
EN KRAFT ATT  
RÄKNA MED

Vi lever i en värld med snabba förändringar. 
Nya utmaningar, som pandemin, och stora 
utmaningar, som klimatet, ger oss nya 
förhållningssätt; vi behöver tänka och 
leva på ett nytt sätt.

HUR SKA VI KLARA ALLA  
FÖRÄNDRINGAR? 

HAR VI NÅGON STABIL GRUND  
ATT STÅ PÅ OCH BYGGA PÅ?

Kyrkan och den kristna traditionen i Sverige har i 
mer än 1000 år av förändring varit en stabil grund 
och förmedlat budskapet: 

Gud visar sin kärlek till skapelsen och till alla 
människor genom Jesus. Gud har grundat kyrkan  
genom att sända sin kärleks Ande. Budskapet gäller 
fortfarande och det gäller oss alla!

Vi vill medverka till att utforma Svenska kyrkan i 
Örebro, så att du och andra lättare kan erfara att 
kyrkan är en trygghet och fast klippa. 

Du kommer att kunna uppleva en stabil vär-
degrund med ett berikande kulturarv. Det skapar 
samhörighet mellan barn, föräldrar, far-och mor-
föräldrar,  grannar och vänner här och över hela 
världen.                                                                                

Kyrkan är både gammal och ny. Se på kyrko-
byggnaderna. Sjung psalmerna! Ge kollekt till 
utsatta hemma och ute i världen. Fortsätt kampen 
för medmänsklighet och rättvisa. Delta i gudstjänst, 
dop, konfirmation, bröllop och begravning! 

EN KRAFT ATT  
RÄKNA MED

Den 19 SEPTEMBER är det KYRKOVAL. 
Kyrkan har en demokratisk organisation lokalt 
med kyrkofullmäktige, som ett av valen gäller. 
Det väljer i sin tur kyrkoråd och församlingsråd i 
Örebro pastorat.                                                                                                                           

Det andra valet är STIFTSVALET och gäller 
Strängnäs stiftsstiftsfullmäktige. Det tredje valet 
gäller KYRKOMÖTE, som är den beslutande 
församlingen på nationell nivå.

Vi anser att det inte är riktigt att politiska partier 
ska bestämma i kyrkan. Vi kallar oss POSK, som 
betyder partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan. 
Till oss är alla välkomna som vill vara med och ta 
ansvar i kyrkan och som vill arbeta för medmänsk-
lighet, kristen tro och mångfald. 

Om du anser POSKs inriktning är bra. 
Ge oss förtroendet. 

RÖSTA PÅ POSK.
Innan valet kommer ett utskick till från oss med 
mer om vårt valprogram samt valsedlar.

E-post: poskiorebro@gmail.com 
Ordförande Gabriel Sjölin. 
Hemsida: https://www.posk.se/orebro/


