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Det är val i höst! 
Gå och rösta den 15: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!   

Därför att POSK är ett gott val! 
POSK vill ha en fri kyrka – på riktigt!
POSK ser mångfald som en positiv möjlighet!

POSK arbetar för att 
Svenska Kyrkan ska
•	 erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•	 förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•	 se och ta vara på varje människa som en gåva i  

församlingen
•	 vara en profetisk röst i samhället och visa på ett 

liv i rättvisa och frihet
•	 vara en brobyggare mellan kyrkor
•	 sträva efter en sann och öppen dialog mellan 

människor av olika tro

Rösta på POSK! 
Varför?

Närvarande: Lennart Persson, Andreas Kullberg, Christina Kjellberg, Lennart Skog, Gunilla Bernholm, 
Lars Karlsson (skymd), Bengt Kihlström, Elinor Kemnäs, Per-Åke Müntzing, Anja Stenekas, Boel Henckel



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 verka 
för att Svenska kyrkan ska va-
ra en gemenskap som speglar 
Guds vilja i gudstjänst och liv 
och som talar tydligt om Jesus 
Kristus.

Andra viktiga frågor för POSK 
att arbeta med är avpolitise-
ringen av Svenska kyrkan.  Det 
ska vara möjligt att bli förtro-
endevald i den församling man 
önskar och tillhöra vilken för-
samling man vill. POSK vill 
också minska kostnaderna för 
Svenska kyrkans stora organi-
sation och ändra valsystemet, 
från direkta val på alla nivåer, 
som det är nu, till direkta val 
på församlingsnivå och indi-
rekt till övriga nivåer. Inom 
gruppen råder frihet för de 
enskilda förtroendevalda att 
rösta efter egen övertygelse, ef-
ter att detta är förankrat i den 
egna gruppen.

Svenska kyrkans tro tar sig ut-
tryck i en församlingsgemen-
skap med ett levande guds-
tjänstliv som centrum och 
POSK anser att varje män-
niska är en gåva och en resurs 
i församlingen. Varje försam-
ling är en viktig del av Svenska 
kyrkan. Att bygga levande och 
missionerande församlingar 
är kyrkans viktigaste uppgift. 
Centralt i detta arbete är de 
kyrkliga handlingarna vid av-
görande tidpunkter i männis-
kors liv; dop, konfirmation, 
vigsel, begravning. Själavård, 
diakonal/social verksamhet, 
undervisning, kulturaktivite-
ter samt delaktighet och an-
svarstagande i samhället är en 
konsekvens och följd av detta.  

”Barnen och ungdomarna 
är kyrkans och 

samhällets framtid! 
Därför vill jag satsa på 

barn-  och ungdomsverk-
samheten.”

Christina Kjellberg

”Jag vill arbeta för en 
öppen, demokratisk kyrka 

som med stark identitet 
och integritet står för sin 
tro och sitt budskap och 
som deltar i samhällsut-

vecklingen genom att visa 
på ett liv i rättvisa och 

frihet för alla.”

Boel Henckel

”Jag vill att kyrkan 
ska finnas mitt i livet, 

nära människor 
och nära Gud.”

Niklas Grahnr

”Jag vill se en kyrka 
där barn, ungdomar och 

vuxna kan umgås och 
att  verksamheten 

innehåller både kyrklig 
tradition och nytänkande. 

Landsortkyrkorna 
är en viktig del i det 

kyrkliga arbetet.”

Gunilla Bernholmr

”Jag känner ett starkt 
allmänt engagemang 

för kyrkans verksamhet  
men i synnerhet för dess 
hantering och utveckling 
av sina  byggnader och 

egendomar.”

Lennart Skogr

”Jag vill arbeta 
för en fri kyrka.”

Roland Lundgren

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

från rikspolitiken.”

Lennart Persson

”Kyrkan ska vara 
öppen och välkomnande 

mot alla.”

Inger Dahlqvist

”Barnen är det viktigaste 
vi har. Därför är det 

nödvändigt att kyrkan 
prioriterar barn och 

ungdomar och använ-
der många olika sorters 

aktiviteter för att göra dem 
delaktiga i och känna 

samhörighet med kyrkan.” 

Andreas Kullberg:

POSK behövs för framtiden! 

Rösta på POSK!
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”Jag heter Bengt Kihlström och är ordförande i POSK 
Karlstad och blev medlem 2005.

