
 

 

      

   

    

Samhällsinformaon om kommande kyrkoval 

POSK – e� go� val  
POSK  bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser �ll a� den finns där den 

behövs. POSK har idéerna för fram�den och vill leda utvecklingen i riktning mot 

en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.  

Vi finns på lokal-, s�'s- och riksnivå.  

Kyrkovalet i sin helhet:  

Tre nivåer – Tre valsedlar  

Den 17 september 2017 är det kyrkoval.  

Genom valet har alla som �llhör Svenska  

Kyrkan och  har fyllt 16 år möjlighet a�  

vara med och forma fram�dens kyrka.  

Det är medlemmarna som väljer ledamöter �ll:  

Lokalt: Fullmäktige i Torslanda - Björlanda församling (vit) 

Regionalt: Göteborgs Stifts fullmäktige (rosa) 

Nationellt: Kyrkomötet på riksplan (gul) 

 

Mer om oss: 

● www.posk.se/gbg-torslanda-bjorlanda 

● POSK Torslanda - Björlanda finns även på facebook 

   

POSK på nationell nivå: 

● www.posk.se • info@posk.se • posk.se/blogg  

● Informatörer: 070-471 07 40 • 070-400 06 54  

Denna folder  innehåller del av valprogrammet för POSK i Torslanda - Björlanda 

Mer Kyrkovalsinforma�on: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval  

     internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval  

POSK  i Torslanda - Björlanda församling 



POSK är den Parpoliskt 

Obundna gruppen i Svenska  

Kyrkan som är öppen för alla. 

Vi vill ta ansvar för församlingens 

styrning utan a) vara bunden ll 

e) allmänpoliskt par.  

POSK i Torslanda - Björlanda församling vill: 

Våga vara kyrka  

• Verka för a � sökande människor skall hi�a en person-

lig tro på Jesus Kristus  

• Stå upp för kristna värderingar -  

 det okränkbara människovärdet - med Gud i Centrum. 

• Låga trösklar och fysisk �llgänglighet. 

• Möten - Öga - Hand - Ord:  Olika sorters gudstjänster. 

• Ha e� ak�vt ungdoms - och konfirma�onsarbete. 

• Verka för fortsa�a anslag �ll diakonala organisa�oner i 

Göteborg, såsom Stadsmissionen, Kyrkans Jourtjänst 

och Kyrkans Familjerådgivning.  

Mångfald och respekt  

• Tradi�oner och fromhetsriktningar som ryms inom 

Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna 

 utövas och utvecklas.  

• Kristen grundsyn där alla är välkomna. 

• Trivsel och respekt för alla människor. 

• Kyrkan skall finnas �llgänglig för alla skeden i livet.  

• Mötet mellan grupper med skilda uppfa�ningar inom 

kyrkan ska präglas av respekt för varandra och  

 varandras olika åsikter. 

• Mångfald berikar. 

Ge och ta ansvar  

• Ideella medarbetarna uppmuntras, utbildas, och ges 

ansvar i församlingarna. 

• Göra kyrkan �ll en a�rak�v arbetsplats som lockar 

kompetenta människor. 

• Ha e� klokt hushållande av kyrkans �llgångar. 

• Arbeta för a� församlingen ska bli miljöcer�fierad. 

• Tydliggöra distriktsrådets roll och ansvar.  

Musik och kultur  

• Bredda och stärk musikens plats i församlingen  

• Musiken ska vara en ingång, glädjeämne, gemenskap 

och e� ideellt engagemang. 

• Värna det vik�ga kulturarv som utgörs av kyrkor och 

kyrkogårdar. 

• Hålla kyrkor öppna för besökare, pilgrimer och turister. 


