
Är du intresserad av att vara med och påverka kyrkans verksamhet i 
vår församling? Då kan du bli medlem i POSK Spånga-Kista Försam-
ling. 
Fyll i bifogad medlemsansökan och maila/skicka den till vår kassör. 
Adress se nedan.  

KONTAKTER: 

 
Holger Pettersson, Ordförande 
Lollandsgatan 31, 2 tr. 164 43  Kista 
tel: 08-751 07 36 
e-post: holger.pettersson@ingenspam.nu 
 
Nanna Franzén, Sekreterare 
Mariehamnsgatan 28, 3 tr. 164 71  Kista 
tel: 08-751 33 04 
e-post: nanna.franzen74@bahnhof.se 
 
Yngve Lindström, Kassör 
Sibeliusgången 28, 5tr. 164 77  Kista 
tel: 08-751 76 36 
e-post: yngve.a.lindstrom@gmail.com 

NAMN:  

ADRESS:  

POSTADRESS:  

TELEFON:  

MAILADRESS:  

 
 

Vi är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp i  

SPÅNGA KISTA FÖRSAMLING. 
 
 

Hemsida:  www.posk.se/Stockholms Stift/Spånga-Kista 
 

Facebooksida: Posk Spånga-Kista Församling 
 
 

VÅRA KANDIDATER 2021: 
 
 

1. Holger Pettersson, Kista 

2. Birgitta Fridlund, Bromsten 

3. Yngve Lindström, Akalla 

4. Birgitta Pettersson, Kista 

5. Lennart Zetterberg, Kista 

6. Ylva Elvnäs, Kista 

7. Maria Mendoza, Kista 

8. Eva Nilsson, Spånga 

 
 

KYRKOVAL  -  Rösta 19 september 

mailto:holger.pettersson@svenskakyrkan.se
http://www.posk.se/Stockholms


 
 

POSK 
Har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en 

kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. 
 
 

POSK – ETT GOTT VAL 
POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska Kyrkan 
för grupper och enskilda. Vi vill ta ansvar som förtroendevalda, utan 

att binda oss till något allmänpolitiskt parti. 
 
 

EN FRI KYRKA PÅ RIKTIGT 
POSK anser att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande 

över Svenska Kyrkan måste upphöra.  
Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och före-

träda församlingen, inte politiska partier. 
 
 

SPÅNGA-KISTA FÖRSAMLING 
Församlingen är kyrkans grundläggande enhet och ska utifrån lokala 
förutsättningar ges så stort ansvar som möjligt. I församlingen finns 
ett kyrkoråd som utgör församlingens styrelse och som har ansvar för 
församlingens grundläggande uppgifter: 
 
 Att fira gudstjänst 
 Bedriva undervisning 
 Utöva diakoni 
 Utöva mission 

 
 

VÅR VISION 
 

Vi vill att Spånga-Kista Församling: 
 

 ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro  
 
 ser och tar vara på VARJE människa som en gåva i  
 församlingens liv 
 
 respekterar individen och gläds åt mångfalden 
 
 skall vara synlig och finnas som en trygghet dit man 
 kan vända sig för att få stöd och gemenskap i tider av 
 oro och isolering 
 
 är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa  
 och frihet 
 
 är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och 

kristna kyrkor 
 
 strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor  
 av olika tro 
 
 ger utrymme för aktiviteter och samvaro för människor i 

ALLA åldrar 


