
Gruppbild

POSK är en nomineringsgrupp som ställer upp för 
val till alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vi finns i 
hela landet och är den största obundna gruppen i 
kyrkovalet.

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som 
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda 
sig till något allmänpolitiskt parti. Vi hämtar våra 
kandidater i den lokala församlingsgemenskapen, 
vilket gör att det är det lokala förtroendet som 
avgör vilka som företräder POSK.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. 
En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan 
engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds 
över mångfalden, möter varandra med respekt och 
talar tydligt om Jesus Kristus.
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POSK i Mariefreds församling

Monica Johansson 070 497 9593
Jaya Roos 070 970 1580

Val till Kyrkofullmäktige:

1. Monica Johansson   8. Rose-Marie Kronqvist
2. Lennart Nilsson     9. Agneta Berger
3. Jaya Roos    10. Marianne Månsson Åkerlund
4. Sven Düring   11. Tomas Ekström
5. Gunilla Karlsson   12. Kerstin Jonasson
6. Bo Månsson,    13. Tellervo Schweitz
7. Marie-Louise Bjuhr



En kyrka för alla
Vi vill …     att kyrkan ska vara en plats för gemenskap och sinnesro 
    där vi ska mötas, gammal som ung i gudstjänst, musik och sång, 
    retreat, meditation och mycket annat

Gudstjänsten  –  är grunden för församlingslivet
Vi vill  …    att den ska vara en mötesplats för vår kristna tro och skapa                      
    samhörighet
Vi  vill …    öka delaktigheten i gudstjänsten

Musiken -  är en grundpelare i vår gudstjänst 
Vi vill …    satsa på musikupplevelser  tillsammans med körer och
        musiker  
Barn och ungdom i Mariefred -  allas vår framtid
Vi vill  …    fortsätta att öka engagemanget i vår kyrka genom dop, konfirmation  
    och barn- och ungdomsverksamhet

Diakoni  – en medmänsklig omsorg
Vi vill  …    utveckla det diakonala arbetet genom samordning av frivilliga insatser

Församlingen -  en del av samhället
Vi vill  …    att församlingen skall utvecklas med Mariefred genom t.ex. sociala medier
Vi vill  …    fortsätta  att arbeta med hållbarhetsfrågor

Församlingshemmet – en mötesplats för gammal och ung
Vi vill  …    att vårt församlingshem skall vara ett allaktivitetshus, en plats 
    för glädje, sorg och gemenskap – öppet för alla 

Kulturarv
Vi vill  …    värna det viktiga kulturarv som utgörs bland annat av vår kyrka, vår  
    kyrkogård och vår psalmbok
Vi vill  ...    hålla kyrkan öppen med hög tillgänglighet 
 
Ekumenik  
Vi vill …    värna det ekumeniska arbetet för att stärka den kristna        
         gemenskapen i Mariefred

Internationellt arbete
Vi vill …    skapa engagemang för ACT Svenska kyrkan och för Svenska  
    kyrkan i utlandet, SKUT

i Mariefreds Församling

För att POSK 
samlar församlingsbor som vill ta ansvar för kyrkan 
utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti.
POSK bygger på en trosgemenskap och inte en 
åsiktsgemenskap.

För att POSK
vill ha en kyrka som sprider det kristna glädjebudskapet, 
där alla ska känna sig välkomna och där man samtidigt 
hedrar och bevarar de teologiska traditionerna.

Bild: Tomas
För att POSK 
ser betydelsen av kyrkomusiken och sångens kraft 
och här är amatörer och professionella lika viktiga. 
Kyrkans musik följer oss hela livet. Den lockar många 
till att uppleva sinnesro och glädje i kyrkorummet. 

Varför rösta på              ?
Rösta POSK!

Rösta inte höger,
vänster eller
mittemellan.
Rösta POSK!

För att POSK 
vill förändra kyrkovalsystemet så att det blir indirekta 
val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Då blir det 
enklare och billigare och speglar vår kyrkosyn bättre.

För att POSK
betonar vikten av en diakon i varje församling.
Med diakonins resurser har församlingen möjlighet 
att ge omsorg och kärlek till barn, ungdomar och vuxna 
i livets olika skeenden.

Tomas Ekström

Monica Johansson
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Marianne  Åkerlund


