
musiken i våra församlingar
Våra fyra församlingar har många 
strängar på sin lyra och en bred och 
omfattande musikalisk kompetens. Dels 
handlar det om alla som är utövare av 
musiken, men det handlar också lika 
mycket om dem som kommer och lyss-
nar och tar del av vårt rika kulturella 
utbud. Vi i POSK kommer att ge fortsatt 
stöd till den musikaliska verksamhet 
som innefattar verksamhet för många 
målgrupper och åldrar i alla våra för-
samlingar.

barn och unga
Alla olika yrkesgrupper i församling-
arna behöver samarbeta över försam-
lingsgränserna för att bäst möta barn 
och ungdomar i våra församlingar. Det 
handlar om att samordna verksamhet 
för barn, skola, konfirmander och ung-
domar. POSK vill skapa en miljö där 
barn och unga kan känna sig hemma och växa i sin tro.

sjukhuskyrkan på östra sjukhuset
Sjukhuskyrkan stöttar patienter, anhöri-
ga och personal när det är livskris och 
i livets svåra stunder. För att säkerställa 
hög kvalitet vill POSK att det avsätts till-
räckliga medel. 

Vi är POSK på öster och vi tar ansvar för Björkekärrs, 
Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar som utgör 
Örgryte pastorat. Med en ny organisation vill vi att besluten 
ska ligga nära verksamheten och att församlingsråden ska få 
en långtgående delegering.

mångfald i gudstjänsterna
Gudstjänsterna är navet för all vår krist-
na verksamhet  – utan gudstjänst ingen 
församling. POSK vill ha minst en guds-
tjänst i varje församling varje söndag. Vi 
vill slå vakt om mångfald och utveckla 
gudstjänstlivet i våra sex kyrkor. Alla våra 
kyrkor är tillgängliga för dop, bröllop och 
begravning.

att tro med händerna
Samarbetet och samordningen av det 
diakonala arbetet för våra fyra försam-
lingar är viktigt för att möta alla våra 
boende på Öster. POSK vill fortsätta att 
utveckla det samarbetet. Flera diakona-
la verksamheter i Göteborg (tex Göte-
borgs kyrkliga stadsmission, Kyrkans 
jourtjänst, Kyrkans familjerådgivning 
och S:t Lukas) har en spetskompetens 
utöver den kompetens som finns lokalt 
i våra församlingar. POSK på Öster vill 
fortsätta att ge ett kraftigt stöd till dessa 
diakonala verksamheter.
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