
Din röst räknas

Annika Vikström är en typisk 
företrädare för oss i POSK.  
Hon är mitt i församlingslivet 
som en ideell kraft. Hon tar 
också ansvar för utvecklingen 
i Svenska kyrkan i hela Umeå 
som förtroendevald 
i pastoratet. Vänd blad 
så möter du fler 
av våra kandidater.

1. Vi tror på församlingen som en öppen mötesplats för tro och 
livsfrågor.
2. Det ska vara enkelt att få en uppgift för den som vill.
3. Svenska kyrkan ska stå på de svagas sida och vara deras röst.
4. Vi vill erbjuda relevanta mötesplatser för barn och unga.
5. Allt barn- och ungdomsarbete ska vara avgiftsfritt.
6. Svenska kyrkan ska vara en aktiv och positiv kraft i samhället.
7. Vi vill bidra till gränslös solidaritet – för rättvisa, utveckling,
fred och försoning.
8. Svenska kyrkan ska vara öppen, välkomnande och motverka 
alla former av negativ särbehandling. Vigsel av samkönade par är en 
självklarhet.
9. Svenska kyrkan ska vara ett föredöme i miljö och hållbarhet.
10. Vi vill sträva efter en  sann och öppen dialog mellan människor av 
olika tro.
11. Vi vill att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitiska bindningar.
12. Svenska kyrkan som arbetsgivare ska vara ett föredöme.

Blogg: posk.se/blogg
E-post: umea@posk.se
Facebook: facebook.com/umeposk
Kontaktperson: Sune Pettersson, 090-77 72 77
www.posk.se/umea-pastorat
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Utnyttja dina tre personröster!
Kyrkovalet ger möjligheter till personval, vilket vi i POSK uppmuntrar till. 
Genom att kryssa upp till tre kandidater på din valsedel kan du stödja dem 
du har särskilt förtroende för. Du påverka vilka som blir valda, gör det!
För att personval ska ge rätt utslag är det viktigt att ALLA använder sin rätt 
att kryssa tre kandidater på de listor man röstar på.
Även om du är nöjd med den ordning vi satt kandidaterna i, är det viktigt 
att du personröstar. Genom att till exempel sätta kryss för de tre översta 
kandidaterna kan de bli valda.

Alla våra 55 kandidater till kyrkofullmäktige i Umeå pastorat hittar
du på www.posk.se/umea-pastorat. Där finns även hela valprogrammet för 
POSK i Umeå. På www.kyrkovalet.se hittar du våra kandidater till stiftsfull-
mäktige och kyrkomötet.

Vi vill ha en öppen kyrka med en fri och tydlig röst

Från vänster översta raden: Britt Inger Forssell, Jeanette Brodin, Leif Hognert, Lena Hallgren, Yngve Gustafson, Katarina Glas, Heidi Hansson, Lasse Palmér, Urban Sandström, Joel Hultdin, 
Ellen Ljung, Bengt Bergius, Anna Hjälm, Stig Johansson, Stefan Eriksson, Kaarina Honkanen, Åsa Kjellgren, Harry Gustafsson, Thommy Bäckström, Lisa Tegby, Helena Karlsson, Inge-Bert Täljedal, 
Lasse Johansson och Stina Lundstedt.

POSK i Umeå består av personer som känner för och är engagerade 
i Svenska kyrkan. Vi har våra olika hjärtefrågor men värderar den 
lokala församlingen och det ideella arbetet högt.


