
POSK I FALUN 
 

Vi har deltagit i arbetet att skapa en ändamålsenlig organisation i Falu pastorat. 
Vi kommer att verka och ta ansvar för att organisationen utvecklas vidare för 
att ännu bättre och effektivare stödja församlingarna i sin grundläggande upp-
gift och ge personalen en god arbetsmiljö . 
 
KONTAKTPERSONER OCH NÅGRA AV  VÅRA KANDIDATER  

 

Anders Brunnstedt. Kyrkvärd i Kristine och förtroendevald i kyr-
komöte, stift och pastorat. Jag vill ge församlingarna bättre för-
utsättningar att lösa den grundläggande uppgiften i gudstjänst, 
undervisning, diakoni och mission. Och att stift och kyrkomöte 
ska utveckla sitt främjande och sin tillsyn av församlingarna.  
Mobil 072-249 66 51 
E-post anders@brunnstedt.net 
 

Maud Pettersson. Kyrkvärd i Stora Kopparbergs kyrka. 
Jag vill verka för att ytterligare tillgängliggöra kyrkan för alla 
människor.  Ideella krafter tillsammans med kyrkans anställda 
personal kan tillsammans bidra till att vi har en kyrka i världen – 
en kyrka för dig. 
Mobil 070-648 03 10 
E-post maupet@gmail.com 

 
Ola Bergeå .  Jag är med i Stora Kopparbergs församlingsråd, i 
kyrkorådet och i internationella gruppen. Jag vill att församling-
arna ska utvecklas till levande gemenskaper där medlemmar 
tillsammans med anställda kan ta ansvar. Miljö, klimat, internat-
ionell solidaritet och Fair Trade är viktiga. . 
Mobil 070-499 44 24  
E-post ola.bergea@gmail.com  
 

Anne-Marie Åberg .  Förtroendevald i kyrkofullmäktige,  leda-
mot i kyrkorådet och valnämnden.  Sjunger i Vika-Hosjö kyrko-
kör. Musiken är en viktig del i gudstjänsten. Jag tycker vi ska 
värna mångfalden i musiken så att alla kan känna att de kan vara 
delaktiga,  som deltagare eller åhörare.   
Mobil 073-561 15 25  
E-post lallusiryggen@live.se   

POSK  - Ett Gott Val  

POSK  i Falun 

Vi är vad vi heter: Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan och en del av  
den näst största nomineringsgruppen på nationell nivå. 

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en levande, tjänande och missionerande 
folkkyrka som låter sig formas av tro, inte av partipolitiska lojaliteter. Vi vill 
vara med och utveckla en kyrka där gudstjänst och församlingsliv stödjer 
och ger utrymme för engagemang och möten. 

Falu pastorat 

 

Kontakt: 

E-post: falun@posk.se 

 

Sociala medier: 

Facebook: facebook.com/poskifalun 

 

 

Läs mer på: 

www.posk.se/falun 



POSK — VISION  OCH PROGRAM I SAMMAN FATTNING 
 
VISION 
POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som 
speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus 
Kristus. 
 
 

EN FRI KYRKA 
POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. För-
troendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som 
gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokra-
tiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. 
 
 
MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET 
Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns 
utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Det är 
viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det 
finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar 
som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. 
 
 
FÖRSAMLINGEN I CENTRUM 
Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift 
och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är 
grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyr-
kan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa.  
 

 
EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD 
Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av 
Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill att 
Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring 
samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat sätt 
att leva.  

 
 

POSK  har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i rikt-

ning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. 

POSK I FALUN — VÅRA VALFRÅGOR 
 
VÅGA VARA KYRKA 
Kyrkans tro tar sig uttryck i församlingar med ett gudstjänstliv som centrum. Vi 
vill bygga levande, tjänande och missionerande församlingar. Det är kyrkans vik-
tigaste uppgift och en gemensam kallelse. Vi vill verka för att: 
 
 Utveckla och fördjupa gudstjänstlivet i våra kyrkor  och på andra platser 
 Samtala om tro med många människor i våra lokaler och på andra platser 
 
GE OCH TA ANSVAR 
En demokratisk uppbyggnad tillhör kyrkans identitet och grundas på vår tro att 
Gud kallar oss till uppdrag och uppgifter i kyrkan. Vi vill verka för att:  
 
 Utveckla församlingsrådens roll 
 Främja frivilligt medarbetarskap och ansvarsvarstagande 
 Ge barn och unga en tydlig roll i församlingen 
 
ANSVARSTAGANDE 
Tro tar sig uttryck i kärlek och diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta an-
svar. Vi vill verka för att: 
 
 Utveckla stödet till människor i isolering, utsatthet och utanförskap 
 Stödja rättvis handel och hållbarhet i nyttjandet av jordens resurser 
 Anslå medel till internationella hjälpinsatser 
 Falu pastorat slutför Svenska kyrkans miljödiplomering 
 Finna nya inkomstkällor för Falu pastorat 
 
MUSIK OCH KULTUR 
Kulturens uttryck är Guds gåva och en omistlig del av mänskligt liv. Tro kan ut-
tryckas på olika sätt, och det behövs utrymme för att tolka tro i samtida kulturliv. 
Vi vill verka för att: 
 
 Låta sång och musik vara och utvecklas som trons språk 
 Uttrycka tro i bilder, musik, poesi och dans 
 Öka kontakten med lokalt kulturliv 
 Väl vårda och tillgängliggöra kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna 

EN FRI KYRKA PÅ RIKTIGT  


