor om hur 
kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och 
vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
För att ha rösträtt ska du tillhöra Svenska 
kyrkan, ha fyllt 16 år senast på valdagen 
och vara kyrkobokförd i en församling i 
Sverige. Den 17 september är valdagen 
men du kan förtidrösta från och med 4 
september fram till valdagen. För den 
som blir förhindrad att besöka vallokalen 
är budröstning möjlig under valdagen. 

Röstkort
De röstberättigade får sitt röstkort om-
kring den 30 augusti 2017. På röstkortet 
finns uppgifter om vilken vallokal du ska 
rösta i och vilka val du har rätt att rösta 
till. På röstkortet finns även information 
om den gemensamma extra röstningslo-
kalen för hela pastoratet under valdagen.

Om du har förlorat ditt röstkort har du 
rätt att få ett dubblettröstkort. Det går 
också att beställa dubblettröstkort via 
kyrkovalets webbplats, www.svenskakyr-
kan.se/kyrkoval eller få hjälp med detta på 
röstningslokalerna för förtidsröstning (in-
te vallokalerna) eller pastoratets expedi-
tion i Domkyrkans församlingshus. 

Förtidsröstning
Den 17 september 2017 har alla val-
lokaler öppet minst hela dagen (tider 
8-20 utom under gudstjänsttid (undantag 
finns i en del vallokaler). Information om 
öppettider och lokaler finns på ditt röst-
kort. Du kan förtidsrösta i röstningsloka-
ler i hela landet, 4–17 september 2017. Det 
är också möjligt att förtidsrösta genom 
brevröstning. För att förtidsrösta behövs 
röstkortet.

Personröster och 
blanka valsedlar.
På valsedeln kan du markera upp till tre 
personer som du helst vill se valda. De 
kandidater som får över 5% av rösterna 
samt över en viss gräns i antalet röster 
(lite olika i de olika valen) hamnar högst 
upp på listan. 

Om du budröstar, eller av någon annan 
anledning inte har tillgång till upptryck-
ta valsedlar finns blanka. De finns alltid 
med i budröstningspaketet. För att blan-
ka valsedlar ska kunna användas vid valet 
måste väljaren skriva namnet på en nomi-
neringsgrupp. Skriv helst POSK, Partipoli-
tiskt obundna i Svenska Kyrkan, men valet 
är ditt. Namn på anmälda kandidater kan 
också skrivas dit. Skrivs högst tre namn 
dit så anses väljaren ha lämnat personrös-
ter för dessa kandidater. Skriver väljaren 
namn på fler än tre kandidater på en blank 
valsedel anses väljaren ha lämnat en sär-
skild personröst för de tre första kandi-
datnamnen.

POSK 
www.posk.se

POSK i Karlstad 
www.posk.se/karlstadsstift

Kyrkovalet 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

LÄNKAR:

Allmän Information om kyrkovalet 

POSK:S HUVUDFRÅGOR I VALET RÖSTNINGSLOKALER 
FÖR FÖRTIDSRÖSTNING 

4—16 september (ej söndagen 10 september)
CENTRUM:  
DOMKYRKANS FÖRSAMLINGSHUS Västra Kyrkogatan 5
Dagtid Vardagar:  
4-7 september samt 11-14 sept. måndag-torsdag  8-17 
Fredag 8 samt 15 sept.  8-14
Kvällstid: Torsdag 7 samt 14 sept.  17-20
Helg: lördag 9 samt. 16 september  10-14

SUNDSTA/NORRSTRAND: 
NORRSTRANDSKYRKAN Drottning Kristinas väg 7
Dagtid Vardagar:   
4-8 september samt 11-15 september   9-12, 13-15
Kvällstid: onsdag 6 samt 13 september  17-20
Helg: lördag 9 Samt16 september  10-14

MOLKOM: 
FÖRSAMLINGSHEMMET Klockarevägen 5 
Dagtid Vardagar:   
Vardag 4-8 september samt 11-15 september  09-12, 13-15
Kvällstid: tisdag 5 samt 12 september  17-20
Helg: Lördag 9 samt 16 september  10-14

SKATTKÄRR: 
MARIAGÅRDEN  Alphyddavägen 2
Dagtid Vardagar: 
4-8 september samt 11-15 september  09-12, 13-15
Kvällstid: tisdag 5 samt 12 september   17-20.
Helg: lördag 9 resp 16 september  10-14

VÅXNÄS: 
VÄSTERSTRANDSKYRKAN Sixbacken 1
Dagtid Vardagar:: 
4-8 september resp 11-15 september  09-12, 13-15
Kvällstid: tisdag 5 resp 12 september  17-20
Helg: lördag 9 resp 16 september  10-14

RÖSTNINGSLOKAL 
PÅ VALDAGEN

DOMKYRKANS FÖRSAMLINGSHUS
Sönd. 17 september (valdagen)  9-11, 12.30-18
Här kan alla rösta på valdagen (fast rösta helst i din vallokal, 
står på röstkortet)
Har du förlorat ditt röstkort eller är du inte är skriven i Karlstad 
är det hit du ska på valdagen.

INFORMATION FRÅN POSK I KARLSTAD OM KYRKOVALET 17 SEPTEMBER 

Bryt partipolitiseringen!
Fler och fler av Svenska kyrkans medlemmar tycker det är dags för en reformering 
av kyrkans organisation för beslutsfattande. Det är orimligt att sekulära politiska 
partier utövar inflytande och styr i kyrkan. Huvudfrågorna i en kyrka är inte parti-
politiska utan teologiska. Reformationsåret 2017 kan förhoppningsvis innebära att 
vi tar ett stort steg i riktning mot att begränsa det partipolitiska inflytandet, genom 
att de obundna krafterna i kyrkan blir betydligt fler i de beslutande församlingarna.

Mångfald och respekt!
Svenska kyrkan har en stor bredd, och innefattar en mångfald av olika kyrkliga 
inriktningar och traditioner. Detta innebär en rikedom, som är en tillgång och in-
te ett problem. POSK bejakar mångfalden och menar att olika uppfattningar och 
fromhetstraditioner kan leva sida vid sida, med respekt för dem som tänker annor-
lunda. Kyrkan är en gemenskap av troende och inte en åsiktsgemenskap. POSK 
vill också värna samtalsklimatet inom kyrkan, där sakfrågor får prägla debatt och 
inomkyrklig kritik.

Kyrkomusikens kraft!
Musiken är en Guds gåva och en omistlig del av ett levande kyrkoliv. Kyrkomusiken 
bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron. Svenska kyrkan har ett rikt musika-
liskt arv, en kulturskatt som POSK vill förvalta och utveckla vidare. Körsången har 
en särskild betydelse, som folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang och 
som stöd för församlingssången i gudstjänsten.


