
MM 

 

En efterlängtad sommar ligger framför oss och vi har mycket att 
glädjas åt och se fram emot! Äntligen kanske vi kan våga hoppas 
på en tillvaro där Covid – 19 inte håller oss i samma hårda grepp 
som vi vant oss vid. Våra kyrkor kan återigen, på ett ansvarsfullt 
sätt, öppna för gudstjänster och vi kan börja se och mötas.   
 
Vi hoppas du ska få sköna dagar med vila, energipåfyllning och många goda 
skratt tillsammans med dina nära och kära. Du är sedan välkommen att ta 
aktiv del i den viktiga kyrkovalrörelse som ligger framför oss. Årets kyrkoval är 
viktigare än någonsin och vi kan glädjande nog se sett ett ökat intresse att 
arbeta för en kyrka utan partipolitisk inblandning. Att äntligen den separation 
mellan stat och kyrka kan få bli verklighet fullt ut.  

För detta ska vi kämpa tillsammans! 

Stiftföreningens styrelse genom Lisbet, Per-Eric och Stefan 

MANIFESTERA POSK 

 
Lördagen den 4 september 
 
Lördag den 4 september är en dag då vi 
alla POSKare i stiftet ska försöka synas och 
höras. Alla POSK-föreningar i stiftet 
uppmanas att ordna lokala POSK-
aktiviteter. Försök också nå medial 
uppmärksamhet. Två dagar senare inleds 
förtidsröstningen. 

 

EFTERVALSANALYS 

Lördagen den 23 oktober 

Vid samlas för eftervalsanalys och 
samtalar med varandra inför det 
pågående förhandlings- och 
valberedningsarbetet till de olika organen 
på stiftsnivå. Boka in tiden i kalendern. 
Mer information kommer. 
 
 

NUMMER 3/2021 

Vi önskar er alla 
en riktigt skön 

sommar! 

Nästa POSK-NYTT kommer i början av september 

Medlemsmöte för inspiration och kraftsamling  
Lördagen den 21 augusti 

Inför slutspurten i valarbetet inbjuds till medlemsmöte på Vårdnäs stiftsgård 
lördag den 21 augusti kl 09.30-15. Syftet är att samlas för att inspirera och 
dela erfarenheter och ge varandra tips. Under dagen gästas vi av domprost 
emeritus Peter Lundborg. Eftersom vi fortfarande iakttar försiktighet och 
reserverar oss för kvarvarande och eventuella nya restriktioner, har vi gjort en 
preliminär bokning på stiftsgården och måste 
 ha en bindande anmälan senast 20 juli 2021. Kostnaden är starkt 
subventionerad av stiftsföreningen och för POSK-medlem som deltar är 
kostnaden endast 100 kronor per person och då ingår förmiddagskaffe, lunch 
och eftermiddagskaffe 
 
Anmäl dig här: https://forms.gle/ReTzJvd6APTKvC42A 

Hej webbredaktörer! 

 
På de lokala POSK – sidorna görs just nu ett 
gediget arbete att fylla på med nya kandidater 
allteftersom presentationerna kommer in. 
 
Webben har alltid den senaste informationen 
och det är bra om det kan gå så kort tid som 
möjligt mellan inskickade och publicering.  
Vi vet sedan tidigare att ju närmare valet vi 
kommer desto fler besöker våra sidor.  
Var också noga med att inga inaktuella datum 
eller annan gammal information finns upplagd 
på just din sida 
Vill du få nya kunskaper om sociala medier? 
Anmäl dig till träffen på Zoom 17 juni: 
 
https://www.posk.se/handelse/utbildning-
sociala-medier/ 
 


