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Marie Rydén Davoust, 51 år, projektledare

En mötesplats med Gud och med människor – för mig är det 
kyrkan. Det är både vardag och helg, både glädje och sorg. Mitt eget 
engagemang startade i kören. Jag vill genom POSK vara med och 
utveckla hur pastoratet tar tillvara människors engagemang och 
vilja till delaktighet, utifrån var och ens behov och möjlighet. 

Kyrkomusiken är en viktig kraft i det arbetet genom mötet med alla 
körsångare som uppmuntras att bidra både i gudstjänster och i 
konserter. Kyrkomusik är både barnkör och Händels Messias och 
allting där emellan. Musiken har ett eget språk, ett språk som talar 
om Gud på ett annat sätt än enbart genom ord. Eskilstuna pastorat  

            är en viktig bärare av musik och kultur i samhället.

 Anna-Sophia von Celsing, läkare, 68 år

De andliga, kulturella och historiska värden som kyrkan står för 
intresserar mig. Jag vill värna det kristna budskapet, visa respekt för 
människors olikheter och i kyrkan skapa en trygghet i vår oroliga tid 
med välkomnande till gemenskap eller ro i enskildhet.
Jag vill arbeta engagerat och partipolitiskt obundet för;

 stad och landsbygd ska kunna kännas som en tillgång för alla,   
 möta och i dialog ta tillvara församlingsbornas
 synpunkter och behov

 tillvara på det engagemang som finns idag i många frivilliga 
 grupper runt kyrkorna

 nödvändiga restaureringsbehov som uppstått med tiden,

 och begravningsverksamhet.

POSK i Eskilstuna ställer upp med 28 kandidater till valet 
av fullmäktige i Eskilstuna pastorat. 
Här möter du fem av dessa kandidater. 

Alla kandidater hittar du på vår hemsida; www.posk.se/eskilstuna

De svarar på frågorna: 
– Varför engagerar jag mig i kyrkan?
– Vad tycker jag är viktigt i Eskilstuna pastorat? Vad vill jag arbeta för?



Helena Puula Niemonen, diakon, 65 år

Att ha hemvist i och att som kristen ta ansvar i min kyrka har varit 

kan. Som nybliven pensionär har jag nu äntligen mer tid till det som 
jag brinner för: att tillsammans med andra engagerade bygga och 
utveckla församlingens arbete. Efter att ha varit anställd som diakon 
i olika tjänster i 43 år söker jag en ny roll som förtroendevald.

en värld med stor mångfald. Att uppmuntra ideella att ta sin del av 
ansvaret, att myndiggöra varje kristen till tjänst för sina 

medmänniskor och att ge pastoratets personal goda förutsättningar och stöd i sitt uppdrag 
är omistliga värden för mig. 

Det är viktigt att se den världsvida kyrkan med sina olika traditioner och språk, globalt och 
lokalt, som resurs och rikedom. Jag vill särskilt verka för ett flerspråkigt pastorat där t.ex. 
mitt modersmål finska har en naturlig plats. 

Amir Stephan, ingenjör, 55 år 

Eftersom den Svenska kyrkan är en hållbar och förnybar 
resurs för Jesus. 

Att leva Kristi frid i vår vackra stad. Eftersom en tredjedel av 
invånarna i Eskilstuna är invandrare med olika kulturell och religiös 
bakgrund så är integrationsfrågor, diskrimineringsfrågor och 
jämställdhetsfrågor de viktigaste frågorna som jag kommer att 
jobba för att förändra och utveckla. 

Elin Karlberg, ungdomsutvecklare, 36 år

Kyrkan är en plats för andrum där varje individ får vara sig själv. 
Mötet mellan människor liten som stor oavsett bakgrund, hudton 
eller läggning etc är det viktigaste. Där kan vi få växa i tro och som 
människor. 
 
Det som ligger mig varmast om hjärtat är det pedagogiska arbetet 
med barn och unga som kyrkan gör, men även det sociala, i de 
möten mellan människor som dagligen sker, musiken i kyrkan som 
upplevelse och inspiration och en plats att få känna lugn och frid. 



Lilli Assi, ordförande POSK, Eskilstuna 072 - 20 19 175
Birgitta Ehrenström   070 - 24 88 034

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan slår vakt om kyrkans uppdrag att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission

och gläds åt mångfalden, en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och 
som talar tydligt om Jesus Kristus. 

Vi vill: 

POSK är öppet för dialog.

Där finns programmet även på finska.

För mer information kontakta:

www.posk.se/eskilstuna

värnas

 gudstjänsten

 spela orgel

 gudstjänst, diakoni och arbetsgrupper

och unga utvecklas

för alla åldrar 

kontakten med kyrkans medlemmar

lokala råd

ansvarsfullt sätt

äldreboenden av olika slag skapas.

POSK i Eskilstuna


