
 
 

 

Medlemsbrev POSK Västerås  26 mars 2017 
 

 

Maria Bebådelsedag – ett ja till livet, i ödmjukhet, i enkelhet, då Maria i sin unga ålder sa ja 

till att ge, ge av sitt liv för och till andra. En lovprisning, i lydnad och kärlek! Så har 

verkligen denna dag varit – ett ja med vårtecken i överflöd överallt, vårvindar, fågelsång, ett 

ja till livet och vår Gud.  I och med det så närmar sig påsken. 

 

Då går jag över till POSK, med o. Årsmötet den 13 mars var vi poskare samlade i 

Gideonsbergskyrkan. Vi fick höra om församlingens pelare; barn och unga, 

pilgrimsvandringen och till sist diakonin med bl. a träffarna på fredagskvällar.  

Ett årsmöte med glöd och inspiration. Tack för att ni finns och som jag sa på mötet: inför 

kyrkovalet så är det möten med människor som vi hamnar i, som gör att man vill rösta på 

POSK den 17 september. Möten med andra människor är det viktigaste, då vi kan framföra 

vad vi tycker är väsentligt. 

 

Vår lista till kyrkofullmäktige är nästan klar med drygt 50 namn. Vilken styrka, vilket 

engagemang! 

Ett valprogram antogs på årsmötet. Så nu finns en hel del att arbeta för. 

Tänk om vi kan ta ytterligare en eller två platser i fullmäktige och kunna 

lyfta de frågor vi tycker är viktiga! 

Poskare i alla församlingar, vi är engagerande och viktiga i 

församlingsbygget! Så ock i kyrkovalet! 

 

 

 

 

Sedan sista medlemsbrevet har vi fått en ny domprost. Nya tag och ett strukturerat arbete 

ligger framför oss. I församlingsråden jobbas det just nu med utvärdering och förtydligande 

av församlingsrådsrollen. 

 

Än saknas medlemsavgifter från flera poskare. Betala så fort ni kan, 200 kr, för detta år.  

Postgiro 2 67 95-5. Vill du även stödja valfonden så betala in en valfri summa. Gå in på vår 

hemsida posk.se för att se vad som händer inför valet i hela Sverige. 

 

 

För styrelsen 

Maria Thorgren 

maria.thorgren@telia.com  
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