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POSK i Torslanda-Björlanda och dess medlemmar har under året deltagit i följande 

aktiviteter: 

Det hölls årsmöte  för POSK Torslanda-Björlanda 20/3 och under hösten 

 hade vi  öppet medlemsmöte  för POSK Torslanda-Björlanda i Amhult kyrka. 

Styrelsemöten har hållits 20/2, 17/10, 17/11 och 7/12. 

 

Det hölls årsmöte för POSK Göteborg 17/3 och under hösten 

öppet medlemsmöte för POSK Göteborg i Lundby församlingshem. 

 

2016 har varit vår nya kyrkoherdes första år i vår församling och har också inneburit 

mycket planeringsarbete och  många betydande rekryteringar, bl.a. ny distriktschef i 

Torslanda, och POSK-gruppen har tagit ett stort ansvar i rekryteringsarbetet bl.a. i 

intervjugrupper och framtagande av profil till de olika anställningarna. 



 

  

Det pågår ett mycket aktivt arbete i Internationella gruppen, i körer och andra ideella 

verksamheter i församlingen där POSK-medlemmar står för en betydande del. 

 

Församlingen har upplevt sitt andra år med tre kyrkor och vi har börjat komma in i en 

rytm men har ännu en del ”barnsjukdomar” som vi arbetar för att komma tillrätta med 

och POSK-medlemmar har tagit initiativ till flera goda idéer för förbättringar. 

Det finns ett stort engagemang och idérikedom! 

 

POSK-medlemmar är synliga i alla delar av vår församling, såväl i arbete med barn 

och familjer, unga, i musikaliska sammanhang, med äldre, i gudstjänst, i öppen 

verksamhet med bl.a. sopplunch, som i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. 

Vi har även representanter från POSK Torslanda-Björlanda på samfällighetsnivå och 

på stiftsnivå. På riksnivå har det nya handlingsprogrammet tagit form och POSK 

Torslanda-Björlanda har aktivt deltagit i arbetet med synpunkter och förslag. 

 

2017 är ett valår och vi ser fram emot det kommande valarbetet. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt bidrar till ett rikt 

gudstjänstliv och gemenskap i vår församling, och som är helt nödvändiga för den 

fortsatta utvecklingen framåt. 
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