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EN KRAFT ATT  
RÄKNA MED

DETTA ÄR POSK

POSK är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till 
řƺƺř�ǆƣȠůƂǮ�ƣǆǐǃ��ȠƂǆǵƵř�ƵȧǮƵřǆ٥�Àƣ�ʿǆǆǵ�ƣ�ƞƂƺř�ƺřǆżƂǿ�
ǐŶƞ�ŨǮ�żƂǆ�ǵǿǚǮǵǿř�ǐŵȈǆżǆř�ƖǮȈǫǫƂǆ�ƣ�ƵȧǮƵǐȠřƺƂǿ٥

�r�Y�ʿǆǆǵ�ǿƣƺƺ�ƕǚǮ�żƂǃ�ǵǐǃ�Ƞƣƺƺ�ǿř�řǆǵȠřǮ�ǵǐǃ 
ƕǚǮǿǮǐƂǆżƂȠřƺżř�ƣ��ȠƂǆǵƵř�ƵȧǮƵřǆ�Ȉǿřǆ�řǿǿ�Ƶǆȧǿř�żƂǿ�
ƂǆƖřƖƂǃřǆƖƂǿ�ǿƣƺƺ�Ƃǿǿ�ǫřǮǿƣ٥�ÀůǮř�ƵřǆżƣżřǿƂǮ�ƞřǮ�Ƃǆ�
ƕǚǮřǆƵǮƣǆƖ�ƣ�żƂǆ�ƺǐƵřƺř�ƕǚǮǵřǃƺƣǆƖǵƖƂǃƂǆǵƵřǫƂǆ٠�ȠƣƺƵƂǿ�
ƖǚǮ�řǿǿ�żƂǿ�ŨǮ�żƂǿ�ƺǐƵřƺř�ƕǚǮǿǮǐƂǆżƂǿ�ǵǐǃ�řȠƖǚǮ�ȠƣƺƵř�ǵǐǃ�
ƕǚǮƂǿǮŨżƂǮ��r�Y٥

�r�Y�ʿǆǆǵ�ǮƂǫǮƂǵƂǆǿƂǮřżƂ�ǵǐǃ�ƕǚǮǿǮǐƂǆżƂȠřƺżř�ƣ�
ƕǚǮǵřǃƺƣǆƖřǮ�ǐŶƞ�ǫů�ǵǿƣʾǵǆƣȠů�ƣ�ǵřǃǿƺƣƖř�ǵǿƣʾ٥�I�ƵȧǮƵǐȠřƺƂǿ�
��ƺƂżřǃǚǿƂǮ�ƣ�ƵȧǮƵǐǃǚǿƂǿ�ǐŶƞ�ŨǮ�żƂǆת��ʿŶƵ��r�Yרקש
näst största gruppen.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. 
*ǆ�ƵȧǮƵř�żŨǮ�ƣǆǿƂ�řƺƺǃŨǆǫǐƺƣǿƣǵƵř�ůǵƣƵǿƂǮ�ǵǿȧǮ�Ȉǿřǆ�
ƂǆƖřƖƂǃřǆƖƂǿ�ƕǚǮ�ƵȧǮƵřǆ٥�*ǆ�ƵȧǮƵř�żŨǮ�Ƞƣ�ƖƺŨżǵ�ǚȠƂǮ�
ǃůǆƖƕřƺżƂǆ٠�ǃǚǿƂǮ�ȠřǮřǆżǮř�ǃƂż�ǮƂǵǫƂƵǿ�ǐŶƞ�ǿřƺřǮ�
ǿȧżƺƣƖǿ�ǐǃ�WƂǵȈǵ�YǮƣǵǿȈǵ٥

MER INFORMATION

$Ƃǆǆř�ƕǐƺżƂǮ�ƣǆǆƂƞůƺƺƂǮ�Ƃǆ�ƵǐǮǿȠƂǮǵƣǐǆ�řȠ�ȠůǮǿ�
ǫǮǐƖǮřǃ�ƣǆƕǚǮ�ƵȧǮƵǐȠřƺƂǿרשקש��ǐŶƞ�żƂǆ�ƵǐǃǃřǆżƂ�
ǃřǆżřǿǫƂǮƣǐżƂǆ٥�$Ƃǿ�ƵǐǃǫƺƂǿǿř�ǫǮǐƖǮřǃǃƂǿ�ʿǆǆǵ�řǿǿ�
läsa på: www.posk.se/program

