Samhällsinformation om kommande kyrkoval
i Torslanda-Björlanda församling
Denna folder innehåller delar av vårt valprogram

Mer om oss:
● www.posk.se/gbg-torslanda-bjorlanda

● POSK Torslanda - Björlanda finns även på facebook
● email: torslanda-bjorlanda@posk.se
POSK på nationell nivå:
● www.posk.se • info@posk.se • posk.se/blogg
● Informatörer: 070-471 07 40

KYRKOVALET I SIN HELHET
Tre nivåer – Tre valsedlar
Den 19 september 2021 är det kyrkoval.
Genom valet har alla som tillhör Svenska
Kyrkan och har fyllt 16 år möjlighet att
vara med och forma framtidens kyrka.
Det är medlemmarna som väljer ledamöter
till:

Lokalt: Fullmäktige i Torslanda - Björlanda församling (vit)
Regionalt: Göteborgs Stiftsfullmäktige (rosa)
Nationellt: Kyrkomötet på riksplan (gul)
Mer information finns:

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda/kyrkoval

Dessa kandidater ställer upp för POSK i kyrkovalet
i Torslanda-Björlanda församling:
Gunilla Eriksson
- Skolsköterska
Henrik Rådberg
- Civilingenjör
Maria Norlander
- IT-tekniker
Håkan Magnusson
- Ingenjör
Ulrika Thieme Högberg - Socionom
Mats Johansson
- Egen företagare
Magnus Brile
- Byggkonsult
Helen Lang
- Ekonom
Mikael Fransson
- Civilingenjör
Eleonor Evenbratt
- Diakon
Bernt Szerszenski
- Ingenjör
Eva Hammarström
- Verksamhetschef
Kjell Wassenius
- Civilingenjör
Anna Svanvik
- Strategisk inköpare

Åse Fransson
Marcus Wassenius
Rita Ludwick
Ingrid Blomgren
Ulf Granath
Ann Corneliusson
Leif Wretljung
Karolina Odenmarck
Oscar Garpebring
Susanne Johansson
Ulrika Hammarberg
Jan Spånslätt
Bengt Liljeqvist

- Läkare
- Studerande
- IT-konsult
- Lärare
- Ekonom
- Ekonom
- Ekonom
- Projektledare
- Ingenjör
- Diakon
- Civilingenjör
- Ingenjör
- Egen företagare

VAD ÄR POSK OCH VARFÖR FINNS VI?

SAMTAL, UNDERVISNING OCH MÅNGFALD


att utveckla nya kreativa former för samtal och undervisning som kan
möta nutidsmänniskans längtan efter mening och sammanhang i livet.
 att genom undervisning och samtal fördjupa enheten i Kristus och
samtidigt värna en försonad mångfald i församlingen och förstärka
generositeten mot varandra.
 en ökad respekt för att vi kan ha delade meningar i en del frågor och
samtidigt värna det förtroendefulla samtalet och det lyhörda lyssnandet
till både Gud och människor.

POSK är en stark röst för en kyrka, fri från partipolitisk styrning.
En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med
respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.
POSK vill ta vara på de människor som är engagerade i församlingen, så att de kan ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan,
utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti.

POSK i Torslanda-Björlanda vill arbeta för:

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

EN RÖRELSE SOM VI ÄR TILLSAMMANS


att församlingen blir allt mer närvarande, öppen, välkomnande och tydlig när det gäller alla människors lika värde.
 att tron tar sig uttryck i kärleksfull handling och diakonal omsorg i en tid
när behoven av samtal, inte minst, är stora och utmaningar som;
ensamhet, utbrändhet och modlöshet, ställer krav på nya kreativa vägar.
 att stärka församlingens ungdomsarbete och inspirera till ökat ansvarstagande och inflytande genom att utveckla ett barn/ungdomsråd.



att vi prioriterar vårt viktigaste uppdrag; att förmedla evangeliet om
Jesus Kristus.
 att kyrkan mer och mer blir en rörelse som vi är tillsammans – en
levande församling med tre kyrkor där ett ökat ansvarstagande och
delaktighet är nyckelord.
 en kraftigt förstärkt lägerverksamhet i alla åldersgrupper och över
åldersgränserna – en guldgruva till mycket av det som är bristvaror
i vår ”moderna digitala tillvaro”.

EN KYRKA SOM FÖRVANDLAR VÄRLDEN
GUDSTJÄNSTER SOM ENGAGERAR OCH BERÖR



att vi – drivna av Kristi kärlek – utvecklar vårt internationella ansvar,
både genom utvecklingsarbete och katastrofbistånd.
 att församlingen prioriterar hållbarhet på alla områden, t ex social,
ekonomisk, ekologisk och klimatsmart hållbarhet.



att öka engagemanget och delaktigheten i våra gudstjänster, så att de
förnyas, fördjupas och berör.
 att se våra skiftande kyrkliga traditioner som en tillgång och ett sätt att
bredda och berika församlingens gudstjänstliv.
 att musiken i kyrkan allt mer blir ett redskap för mission, liksom ett
glädjeämne och en källa till gemenskap.
POSK har sex ledamöter och tre ersättare i
kyrkorådet samt tretton ledamöter och sex
ersättare i kyrkofullmäktige.

POSK – ett gott val !


POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den
finns där den behövs.
 POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

