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Ledamöter i kyrkofullmäktige: Ledamöter i kyrkoråd: 
 
1.             Henrik Svennberg 
2.             Linnéa Carling 
3.             Madeleine Karlsson 
4.             Jeanette Nilsson 
5.             Christer Änghede 
6.             Yvonne Kvist 

7.             Henric Hultin 
8.             Stina Larsson 
9.             Anders Frohm 
10.           Lars Fernqvist 
11.           Gunilla Lundgren 
12.           Britt-Marie Petersen 
13.           Britt Wedenmark 
14.           Karin Westin 
15.           David Sjöstrand 
16.           Inger Gertsdotter 
17.           Elisabeth Hesselfors 

18.           Brita Ahlqvist 
19.           Maj-Britt Hultman 
20.           Kaisa Svennberg 
21.           Wilmer von Mentzer 

 
1.             Henrik Svennberg 
2.             Linnéa Carling 
3.             Madeleine Karlsson 
4.             Jeanette Nilsson 
5.             Anders Frohm 
6.             Christer Änghede 

7.             Gunilla Lundgren  

Ersättare: 
1.             Liselotte Änghede 
2.             Lars Magnusson 
3.             Astrid Engstrand 

Ersättare: 
1.             Stina Larsson 
2.             Lars Fernqvist 
3.             Britt Wedenmark 

Röstfördelning 2013 

Nomineringsgrupp                                      %    Antal    Mandat     
Borgerligt alternativ                                17,78    149      4     
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan    82,22    689    21 

Röstredovisning 
Valdeltagande: 2013: 10,0 %, 2009: 9,1 %, Förändring: 0,9 % 
Antal röstberättigade: 8 643, Avgivna röster: 868, Giltiga: 838, Ogiltiga: 30 
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Våra förtroendevalda 

 
 

       

  

Från vänster - Linnéa Carling, 

Madeleine Karlsson, Yvonne 

Kvist, Henric Hultin, Anders 

Frohm,  

Karin Westin, Maj-Britt Hultman, 

Kaisa Svennberg, Astrid 

Engstrand. 

 
Från vänster, stående:  

Brita Odengård Ahlqvist, 

Wilmer von Mentzer,  

Britt-Marie Petersen, Gunilla 
Lundgren,  

Henrik Svennberg, Stina 

Larsson, Lars Magnusson, Lars 

Fernqvist, Britt Wedenmark. 

 

Från vänster, sittande: 

Christer Änghede, Elisabeth 

Hesslefors, Liselotte 

Änghede, Jeanette Nilsson, 

Inger Gertsdotter, David 

Sjöstrand. 

 

Henrik Svennberg, kyrkorådets ordförande 

Församlingen behöver ta emot kärlek och kraft från Gud för att ge den vidare. Prioritera gudstjänstutveckling, ungdoms- och 

vuxenarbete för att ta emot, och diakoni och frivilligarbete för att ge vidare. 

POSKs vision är en församling som sprudlar av liv – där alla Onsalabor känner sig välkomna och är med i aktiviteter av olika slag 

i församlingens lokaler. Vi tror att Onsala församling har riktigt många frivilligt engagerade som utför en stor andel av det som 

händer i församlingen. Vi vill att många som är engagerade i positiva aktiviteter i samhället och i kyrkan hittar ny kraft i 

församlingens gudstjänster och grupper. Vi hoppas att många ser Onsala församling som en social knutpunkt där man tillsammans kan lösa den 

kommande veckans utmaningar. Onsala församling har riktigt många frivilligt engagerade som utför en stor andel av det som händer i församlingen. 

Vi vill att många som är engagerade i positiva aktiviteter i samhället och i kyrkan hittar ny kraft i församlingens gudstjänster och grupper. Vi hoppas 

att många ser Onsala församling som en social knutpunkt där man tillsammans kan lösa den kommande veckans utmaningar.  

Vi kommer att arbeta med målstyrning och värdegrundsarbete. De viktigaste målen för mandatperioden är att:  

 Öka antalet människor som är med i gudstjänster och i kyrkans verksamheter genom hög kvalitet på dessa.  

 Öka möjligheterna till frivilligarbete i Onsala församling och bli bättre på att organisera och ta hand om dem som arbetar frivilligt.  

 Stärka diakonin i församlingen och göra den tydlig för alla åldrar. Till exempel tror vi att församlingen behöver anställa ytterligare en diakon.  

 Öka ungdomarnas möjligheter till ansvarstagande i församlingen. I synnerhet i ungdomsverksamhet och konfirmandarbete. 

Vi kommer också arbeta tydligt med budget och verksamhetsplanering för att nå målen och ta oss i riktning mot visionen. Vi kommer dessutom ta oss 

tid till egen fördjupning och eftertanke så att vårt eget sätt att vara och agera i församlingen visar att visionen är möjlig att nå.  
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Linnéa Carling  

– Vi ska fortsätta att utveckla våra gudstjänster 

så att de blir relevanta för Onsalabor i alla 

åldrar. Vi ska bredda vårt diakonala arbete så 

att vi kan finnas till hands för ungdomar och 

familjer.  

Madeleine Karlsson 

– Ungdomsverksamheten och musik-

verksamheten är viktiga. Vi ska hjälpa 

konfirmanderna att bli en del av gemenskapen. 

