
 

Våren har anlänt med härlig grönska och blommande rabatter. Välsignat att se 

naturen vakna även om vår tid ännu präglas av pågående pandemi. Våra 

möten är fortfarande begränsade till möten i digital form och vi hoppas att så 

småningom se varandra i levande möten. Kyrkovalet 2021 kommer allt 

närmare, vilket innebär att ni i stiftets POSK - föreningar har fullt upp med 

förberedelser inför detta. 

Nu är arbetet avslutat med att finna och registrera kandidater till kyrkomötes-, 

stiftsfullmäktige- och kyrkofullmäktigelistor, inalles 19 listor. Det är ett 

ansenligt antal POSK-företrädare som med sina namn finns på alla dessa listor. 

Vi ser 295 unika namn på POSK-listor på kyrkofullmäktigenivå i pastorat och 

församlingar, 109 unika namn på stiftsfullmäktigenivå och 34 namn på 

kyrkomötesnivå. Vi är väl medvetna om att en hel del som står på listorna 

kandiderar på flera nivåer.  

Vi känner stor glädje och stolthet över att så många människor är intresserade 

av och engagerade i att verka för POSK genom att ställa upp och kandidera. 

Ett stort och varmt tack till er alla runt om i hela stiftet som aktivt lagt ner stort 

engagemang och arbetat med rekryteringar, nomineringar, tagit in 

kandidatförklaringar och registrerat kandidater i grupp- och kandidatsystemet.  

.  

 

ÅRSMÖTET 13 MARS 

Årsmötet genomfördes som ett digitalt 

möte med 46 personer närvarande. 

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen 

kan du finna HÄR>>  

Förutom sedvanliga förhandlingar 

fastställdes kyrkomöteslistan samt   

6 stiftsfullmäktigelistor. Protokollet 

med de fastställda listorna är justerat 

och utsänt till samtliga medlemmar. 

 

NUMMER 2/2021 

Valarbetet 

börjar ta fart!  

Vårt antagna valprogram (nedkortat i tre punkter): 

Andlig utveckling  

- Vi vill utveckla stiftsgårdarna Vårdnäs och Gransnäs samt Pilgrimscentrum i 

Vadstena, platser för andlig fördjupning och inspiration.  

- Vi vill att stiftet skall ta tillvara och främja församlingarnas levande 

gudstjänstliv och diakonala arbete. Vi vill visa att varje människa är en 

ovärderlig resurs för att bygga kyrkan starkare.  

- Vi vill utveckla det kyrkliga kulturarvet och kyrkans levande traditioner tex 

genom musik och byggnader.  

Hållbarhet  

Vi vill att Linköpings stift är ett föredöme i att värna om jordens resurser och 

dess människor. Detta gör vi med ansvarsfull miljöhänsyn och 

uthållig förvaltning av stiftets olika gemensamma tillgångar. 

Samhällsengagemang  

Vi vill vidareutveckla kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och vara en 

tydlig röst mot orättvisor och utanförskap.         

 

 

KANDIDATPRESENTATIONER 

Det börjar nu bli hög tid att tänka på att 
berätta om oss som kandiderar genom att 
utforma texter och foton att lägga upp på 
POSKs hemsida. Vissa POSK-föreningar har 
kommit långt i processen redan. 

Mer information om hur det går till och vad 
du som kandidat behöver göra, kommer i ett 
separat POSK-Nytt om någon vecka.  
 
Vår målsättning är att alla 
kandidatpresentationer ska finnas på 
hemsidan till den 1 juni.  

 
 

VALMATERIAL 

 

Det finns material att tillgå på vår hemsida 

och i tryckt form. Det stora programmet, 

POSKs program och vision samt en POSK-

tidning, utskickad som bilaga i Kyrkans 

tidning i höstas, delades ut till olika POSK-

grupper i höstas. Ett litet antal exemplar 

finns fortfarande att tillgå hos Lisbet och 

Per-Eric. Vidare finns ett nytt kortprogram, 

en liten valfolder och ett bokmärke för 

utdelning inför valrörelsen. Dret finns också 

en del profilmaterial om någon glömt att 

beställa till sin förening.  