Àƣƺƺ�żȈ�ȠƂǿř�ǃƂǮ�ǐǃ�ƵȧǮƵǐȠřƺƂǿ�ǵů�ƞƣǿǿřǮ�żȈ�ƣǆƕǐǮǃřǿƣǐǆ�
ǫů�ƕǚƺƲřǆżƂ�ǵƣżřٟ�www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Upptäck mer 
Webb: www.posk.se

Facebook: facebook.com/posk.se
Instagram: @posk_partipolitisktobundna 

Twitter: twitter.com/riksPOSK

VISION

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska 
vara en gemenskap som speglar Guds  
vilja i gudstjänst och liv och som talar  
tydligt om Jesus Kristus. 

Kontakt 
E-post: info@posk.se  

Telefon: 070-471 07 40

© 2013 Torbjörn Tapani

POSK i Luleå domkyrkoförsamling 
ställer i kyrkovalet 19 september upp till kyrkofullmäktige i 
församlingen. Vi är en del av riks-POSK som är den näst 
största nomineringsgruppen i kyrkomötet och stiftsfullmäk-
tige i Luleå stift. Se våra idéer och kandidater på baksidan!  

Vilka vi är 
Vi är engagerade i församlingens verksamhet, t.ex. i guds-
tjänster, som kyrkvärdar och i internationella gruppen. Våra 
hjärtefrågor är bland annat diakoni, frivillighet, mötesplat-
ser, musik, gudstjänst och internationella frågor.   

POSK det obundna alternativet 
Mindre än 5 procent av de kyrkans medlemmar tillhör ett 
politiskt parti. För de övriga 95 procenten finns POSK som 
ett partipolitiskt obundet alternativ, och för alla som vill ta 
ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta 
det engagemanget till ett parti.  

Församlingslivet i centrum 
Grunden för Svenska kyrkans verksamhet är livet i försam-
lingarna. POSK ser därför lokal församlingsförankring som 
den bästa grunden för dem som ska fatta beslut. I denna 
folder berättar vi mer om vad POSK vill och står för. 

Detta vill POSK  
i Luleå domkyrkoförsamling 
Utveckla det ideella engagemanget 
Det är viktigt att tillvarata frivilligas olika kompetenser och 
ideellt engagemang i gudstjänstlivet, liksom i diakonala, un-
dervisande och missionerande verksamheter.   

Gudstjänsten – centrum i församlingens verksamhet 
Vi vill vara öppna för förnyelse och verka för att guds- 
tjänsten blir en samlande gemenskap för fler församlingsbor. 
I en levande församling har diakonin en given plats.   

Sång och musik 
Sång och musik är redskap som fördjupar tron och POSK vill 
verka för att stärka musik och körverksamhet i församlingen.    

Mötesplatser för alla 
Vi vill att kyrkan ska vara en mötesplats för alla åldrar. Försam-
lingen ska stå för tolerans, öppenhet och mångfald, samt stödja 
kampen mot fattigdom och för omsorgen om vårt klimat.   

Diakonal omsorg 
Vi ser en omfattande utsatthet i Luleå, med till exempel  
psykisk ohälsa, missbruk, ekonomisk utsatthet, ensamhet 
och trasiga relationer. Vi vill därför verka för att det finns en 
diakon i varje distrikt. 

