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Kom med och ta ansvar – för en levande kyrka!

Svenska kyrkan har ett val 2021 – det har DU också!

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

POSK vill att Svenska kyrkan

 ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro

 förmedlar befrielse, hopp och livsmod

 ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv

 respekterar individen och gläds åt mångfalden

 är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet

 förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag

 är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor

 strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Partipolitiskt  obundna  i  Svenska  kyrkan,  POSK,  finns  till  för  att  ge  kyrkligt
engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till ett allmänpolitiskt 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 ENGAGERAR SIG FÖR OCH I KYRKAN

för en kyrka fri från partipolitik



 i Linköpings stift

POSK i Linköpings stift verkar för att

 stiftsgården Vårdnäs särart som en plats för kraftsamling och 
energipåfyllnad utvecklas – vi måste se våra stiftsgårdar också i ett 
långsiktigt perspektiv

 utveckla och stödja Pilgrimscentrum i Vadstena, en plats för andlig 
fördjupning och inspiration som når ut långt utanför stiftets gränser 

 värna vårt andliga liv genom musiken – ta tillvara och utveckla musikens 
kraft i såväl gudstjänster som i konserter genom att aktivt arbeta för 
långsiktig återväxt av kyrkomusiker

 värna och utveckla vårt kyrkliga kulturarv genom att verka för 
välkomnande kyrkobyggnader

 värna jordens resurser genom ansvarfull miljöhänsyn och uthållig 
förvaltning av stiftens jord- och skogbruksegendomar

 tydliggöra stiftets ansvar att stödja församlingens liv och stärka 
församlingsrådens roll och inflytande – kyrkans hjärta är den 
gudstjänstfirande församlingen

 stärka dop- och konfirmationsseden och kunskapen om kristen tro hos 
människor i alla åldrar

 fortsätta utveckla det diakonala arbetet i stiftets församlingar så att varje 
människa får stöd utifrån sin egen livssituation

 vidareutveckla kyrkans roll som en samhällsaktör/opinionsbildare, bl.a. 
genom att verka för en minskad segregation i alla dess former

 skapa redskap och stöd till församlingens verksamhet som syftar att öka 
delaktigheten och engagemanget hos medlemmarna - varje medlem är en
ovärderlig resurs att bygga församlingen

 bidra till att förverkliga barnets rätt till andlig utveckling enligt FNs 
barnkonvention och särskilt stödja de barn och ungdomar som lever i 
utsatta situationer

 bidra till internationell solidaritet genom Svenska kyrkans internationella 
arbete