För mig var och är det självklart att de politiska 
processerna i kyrkan skall vara obundna av 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 främlingsfientliga inslag. 
POSK står för respekt och förståelse mellan människor 
oavsett etniskt ursprung och vi ser mångfald som en 
rikedom.

Vid bildandet av Karlstads pastorat har POSK 
aktivt deltagit i utvecklingen av såväl de pastorala 
som de organisatoriska processerna. Inte minst inom 
miljöområdet har POSK arbetat aktivt för att kyrkan 
skall bidra till en hållbar utveckling. I de ekonomiska 
frågorna driver vi och deltar i utvecklingen av en stabil 
och på sikt hållbar ekonomi.”

”Hjälp en stark organisation att bli ännu starkare 
– rösta på POSK den 15 september!”

Under mandatperioden 2014 -2017 
vill POSK i Karlstad särskilt

POSK vill i det nya Karlstads pasto-
rat fortsätta att utveckla församling-
arnas gudstjänst- och församlingsliv 
och ta ansvar för dessas förvaltning, 
ekonomi, miljö och demokratiska 
utveckling. 

” Det är människor som 
utifrån sin tro och kristna 
värderingar, rekryterade 

från församlingarnas 
arbete och liv, som bäst 

kan värna om gudstjänst- 
och församlingsliv. De 
politiska partierna hör 

inte hemma i kyrkans be-
slutande organ. POSK är 
det självklara alternativet 

i kyrkovalet!” 
Anja Stenekas

” POSK  
–En fri röst i 

en fri kyrka! ”

Bengt Kihlström

”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 Kemnäsr

”Jag vill ha en öppen, till-
låtande och 

ekumenisk kyrka!”

Ulf Sandénr

”Jag vill arbeta för att 
skilsmässan kyrka – stat 

fullbordas. Jobba för 
kyrkans partiobundenhet.”

Hans Palmr

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

där  både unga och gamla 
känner sig hemma.”

Per-Åke Münzing

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

partipolitik eller sekulära 
ideologier.”

Lars Karlsson

POSK behövs för framtiden! 

Rösta på POSK!

•	 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. 

•	 arbeta mot rasism, sexism och 
främlingsfientlighet och vara tyd-
lig i detta både inom och utanför 
kyrkan

•	 utveckla och bredda gudstjänst-
formerna och stödja mångfalden 
av uttryckssätt  för olika åldrars, 
erfarenheters och livssituationers 
behov

•	 uppmuntra och stödja frivilligas 
ansvarstagande i gudstjänsten och 
församlingslivet

•	 stödja och utveckla musiken i 
gudstjänsten och övrig försam-
lingsverksamhet 

•	 prioritera barns- och ungas möj-
ligheter att utvecklas inom kyrkan 
och lära känna kristen tro och vär-
deringar. 

•	 fortsätta att stödja satsningarna 
på barn- och ungdom som genom-
förts i Karlstad med bl.a. förskolan 
Änglagården, Ungdomsbussen 
och konfirmandverksamheten

•	 uppmärksamma utvecklingen 
inom välfärdssektorn och i sam-
hället i övrigt samt verka för att 
kyrkan tar sitt kristna ansvar i en 
föränderlig omvärld

•	 ta till vara, utveckla och stärka den 
nya diakonala samverkan mellan 
församlingarna i Karlstad 

•	 utveckla de ekumeniska kontak-
ter och samarbeten som idag finns 
med andra kyrkor och samfund, 
samt stödja Svenska kyrkans in-
ternationella arbete

•	 satsa på kompetensutveckling för 
de anställda och frivilliga med-
arbetarna så att församlingens 
grundläggande uppgift; att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning, 
utöva diakoni och mission, utveck-
las

Den av Kyrkomötet beslutade stora 
omorganisation som Svenska kyrkan 
nu står inför, innebär bland annat 
att Karlstads kyrkliga samfällighet, 
bestående av  Alster-Nyedsbygdens, 
Väse- Fågelviks,  Norrstrands  och 
Västerstrands  församlingar samt   
Karlstads domkyrkoförsamling,  
från och med januari 2014 bildar ett 
nytt pastorat -  Karlstads pastorat. 

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 vär-
deringar. POSK menar att all egen-
doms- och kapitalförvaltning ska 
vara långsiktig och effektiv samt 
bedrivas på ett etiskt, ekologiskt och 
miljömedvetet sätt.