Musiken kan göra det lättare för ungdomar att 

uttrycka sin tro, glädje och kärlek. 

Jeanette Nilsson  

– Arbetet med barn, konfirmander och andra 

ungdomar måste prioriteras. Vi kommer att behöva 

våra ungdomar när de blir vuxna. Viktig är också 

diakonin, eftersom många nuförtiden behöver stöd i 

olika former. 

Christer Änghede  

– Frivilligarbetet. Är vi många frivillig-arbetare kan vi 

skapa fler aktiviteter som innebär att församlingsbor 

får en större möjlighet att möta andra människor samt 

utbyta erfarenhet och känna gemenskap. 

Yvonne Kvist 

– Kyrkan ska vara en plats där alla ska känna vila, glädje 

och återhämtning för ande, själ och kropp. 

 

Henric Hultin 

– Vi måste satsa på ungdomsverksamheten med 

skola, konfirmandundervisning, ungdomsledare och 

ungdomarnas föräldrar. Det känns som om vi 

annars riskerar att få en hel generation som helt 

saknar religiös resonansbotten. 

Stina Larsson - En öppen kyrka för alla och 

att fler kan komma till tro. Använda våra resurser på 

bästa sätt. Diakoni behövs. 

Anders Frohm 

– Jag brinner för barn- och ungdoms-arbetet. Det är 

viktigt att vi inte tappar våra barn och ungdomar 

och att vi finns som ett alternativ till allting annat. 

Lars Fernqvist  

– Verka för enklare språk och ceremonier, modern 

audiovisuell teknikanvändning, marknadsföring av 

församlingens verksamhet speciellt riktat mot våra 

ungdomar som i tron kan finna stöd för en trygg och 

konstruktiv livsinställning. 

Gunilla Lundgren 

– För kyrkans framtid behöver vi satsa på våra 

ungdomar. Att jobba för att fler ska bli delaktiga i 

frivilligarbetet är också viktigt. 

 

 

Britt-Marie Petersen 

– Gudstjänsten ska vara öppen och inbjudande. Satsa 

på musikgudstjänster med populärmusik. Alla sinnen 

ska komma till tals; sång, musik, dans och konst. 

Möta människor med annan trostillhörighet. 

Britt Wedenmark 

– Jag vill ha en levande öppen kyrka, där alla 

boende i Onsala församling ska känna sig välkomna 

och trygga. Musiken är också viktig och en väg till 

gemenskap. Jag vill också väcka intresse för 

internationellt arbete. 

 

Karin Westin 

– Att vår vackra kyrka blir en naturlig samlingspunkt för 

allt fler. Där unga såväl som äldre känner sig hemma 

och välkomna –helg som vardag, i glädje och sorg. 

Fortsatt mångfacetterad stödjande och uppsökande 

verksamhet, musik, Noas Ark mm. 

David Sjöstrand 

– Fortsatt öppenhet. Alla skall känna sig hemma 

och välkomna i församlingen. 

Öka andelen pojkar i verksamheten för äldre barn 

och ungdomar. Ansvarsfull användning av 

församlingens medel. 
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Inger Gertsdotter 

– Jag vill arbeta för att ungdomar engageras i vår 

verksamhet, speciellt i den internationella gruppen. 

Viktigt för mig är också att det skapas tillfällen för 

barnfamiljer att delta i gudstjänster och övriga 

aktiviteter. 

Elisabeth Hesslefors 

– Jag tycker vi ska öppna kyrkan än mer så att den är 

välkomnande för alla människor. Att också ge 

tillfällen så att unga kan känna att de har en uppgift 

och ett ansvar tror jag är viktigt. 

Brita Odengård Ahlqvist 

– Att vi fortsätter satsningen på Noas Arks 

verksamhet. Att vi på sikt även kommer att utnyttja 

stiftets skog; gärna med underhåll av stigar. Att vi 

vågar prova nya gudstjänstformer där även 

församlingsbor medverkar. 

Maj-Britt Hultman 

– Att som förtroendevald ställa mina erfarenheter av 

församlingsarbete med de äldre till förfogande. Med 

gott samarbete och lyhördhet, som gagnar hela 

församlingen. 

Kaisa Svennberg 

– Vi behöver hitta fler sammanhang där alla åldrar får 

möjlighet att fördjupa sin tro på Gud, bygga gemenskap, 

växa och mogna.  

 

Wilmer von Mentzer 

– Jag tycker att barn- och ungdoms-verksamheten ska 

prioriteras, liksom musikgudstjänster och diakoni. 

Liselotte Änghede 

– Fortsätta utveckla diakonin i församlingen och 

göra den mer tydlig inom alla områden och 

åldersgrupper. 

Lars Magnusson 

– Jag tycker att de anställda i församlingen har gjort 

och gör ett fantastiskt arbete och vill därför att de 

framgent skall ges möjlighet och nödvändiga resurser 

att även fortsättningsvis så kunna göra. 

Astrid Engstrand 

– En fråga som ligger mig varmt om hjärtat är hur vi 

ska få med barnen och deras familjer i 

församlingsgemenskapen. Där gäller det att finna nya 

vägar. 

 

. 


