
En folkkyrka på riktigt 

 

Kyrkan ska vara synlig: Det finns många områden där Svenska kyrkan i 

Västerås kan göra skillnad, t ex i skeden ”när livet vänder” och du behöver stöd 

av en medmänniska. Kyrkan behöver finnas, synlig ute i samhället, i arbetslivet 

och skolor. I västeråsarnas liv. När saker händer. I familjen, på jobbet, här 

hemma, ute i världen. I det som är stort och i det som är smått. Där ska kyrkan 

finnas. I glädje och sorg. I vardag och helg. 

 

Kyrkan gör skillnad: Flyktingvågen i slutet av 2015 visar hur Svenska kyrkan i 

Västerås kan svara på aktuella samhällsutmaningar och snabbt öppna upp sin 

verksamhet för människor i behov av hjälp och stöd. Oavsett vem du är och var 

du kommer ifrån. Kyrkans insatser är efterfrågade. Ett utmärkt exempel är de 

språkcaféer som genomförs i flera församlingar i Västerås med hjälp av 

engagerade och kompetenta frivilliga. Många flyktingar deltar i verksamheten, 

lär sig svenska, får råd och tips för att klara av vardagslivet och nödvändiga 

myndighetskontakter. Och inte minst, knyter ovärderliga kontakter med kvinnor 

och män som är födda i Sverige. Detta arbete, som genomförs just för att vi – 

inte dom - är kristna, måste fortsätta. 

 

Vi behöver bli fler i kyrkan i Västerås: Förändringstakten i samhället är hög. Vi 

lever i en internationell värld, vi blir allt äldre och den nya informationstekniken 

utvecklas i ett rasande tempo. Och därmed våra värderingar….! Kyrkans 

resurser är självklart inte oändliga. Resurserna i Svenska kyrkan i Västerås ska 

därför användas på rätt sätt! Det är nödvändigt att med kraft återuppta det 

utvecklings- och förändringsarbete som tyvärr avstannat under den senaste 

mandatperioden. Tydliga och mätbara mål för verksamheten i Västerås pastorat 

behöver tas fram. Ansvaret, för att detta utvecklingsarbete inte redan har utförts 

inom nuvarande mandatperiod, vilar tungt på Socialdemokraterna i Svenska 

kyrkan. 

 

POSK det partipolitiskt obundna alternativet till de gamla partierna: POSK är 

en demokratisk organisation för engagerade människor i alla åldrar som vill ta 

ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något 

allmänpolitiskt parti. Vi har mångårig erfarenhet av att styra Svenska Kyrkan i 

Västerås. Vi är en fri och engagerad röst i en fri kyrka. 

 

POSK i Västerås vill göra Kyrkan viktig i människors liv: Ett levande och rikt 

gudstjänst- samt kör- och musikliv runt om i Västerås församlingar utgör 

grunden. Framtiden är inte vår. Den är våra barns. Våra barns framtid skapas nu. 

Vi vill arbeta med och för barn och unga så att fler blir döpta och konfirmerade.  

 

POSK vill satsa på det diakonala arbetet i Västerås: Ibland behöver saker 



ställas på ända. Särskilt när de varit sig lika i 2000 år. Jesus vände upp och ned 

på det som var regel. Om det gör kyrkan mer begriplig vill vi också göra 

undantagen till regel. Inte minst i det diakonala arbetet. Kyrkan i Västerås ska 

vara en röst för de utsatta. Stödet till Västerås stadsmission behöver ökas. 

 

POSK har ett hållbart framtidsperspektiv: Vi vill ta ansvar för vår framtid 

genom ett ansvarsfullt arbete när det gäller miljö-, jämställdhets- och 

rättvisefrågor, det gäller både lokalt och internationellt. Att vårda vårt kulturarv 

och våra kyrkogårdar är en del i det arbetet. 

 

POSK vill bygga en folkkyrka på riktigt! Svenska kyrkan i Västerås står nu 

inför ett omfattande arbete med många utmaningar. Och möjligheter. 

Möjligheter som behöver vårdas och utvecklas i ett nära samspel mellan den 

demokratiska styrningen, ledningen och medarbetarna i pastoratet tillsammans 

med en stor mångfald av frivilliga. Så blir kyrkan viktig, synlig och efterfrågad i 

Västerås. 
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