
DETTA ÄR POSK
POSK är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till 
alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vi finns i hela landet 
och är den största obundna gruppen i kyrkovalet.

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som 
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det 
engagemanget till ett parti. Våra kandidater har en 
förankring i den lokala församlingsgemenskapen, vilket 
gör att det är det lokala förtroendet som avgör vilka som 
företräder POSK.

POSK finns representerade som förtroendevalda i 
församlingar och på stiftsnivå i samtliga stift. I kyrkovalet 
2017 fick POSK 43 ledamöter i kyrkomötet och är den 
näst största gruppen.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. 
En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan 
engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över 
mångfalden, möter varandra med respekt och talar 
tydligt om Jesus Kristus.

MER INFORMATION
Denna folder innehåller en kortversion av vårt 
program inför kyrkovalet 2021 och den kommande 
mandatperioden. Det kompletta programmet finns att 
läsa på: www.posk.se/program

Vill du veta mer om kyrkovalet så hittar du information 
på följande sida: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Upptäck mer 
Webb: www.posk.se

Facebook: facebook.com/posk.se
Instagram: @posk_partipolitisktobundna 

Twitter: twitter.com/riksPOSK

VISION
POSKs vision är att Svenska kyrkan ska 
vara en gemenskap som speglar Guds  
vilja i gudstjänst och liv och som talar  
tydligt om Jesus Kristus. 

Kontakt 
E-post: info@posk.se  

Telefon: 070-471 07 40

P
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

EN KRAFT ATT  
RÄKNA MED

Anders Lahrin, Anna Smedberg, Berith Gunnarsson,
Jan Oscar Jansson, Christina Claeson, William Boehm,
Noel Bruhn, Gudrun Lundh, Christer Spjuth, Ingela Widell, 
Helge Hesslefors, Inger Henriksson, Björn Gotting, 
Maja Hellqvist, Kent-Åke Claesson, Urban Azelius, 
Thomas Hjalmarsson, Sara Johansson, Mikael Ekman.
Ing-Britt Brunnemyr 

EN FRI KYRKA
POSK anser att partiernas inflytande över Svenska  
kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper 
utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för 
stat och kommun. Svenska kyrkans besluts- 
fattare ska vara demokratiskt valda och företräda  
församlingar, inte politiska partier. 

POSK vill arbeta för
- att förändra valsystemet så att det blir enklare  
   och billigare. 

- att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter  
   väljs av församlingarna i indirekta val.

- att en återhållsamhet med arvodering av  
   förtroendeuppdrag ska iakttas. 

- att beslut som rör församlingen fattas så nära  
   verksamheten och medlemmarna som möjligt.

- att utreda nationella nivåns och stiftens  
   teologiska grund och uppdrag.

 

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET
Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 
finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv  
innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännande i  
gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt.  
De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom 
Svenska kyrkan utgör en rikedom.

POSK anser
- att en kyrka med ansvar för alla motverkar all  
   särbehandling på grund av kön och andra  
   diskrimineringsgrunder.

- att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning  
   eller könsöverskridande identitet eller uttryck,  
   möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. 

- att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel     
mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.

- att en generös attityd ska prägla mötet mellan  
   grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM
Att bygga levande och missionerande församlingar är kyr-
kans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla 
som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden 
för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra 
tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och 
vara redo att välkomna varje människa. 

POSK vill arbeta för
- att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas,  
   uppmuntras och ges ansvar. 

- att församlingarna arbetar aktivt med det  
   ekumeniska arbetet.

- att trainee-år och liknande koncept används som  
   ett instrument för rekrytering. 

- att körsång och kyrkomusik är en arena som  
   tydligt ger plats för ungas musikuttryck. 

- att fler kyrkomusiker har instrumental- 
   undervisning i sina tjänster. 

- att varje församling har en plan för lärande och  
   undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder.