I KARLSTADwww.posk.se/karlstad



I kyrkovalet kan du rösta i tre val; 
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet. Din röst påverkar 
hur Svenska kyrkan styrs lokalt, re-
gionalt och nationellt. 
Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala 
val - Vita valsedlar. Du väljer till kyr-
kofullmäktige i Karlstad pastorat med 
45 ledamöter. Kyrkofullmäktige be-
stämmer ramarna för den verksam-
het som finns nära dig. Till exempel 
vilken verksamhet för barn och unga 
som ska finnas i församlingen, eller 
hur kör- och konsertverksamheten 
ska se ut. 
Val till stiftet, regionalt - Rosa val-
sedlar. Svenska kyrkan är indelad i 13 
stift. Du bor i Karlstads stift. Stifts-
fullmäktige är stiftets högsta beslu-
tande organ med 81 ledamöter. Stif-
tens främsta uppgift är att stödja och 
ha tillsyn över församlingarna i deras 

verksamhet och förvaltning genom 
expertis inom flera områden t.ex. i 
kyrkoantikvariska frågor när man ska 
renovera en kyrka. 
Val till kyrkomötet, nationellt - Gula 
valsedlar. Kyrkomötet är Svenska 
kyrkan högsta beslutande organ med 
251 ledamöter. Det beslutar om kyr-
kans gemensamma och övergripande 
frågor t.ex. frågor om hur kyrkan ska 
arbeta med klimatfrågan och vilka 
psalmer som ska finnas i psalmboken.
För att du ska få rösta ska du senast 
på valdagen fylla 16 år, du ska vara 
medlem i Svenska kyrkan och vara 
folkbokförd i Sverige den 1 augusti 
2013 (då röstlängden fastställs). Den 
15 september är valdagen, men du 
kan också förtidsrösta2013 (då röst-
längden fastställs). Den 15 september 
är valdagen, men du kan också för-
tidsrösta.

Personröster
På valsedeln kan du markera upp till tre 
personer som du helst vill se valda. Krys-
sen ökar kandidaternas möjlighet att bli 
valda och få representera dig. Om du när 
du röstar använder en blank valsedel kan 
du om du vill personrösta, skriva namnet 
på den eller de kandidater som ska få en 
personröst. Maximalt tre namn i varje val. 
(Kom ihåg att även ihåg skriva POSK Par-
tipolitiskt obundna i Svenska kyrkan på 
valsedeln.) Det går inte att stryka kandi-
dater.
För att få tillgodoräkna sig personrösterna 
krävs att kandidaten fått personröster till 
ett antal motsvarande minst 5 procent av 
nomineringsgruppens röster, dock lägst 
20 röster i pastoratsvalet och 50 röster i 
stiftsvalet. Alla som fått tillräckligt många 
personröster och nått över denna tröskel 
hamnar högre upp på listan än de som inte 
kan tillgodoräkna sig personröster. Det 
namn som har störst antal personröster 
tar första plats i ordningen och så vida-
re. Tänk på att om du inte personröstar 
så kanske du inte alls ha påverkat vilken 
person på listan som blir vald i slutändan, 
även personer som står högt upp på listan 
är inte automatiskt garanterad plats och 
att du här till skillnad från de allmänna va-
len har möjligheter att kryssa upp till tre 
kandidater ökar möjligheterna till att per-
sonrösterna gör skillnad. 

Röstkort
De röstberättigade får sitt röstkort om-
kring den 28 augusti 2013. Omslaget har 
lila färg. På röstkortet finns uppgifter om 
vilken vallokal du ska rösta i och vilka val 

du har rätt att rösta till. Om du blivit av 
med ditt röstkort kan du vända dig till din 
församling (församlingsexpedition) för 
att få ett dubblettröstkort och där få det 
utskrivet mot uppvisande av legitimation. 
Du kan också beställa ett dubblettröst-
kort via Svenska kyrkans informations-
service, telefon 018-16 96 00. Dubb-
lettröstkortet skickas då till din folkbok-
föringsadress. Det går också att beställa 
ett dubblettröstkort via webben www.
svenskakyrkan/kyrkovalet. Webbtjänsten 
är tillgänglig från 23 augusti till och med 11 
september.

Vallokaler
Vallokalerna är öppna 15 september. 
Din vallokal och öppettider framgår av 
ditt röstkort.

