POSK i Onsala

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan
i Onsala Församling

Du som bryr dig om
Svenska kyrkan –
rösta i Kyrkovalet
den 17 september 2017,
kl. 12.00 - 20.00
i församlingshemmet!
Förtidsrösta på pastors expedition
4 -8 september samt 11 – 15 september kl. 10 – 12,
onsdag den 6 september och 13 september 18 – 21,
tisdag den 14 september kl. 18 – 20 och
lördag den 16 september 10 - 12.

Personval
Du väljer själv vilka tre kandidater till kyrkofullmäktige du tycker är allra lämpligast,
genom att kryssa för deras namn på valsedeln.
Tycker Du att valsedelns ordning är sådan Du vill ha den?
Kryssa då för de tre översta namnen!

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 lämplighet och
engagemang i Svenska kyrkan. POSK har ingen partipiska, alla POSKs förtroendevalda
röstar enligt egen övertygelse.

Valprogram för POSK i Onsala
Vår vision
Vår vision är en församling som sprudlar av liv där alla Onsalabor känner sig välkomna
och många är engagerade. Vi drömmer om en kyrka, ett församlingshem och Noas Ark
som sjuder av aktivitet alla veckans dagar.

 POSK verkar 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.
 POSK vill att Onsala församling skall vara utåtriktad genom närvaro i och stöd till olika
aktiviteter i närsamhället.
 POSK vill att Onsala församling tillsammans med människor, föreningar och företag
hjälper till att göra Onsala till en ännu bättre plats att leva på.
 För POSK är det en självklarhet att alla, oavsett ålder, kön eller sexuell läggning, skall
mötas med respekt och välkomnas i Onsala församling.
 POSK vill att Onsala församling uppmuntrar och underlättar frivilliga insatser i
församlingens vardagsarbete och gudstjänstliv.
 POSK vill att församlingen utvecklar sina sociala, stödjande och upprättande insatser
för människor i olika livssituationer och när samhällets stöd inte räcker till.
 POSK vill att Onsala församling fortsätter att utveckla barn-, ungdoms- och
konfirmationsarbetet
 POSK arbetar för att uppmuntra församlingens ungdomar att aktivt påverka
församlingslivet.
 POSK vill att församlingen skall ha flera olika typer av gudstjänster som återkommer
regelbundet.
 POSK står för ansvarsfull ekonomisk förvaltning och att församlingens medel används
till nytta för församlingen och församlingsborna.
 POSK vill att församlingen fortsätter att utveckla och investera i Noas Ark och miljön
däromkring.
 POSK vill att Onsala församling verkar för att fler lägenheter, gruppboenden och
stödboenden, för alla åldrar, skapas inom församlingens gränser.

Vi i POSK hoppas på förnyat
förtroende och vill arbeta för
församlingens bästa.

POSK i Onsalas valprogram antaget vid årsmötet den 23 mars 2017
Läs mer på vår hemsida http://www.posk.se (Här finns vi, Göteborgs stift, förening Onsala)
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Valprogram för POSK i Onsala
Styrelsen år 2017:
Jeanette Nilsson, ordförande 0300 62373
jeanette62373@hotmail.com
Inger Gertsdotter, vice ordf. 0736-37 89 30 ingergertsdotter@gmail.com
Nils Erik Israel, kassör
0300 63198
nilserik.israel@gmail.com
Eva Lindström, sekreterare 0733-62 90 02 eva.lindstrom@iogt.se
Gunilla Lundgren
0300 61776
glundgren1@outlook.com
Henrik Svennberg
0736-00 38 35 c.henrik.svennberg@gmail.com
Christer Änghede
0300 64726
christer.anghede@gmail.com
Christer Änghede

0300 64726 christer.anghede@gmail.com

Fotograf – Ann Breitfeld

POSKs kandidater i valet 2017
1. Henrik Svennberg
2. Linnéa Carling
3. Christer Änghede
4. Madeleine Karlsson
5. David Sjöstrand
6. Gunilla Lundgren
7. Anders From
8. Eva Lindström
9. Jan Norlenius
10. Inger Gertsdotter Börjeson
11. Nils Erik Israel
12. Jeanette Nilsson
13. Johan Reftel
14. Inger Heintze
15. Lars Magnusson
16. Brita Odengård Ahlqvist
17. Karin Westin
18. Lars Fernqvist

19. Linda Ejbyfeldt
20. Henric Hultin
21. Evy Norlenius
22. Gerhard Svensson
23. Liselotte Änghede
24. Thomas Lewin
25. Peter Ottosson
26. Stina Larsson
27. Gunnar Pleijel
28. Kristina Mellander Sjöstrand
29. Jan Ahlqvist
30. Agneta Birging
31. Inger Dahl
32. Karin Hultin
33. Maj-Britt Hultman
34. Monica Jansson
35. Kajsa Juréus
36. Christina Olsson
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