- att skapa engagemang för och att medel anslås  
  till internationell diakoni och mission. 

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD
Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är 
givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med var-
andra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med 
att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar 
samhället och visar på ett annat sätt att leva. 

POSK vill arbeta för
- att varje församling ska ha tillgång till en diakon.

- att en större andel av den skattefinansierade  
   välfärden drivs inom Svenska kyrkan. 

- att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen  
   genom att motverka klimatförändringarna. 

- att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande  
   av jordens resurser.

- att all förvaltning av egendom ska vara långsiktig,  
   effektiv och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart. 

- att värna det viktiga kulturarv som våra kyrkor  
  utgör och att de hålls öppna med hög tillgänglighet. 

Läs hela vårt program på:

www.posk.se/program  



Noel Bruhn
Som aktiv församlingsmed-
lem, med en god inblick i 
kyrkans verksamhet, vill jag 
vara med och påverka arbetet 
inom Svenska Kyrkan. Ambi-
tionen är att ge en god tillvaro 
i kyrkan som är alla tillfreds. 
Betydelsen av en väl fungeran-
de kyrka ska inte underskat-
tas då den för många har en 
stor betydelse i deras liv. 
En aktiv församling, med engagerade människor är en 
absolut förutsättning för att hålla kyrkan vid liv och få 
den att fylla sin funktion. Därför är det viktigt att arbe-
ta för så goda förhållanden som möjligt, där alla utgör 
en viktig del och känner sig trygga.

Glädjen att få vara delaktig 
 i våra församlingar

Anders Lahrin
För mig är kyrkan mer än 
en mötesplats.
Gudstjänsten är centrum 
för en levande församling, 
något vi skapat tillsammans 
och delar ansvar för. Där 
får vi hämta inspiration 
och kraft. En växtplats för 
kristen tro och gemenskap 
med våra medmänniskor. 

Som förtroendevald vill jag vara med och förvalta vårt 
nya pastorat genom att ge av min tid och kunskap och 
vara med och bygga vidare på den fantastiska grund vi 
har med olika verksamheter och traditioner i våra olika 
församlingar. Det är ingen lätt eller given uppgift men 
tillsammans kan vi förvalta det vi fått så det kan ge 
riklig skörd nu och i framtiden. 
I detta arbete är dina tankar, åsikter och förböner som 
medlem viktiga.

Berith Gunnarsson
Musiken har en stor roll i 
vårt gudstjänstliv. 
Den tillför ytterligare en
dimension som kan förstär-
ka och förtydliga det kristna 
budskapet. Musiken i 
kyrkan ska vara ett redskap 
att utforska, förmedla och 
fördjupa tron.

Helge Hesslefors
Om mig
Tidigare i ca trettio år lärare 
i naturvetenskapliga äm-
nen och därefter i femton 
år rektor. Gift med Ingrid, 
också lärare. Vi har bott i 
kommunen sedan 1973, först 
på avstyckad gård i Timmele 
och nu i Ulricehamn.
Musik: Kör sedan länge.  
Gitarrist med 60-talsstart 
som ännu hänger i med 
gitarr och bas.
Naturintresse med flera resor över världen med biolo-
gisk inriktning.
Timmele kyrkoråd, kyrkvärd. Gudstjänstgrupp.
Kyrk- och interimsstyrelsen ordförande.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

• Att nya pastoratet får en bra start som blir positiv 
för alla delar. Med ett riktigt bra gudstjänstliv som 
grund. Att förtroendevalda ser sin stöttande roll 
så att de anställda kan verka fullt ut och i sin tur 
stimulera fler in i verksamheter och kristet liv.

• Att kyrkans möjlighet att växa tas tillvara. Att fler 
ser och vill medverka. Kyrkan ska vara en positiv 
kraft i samhället.

• Att stärka musikens roll  och möjlighet att vara en 
budbärare av kristen tro och gemenskap.

• Diakoni och förkunnelse – som hänger ihop.

