
FAKTA OM KYRKOVALET: Den 19 september är det val till 
Svenska  kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllda 16 år får rösta.

I det lokala valet utses kandidater till kyrkofullmäktige i Ekerö 
pastorat. Fullmäktige utser sedan pastoratets kyrkoråd (styrelse).

Ekerö

Lovö

Ekebyhov

Adelsö

Påverka
verksamheten
i Din församling. 
Din röst är viktig

den 19 september.
Rösta på POSK!

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
POSK:s fullständiga program hittar du på www.posk.se
För mer information kontakta:
Sören Nordström, ordförande POSK Ekerö, k.soren.nordstrom@gmail.com 
Roland Johansson, rond@telia.com

Valinformation från 
POSK i Ekerö pastorat

Munsö

Glöm inte att rösta den 19 september!

RÖSTA PÅ POSK! Vi vill verka 
för att våra församlingar präg-
las av öppenhet och engage-
mang – vi vill att kyrkan:
c ska möta alla människor med om-
tanke och omsorg
c fokuserar på gudstjänst, dop, kon-
firmation, vigslar och begravningar 
som en viktig del av församlingslivet
c ger stort utrymme för barn och 
ungdomar

c har ett rikt och varierat musikliv 
som engagerar olika åldersgrupper
c tar tillvara den kompetens, den 
erfarenhet och det engagemang som 
finns hos anställda, ideella krafter 
och förtroendevalda
c förvaltar sina medel med ansvar 
och med tanke på framtida genera-
tioner
c utgör en viktig röst i samhället

MARGARETA PALMBORG
Apotekare, församlingsrådet, 
kyrkvärd:
– En kyrka som vär-
nar om och ser den 
enskilda människan! 
Därför är det viktigt 
för mig att kyrkan 
är synlig i samhället 
och där är en tydlig 
röst. Kyrkan erbju-
der gemenskap, 
men nya utmaningar innebär också 
att möta och ställa upp för dem 
som befinner sig i en utsatt livs-
situation.

ANN LAGERLÖW
Beroendeterapeut, 
församlingsrådet, kyrkokören:
– Jag vill se kyrkan 
som en plats för 
den ”inre” män-
niskan, att finna 
stillhet och ro, att 
vara en plats för 
reflektion,
att bli bekräftad i 
de värden som ofta 
glöms bort i vår tid, 
värden som medkänsla, acceptans 
och förlåtelse samt de stora livsfrå-
gorna kring liv och död.
– Viktigt är att levandegöra texter-
na så att de blir nåbara för nutids-
människan.
– Musik och körsång har en kraftfull 
förmåga att nå dit där orden inte 
räcker till – så musiken bör ha en 
central roll i Ekerö pastorat!



POSK i Ekerö 
pastorat är en lokal 
förening inom Par-
tipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan. 
POSK är en demo-
kratisk organisa-
tion för grupper och 
enskilda som vill ta 
ansvar som förtro-
endevalda i Svenska 
kyrkan utan att 
binda sig till något 
politiskt parti. POSK 
ställer upp till val i 
församlingar, pasto-
rat, stift och i kyrko-
mötet.

POSK vill att kyrkan 
ska förmedla hopp, 
livsmod och befrielse, 
respektera individen 
och glädjas åt mång-
falden, vara en tydlig 
röst i samhället och 
visa på ett liv i rätt-
visa, frihet och om-
sorg. Kyrkan ska vara 
en gemenskap som 
speglar Guds vilja i 
gudstjänst och liv och 
som tydligt talar om 
Jesus Kristus.

Vi i POSK strävar 
efter att till kyrkoråd 
och församlingsråd 
välja kompetenta 
personer, som till-
sammans med an-
ställda och frivilliga 
är aktivt engagerade 
i församlingens liv. Vi 
vill också stimulera 
fler att stiga fram 
och ta ansvar som 
förtroendevalda.

POSK i Ekerö pastorat ställer upp med 30 kandidater till valet av fullmäktige för pastoratet.
Här möter du några av dem. Samtliga kandidater hittar du på www.posk.se.

