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PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan,
POSK, finns till för att ge kyrkligt
engagerade personer en plattform för
att ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar
som förtroendevalda i Svenska kyrkan
utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt
kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt
partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig som vill
rösta på kandidater i kyrkovalet som
i sitt uppdrag som förtroendevalda
har engagemanget för kyrkan som sin
huvudsakliga utgångspunkt.

»Kyrkan blir som
mest trovärdig som
skild från makten och
dess politiska spel«
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HJÄLP POSK BYGGA FRAMTIDENS

fria kyrka!

Svenska kyrkan är unik. Vår historia som
tidigare statskyrka gör att vår identitet är
reglerad i lag: Lagen om Svenska kyrkan
säger att vi ska vara ett evangeliskt–lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka. Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan, POSK, bejakar detta med stolthet. Men för oss är det helt centralt att
staten inte kan ge oss vårt uppdrag. Lagen bekräftar att vi som kyrka enbart är
lärjungar till Jesus Kristus. Han är kyrkans enda herre.
ATT ETT KYRKOVAL äger rum under

reformationsåret 2017 ger oss anledning
att överväga hur vi för Martin Luthers
reformation av kyrkan vidare. Med ord
lånade från reformationens grundtankar
vill POSK verka för en öppen luthersk
kyrka som lever genom enbart tron och
Guds nåd – inte av vår egen förträfflighet eller för vår egen skull.
I reformationens anda vill vi ständigt
förnya oss genom att vända oss till Bi-

beln och utforska vad Kristus vill uträtta
genom oss här och nu.
IDAG SER VI hur allt fler röster instämmer med oss: Kyrkan blir som mest trovärdig som skild från makten och dess
politiska spel. Vi nöjer oss inte med
nostalgi över det som hände i 1900talets statskyrka, vi vill bygga 2000-talets
kyrka och utveckla en demokrati som
passar den.
Framför allt är kyrkan för viktig för att
bli till slagträ och arena för allmänpolitiska partiers maktkamp.
Vi vill stärka inflytandet från lokala och levande församlingar, för de är
kyrkans verkliga centrum: Det är där
vi möter Jesus Kristus i gudstjänst och
tillsammans gör honom synlig i medmänsklighet.
SVENSKA KYRKAN är en fantastisk

rörelse, men står också inför stora utmaningar. En röst på POSK stärker ungas

och ideellas röst, och är en röst för dialog på väg mot större samförstånd inom
kyrkan.
För oss är det självklart att alla oavsett
sexuell läggning möts med respekt och
att en generös attityd ska prägla mötet
mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan. Det är en röst för att
stärka nyskapande och glädje i gudstjänstliv, andlighet och teologi.
Som en del av det behöver kyrkan
centralt ta större ansvar för kyrkomusikens kraft, som är viktig för så många.
FÖLJ MED och hjälp POSK bygga
framtidens fria kyrka: En levande gemenskap som i allt söker göra Kristus
synlig i en orolig värld som behöver hans
närvaro!

Anna Lundblad
POSKs representant i
kyrkostyrelsen och i kyrkostyrelsens arbetsutskott.
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Uppmärksamma 100-årsminnet
av det ekumeniska mötet

Motion om rättvis
handel fick genomslag

År 1925 hölls det första ekumeniska mötet på initiativ av
ärkebiskopen Nathan Söderblom. I en motion till kyrkomötet skriver POSK-representanterna Anders Roos med
flera att Svenska kyrkan bör högtidlighålla hundraårsminnet av det ekumeniska mötet, förslagsvis år 2025.
– Vi har en möjlighet att stärka det ekumeniska arbetet
om vi uppmärksammar hundraårsminnet, säger motionären och kyrkomötesledamoten Anders Roos.

År 2009 fick Eva-Maria Munck
tillsammans med två medmotionärer från POSK igenom en motion i
kyrkomötet om att starta ett arbete
med Kyrka för Fairtrade i Sverige.
Idén kom från ett koncept i England
och bifallet i kyrkomötet blev startskottet för ett uppskattat verktyg för
församlingar i olika samfund som vill
göra skillnad genom rättvis handel.

Kören Freedom Singers. Körmedlemmarna från Burma har tidigare varit studenter i teologi på Myanmar Institute of Theology. De är kvinnor och män, cirka
25–35 år gamla och tillhör flera av Burmas många etniska nationaliteter. Under augusti deltog de i ett utbyte med korister i Sollentuna och Nacka församlingar.

