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Under första halvåret var det en tydlig eftervalsperiod då mycket nytt skulle sätta sig 

efter både kyrkoval och ny organisation för de nio enheterna som tidigare utgjort 

Göteborgs kyrkliga samfällighet, så även för POSK i Torslanda-Björlanda. Det hölls 

årsmöte för POSK Torslanda-Björlanda 11/3 i Torslanda församlingshem med ett tiotal 

medlemmar närvarande. Under hösten har det varit tre medlemsmöten för samtal kring 

olika aktuella frågor i församlingen t.ex. frågan om nya lokaler för bl.a. Änglagården 

och frågor kring hur vi vill arbeta för att människor ska komma till tals lokalt angående 

aktiviteterna kring varje kyrka. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som 

på olika sätt engagerat sig och bidragit i samtalet om hur vi skulle vilja utveckla 

församlingen. 

 

 

Styrelsen har hållit tre styrelsemöten under året. 

Våra medlemmar i POSK har funnits med och varit aktiva på flera plan så som t.ex. 

med kyrkans internationella arbete och 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. 

 

Ordförande för POSK i Torslanda-Björlanda har deltagit i Göteborgsgemensamma 

möten regelbundet under året och ingår också i styrelsen för POSK i Göteborg. 

 

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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