 Kontakta Lisbet och Per-Eric, som har 

material som du kan få del av 

lisbet.paulsson@gmail.com 

perlin15@gmail.com 

 

VALBIDRAG 

 

En andra omgång är nu öppet för ansökan  

Här hittar du ansökan>> 

SISTA ANSÖKNINGSDATUM 31 MAJ 

 

https://www.posk.se/linkopingsstift/styrelsen
mailto:lisbet.paulsson@gmail.com
mailto:perlin15@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjn7daT5yW0lhN-TRl9fahrIL3Cd0YSHcyHtFd8rR9F6HJsQ/viewform


 

ATT SYNAS I SOCIALA MEDIER 

Inför årets kyrkoval är förutsättningarna för att kommunicera helt annorlunda  

än vad vi är vana. Det digitala rummet kommer ta en stor del av det utåtriktade 

samtalet som vi förut varit vana att föra över en kopp kyrkkaffe eller i ett 

församlingshem.  

Därför är det klokt att göra digitaliseringen till sin vän och utnyttja de 

möjligheter som erbjuds, inte sällan till en ringa eller rentav ingen kostnad alls.  

I dag använder 5,6 miljoner svenskar Facebook varav de allra flesta via sin mobil. 

Det är en myt att detta är ungdomarnas verktyg. Andelen användare i 

åldersspannet 50 + ökar konstant och det är rimligt att tro att denna trend 

kommer hålla i sig. En stor andel av de som är POSKs potentiella väljare rör sig 

här och vi bör alltså intensifiera vår närvaro på den här arenan.  

 

Vad kan jag göra? 

Ett enkelt sätt att sprida budskapet är att gilla en sida. Gå gärna in och gilla 

stiftsföreningens och de lokala POSK-sidorna som finns. Då får du dessutom en 

uppdatering när något nytt skrivs.  

Inlägg som skrivs får en stor spridning när det delas. Du har säkert gjort det i 

samband med en tävling där man ska ”gilla och dela”  Ett inslag som är delat 

många gånger får stort genomslag. 

Kommentera våra inslag. Hejarop betyder mycket för oss alla. 

Om du ska skriva ett inlägg på din lokala POSK-sida, skriv kort och koncist. ”Ord 

är som solstrålar – ju mer du koncentrerar desto bättre tar de” Det är en sanning 

som gäller i allra högsta grad även här  

Till sist; var personlig. Vi är en rörelse utanför de etablerade partierna. Låt det 

märkas att det som skrivs inte kommer från ett partikansli utan från dig själv! 

Nästa POSK-NYTT  
Utkommer med extra information inför kandidatpresentationerna i början av maj. 

 
. 

MEDLEMSMÖTE 
Lördagen den 21 augusti 

Vi planerar för en samling av POSK-aktiva 

för att inspirera och dela erfarenheter och 

tips. Mer information kommer 

GEMENSAM MANIFESTATION  
4 september 

Vi hoppas alla POSK-föreningar/grupper 

runt om i stiftet ordnar aktiviteter och 

deltar aktivt lördagen den 4 september 

AKTIVITETER 

 

Det är viktigt att inför kyrkovalet ställa 

frågor, samtala och inspirera varandra till 

aktiviteter så att många blir intresserade att 

ställa upp att bära fram POSKs värderingar 

för utveckling av hela Svenska kyrkan. Men 

framför allt, att många blir intresserade av 

att gå och rösta och lägga sin röst på POSK.  

 

KOMMUNIKATION 

Håll utkik på POSKs hemsida efter uppdateringar https://www.posk.se/linkopingsstift/  

Gemensam ingång till stiftsföreningen med e-postadressen: linkopingsstift@posk.se 

Ansvariga är Stefan Wengelin och Lars-Johan Sunnerberg  

 

Kontakta gärna oss i styrelsen för frågor och dialog. https://www.posk.se/linkopingsstift/styrelsen 

 

mailto:linkopingsstift@posk.se

