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Förtroendevalda 2018 – 2021  

Bilden visar några av våra kandidater i  

Kyrkovalet 2017. Foto: Ann Breitfeld. 

Linda Ejbyfeld, Thomas Levin, Jan Norlenius,  

Johan Reftel 

Christer Änghede, Karin Westin, David Sjöstrand 

Henric Hultin, Eva Lindström Inger Heintze,  

Nils-Erik Israel 

Karin Hultin, Inger Gertsdotter, Gunilla Lundgren, 

Lars Magnusson 

Stina Larsson, Jeanette Nilsson och Lars Fernqvist

 
 

 

 

Röst- och mandatfördelning

Val till: Onsala församling Kyrkofullmäktige 

Antal mandat: 25 

Ersättarkvot: 1/2 

Namn                 Antal röster     Procent Antal mandat 

POSK               (P)    701       66,0%       17 

Frimodig Kyrka          (F)    174       16,4%         4 

Borgerligt Alternativ  (B)   187       17,6%         4 

Summa giltiga röster: 1062 

Summa ogiltiga röster:     70 

Summa avgivna röster: 1132 

Röstberättigade: 8309 

Valdeltagande:     13,62% 
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Kyrkofullmäktige

Ledamöter: 

1. Henrik Svennberg     (P) 

2. Linnéa Carling          (P) 

3. Christer Änghede      (P) 

4. Madeleine Karlsson  (P) 

5. David Sjöstrand        (P) Ordförande 

6. Gunilla Lundgren     (P) 

7. Anders From            (P) 

8. Eva Lindström         (P) 

9. Jan Norlenius           (P) 

10. Inger Gertsdotter Börjeson  (P) 

11. Nils Erik Israel         (P) 

12. Jeanette Nilsson       (P) 

13. Johan Reftel             (P) 

14. Inger Heintze           (P) 

15. Lars Magnusson      (P) 

16. Brita Odengård Ahlqvist  (P) 

17. Karin Westin           (P) 

Ersättare: 

1. Lars Fernqvist        (P) 

2. Linda Ejbyfeldt      (P) 

3. Henric  Hultin        (P) 

4. Evy Norlenius        (P) 

5. Gerhard Svensson  (P) 

6. Liselotte Änghede  (P) 

7. Thomas Lewin  

8. Peter Ottosson        (P) 

9. Stina Larsson         (P) 

18. Peter Söderberg       (B) 

19. Bengt Adolfsson     (B) 

20. Astrid Forsberg       (B) 

 

21. Ingvar Carlsson       (F) Vice ordförande 

22. Ulrika Högstrand     (F) 

23. Mats Nilsson           (F) 

24. Margareta Carlsson (F) 

10. Yvonne Kvist      (F) 

11. Birgitta Staveby   (F) 

 

Kyrkorådet

Ledamöter: Ersättare: 

1. Henrik Svennberg  (P) Ordförande 

2. Linnea Carling       (P) Vice ordförande 

3. Christer Änghede   (P) 

4. Gunilla Lundgren   (P) 

5. Anders Frohm         (P) 

6. Jan Norlenius          (P) 

1. Jeanette Nilsson    (P) 

2. Lars Fernqvist       (P) 

3. Stina Larsson        (P) 

4. Johan Reftel          (P) 

5. Eva Lindström      (P) 

6. Nils-Erik Israel     (P) 

7. Bengt Adolfsson     (B) 7. Astrid Forsberg     (B) 

8. Ulrika Högstrand    (F) 8. Mats Nilsson         (F) 
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Valprogram för POSK i Onsala 
 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. 

 

Från Kyrktuppen.  
Bilder av Ann Breitfeld och Ulrika Tönnäng 

 

Kandidaterna i valet till Onsala kyrkofullmäktige beskriver här vad de tycker är viktigt i Onsala församling. De har fått svara 

på frågan: Vad i Onsala församling tycker du ska prioriteras och varför?  

 
Henrik Svennberg 

– Detta ska prioriteras: Barnverksam-heterna 

inklusive en gudstjänst som passar 

barnfamiljer varje vecka. Frivilligarbetet och 

aktiv praktisk diakoni. I detta finns kyrkans 

framtid. 

Linnéa Carling, POSK  

– Gudstjänster relevanta för Onsalabor 2017; 

gudstjänsten är vår kärna och utgångspunkt. 

Utveckla Noas Ark; en unik mötesplats för 

människor i olika åldrar och med olika 

behov. 

Christer Änghede, POSK  

– Skapa fler möjligheter för unga och gamla 

att medverka i ett brett utbud av aktiviteter 

men även vara möjlig partner till 

föreningslivet i Onsala. 

 

Madeleine Karlsson, POSK  

– Ungdoms- och musikverksamhet är 

viktiga, inte minst för konfirmanderna. 

Musik kan göra det lättare för ungdomar att 

uttrycka sin tro, glädje och kärlek. 

