
En fri röst 
i 

en fri kyrka

Förkortningen POSK står för:
Partipolitiskt obundna i Svenska  
kyrkan

POSK i Västanfors Västervåla församling bildades 
2001  
av församlingsbor som ville verka för att denna för-
samling skulle styras efter andra grundvalar än de 
partipolitiska. 

Vänster eller höger? Höger eller vänster?
POSK är inget parti och har därför valt bort ett 
traditionellt partiprogram. POSKs verksamhetsin-
riktning beskrivs istället i dess stadgar och i detta 
valmanifest. 

POSK vill att det ska vara det personliga enga-
gemanget för de kyrkliga frågorna i församlingen 
som ska utgöra grunden för mandatfördelningen 
efter ett kyrkoval.

I POSK ger vi våra företrädare frihet att ta ställning 
efter egen övertygelse – En fri röst i en fri kyrka! 
En fortgående och öppen dialog inom POSK,  
i aktuella kyrkliga frågor, ersätter partipolitiskt 
bundna ställningstaganden.

POSK menar att den kyrkopolitiska arbetsform 
som vi valt, ger verksamheten en betydligt star-
kare och bredare demokratisk förankring än vad 
som är fallet i en partipolitiskt styrd Kyrka.

Vem får/kan vara medlem i POSK?
Alla - som ställer sig bakom POSKs partipolitiskt 
neutrala stadgar!

Hur finansieras POSKs verksamhet?
POSK är en ideell förening som främst finansieras
av medlemsavgifter och frivilligt ekonomiskt stöd.

Vill Du bli medlem och/eller har Du frågor . . . ?

Kontakta då gärna någon av oss i styrelsen:
Anders Linger, ordförande           070-232 29 69
Lars Frisk, vice ordförande          073-558 34 22
Maria Liljeqvist, sekreterare          070-755 04 78
Birgitta Jubell, kassör               070-620 80 75
Stefhan Karlström                  073-673 93 20
Heather Alenius                    070-563 51 39  
Anders Wossmar                   070-229 60 52

 

www.posk.se

”Svenska kyrkan och dess 
församlingar bör styras av 
engagerade medlemmar och  
inte av politiska partier!”



VILJA och ENGAGEMANG  
för församlingens fortsatta utveckling
Trots Svenska kyrkans separation från staten 2000 finns 
fortfarande i alltför stor utsträckning ett partipolitiskt 
inflytande kvar.  
POSK anser därför att den kyrkliga demokratin måste 
stärkas  
och att allt partipolitiskt inflytande måste avvecklas,  
genom att personval införs.
En engagerad Kyrka behöver engagerade människor 
som står fria från partipolitiska bindningar!

RÖSTA  KLOKT!
RÖSTA  på ERFARENHET & KOMPETENS!
RÖSTA  på POSK!

I kyrkovalen 2005, 2009, 2013 och 2017 fick 
POSK absolut majoritet och alltjämt styr POSK 
församlingens arbete med en 65%-ig majoritet.

Under innevarande mandatperiod (2018-2021) 
har POSK värnat om en fortsatt enkel och rationell 
organisation, anpassad till församlingens numera 
mycket omfattande verksamhet.

POSKs fortsatta och viktiga diakonala engage-
mang, med att utveckla välfärdsfrågorna i vår bygd 
(s.k. social ekonomi), har getts hög prioritet under 
mandatperioden (förskola, skola, drogbehandlings-
verksamhet i Malingsbo/Tolvsbo samt öppenvårds-
behandling i Örebro, kyrklig begravningsbyrå-
verksamhet, serverings- och konferensverksamhet, 
konsultativa uppdrag åt andra församlingar m.m.). 

Allt detta utgör tillsammans en fantastisk och unik 
helhet som saknar motstycke inom Svenska kyrkans 
välfärdssträvaden.

Flertalet av församlingens kyrkvärdar är också 
POSK-medlemmar och har under mandatperioden 
tagit aktiv del i församlingens utveckling av guds-
tjänstlivet. 

Några av de mest tidskrävande arbetsinsatsena från 
POSKs sida under perioden har varit dels återstäl-
landet av Lindgården, efter den förödande branden, 
dels normaliseringen av relationerna till Fagersta 
kommun samt dels förvärvet av och restaurering-
en av Sockenstugan.

Ett stort engagemang från POSKs sida har under 
perioden också lagts ner i arbetet med planeringen 
och uppförandet av en sporthall för bl.a. försam-
lingens skol- och ungdomsverksamhet.

I BACKSPEGELN

POSK fortsätter nu framåt . . .
            och kommer under den    
    kommande mandatperioden   
    2022-2025 att arbeta bl.a. för . . .
• att vår församling ska kunna erbjuda   
 människor närvaro och gemenskap samt  
 kunna förmedla tillit, befrielse och livsmod
• att vår församling även i fortsättningen ska  
 värna om en organisation och struktur som  
 främjar vår lokala Kyrkas uppdrag
• fortsatt utveckling av församlingens guds- 
 tjänst- och musikliv samt barn- och ung- 
 domsverksamhet
• att stödja det värdefulla diakonala arbete 
 som personalen lägger ner i nära möten med  
 människor, bl.a.inom hälso- och sjukvården
• att värna om att församlingens kyrkogårdar  
 även fortsättningsvis ska kunna vara lugna,  
 vackra och fridfulla oaser för besökare
• att fortsätta att främja Brukskyrkans roll i  
 församlingens verksamhet
• att uppmuntra och möjliggöra en fortsatt ut-  
 veckling av det viktiga arbete som försam- 
 lingens ”frivilligresurser” står för
• att främja goda arbetsförhållanden, där   
 personalens kunskaper och färdigheter tas  
 till vara och utvecklas
• fortsatt stöd för församlingens viktiga och  
 därmed även lokalsamhällets långsiktiga   
 miljöarbete
• att aktivt stödja församlingens framgångs- 
  rika och högprioriterade arbete med   
 att fortsätta utvecklingen av välfärds- 
 frågorna (den sociala ekonomins frågor)
• att fortsatt tydliggöra församlingens insatser  
 för Svenska kyrkans internationella stöd  
 (ACT-Svenska Kyrkan) till medmänniskor  
 med knappa resurser
• fortsatt prioritering av kyrkobyggnadernas  
 underhåll och skick
• att slå vakt om ett fortsatt gott och förtroen- 
 defullt förhållande till Fagersta kommun

POSK ser möjligheterna!

POSK har idéerna för framtiden!

POSK vill att Västanfors Västervåla  
   församling även i fortsättningen   
       ska vara Svenska kyrkans  
   tydliga röst i samhället!

OBS! tre (3) olika kandidater får kryssas på valsedeln.
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