En fri röst
i en fri kyrka!

Vår vision
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som
vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar
Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus
Kristus.

Våga vara kyrka
POSK vill att Svenska kyrkan i Skövde
ñ utvecklar S:ta Helena kyrka till en naturlig mötesplats för alla
ñ verkar för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet
ñ fortsätter efterfråga, utbilda och uppmuntra ideella
medarbetare i församlingen
ñ förmedlar befrielse, hopp och livsmod
ñ fortsätter anslå medel till internationell diakoni och mission
ñ i allt större utsträckning möter människor i deras vardag i
enlighet med församlingsinstruktionen På nya vägar.

Ge och ta ansvar
POSK i Skövde anser
ñ att Svenska kyrkan ska vara en levande, öppen och
demokratisk kyrka som verkar i hela landet
ñ att församlingen utifrån sitt uppdrag som kyrka ska utveckla
sitt ansvarstagande i samhället
ñ att ett enklare valsystem med indirekta val till
stiftsfullmäktige och kyrkomöte måste införas
ñ att Svenska kyrkan ska stödja rättvis handel och ett hållbart
nyttjande av jordens resurser

Mångfald och respekt
POSK i Skövde vill
ñ respektera individen och glädjas åt mångfalden
ñ se och ta vara på varje människa som en gåva i
församlingens liv
ñ långsiktigt satsa på lärande och undervisning i alla åldrar
ñ att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper och
individer med skilda uppfattningar inom kyrkan

POSK – en kraft att räkna med
POSK i Skövde vill
ñ verka för en församlingsgemenskap med ett levande
gudstjänstliv som centrum
ñ långsiktigt använda resurser för församlingens verksamhet
ñ stärka barn- och ungdomsarbetet i våra kyrkor
ñ stärka musiklivet i våra kyrkor
ñ att det ekumeniska arbetet, dvs samarbetet mellan kyrkor
och samfund, drivs vidare med kraft
ñ att alla, oavsett sexuell läggning, bemöts med respekt och
välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK
ñ stödja ett aktivt miljöarbete i församlingen
ñ verka för en friare församlingstillhörighet
ñ att arvodering av förtroendeuppdrag minimeras

Valinformation
17 september är valdag för kyrkovalet. Vallokalerna har öppet
mellan 8.00 och 10.00, samt mellan 12.00 och 20.00.
Av röstkortet framgår vilken vallokal och vilka öppettider som
gäller för just dig.
Förhandsröstning kan ske i Kyrkans Hus i Skövde från
4 september.
Du hittar tiderna på www.svenskakyrkan.se/skovde. Klicka
sedan på kyrkoval 2017.

Dina kryss är viktiga!
I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater.
Du personröstar genom att kryssa för den eller de högst tre
personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökar
kandidaternas möjlighet att bli valda och få representera dig.
Är du nöjd med ordningen på valsedeln kryssar du de tre
översta namnen.
Mer information om kyrkovalet hittar du på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Valen – tre nivåer
ñ Kyrkofullmäktige
ñ Stiftsfullmäktige
ñ Kyrkomötet

(vit)
(rosa)
(gul)

Vill du veta mer om POSK?
Tala då med

Svante Jildenhed, tel 0500 - 41 46 81
Jörgen Bergsten, tel 070 - 296 22 32

eller gå in på www.posk.se

POSK i Skövde
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