David Sjöstrand, POSK  

– Församlingen skall kunna vara ett stöd för 

människor i utsatta livssituationer och när 

samhällets stöd inte räcker till. 

 

 

Gunilla Lundgren, POSK  

– För kyrkans framtid behöver vi satsa på 

våra ungdomar. Att jobba för att fler ska bli 

delaktiga i frivilligarbetet är också viktigt. 
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Anders Frohm, POSK  

– 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. 

Eva Lindström, POSK  

– För mig är barn- och ungdomsverksam-

heten viktig. Det är vår framtid i kyrkan. 

Därför är Noas Ark och öppen förskola 

väldigt viktiga. 

  

Jan Norlenius, POSK  

– Forsatt utvecking av kyrkans aktiviteter så 

fler upptäcker glädjen med församlingens 

verksamheter. 

 

 

Inger Gertsdotter, POSK  

– Jag vill arbeta för att alla; familjer, unga 

och gamla skall finna en meningsfull 

gemenskap i kyrkan. Jag vill att vi värnar 

om verksamheten på Noas Ark och lägger 

Nils Erik Israel, POSK  

– Jag vill arbeta för gemenskap genom tron, 

och därigenom få fler att aktivt delta i 

församlingsarbetet. 

 

Jeanette Nilsson, POSK  

– Församlingen ska vara välkomnande i alla 

sina handlingar, särskilt vid gudstjänster. Vi 

måste nu prioritera att inkludera ungdomar i 

beslutsprocessen.   

 

Johan Reftel, POSK  

– Vad jag skulle kunna bidra med är nog att 

jag som församlingspedagog känner till lite 

om mycket i kyrklig verksamhet med 

spetskunskap på barn, ungdom och 

församlingsväxt. 

Inger Heintze, POSK  

– Att Onsala församling är en öppen ingång, 

där alla ska känna gemenskap och glädje. 

Viktigt är ungdomsverksamhet och Alpha-

kursen. 

 

Lars Magnusson, POSK  

– Jag tycker att de anställda i församlingen 

gör ett fantastiskt arbete och vill att de 

framgent skall ges möjlighet och 

nödvändiga resurser att fortsätta så. 

Brita Odengård Ahlqvist, POSK  

– Jag tycker vår församling fungerar så bra. Alla 

kan känna sig välkomna och finna aktiviteter 

som passar alla åldrar – från gudstjänstliv, musik, 

Noas Ark, Café juste, 11-kaffe mm. Hoppas att 

fler upptäcker vilken pärla vår församling är! 

Karin Westin, POSK  

– Arbetet med och för barnfamiljer, men 

även för de äldre, trogna kyrkobesökarna.  

Noas Ark.  

Mycket musik.  

Etik. 

Lars Fernqvist, POSK  

– Församlingens framtid är våra barn och 

ungdomar. Ett utvecklat och ändamålsenligt 

Noas Ark för alla åldrar, musikverksamhet, 

anpassade Alpha-kurser. 

Linda Ejbyfeldt, POSK  

– Jag skulle prioritera Noas Ark som är 

viktig för barn och familjer. Viktigt för mig 

är även söndagsgudstjänsterna, läger för 

ungdomar, ökade öppettider på caféet och 

att öppna förskolan kan ha öppet fler dagar. 

Henric Hultin, POSK  

– Satsa extra på kontakt med barnfamiljer 

och ungdomar för att hjälpa dem att få en 

inre klangbotten för budskap om kristen tro. 

Gerhard Svensson, POSK  

– Församlingen är engagerad och gör 

mycket, för alla åldrar. Jag hoppas de har 

möjlighet att fortsätta med detta. 

Liselotte Änghede, POSK  

– Jag tycker att det är viktigt att synliggöra det 

diakonala arbetet bland våra församlingsbor och i våra 

gudstjänster. Jag tycker att vi ska lyfta fram frågor 

kring HBTQ och arbeta för dess mångfald inom de 

mänskliga rättigheterna! Vi ska vara en öppen och 

tillåtande församling! 
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Thomas Lewin, POSK  

– Kyrkan erbjuder en mötesplats för en 

gemenskap som går djupare än 

nationalitet, åsikter, kön, ålder eller 

bakgrund. Körsången i kyrkan är en sådan 

mötesplats. 

Peter Ottosson, POSK  

– Jag tycker det är bra att POSK finns som 

alternativ eftersom vi har möjlighet att 

påverka och genomföra synpunkter och 

förbättringsförslag. Kyrkan i Onsala skall 

vara en naturlig mötesplats för alla och vi 

skall fortsätta att uppmuntra frivilliga att 

vara delaktiga i det dagliga arbetet. 

Stina Larsson, POSK  

– Diakoni. Det finns så många människor 

som behöver någon att prata med och få 

hjälp. En kyrka som är öppen för alla, 

oavsett vem vi är. 

 

 