Våra kandidater 2021 
1. Anna Wallström, utredare 
2. Lars Pohjanen, ingenjör 
3. Lisa Edfast, f.d. personalsekreterare 
4. Michael Martinsson, civilingenjör 
5. Karl Henrik Eriksson, pensionär 
6. Lars Anehagen, pensionär 
7. Anita Hammargren, pensionär 
8. Axel Hallqvist, pensionär 
9. Ulrika Asp, pedagog 
10. Stefan Karlsson, planerare 
11. Hans Brusewitz, lagman 
12. Kerstin Lindmark, f.d. församlingspedagog  

=>> www.posk.se/luleadomkyrko/kandidatpresentationer

lulea-dk@posk.se 

070-593 02 95



EN FRI KYRKA

�r�Y�řǆǵƂǮ�řǿǿ�ǫřǮǿƣƂǮǆřǵ�ƣǆˀȧǿřǆżƂ�ǚȠƂǮ��ȠƂǆǵƵř� 
ƵȧǮƵřǆ�ǃůǵǿƂ�ȈǫǫƞǚǮř٥�<ǚǮǿǮǐƂǆżƂȠřƺżř�ƕǮůǆ�żƂǵǵř�
ƖǮȈǫǫƂǮ�ȈǿƕǐǮǃřǮ�ƖŨǮǆř�ǮƂƖƺƂǮ�ƕǚǮ�ƵȧǮƵřǆ�ƂʾƂǮ�Ƞřż�ǵǐǃ�
ƖŨƺƺƂǮ�ƕǚǮ�ǵǿřǿ�ǐŶƞ�ƵǐǃǃȈǆ٥��ȠƂǆǵƵř�ƵȧǮƵřǆǵ�ŵƂǵƺȈǿǵڋ 
ƕřǿǿřǮƂ�ǵƵř�ȠřǮř�żƂǃǐƵǮřǿƣǵƵǿ�Ƞřƺżř�ǐŶƞ�ƕǚǮƂǿǮŨżř� 
ƕǚǮǵřǃƺƣǆƖřǮ٠�ƣǆǿƂ�ǫǐƺƣǿƣǵƵř�ǫřǮǿƣƂǮ٥�

POSK vill arbeta för

- att förändra valsystemet så att det blir enklare  
   och billigare. 

- att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter  
   väljs av församlingarna i indirekta val.

- att en återhållsamhet med arvodering av  
   förtroendeuppdrag ska iakttas. 

- att beslut som rör församlingen fattas så nära  
   verksamheten och medlemmarna som möjligt.

- att utreda nationella nivåns och stiftens  
   teologiska grund och uppdrag.

 

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

Iǆǐǃ�ǮřǃƂǆ�ƕǚǮ��ȠƂǆǵƵř�ƵȧǮƵřǆǵ�ǿǮǐ٠�ŵƂƵŨǆǆƂƺǵƂ�ǐŶƞ�
ƺŨǮř�ʿǆǆǵ�ȈǿǮȧǃǃƂ�řǿǿ�ǿǐƺƵř�Ƞřż�ƵǮƣǵǿƂǆ�ǿǮǐ�ǐŶƞ�ƵǮƣǵǿƂǿ�
ƺƣȠ�ƣǆǆƂŵŨǮ٥�$Ƃǿ�ŨǮ�ȠƣƵǿƣƖǿ�ǃƂż�ŵǮƂżż�ǐŶƞ�ƣƖƂǆƵŨǆǆřǆżƂ�
ƣ�ƖȈżǵǿƲŨǆǵǿƺƣȠƂǿ�ǐŶƞ�řǿǿ�żƂǿ�ʿǆǆǵ�ǐƺƣƵř�ȈǿǿǮȧŶƵǵǵŨǿǿ٥� 
$Ƃ�ƵȧǮƵƺƣƖř�ǿǮřżƣǿƣǐǆƂǮ�ǐŶƞ�ƣǆǮƣƵǿǆƣǆƖřǮ�ǵǐǃ�Ǯȧǃǵ�ƣǆǐǃ�
�ȠƂǆǵƵř�ƵȧǮƵřǆ�ȈǿƖǚǮ�Ƃǆ�ǮƣƵƂżǐǃ٥

POSK anser

- att en kyrka med ansvar för alla motverkar all  
   särbehandling på grund av kön och andra  
   diskrimineringsgrunder.

- att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning  
   eller könsöverskridande identitet eller uttryck,  
   möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. 

- att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel  
   mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.

