
Om POSK
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (förkortat 
POSK, uttalat påsk) är ett alternativ till de politiska 
partierna vilka styrt kyrkan länge. När kyrkan 
skildes från staten 2000 borde partierna ha stigit 
tillbaka och låtit kyrkan styra sig själv. Istället 
skapades en ordning med direkta val till alla 
nivåer. Detta har tyvärr ökat partipolitiseringen 
i kyrkan. Församlingen ska med gudstjänsten som 
grund bedriva undervisning, mission och diakoni 
för att berätta om Jesus och visa på Guds kärlek 

i ord och handling.

Istället för kamp mellan ideologier och partier 
bör kyrkan styras av personer med förtroende 
i församlingen och som utifrån sin kristna tro 
ställer sina gåvor och engagemang till kyrkans 
förfogande. POSK samlar därför kandidater med 
dessa egenskaper oavsett deras inriktning i den 

allmänna politiken. 

Om kyrkan
Södertälje pastorat består av Södertälje, Östertälje 

och Enhörna församlingar. 

Om valet
I kyrkovalet söndagen den 19 september väljs 
kyrkofullmäktige. Detta utser sedan kyrkoråd 
och församlingsråd. Dessutom väljs ledamöter 
till stiftsfullmäktige på regional nivå och till 

kyrkomöte på nationell nivå.

Rösta på oss på valdagen!
Söndagen den 19 september kl. 12:30-20:00 i den 

vallokal som finns angiven på ditt röstkort.

Förtidsrösta
perioden 6-19 september:

S:ta Ragnhildsgården
måndag-lördag kl. 11-13 

tisdagar även kvällsöppet kl. 17-20
söndag den 12 september kl. 12-15

Valdagen kl. 12:30-20:00 

Enhörna församling
Onsdag den 15 september kl. 17-20

Det går också att brevrösta och att rösta via ombud.
Brevröstningspaket finns i S:ta Ragnhildsgården från 

den 6 september.

👍

👍

För mer information:
posk.se/sodertalje
sodertalje@posk.se

Rösta på

Rösta på

👍

Läs mer på 

vår hemsida!

👍

Tycker du att 
allmänpolitiska 
partier ska hålla 

sig borta från vad 
Svenska kyrkan 

jobbar med?

Det tycker vi också!



POSK i Södertälje vill:

erbjuda andakter med samtal och sång på flera vård- 
och omsorgsboenden i kommunen.
att kyrkans diakoner ger stöd till dem som hamnar utanför 
samhällets sociala skyddsnät.
att äldre, sjuka och ensamma får regebundna personliga 
besök.
att kyrkan på ett särskilt sätt möter ungdomar som god 
kristen förebild med vägledning in i vuxenlivet.

att medlemmar i Svenska kyrkan får regelbunden 
information om den kyrkliga verksamheten, de som 
önskar ska kunna erbjudas personliga möten.

👍

👍
kyrkans sociala roll

👍

👍

👍

den lokala organisationen uppmuntra till levande och växande församlingar där 
resurserna inom varje församling tas tillvara på bästa sätt.
att administrationen av kyrkans liv förenklas och 
effektiviseras.
att våra kyrkogårdar är vackra och välskötta mötesplatser.

arbeta för att kyrkans verksamhet bedrivs på ett hållbart 
sätt så att omsorgen om klimatet speglas i all verksamhet.
att Södertälje pastorat investerar i laddstolpar på 
parkeringar som tillhör kyrkan.

👍

👍

👍

👍

👍

församlingsliv & gudstjänst att gudstjänsterna är fyllda av glädje och sång där alla 
blir sedda och är delaktiga.

att varje kyrka/distrikt har ett arbetslag med präst, diakon, 
pedagog, musiker och vaktmästare som får utökat lokalt 
självbestämmande.

att församlingarnas arbete har som mål att få fler 
engagerade medlemmar.

prioritera arbetet med konfirmander, ungdomar och barn 
samt ge unga konfirmandledare möjlighet att växa i tron.
fortsätta det långvariga och givande samarbetet med 
EFS i Hagaberg.
utveckla det lokala samarbetet med alla kristna kyrkor 
i Södertälje.

att församlingarna har Kristus i centrum i allt sitt arbete.

utveckla musiklivet och den kristna sången i Enhörna 
församling.

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

de kyrkliga valenatt kyrkovalen blir personval på lokal nivå och indirekta 
val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Det är orimligt att 
kyrkovalet kostar cirka 150 miljoner kr att genomföra.
sänka arvoden till kyrkans förtroendevalda
sträva efter att fler unga ges ansvar i kyrkans olika 
beslutande organ

👍

👍

👍

Jag vill än mer prioritera 
kyrkans arbete med 
konfirmander och 
ungdomar, en satsning för 
att möta ungdomar med 
goda kristna förebilder och 
vägledning in i vuxenlivet.

Jag vill se en fortsatt 
utveckling av musiklivet 

och den kristna sången i 
Enhörna församling.

Jag vill att gudstjänsterna är 
fyllda med glädje och sång, 
där alla blir sedda
och delaktiga.

Jag vill verka för att äldre, 
sjuka och ensamma får 

regelbundna personliga 
besök.

Jag vill att församlingarna 
har Kristus som centrum 
i allt sitt arbete och ett 
fortsatt samarbetet med 
alla kristna kyrkor i 
Södertälje.

Kyrkan är sedan länge skild 
från staten och det är dags 

att vi ser en förändring 
även bland de styrande. 

Att politiskt aktiva personer 
engagerar sig i kyrkovalen 

ser jag som positivt, men för 
politiska partier finns ingen 

plats!
Stefan Bohm

plats 3, Enhörna

Britt Lundberg 
plats 8, Östertälje

Gustaf Bengtsson
plats 5, Södertälje

Anders Claesson 
plats 1, Östertälje

Elisabeth Schellhase
plats 4, Östertälje

Johnny Stigesjö
plats 9, Enhörna

Jag vill arbeta för att ungdomars 
röst hörs i kyrkan och tas på

allvar och att konfirmand
samt ungdomsarbetet blir

prioriterat. Att kyrkan får
vara en plats för unga att

växa i tron på Jesus Kristus
och bli goda medmänniskor.

Stefan Bohm
plats 3, Enhörna