• Biologisk mångfald och klimatmål – Att kyrkan är 
en stark röst för att värna skapelsen.

Christina Claesson
Om mig
Jag är gift, har två söner och 
ett barnbarn. Jag firar gärna 
gudstjänst i Ulricehamns 
kyrka och Brunnsnäskyrkan 
EFS. Under året går jag en 
veniatkurs anordnad av Ska-
ra stift. Jag är gudstjänstvärd 
i Ulricehamns kyrka och 
ledamot i kyrkofullmäktige.
Jag har varit ledare i 
Alphakurser, där det finns 
möjlighet att samtala om den 
kristna tron i mindre grupper.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

• Barn – och ungdomsarbetet är viktigt för att barn 
och unga ska få utveckla den kristna tron.

• Erbjuda många olika slags gudstjänster dit alla kan 
känna sig välkomna.

• Skapa olika mötesplatser för gemenskap och samtal 
om livsfrågor och kristen tro.

• Uppmuntra ideellt engagemang.

• Den diakonala verksamheten.

Thomas Hjalmarsson 
Om mig
Mitt namn är Thomas Hjal-
marsson. Jag fyller 70 år i 
sommar och bor tillsammans 
med min fru Inger i Ulrice-
hamn. Vi har två vuxna barn 
och tre barnbarn. Numera 
är jag pensionär, men har 
under mitt yrkesverksam-
ma liv huvudsakligen sysslat med produktutveckling, 
till viss del också med kvalitets- och miljöfrågor. Jag är 
en föreningsmänniska och tycker om att jobba ideellt. 
Inom församlingen är jag med i en gudstjänstgrupp som 
är behjälplig med diverse uppgifter vid gudstjänster.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

• En öppen kyrka som erbjuder breda grupper av 
besökare gemenskap och andlig tillväxt.

• En kyrka i tiden, som tar ställning mot orättvisor 
och förtryck.

• Ansvar för skapelsen genom att beakta hållbarhet i 
olika sammanhang.

• Satsning på diakonins viktiga arbete bland utsatta 
människor. 

Sara Johansson
Om mig
Sitter med i församlingsrå-
det. Är gudstjänstvärd.
Samarbetar med internatio-
nella gruppen och Svenska 
Kyrkan i utlandet SKUT.
Hjälper gärna till vid olika 
sammankomster inom 
kyrkan.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

• Allas lika Värde

• Att det lilla kan betyda mycket för den enskilde. 

Christer Spjuth
Om mig
Jag har arbetat som stifts-
adjunkt vid Själavårds- 
centrum i Växjö stift med 
samtal, handledning och 
arbetslagsutveckling. Som 
pensionär är jag engagerad 
i Jourhavande präst och i 
Kyrkans samtalsmottagning 
i Ulricehamn och är en 

aktiv församlingsbo i Redvägs församling.
Jag och min hustru bor sedan 25 år på en gård i Kö-
lingared. Min tid ägnar jag med stor glädje åt barn och 
barnbarn, skog, trädgård och litteratur.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

• Att gudstjänsten ska vara kyrkans centrum där vi 
får kraft, inspiration och vila.

• Att församlingen blir en plats där människor kan 
mötas och samtala om tro och liv, sorg och glädje.

• Att det ideella engagemanget i alla delar av pastora-
tet bevaras och fördjupas, så att det blir tydligt att 
den kristna församlingen är dess medlemmar.

Kent-Åke Claesson
Om mig
Deltar i gudstjänster, är 
kyrkvärd och körsångare. Är 
med i församlingsrådet

Det här vill jag verka för inom kyrkan

• En kyrka som ser framåt i ett nytt pastorat med nya  
möjligheter.

• En kyrka som framåt vill satsa på barnen  
och de unga.

• Alla åldrar skall kunna finna sin plats i  
församlingen

• En öppen, välkomnande kyrka där varje människa 
är en gåva.