- att en generös attityd ska prägla mötet mellan  
   grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM

�ǿǿ�ŵȧˁř�ƺƂȠřǆżƂ�ǐŶƞ�ǃƣǵǵƣǐǆƂǮřǆżƂ�ƕǚǮǵřǃƺƣǆƖřǮ�ŨǮ�
ƵȧǮƵřǆǵ�ȠƣƵǿƣƖřǵǿƂ�ȈǫǫƖƣʾ�ǐŶƞ�Ƃǆ�ƖƂǃƂǆǵřǃ�ƵřƺƺƂƺǵƂ�
ƕǚǮ�řƺƺř�ǵǐǃ�ǿƣƺƺƞǚǮ�ƵȧǮƵřǆ٥�<ǚǮǵřǃƺƣǆƖƂǆ�ǐŶƞ�ƵȧǮƵřǆ�ŨǮ�
ƖǮȈǆżƂǆ�ƕǚǮ�ȠřǮƲƂ�ƵǮƣǵǿƂǆǵ�ǿǮǐ�ǐŶƞ�ƕǚǮ�řƺƺǿ�ǵǐǃ�ƵǮƣǵǿǆř�
Ƶřǆ�ƖǚǮř�ǿƣƺƺǵřǃǃřǆǵ٥�YȧǮƵřǆ�ǵƵř�řƺƺǿƣż�ȠřǮř�żƂ�Ȉǿǵřǿǿřǵ�
Ǯǚǵǿ�ǐŶƞ�ȠřǮř�ǮƂżǐ�řǿǿ�ȠŨƺƵǐǃǆř�ȠřǮƲƂ�ǃŨǆǆƣǵƵř٥�

POSK vill arbeta för

- att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas,  
   uppmuntras och ges ansvar. 

- att församlingarna arbetar aktivt med det  
   ekumeniska arbetet.

- att trainee-år och liknande koncept används som  
   ett instrument för rekrytering. 

- att körsång och kyrkomusik är en arena som  
   tydligt ger plats för ungas musikuttryck. 

-�DWW�ćHU�N\UNRPXVLNHU�KDU�LQVWUXPHQWDO� 
   undervisning i sina tjänster. 

- att varje församling har en plan för lärande och  
   undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder.

- att skapa engagemang för och att medel anslås till  
   internationell diakoni och mission. 

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

�ǐǃ�ƵǮƣǵǿǆř�ƞřǮ�Ƞƣ�ƣ�ȈǫǫżǮřƖ�řǿǿ�ƕǚǮȠřƺǿř�ǵƵřǫƂƺǵƂǆ�Ƞƣ�
ŨǮ�ƖƣȠǆř�řȠ�=Ȉż�ǐŶƞ�řǿǿ�ƺƂȠř�ƞůƺƺŵřǮǿ�ǿƣƺƺǵřǃǃřǆǵ�ǃƂż�
ȠřǮřǆżǮř٥��r�Y�Ƞƣƺƺ�řǿǿ��ȠƂǆǵƵř�ƵȧǮƵřǆ�řǮŵƂǿřǮ�řƵǿƣȠǿ�
ǃƂż�řǿǿ�ǵƵřǫř�ǃƂżȠƂǿƂǆƞƂǿ�ƵǮƣǆƖ�ǵřǃǿƣżř�ƕǮůƖǐǮ�ǵǐǃ�
żǮřŵŵřǮ�ǵřǃƞŨƺƺƂǿ�ǐŶƞ�ȠƣǵřǮ�ǫů�Ƃǿǿ�řǆǆřǿ�ǵŨǿǿ�řǿǿ�ƺƂȠř٥�

POSK vill arbeta för

- att varje församling ska ha tillgång till en diakon.

-�DWW�HQ�VW¸UUH�DQGHO�DY�GHQ�VNDWWHĆQDQVLHUDGH� 
   välfärden drivs inom Svenska kyrkan. 

- att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen  
   genom att motverka klimatförändringarna. 

- att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande  
   av jordens resurser.

- att all förvaltning av egendom ska vara långsiktig,  
   effektiv och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart. 

- att värna det viktiga kulturarv som våra kyrkor  
  utgör och att de hålls öppna med hög tillgänglighet. 

Läs hela vårt program på:

www.posk.se/program  


