
Svenska kyrkan ska 
vara en gemenskap 
som speglar Guds vilja 
i gudst jänst och liv och 
som talar tydligt om 
Jesus Kristus.
POSK:s vision

KANDIDATER

1. Celina Falk, 35 år, beteendevetare

2. Carolina Söderberg, 54 år, stiftsmusiker

3. Anna Maria Grönlund, 35 år, fritids- 
assistent

4. Petrus Halvarsson, 35 år, specialistofficer

5. Lotta Wolf, 49 år, HR-partner

6. Berit Lindgren, 76 år, pensionerad 
universitetsadjunkt och sjuksköterska 

7. Birgitta Hörnsten, 50 år, 
administrativ chef

8. Ines Nilsson, 59 år, verksamhetschef 

9. Britt-Inger Burman, 58 år, lärare

10. Marianne Pettersson, 72 år, pensionerad 
banktjänsteman

11. Annevi Larsson, 54 år, rektor

12. Anna Sellén, 47 år, egenföretagare 

13. Jon Falk, 39 år, stiftspedagog

14. Anna-Sara Lantz, 38 år, konsultchef
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VÄXTPLATS 
FÖR ALLA 
HELA LIVET

FÖRSAMLINGEN I 
CENTRUM
Nederluleå församling ska vara en växt-
plats för alla hela livet och en levande 
gemenskap med gudstjänsten i centrum. 

POSK vill arbeta för:

• att ideella medarbetare i alla åldrar  
  efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges 
  ansvar. 

• att satsa på dop- och konfirmand- 
  verksamheten.

• att stärka körers och musikens viktiga 
  plats i församlingen.

• att det för alla åldrar erbjuds mötes- 
  platser där det ges möjlighet att växa i 
  kyrkans gemenskap och rustas för att leva 
  med sin tro i vardagen.

• att tron får komma till uttryck i praktisk  
  omsorg genom att diakonin ser, ger röst  
  åt och möter människor som är i en utsatt  
  livssituation.

• att främja ett gott samarbete mellan olika 
  kristna församlingar. 

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

• att värna vårt viktiga kulturarv i 
  Nederluleå församling och att det hålls 
  öppet med hög tillgänglighet.

MÅNGFALD 
– EN MÖJLIGHET
De många människor, kyrkliga traditioner 
och inriktningar som ryms inom Svenska 
kyrkan är en rikedom. 

POSK vill arbeta för

• att bredd och igenkännande i gudstjänst- 
  livet finns och att vikten av olika 
  uttryckssätt framhålls. 

• att alla möts med respekt och välkomnas 
  i kyrkan. 

• att motverka all särbehandling på grund  
  av kön, sexuell läggning, könsöverskridan 
  de identitet eller andra diskriminerings 
  grunder. 

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

EN KYRKA SOM 
TAR ANSVAR
Som kristna har vi ett uppdrag att förvalta 
skapelsen som vi fått av Gud och att leva 
hållbart tillsammans med varandra. 

POSK vill arbeta för

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

• att inköp görs på ett ansvarsfullt sätt och  
  med minsta möjliga klimatpåverkan. 

• att skapa medvetenhet och goda samtal  
  om aktuella samhällsfrågor. 

EN FRI KYRKA
Det är viktigt att personer med engage-
mang för kyrkliga frågor och en förankring 
i den lokala församlingsgemenskapen ingår 
i de beslutande organen. Vi vill att kyrkan 
ska vara fri från partipolitik. 

POSK vill arbeta för

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

• att en återhållsamhet med arvodering av  
  förtroendeuppdrag ska iakttas.

     Den 6 –19 september kan du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år rösta i kyrkovalet. Vem vill du ska representera dig? POSK är en  kraft  att räkna med!


