
POSK:S VISION 
är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds 

vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus
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ENGAGERADE

Vi vill att kyrkligt engagerade och  
intresserade människor ska leda kyrkan.

SATSNING PÅ UNDERSVIK
 
Vi vill att Uppsala stifts stiftsgård Under-
svik ska bli Sveriges bästa lägergård, med 
prioritering på barn- och ungdomsverk-
samhet. Vi vill också att Undersvik ska 
vara en plats för pastoral utveckling, vilket 
innebär att där ska finnas ett levande 
andakts- och gudstjänstliv. 

MÅLMEDVETEN MISSION

Vi vill att kyrkan ska arbeta målmedvetet 
med mission såväl internationellt som 
hemma i Sverige. 

MÖTA BARN OCH  
UNGDOMAR

Vi vill att Svenska kyrkan särskilt ska 
anpassa sitt arbetssätt och budskap för att 
möta behoven från barn och ungdomar.

INDIREKTA VAL

Vi vill långsiktigt reformera Svenska kyrkan 
bland annat genom indirekta val samt en 
översyn av organisation, anställningsför-
hållanden med mera.

REDUCERADE
ARVODEN

Vi vill reducera 
arvoden till förtro-
endevalda inom 
Svenska kyrkan.



KYRKOMUSIKEN ÄR  
GRUNDLÄGGANDE

Vi vill att kyrkomusiken skall vara en 
grundläggande och bärande del av 
kyrkans verksamhet.

DIAKONI I FOKUS

Vi anser att diakoni är särskilt viktig i 
vår tid med ökade klyftor i samhället, 
fler utslagna, utanförskap och brist på 
integration.

IDEELLT ENGAGEMANG 

Vi vill att Svenska kyrkan ska arbeta aktivt 
för att engagera fler människor som ideella 
i kyrkans verksamhet. 

AVVAKTA MED  
SAMMANLÄGGNINGAR
 
Vi vill avvakta fler sammansläggningar av 
församlingar innan vi sett hur resultatet 
av utvärderingen av tidigare sammanlägg-
ningar ser ut. Vår grundinställning är att 
ingen församling ska läggas samman med 
en annan mot församlingens vilja.

MÅNGFALD OCH RESPEKT

De olika kyrkliga traditioner och inriktning-
ar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en 
rikedom. Toleransen för oliktänkande och 
respekt för andras uppfattningar behöver 
öka. 

AKTIV MEDLEMSVÅRD

Vi vill att Svenska kyrkan aktivt ska arbeta 
för att behålla sina medlemmar och få fler 
människor att bli medlemmar i Svenska 
kyrkan.  Svenska kyrkan ska bedriva aktiv 
medlemsvård. 



Läs mer om oss på posk.se/uppsala stift där även de 
lokala föreningarna i stiftet har egna hemsidor 
 
FÖLJ OSS

FACEBOOK: facebook.com/POSKiUppsalaStift 
INSTAGRAM: @poskiuppsalastift
 
FRÅGOR OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Anders Brännström
andersbrannstrom56@gmail.com 
070-689 30 06
 
Agneta Hedlundh
agneta.hedlundh@mail2me.se    
070-660 45 67

VILL DU VETA MER? POSK FINNS I HELA LANDET
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. 

LOKALT FÖRTROENDE
POSK finns till för dem som vill 
ta ansvar som förtroendevalda 
i Svenska kyrkan utan att binda 
sig till något allmänpolitiskt parti. 
Vi hämtar våra kandidater i den 
lokala församlingsgemenskapen, 
vilket gör att det är det lokala 
förtroendet som avgör vilka som 
företräder POSK. 

I Uppsala stift ställer POSK upp i 
Kyrkovalet i 19 pastorat och själv-
ständiga församlingar.
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