SÖREN NORDSTRÖM 
Civilingenjör, 
kyrkorådet, kyrkvärd:
– Det senaste 
året har det blivit 
tydligt för oss hur 
viktigt det är att 
ha någon att dela 
tankar med. Det 
kan gälla enklare 
praktiska frågor 
men ofta också 
tankar kring tro 
och liv.
– Här har vi som kyrka en viktig 
uppgift.  I gudstjänsten, i den 
öppna samtalsgruppen och för 
många i diakonin. 
– Vi vill också lyfta fram do-
pet, konfirmationen, vigsel och 
begravningsgudstjänsten som 
tillfällen där vi har en stor upp-
gift som kyrka.

ANNE-MONICA LARSSON 
Röstpedagog, kyrkvärd:
– Församlings-
sång där alla kan 
delta och uttrycka 
sin tro samt kör-
sång och instru-
mental musik är 
alla viktiga inslag 
i gudstjänsten. 
Jag vill verka för 
större musikalisk 
mångfald och bredd där även 
ungas musik får mer plats. Som 
kyrkvärd vill jag att gudstjänst-
besökaren ska mötas av en väl-
komnande och öppen attityd 
som förmedlar glädje, hopp, fri-
het och tröst.   
 

INGBRITT BÄCKLUND
Distriktssköterska:
– För mig är 
kyrkan en viktig 
mötesplats. En 
kontaktyta som 
förenar människa 
med Gud. En plats 
där vi kan dela li-
vet med varandra, 
både glädje och 
sorg. Vi i kyrkan 
behöver vara kärlekens ambas-
sadörer som ger människor stöd 
och hopp.  

INGRID AMNÉUS
Ekologisk hudterapeut, 
kyrkorådet, kyrkvärd:
– För mig är det 
viktigt att man 
alltid ska känna 
sig välkommen 
i kyrkan, att det 
finns plats för 
många olika sätt 
att tro. Kyrkan 
ska jobba med 
och utveckla sitt miljö- och kli-
matengagemang, gärna i sam-
arbete med andra. Jag tycker att 
kyrkan ska kliva fram ytterligare 
och vara ännu mer synlig och 
delaktig i samhället och sam-
hällsdebatten.

KERSTIN BALCK AHLÉN
Lantbrukare, kyrkvärd:
– Att rösta på 
POSK är:
• att ta ställning 
för kyrkan som en 
viktig och positiv 
kraft i samhället,
• att värna om 
kyrkorna som den 
kulturskatt de är,
• att värna om 
den medmänsklighet som av 
hävd hör till kyrkans arbete, lika 
viktigt förr som nu och i framti-
den.
 

MARIANNE ABRAHAMSSON
Informatör, körsångare, kyrkvärd:
– För mig är det 
viktigt att kyrkan 
får vara en plats 
för
• möten med det 
heliga i gudstjänst 
och kyrkorum, 
och där musiken 
får vara en viktig 
del
• möjlighet till samtal och själa-
vård i livets svåra situationer
• tillfällen för församlingsbor i 
olika åldrar att mötas i samtal 
om tro och liv och i arbetsge-
menskap mellan anställda och 
frivilliga.

MÅRTEN 
MÅRTENSSON
Präst, teol dr:
– Det jag kan och 
vill bidra med är att:
• ge plats för mu-
sik och kultur,
• låta frivilliga 
medarbetare ta 
initiativ och ansvar, 
• sätta av tid för samtal i livs-
frågor. 

MARIA HEGENBART
Lärare i hem- och konsumentkun-
skap, kyrkorådet, Ekerö gospel:
– Jag vill att kyrkan ska vara en 
plats där vi får 
mötas över gene-
rationsgränser. 
− Jag vill också 
att kyrkan ska 
utveckla musik-
verksamheten med 
stor bredd.
− Ungdomsverk-
samheten är viktig, den ska vara 
en trygg gemenskap där ungdo-
mar vågar vara sig själva.

JAN-HUGO NIHLÉN
Revisor, kyrkorådet:
– Gudstjänst firar 
vi i gemenskap. 
Våra kyrkor ska 
vara öppna för 
enskild andakt 
och kulturell 
upplevelse. Det 
är viktigt att alla 
våra kyrkor i 
Ekerö Pastorat får 
blomstra i sin miljö och utveckla 
sina gudstjänster. Att kyrkan är 
en hjälpande hand i samhället är 
ett synligt bevis på vår kristna 
tro.


