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Kandidater i valet 2013 
 

                        

 
 

Från vänster: Madeleine Karlsson, Anders Frohm,  
Linnéa Carling, Henric Hultin, Maj-Britt Hultman.  
Stående: Astrid Engstrand, Brita Ahlqvist, Wilmer von Mentzer,  
Britt-Marie Petersen, Gunilla Lundgren, Henrik Svennberg,  
Stina Larsson, Lars Fernqvist, Britt Wedenmark. Sittande: 
Christer Änghede, Elisabeth Hesslefors, Liselotte Änghede,  
Jeanette Nilsson, Inger Gertsdotter, David Sjöstrand. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Partipolitiskt Obundna i Svenska 

Kyrkan i Onsala Församling 
 

  

Du som bryr dig om  

Svenska kyrkan – 

rösta i Kyrkovalet  

den 15 september 2013,  

kl. 12.00 - 20.00  

i församlingshemmet! 
 

Förtidsrösta  

2 -7 september samt 9 – 13 september kl. 10 – 12,  

onsdag den 4 september 18 – 21 och  

tisdag den 10 september kl. 18 – 20. 

 

Styrelsen år 2013: 
Jeanette Nilsson, ordförande  0300 62373   jeanette62373@hotmail.com 

Brita Ahlqvist, kassör          0300 29653   brita.ahlqvist@gmail.com 

Gunilla Lundgren          0300 61776   Gunilla.E.Lundgren@telia.com 

Henrik Svennberg          0300 60900   h.malatodet@gmail.com 

Christer Änghede           0300 64726   christer.anghede@gmail.com 

Vi i POSK hoppas på förnyat förtroende och 

vill arbeta för församlingens bästa. 

 

 

 
 

POSK i Onsalas valprogram antagit vid årsmötet den 4 mars 2013 

 

Gruppfoto: Fotograf – Ulrika Tönnäng 

Handen: Fotograf - Claes I. Helgesson 

1  Henrik Svennberg 
2  Linnéa Carling 
3  Christer Änghede 
4  Jeanette Nilsson 
5  Lars Fernqvist 
6  Stina Larsson 
7  Gunilla Lundgren 
8  Britt-Marie Petersen 
9  Britt Wedenmark 
10 Madeleine Karlsson 
11 Anders Frohm 
12 Karin Westin 
13 David Sjöstrand 
14 Inger Gertsdotter 
15 Elisabeth Hesslefors 
16 Henric Hultin 
17 Brita Ahlqvist 
18 Maj-Britt Hultman 
19 Kaisa Svennberg 
20 Wilmer von Mentzer 
21 Liselotte Änghede 
22 Yvonne Kvist 
23 Lars Magnusson 
24 Astrid Engstrand 
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Om POSK i Onsala 

POSK i Onsala nominerar enskilda till kyrkofullmäktige i Onsala 

församling. POSK står fritt från alla politiska partier.  

Våra kandidater rekryteras efter engagemang i Svenska kyrkan.  

Majoritetens uppfattning binder aldrig den enskilde förtroendevalde. 

Minoritetsröster tystas aldrig. 

Om kyrkovalet 

 Vita valsedlar för val till kyrkofullmäktige i Onsala Församling 

 Rosa valsedlar för val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift 

 Gula valsedlar för val till kyrkomötet 

 Fler valsedlar finns vid vallokalen i församlingshemmet 

 Röstberättigad är den som tillhör Svenska Kyrkan, fyller 

16 år senast på valdagen och är folkbokförd i församlingen. 

 Viktigt är i detta val att kryssa! Man får kryssa för tre namn per  

valsedel. Till exempel: 

 Tycker Du att valsedelns ordning är sådan Du vill ha den?  

Kryssa då för de tre översta namnen! 

 Anser Du i stället att någon eller några kandidater borde  

vara högre upp på listan? Kryssa då för den eller dessa!  

Har du kryss kvar, kryssa för de översta namnen. 

 
 

              Läs mer på vår hemsida http://www.posk.se/  

            (Här finns vi, Göteborgs stift, förening Onsala) 

 

POSK i Onsala 
Vår vision är en församling som sprudlar av liv där alla 

Onsalabor känner sig välkomna och många är engagerade. 

 POSK vill verka för att beslut om församlingens 

angelägenheter skall grunda sig på en kristen livssyn.  

 POSK vill, att vår församling skall präglas av öppenhet och 

varm gemenskap mellan människor i alla åldrar. 

 POSK vill att församlingens ungdomar skall känna sig 

välkomna att aktivt påverka församlingsliv. 

 POSK vill att gudstjänsterna, stommen i församlingslivet, 

skall utvecklas för nutida människor, med respekt för 

tradition. 

 POSK ser naturen som Guds skapelse, som vi måste vårda 

och ta ansvar för. 

 För POSK är det en självklarhet att alla, oavsett ålder, kön 

eller sexuell läggning, skall mötas med respekt och 

välkomnas i Svenska Kyrkan. 

 POSK ser det som självklart att både kvinnor och män verkar 

som präster i vår församling. 

 POSK vill uppmuntra och underlätta frivilliga insatser i 

församlingens vardagsarbete och gudstjänstliv. 

 POSK verkar för att kyrko- och begravningsavgiften skall 

förvaltas ansvarsfullt. 

 POSK vill fortsätta att tillvarata Noas Ark, församlingens 

ekologiska djurgård, med dess uppskattade barn- och 

diakoniverksamhet. 

 POSKs förhoppning är att Onsala församling skall vara som 

en utsträckt hand, som inbjuder till gemenskap med Gud och 

varandra. 

http://www.posk.se/

