
hembygdens kyrka – posk
Ditt alternativ i kyrkovalet 19 september 2021

Pilgrimsvandring

Varför ska du rösta på hembygdens kyrka – POSK? 
Vår vision är att Svenska Kyrkan ska vara en gemenskap 
och att församlingen ska vara fri från partipolitik. Istället 
vill vi fokusera på att skapa medvetenhet kring samtida 
frågor med avstamp i kyrkans uppgift: ”fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.
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kyrkor i vallentuna församling
Våra kyrkor har en stor betydelse. Våra äldsta kyrkor är från 1100 och 1200-talet  
och bygger vår församling. Vi har en väldigt runstentstät bygd och på många av 
runstenarna är det kristna korset inhugget som en segersymbol över det onda, i 
drakens gestalt. Vår bygd har därmed genom runstenarna en dokumenterad kristen 
historia att förvalta. Det budskapet vill vi föra vidare. 

* ge rum och utrymme för samtal och  
 reflektion kring kristen tro, tvivel och  
 livet

* våra landsbygdskyrkor Markim, Orkesta  
 och Frösunda är en aktiv del i församling- 
 ens arbete

* Pilgrim Vallentuna fortsätter utvecklas,  
 om möjligt binda ihop en vandringsled  
 till Fresta församling i Upplands Väsby  
 (gamla Vallentuna härad)

* Vallentuna kyrka tvättas invändigt och  
 blir mer tillgänglig för personer med  
 rörelse- och funktionshinder

* planera för verksamhet i nya och  
 växande områden som Lindholmen och  
 Kristineberg

* utveckla och använda Markim försam- 
 lingshus och Kämpavallen i församlingens  
 verksamhet

2021-2025 vill vi fortsätta arbetet med att:

Vallentuna kyrka från 1190-talet Markim kyrka från tidigt 1200-tal

Orkesta kyrka i romansk stil från 1100-talet Frösunda kyrka från första delen av 1400-talet
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£	27. Beatrice Lundqvist, kyrkogårdsarbetare, Orkesta   

£	28. Åke Andersson, adjunkt, Vallentuna

£	29. Ulla Gyhlenius, kökschef, Vallentuna

£	30. Susanne Larsson, ekonomihandläggare, Orkesta

£	31. Marie Lundqvist, kyrkvaktmästare, Orkesta

£	32. Charlotte Persson, kyrkogårdsarbetare, Markim

£	33. Susanne Anderson, lantbrukare, Markim

£	34. Gunnel Orselius Dahl, talpedagog, Vallentuna

9363

Hembygdens kyrka bildades 2006 och är den största nomineringsgruppen i  
församlingen. Med gott samarbete med övriga nomineringsgrupper har vi de 
senaste åren ansvarat för församlingens verksamhet. Våra kandidater har lång 
och varierande erfarenhet av Svenska kyrkans församlingsarbete, föreningsliv 
och samhällsengagemang liksom från näringslivet. 
     Vi anser att beslut i kyrkans angelägenhet ska fattas utan partipolitisk  
inblandning och vill bygga en församling där ideella krafter, anställda och  
förtroendevalda arbetar mot samma mål.

Kandidater för Hembygdens kyrka – POSK

Vill du stödja
Hembygdens kyrka

– POSK i Vallentuna?

Hör av dig till 
karlerik.forsgren@gmail.com

Eller skänk ett bidrag på 
SHB 6915-305 400 088

Hembygdens kyrka i Vallentuna församlingHembygdens kyrka i
Vallentuna församling
£	1. Karl-Erik Forsgren, verksamhetsutvecklare, Vallentuna

£	2. Karl Axel Olsson, företagare, Orkesta Lindholmen

£	3. Helena Klange, kommunikationschef, Vallentuna

£	4. Arne Karlsson, byggnadsingenjör, Vallentuna

£	5. Lars Edgardh, civilingenjör, Frösunda

£	6. Birgitta Karlsson, handikappkonsulent, Vallentuna

£	7. Clas Johansson, lantbrukare, Markim

£	8. Jimmy Ullgren, företagare, Vallentuna

£	9. Margareta Svensson Paras, diakon, Markim

£	10. Christian Grässer, ingenjör, Vallentuna

£	11. Johan Skog, analytiker, Vallentuna

£	12. Lage Jansson, byggnadsingenjör, Vallentuna 

£	13. Christina Birger, lantmästare, Orkesta

£	14. Tomas Halén, försäljare, Frösunda

£	15. Ulla Johansson, lärare, Vallentuna

£	16. Viggo Dahlberg, vårdare, Vallentuna

£	17. Annika Lodén, präst, Vallentuna

£	18. Mona Karlsson, ekonom, Vallentuna

£	19. Maj Birgersson, adjunkt, Vallentuna

£	20. Lars Vargö, diplomat, Markim

£	21. Sigurd Rahmqvist, fil.dr, Vallentuna

£	22. Gunnel Ahlsén, fritidspedagog, Vallentuna

£	23. Marie Engstedt, it konsult, Markim

£	24. Björn Nordling, jur.kand, Vallentuna

£	25. Eleanor Rydén, församlingspedagog, Vallentuna

£	26. Ulla Bunis, organist, Orkesta, Lindholmen

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Vallentuna församling

(forts. på nästa sida)

9363
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sammanfattning hembygdens kyrka – posk: 

✓ Värnar det viktiga kulturarv som våra kyrkor utgör  
 samt vill att de hålls öppet med hög tillgänglighet
✓ Arbetar för att öka delaktigheten och inkluderingen  
 i våra gudstjänster
✓ Utvecklar och förstärker ideella insatser så att  
 medlemmarna formar sin församling
✓ Vill lyfta existensiella frågor i den lokala  
 samhällsdebatten
✓ Gör kyrkan synlig genom en ökad kunskap i  
 kristen tro  bland barn, unga och äldre
✓ Vill att musiken ska vara levande i kyrkan
✓ Menar att all förvaltning av egendom ska vara  
 långsiktig, effektiv och bedrivas etiskt

kort om kyrkovalet 

• Sedan 1997 är val till kyrkofullmäktige separerat från  
val till Kommun/Region/Riksdag och valalternativen är 
nomineringsgrupper istället för partigrupper.

• Vissa nomineringsgrupper fortsätter att agera i kyrko- 
valet med partibeteckningar men Hembygdens kyrka har 
valt att lägga bort partipolitiken och istället fokusera på 
kyrkans uppdrag utifrån en gemensam värdegrund.

• I de senaste kyrkovalen har Hembygdens kyrka fått  
ca 50% av rösterna i Vallentuna. Nu närmar vi oss  
POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) för att  
underlätta för väljarna vilken kyrkopolitik vi driver.  
POSK är en nationell organisation med nominerings- 
grupper för stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

• Kyrkovalet hålls den 19 september 2021. För vallokaler, 
se vallentunaforsamling.se

rösta på hembygdens kyrka – posk den 19 september
vallentunaforsamling.se/hembygdenskyrka   •   posk.se/vallentuna

Föreläsning vid Orkesta Kyrka

Utomhusgudtjänst vid Vallentunasjön
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