Öppettider för vallokalerna i Väster-
strandsförsamling: Hultsbergsskolan, Väs-
terstrandskyrkan, Västerstrandsskolan är 
kl. 09:00-10:00 och 11:30-20:00

Övriga vallokaler i Karlstad pastorat har 
öppettiderna 09:00-11:00 och 12:30-
20:00

Valsedlar
Valsedlar finns utlagda på vallokalerna 
och expeditioner för förtidsröstning. Om 
valsedlar inte skulle finnas ska blanka 
valsedlar finnas. Tänk på att skriva POSK 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
på valsedeln och att du kan skriva nam-
nen på upp till tre kandidater i valet på 
valsedeln för att personrösta. Det finns 
även en grupp- och kandidatförteckning 
i vallokalerna. 

POSK 
www.posk.se

POSK i Karlstad 
www.posk.se/karlstad

Kyrkovalet 
www.svenskakyrkan.se/kyrkovalet

Information om kyrkovalet i Karlstad 
www.korta.nu/kyrkoval2013karlstad

Länkar:

allmänt  om kyrkovalet

mer InFormatIon om...

att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de 
allmänna valen. ta med röstkortet när du röstar, så blir allt enklare. 
Du måste använda ditt röstkort om du förtidsröstar. röstar du i din 
vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet med dig och har du 
inte det bör du ha med dig legitimation. legitimation krävs om in-
te valförrättarna känner dig. Har din inte ditt röstkort tänk efter så 
du går till rätt vallokal du kan bara rösta där du finns med på 
röstlängden.

FÖrtIDSrÖSta

ExPEdItIOnER föR föRtIdSRöStnIng
DomkyrkanS FÖrSamlIngSHuS, Västra kyrkogatan 5 
Vardagar 2 – 11 september kl. 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00  
Kvällstid tisdagarna den 3 och 10 september kl. 17.00 – 20.00 
Helgtid lördag 7 september kl. 10.00 – 15.00

norrStranDSkyrkan, Drottning Kristinas väg  7 
Vardagar 2 – 11 september kl. 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
Kvällstid tisdagarna den 3 och 10 september kl. 17.00 – 20.00

väSterStranDSkyrkan, Sixbacken 1 
Vardagar 2 – 11 september kl. 9.00 – 12.00 
Kvällstid tisdagarna den 3 och 10 september kl. 17.00 – 20.00

marIagårDen, Alphyddavägen 2, Skattkärr 
Vardagar 2 – 11 september kl. 9.00 – 12.00 
Kvällstid tisdagarna den 3 och 10 september kl. 17.00 – 20.00 
Helgtid lördag 7 september kl 10.00 – 15.00

FÖrSamlIngSHemmet I nyeD,  Klockarvägen 5, Molkom 
Vardagar 2 – 11 september kl 13.00 – 16.00  
Kvällstid tisdagarna den 3 och 10 september kl 17.00 – 20.00 
Helgtid lördag 7 september kl 10.00 – 15.00

Brevrösta
Ett annat sätt att rösta i förväg är att 
brevrösta. För detta behövs ett brev-
röstningspaket som du kan få från din 
församlingsexpedition. Där finns det du 
behöver för att brevrösta. Valsedlarna är 
blanka. Tänk på att skriva POSK Partipo-
litiskt obundna i Svenska kyrkan på val-
sedeln och att du kan skriva namnen på 
upp till tre kandidater i valet på valsedeln 
för att personrösta. Posta din brevröst så 
att den är framme hos stiftet senast den 
11 september. Du måste även skicka 
med ditt röstkort.

Budrösta
Budröstning går till på liknande sätt som 
brevröstning. Budröstning är främst ett 
alternativ för dig som tänkt rösta i val-
lokal men får förhinder att rösta på val-
dagen. Du behöver ett brevröstnings-
paket även för att budrösta. Röstkortet 
är nödvändigt om budet lämnar rösten i 
någon annan lokal än i vallokalen på val-
dagen. Brevröstningspaket finns i vallo-
kalerna på valdagen 15 september. Det 
går även att lämna in budröster på expe-
ditioner för förtidsröstning, i praktiken är 
det enklare att brevrösta.    

INFORMATION FRÅN POSK KARLSTAD OM KYRKOVAL 15 SEPTEMBER 

Förtidsrösta går det att göra i hela landet på vissa församlingsexpeditioner, 
så kallade expeditioner för förtidsröstning, vardagar den 2–11 sep-
tember 2013. om du har svårt att förtidrösta på vardagar dag-
tid har expeditionerna i karlstad pastorat även öppet på tisda-
garna den 2 september och 10 september på kvällen och en del 
har helgöppet lördagen 7 september (se särskild information). 
På expeditionerna hittar du information om röstningslokaler, öppetti-
der och material för brevröstning.


