
 PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN                                     
I FALUN 

 



Vi är vad vi heter - obundna 

POSK vill ge möjlighet för människor som är aktiva i gudstjänst- och försam-
lingslivet att också ta ansvar som förtroendevalda i kyrkan, utan att behöva 
binda sitt engagemang till politiska partier. 

Ett allmänpolitiskt engagemang är inget hinder för medlemskap i POSK, men 
beroendet av de politiska partierna är ett arv från den tid när kyrkan var en del 
av det offentliga. Kyrkan måste nu tydligare framträda som trossamfund och 
folkkyrka och därför bör valen i församlingar och pastorat bli personval. 

En kyrka för alla 
 

POSK vill att Svenska kyrkan ska 
vara en öppen kyrka, där människor 
av olika ålder, kön, nationaliteter och 
kyrkliga traditioner förenas i guds-
tjänst och ansvarstagande i försam-
ling, samhälle och värld. POSK är 
självklart kraftigt emot all slags krän-
kande särbehandling på grund av kön 
och välkomnar både kvinnor och 
män som präster. 
 

 

Kyrkans centrum 
 

En öppen folkkyrka måste skapa 
kontaktpunkter med så stora delar av 
befolkningen som möjligt, i dop, 
konfirmation, vigsel och begravning 
men också genom själavård, diakonal 
verksamhet, undervisning och delak-
tighet i samhället. 
 

Centrum i kyrkans liv är alltid guds-
tjänsten – utan gudstjänst ingen 
kyrka. POSK vill verka för utveckl-
ing och fördjupning av gudstjänstli-
vet  
 

Satsa för framtiden 
 

För många människor grundläggs 
samhörighetskänslan med Svenska 
kyrkan under barn- och ungdomså-
ren. Allt färre ungdomar konfirmeras. 
POSK vill därför prioritera satsningar 
på barn- och ungdomsverksamhet. 
 

I Svenska kyrkan finns det och be-
hövs många frivilliga som gör ideella 
insatser inom olika områden. Bety-
delsen av frivilliga insatser i försam-
lingslivet är stor både för den en-
skilde och för församlingen. POSK 
vill att frivilliga insatser uppmuntras, 
uppvärderas och tas till vara på ett 
bättre sätt. 

 

POSK vill utveckla diakonin som  
kyrkans sociala arbete och aktiva 
samhällsengagemang. 

 

Församlingen är kyrkans grundläg-

gande enhet. Församlingar uppstår 

där man samlas till gudstjänst, bön 

och diakoni. Församlingen ska ges så 

stort ansvar som möjligt utifrån lo-

kala förutsättningar. POSK vill att 

pastoratets fördelar för samverkan tas 

till vara så att små församlingar kan 

överleva och nya församlingar bildas 

inom pastoraten när det finns förut-

sättningar för det.  

  

Levande församlingar ... 



Kristus i centrum 

  

Kyrkans uppgift är att sprida evange-
lium. Församlingen ska vara en le-
vande organism, snarare än en orga-
nisation – den grundsynen ska styra 
arbetet i kyrkan. Verksamheter ska 
kunna omprövas när nya utvecklas. 
Byråkratin ska begränsas och under-
ordnas verksamheten. 
 
 

Svenska kyrkan i Falun 
 

POSK i Falun vill att församlingarna 
ska stå i fokus. Varje församling ska 
kunna arbeta för sina mål men också 
samarbeta med andra församlingar 
och därmed höja kvaliteten på sin 
verksamhet. Ibland kan vi genom att 
samla  resurser bli starkare och nå 
längre. 
 

POSK i Falun har arbetat för att för-

samlingsråden och deras självklara 

roll i målarbete och budgetarbete ska 

förtydligas och finna former. Ett ar-

bete som vi vill driva vidare. 

 

POSK i Falun har varit pådrivande i 

att etablera en ändamålsenlig organi-

sation i Falu pastorat. Vi kommer att 

fortsatt verka för att organisationen 

utvecklas för att stödja våra försam-

lingars grundläggande uppdrag, med-

lemmarna och förbättra de anställdas 

arbetsmiljö. 

 
 

Vad vill POSK i Falun? 

 

POSK i Falun kommer att bekämpa 

politiseringen av Svenska kyrkan ge-

nom att söka samarbete med alla 

goda krafter bland nomineringsgrup-

per och förtroendevalda. 

   
POSK i Falun vill arbeta för att Falu 
pastorat genomgår Svenska kyrkans 
miljödiplomering. Svenska kyrkan i 
Falun ska vara en föregångare i an-
svarstagandet för människans livs-
miljö och för arbetet för en god hus-
hållning och rättvis fördelning av jor-
dens resurser. . 
 

POSK i Falun ser musiken som en 

Guds gåva och en omistlig del av 

mänskligt liv. Därför vill vi arbeta 

för att musik ur kyrkans rika musika-

liska arv såväl som   musik i nyare 

stilar och former får plats i både gud-

tjänstliv och andra verksamheter.  

 
 

Levande debatt 
 

POSK vill se mer av uppfriskande 

debatter även i de kyrkliga frågorna. 

Den demokratiska processen i 

Svenska kyrkan ska ses som tillgång 

och inte uppfattas som ett hinder. 

... med plats för olikheter 



Kontaktpersoner 

 

Falu pastorat och Falu Kristine församling 

Anders Brunnstedt tel 070-5773148 e-post anders@brunnstedt.net 

Falu pastorat och Stora Kopparbergs församling 

Ola Bergeå tel 023-26886 e-post ola.bergea@gmail.com 

Grycksbo församling 

Per Eric Björklund tel 023-41000 e-post 426bjrklund@telia.com 

Vika-Hosjö församling 

Anne-Marie Åberg tel 073-5611525 e-post lallusiryggen@live.se 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Falun in-

går i POSK som på stifts– och riksnivå samlar grup-

per och enskilda som vill ta ansvar som förtroende-

valda i Svenska kyrkan utan att vara bundna av ett 

allmänpolitiskt parti. Mer information på 

www.posk.se och www.poskifalun.se 

Bli medlem 

Om du sympatiserar med våra idéer: bli medlem i vår lokalförening: 
Partipolitiskt obundna i Falun, medlemsavgift: 100 kr/år 
Plusgiro: 45 37 85-8  Ange namn, adress, telefon och e-postadress vid betal-
ning  


