
Rösta på POSK  
i valet till kyrkofullmäktige
POSK i Luleå domkyrkoförsamling är ett forum 
för dem som vill verka som förtroendevalda inom 
Svenska kyrkan utan att knyta sitt engagemang till 
ett politiskt parti. 

Partipolitiskt obundna  
i Svenska kyrkan, 
Luleå domyrkoförsamling

Vi vill att personer med engagemang för kyrkliga 
frågor ska ingå i de beslutande organen. 

Läs mer om oss på webben och följ oss  
på Facebook och Twitter: 

Webbplats: www.posk.se   
Facebook: facebook.com/posk  
Twitter: twitter.com/posk

Läs om Kyrkovalet 2017:  
www.svenskakyrkan.se/kyrkovalet

info@posk.se  •  0704 710 740

POSK i Luleå stift 
Vi ställer upp även  i stiftsfullmäktigevalet och kyrko-
mötesvalet. Rösta på oss där också! 

På nationell nivå lyfter POSK fram tre valfrågor: 
•  Bryt med partipolitiken 
 Kyrkans frågor är teologiska, inte partipolitiska. 
•  Mångfald och respekt 
 Svenska kyrkans bredd är en tillgång och inte ett 

problem. Kyrkan är en trosgemenskap och inte en 
åsiktsgemenskap. 

•  Kyrkomusikens kraft 
 Musiken är en Guds gåva och en omistlig del av ett 

levande kyrkoliv. Kyrkomusiken bidrar till att bära, 
utforska och fördjupa tron. 

Våra kandidater till det nationella kyrkomötet: 
1. Lisa Tegby, prost,Umeå
2. Celina Falk, studerande, Luleå
3. Katarina Glas, regionchef, Umeå
4. Roger Larsson, civilingenjör, Skellefteå
5. Roger Marklund, internationell sekreterare, Arvidsjaur 
11. Hans Brusewitz, lagman, Luleå

I Luleå stift vill POSK: 
•  Slå vakt om stiftets goda arbete att främja försam-

lingarnas möjligheter att vara kyrka i sitt lokala sam-
manhang. 

• Fortsätta stödja arbetet med att förvalta skapelsen 
genom ansvar för miljön, internatonellt arbete för 
utveckling och katastrofbistånd och genom stöd åt 
flyktingar som söker skydd i vårt land. 

• Fortsatt främja administrativt stöd som frigör resur-
ser i församlingarna att fullgöra sina grundläggande 
uppgifter som kyrka. 

Kandidater till stiftsfullmäktige,  
Luleå stifts norra valkrets: 
1. Anders Pettersson, kyrkomusiker, Piteå 
2. Sigvard Lindgren, transp./lageransvarig, Norrfjärden
3. Bitte Päiviö Nygård, personalhandläggare, Jokkmokk
4. Berit Kero Jakobsson, församlingspedagog, Pajala
5. Celina Falk, studerande, Luleå 
11. Hans Brusewitz, lagman, Luleå 

Luleå domkyrka, interiör. 

Luleå domkyrka, exteriör. 



POSK, Partipolitiskt obundna  
i Svenska kyrkan,  
vill att Svenska kyrkan: 

• erbjuder närvaro och gemenskap,

• förmedlar, befrielse, hopp och livsmod,

• ser och tar tillvara varje människa som en 
gåva i församlingens liv,

• respekterar individen och gläds åt mångfal-
den,

• arbetar för en mer 
rättvis fördelning 
av världens till-
gångar,

• är en levande och 
demokratisk kyrka 
och en brobyggare 
mellan kyrkor,                    

• strävar efter en 
sann och öp-
pen dialog mellan 
människor av olika 
tro. 

Detta vill POSK i
Luleå domkyrkoförsamling

Våra kandidater  
i kyrkofullmäktigevalet 17 sept 

Hans Brusewitz, 
lagman

Anna-Sol Renberg, 
diakon

Georg Johansson, 
driftchef

Anna Jonsson, 
husmor

Anna Wallström, 
projektledare

Stefan Karlsson, 
planerare

Utveckling av det ideella engagemanget
Det är viktigt att tillvarata frivilligas olika kom-
petenser och ideellt engagemang i gudstjänstli-
vet, liksom i diakonala, undervisande och mis-
sionerande verksamheter.

Gudstjänsten –  
centrum i församlingens verksamhet 
Vi vill vara öppna för förnyelse och verka för att 
gudstjänsten blir en samlande gemenskap för 
fler församlingsbor. 

En levande församling
I en levande församling har diakonin en given 
plats. Sång och musik är redskap som fördjupar 
tron och POSK vill verka för att stärka musik 
och körverksamhet i församlingen. 
    Vi vill att kyrkan ska vara en mötesplats för alla 
åldrar. Församlingen ska stå för tolerans, öppen-
het och mångfald, samt stödja kampen mot fat-
tigdom och för omsorgen om vårt klimat. 

Din röst är viktig! 
Du som fyllt 16 år får rösta. Ta med en vän och 
rösta för fler POSK-mandat. Valdagen är söndag 
17 september, förhandsröstning från måndag 4/9. 
Man kan personrösta med upp till tre kryss på val-
sedeln. Den som förlitar sig på nomineringsgrup-
pens bedömning kryssar lämpligen de tre första 
namnen. 


