
En fri röst i en fri kyrka 19 september 2021

LOKALT PROGRAM FÖR ESKILSTUNA PASTORAT
St Johannes församling, Tunafors församling, St Ansgars 
församling och Västra Rekarne församling



För mig har kyrkan varit en trygg punkt sedan tonåren och jag har 
sjungit i olika kyrkokörer sedan konfirmationen. Jag har valt att 
engagera mig i POSK för att kunna vara med och påverka kyrkans 
framtid. 

Jag drömmer om en kyrka som vågar vara just kyrka. Jag vill att 
församlingarna i vårt pastorat ska vara en plats där människor 
känner sig välkomnade och får känna sig hemma oavsett ålder och 
bakgrund.

Jag vill gärna att vi satsar ännu mer på barn och unga och deras 
familjer och tror att våra förskolor i St Pauli och i Tomaskyrkan är ett 
bra steg på vägen. 

Hugo Edberg, studerande, 19 år

Jag har sett vilken påverkan kyrkan kan göra både för mig själv 
och andra gällande mental hälsa hos ungdomar. Att ha en trygg 
punkt i livet där man alltid får vara sig själv och får stöd är något 
som gör stor skillnad. 

Jag kommer från en ateistisk släkt där jag själv behövt ta aktiva 
initiativ för att komma till kyrkan. Att jag konfirmerade mig var ett 
av de bästa valen jag gjort i mina 19 år. 

Det som jag kämpar för är att få in flera ungdomar i kyrkan och 
därmed modernisera kyrkan, det är trots allt vi ungdomar som är 
framtiden. Att alla ska vara välkomna och att aktivt jobba för att 
ungdomar ska vilja komma till deras kyrka är det som står mig 
närmast hjärtat.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte 
allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds 
över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK i Eskilstuna ställer upp med 27 kandidater till valet av kyrkofullmäktige i 
Eskilstuna pastorat. 

Här möter du fyra av våra kandidater som berättar om varför de engagerar sig i 
kyrkan och vad de tycker är viktigt i Eskilstuna pastorat och vad de vill arbeta för 
under kommande mandatperiod.

Caroline McGovern, ordförande för POSK i Eskilstuna, 42 år



Bo Hellmark, köpman, 68 år

För mig är det viktigt att föra kulturarvet vidare. Jag vill se en 
välfungerande diakonal verksamhet och en fungerande 
verksamhet för barn och ungdomar i vårt pastorat för att bygga för 
framtiden.

Jag vill arbeta för en utåtriktad, social kyrka där alla ska känna sig 
välkomna! 

Elin Karlberg, ungdomsutvecklare, 40 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, en plats att få komma närmare 
Gud och känna lugn och frid. 

Vi behöver satsa på de unga för att skapa framtid för vår kyrka 
men samtidigt inte glömma bort våra äldre generationer. 

POSK är öppet för dialog. 
Har du idéer för hur vi tillsammans kan göra vårt pastorat 
bättre? Vill du engagera dig i POSK? Tveka inte att höra av dig! 

Vårt fullständiga program hittar du på hemsidan. 
Där finns programmet även på finska.



070 533 20 08 
070 248 80 34

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, finns till för dem som vill ta ansvar som 
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. 

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska 
åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter 
varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK i Eskilstuna har följande mål för kommande mandatperiod:

För mer information kontakta: 
Caroline McGovern, ordförande POSK, Eskilstuna 
Birgitta Ehrenström

www.posk.se/eskilstuna

En ökad lokal förankring genom att:
- beslut som rör församlingen skall fattas så nära verksamheten och medlemmarna som 
möjligt 
-  ha ett lokalt ekumeniskt arbete med andra kristna kyrkor
-  ideellas engagemang ökar i gudstjänst, diakoni och arbetsgrupper

POSK i Eskilstuna

Satsning på barn och unga genom att:
- anställa ett par traineer i pastoratet 
- möliggöra för ungdomar att påverka 
genom att delta i församlings- och 
kyrkoråd
- våra musiker kan erbjuda undevisning i 
olika instrument
- starta fler förskolor med kristen inriktning
samt fritidsgårdar för ungdomar

Satsning på alla åldrar genom att:
- skapa generationsöverskridande 
mötesplatser för äldre och unga
- en plan för lärande och undervisning 
från småbarnsåren till vuxen ålder ska 
finnas i varje församling
- Inriktning av diakonalt arbete mot 
samtal med äldre och besök hos de som 
har svårt att ta sig till våra kyrkor

Vi vill även slopa sammanträdesarvoden och vara restriktiva med arvodering av 
förtroendeuppdrag.

Vi är stolta över att under senaste mandatperioden fått bidra till att vårt pastorat 
har gått från två församlingar till fyra. Vi är övertygade om att det kommer att ge 
en tydligare lokal förankring.

Vi är också glada över att satsningen på att starta en förskola i St Petri har fallit så 
väl ut och att pastoratet nu öppnar ytterligare en förskola i Tomaskyrkan.




