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Årsmötet för POSK Torslanda-Björlanda 7/3 hölls för 2021 i digital form. Året har 

också präglats av pandemin och dess utveckling i olika former. Medlemsmöten som 

planerats fick ställas in och ställas om och de förberedande valupptaktsmötena och 

nomineringsmötet fick hållas digitalt. Även styrelsemötena fick hållas i digital form.  

Trots detta har våra medlemmar inför valet i september stått utanför affärerna i 

Torslanda, Amhult och Skra Bro för att informera om kyrkovalet och POSK såväl lokalt 

som i Stiftet och nationellt. Under valdagen bemannades det utanför våra vallokaler och 

dessutom bemannade våra medlemmar utanför förtidsröstningsstället i Nordstan 

tillsammans med övriga POSK-medlemmar från församlingar kring Göteborg.  

 

Under året har vi fortsatt föra samtal kring olika aktuella frågor i församlingen t.ex. 

frågan om lokalbehovet nu och i framtiden för bl.a. verksamheterna i Björlanda och 

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

aktiviteterna kring varje kyrka. Mycket av detta arbete stannade av och försvårades 

avsevärt under pandemin och vi ser fram emot att få tänka och planera tillsammans 

igen, nu när det i skrivande stund ser ut att vara möjligt att genomföra.  

Vi hade önskat att bjuda in den nya ordföranden för POSK nationellt till vår grupp, 

lokalt eller regionalt, men det upplägg vi hade skissat gjorde sig inte så bra i 



 

  

pandemitider. Därför kvarstår denna idé att sätta i verket när omständigheterna så 

tillåter.  

Styrelsen har hållit två styrelsemöten under året. 

Medlemmar från POSK Torslanda-Björlanda deltar aktivt i bl.a. Svenska Kyrkans 

internationella arbete, ACT, Kyrkans SOS, som kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, i 

konfirmandverksamhet, verksamhet i körer och barnverksamhet. 

 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt engagerat sig och 

bidragit för att utveckla församlingen trots hindrande pandemi. 
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