posk – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och
ser till att den finns där den behövs. POSK har
idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i
riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och
präglas av respekt.

en fri kyrka – på riktigt

mångfald och respekt

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som
ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom. POSK
har ideerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald
och präglas av respekt. För POSK är det självklart
att alla, oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt
och välkomnas i Svenska kyrkan.
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Separationen mellan kyrkan
och staten behöver fullbordas.
POSK anser därför att de allmän
politiska partiorganisationernas
inflytande över Svenska kyrkan
måste upphöra.
POSK vill minska skillnaderna i
kyrkoavgift mellan olika delar av stiftet. POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare valsätt
i kyrkan.

program 2018-2021
för posk
i göteborgs stift
POSK har som vision
att Svenska kyrkan ska vara en
gemenskap som speglar Guds vilja
i gudstjänst och liv och som
talar tydligt om Jesus Kristus.

göteborgs stift

posk vill att svenska kyrkan ska

posk vill att göteborgs stift

•
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•
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•

erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
se och ta vara på varje människa som en gåva
i församlingens liv
respektera individen och glädjas åt mångfalden
vara en profetisk röst i samhället och visa på
ett liv i rättvisa och frihet
vara en brobyggare mellan kyrkor
sträva efter en sann och öppen dialog mellan
människor av olika tro

•

•
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•

ska vara församlingarnas kompetenscentrum
och inspirationsplats för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission
erbjuder förtroendevalda, ideella och personal möjligheter till fördjupad utbildning samt
grundläggande utbildning om Svenska kyrkan;
ungas möjlighet till utbildning ska prioriteras
ger stöd i församlingars och pastorats reflektioner kring nya diakonala utmaningar bland
annat genom att rusta församlingar i deras
arbete med att möta migranter och människor
på flykt
stöttar och inspirerar kyrkomusikers möjligheter till att möta människor, särskilt barn och
unga, i många olika musikaliska sammanhang
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posk i göteborgs stift

POSK i Göteborgs stift nominerar kandidater till
stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och
församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor.
Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara
de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt
engagemang. Det är gemenskapen och det lokala
förtroendet i församlingen som avgör vilka som
företräder POSK.

•
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stiftet är viktigt

Svenska kyrkan är indelad i stift med biskopar
som ledare. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Biskopen och stiftsmedarbetarna
ska främja församlingarna i deras uppgift.
Stiften har ansvar för att självständiga församlingar och pastorat är lagom stora.
Stiftets uppgift är att stödja församlingsarbetet,
och församlingarnas verksamhet påverkas i hög
grad av vilka förutsättningar som stiftet ger dem.
POSK vill verka för att stiftet lyhört uppfattar
församlingarnas behov och främjar deras liv.
Stiftet behöver föra en nära dialog med dem som
berörs av förändringar av församlingar och pastorat. Detta samtal bör utgå från en reflektion över
vad en församling är och hur den kan verka med
utgångspunkt i det lokala engagemanget.

•
•

utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela stiftet och för alla åldrar
uppmuntrar till en bättre balans mellan kvinnor och män i de olika uppdragen, särskilt när
det gäller kyrkoherdebefattningar och ordförandeposter
erbjuder administrativt stöd till församlingar
och pastorat till exempel ekonomihantering,
personal- och fastighetsfrågor
inspirerar fler församlingar och pastorat till
fördjupat miljöarbete
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