Brobyggarkyrkan
- ett arv att vårda
POSK menar att dialogen mellan kristna kyrkor är vägen framåt för kyrkans
enhet.
– En församling i Svenska kyrkan är en del av både en lokal och samtidigt
global gemenskap, säger Eva-Maria Munck aktiv i POSK, Sollentuna församling.
text: Emelie Simmons foto: Anders Lundberg

Som för många andra var konfirmandtiden avgörande för Eva-Maria Muncks
fortsatta engagemang i kyrkan. Hon har
alltid varit intresserad av internationella
frågor. Sedan tio år tillbaka har hon arbetat med rättvis handel och Kyrka för
Fairtrade för Sveriges kristna råd. I höstens kyrkoval kandiderar hon för POSK
till kyrkomötet i Stockholms stift.
Varför är internationella kontakter och samarbeten viktiga för
kyrkan?
– Som en liten del i en världsvid kyrka
finns den globala dimensionen i kyrkans
natur. En församling i Svenska kyrkan

är en del av både en lokal och samtidigt
global gemenskap. Kyrkan har inga nationsgränser och vi lutar oss mot Paulus
ord i Galaterbrevet 3:28 ”Nu är ingen
längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”
– POSK vill värna om lokala kontakter med församlingar och organisationer
internationellt. Det är berikande att
bygga relationer och mötas, till exempel
genom genomtänkta utbyten, projekt
och resor. Svenska kyrkans tradition och
historia är att vara en brobyggarkyrka,
en kyrka som vill bygga broar med och
mellan andra kristna kyrkor runt om i
världen. Det är ett arv från Nathan Sö-
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derbloms tid värt att vårda. I ekumenik,
relationer mellan kristna kyrkor, är det
inte alltid så att vi har samma åsikter,
men det är viktigt att vi kan fira gudstjänst tillsammans. Dialog är vägen
framåt för kyrkans enhet, men jag tror
att det är viktigt att vara öppen med att
det kan vara svårt och ta lång tid.
Hur ser POSK på Svenska kyrkans
internationella arbete?
– Vi är stolta över Svenska kyrkans
internationella arbete och den långsiktighet som finns i de relationer vi har
med organisationer och kyrkor samt det
strategiska påverkansarbetet som pågår.
Vi vill såklart främja insamlingen till internationellt arbete och ser med glädje
på den stora aktivitet som finns i engagemang och insamling i våra församlingar
och bland enskilda givare.
– Utlandsförsamlingarna är också en
viktig del av vår kyrka. POSK har länge
jobbat för inflytande från utlandsförsamlingarna i förtroendemannaorganisationen och är därför glada för att det nu
finns två mandat i kyrkomötet för dem.
Hur arbetar du lokalt med
internationella frågor?
– I Sollentuna jobbar vi alltid för relationer och gemensamma projekt med

lokala organisationer som till exempel
FN-förbundet och kyrkor i andra samfund. Detta har gällt både våra internationella fester, men även Vinternatt-satsningarna för utsatta EU-medborgare.
Det är också angeläget med relationerna
till andra religioner lokalt, kyrkans interreligiösa arbete och religionsdialogen.

Eva-Maria Munck har under många
år arbetat med rättvis handel och
Kyrka för Fairtrade för Sveriges
kristna råd. I höstens kyrkoval
kandiderar hon till kyrkomötet
för POSK i Stockholms stift.
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partipolitiseringen

Debatten och kritiken om vad de politiska partierna har i kyrkan att göra har säkert
inte undgått någon.
– Inom samhällspolitiken vill man vinna. Men i kyrkopolitiken vill man hitta
en gemensam riktning framåt. Tron på Jesus Kristus är det som förenar oss.
Just därför har inte de sekulära politiska partierna i kyrkan att göra, säger
Hans-Olof Andrén, ordförande i POSK med över fyrtio års erfarenhet av kyrkopolitik.
text och foto: Emelie Simmons

Med stadiga fötter står Hans-Olof Andrén på de både runda och spetsiga
klipporna utanför Masthuggskyrkan i
Göteborg. Inför dagens fotografering är
han iklädd röd väst, gul skjorta och på
vänstra sidan sitter en diskret pinnål där
det står POSK. Några asiatiska turister
kommer ut från kyrkan, går försiktigt på
berghällarna och fotar utsikten över Göteborgs inlopp, och kikar lite försiktigt

4

på honom när han fotograferas. Efter
en stund är det alldeles tomt, och två
turistbussar åker iväg, men först måste
de runda kyrkan genom en trång passage.
– Vi har försökt få trafikkontoret att
bredda passagen så att turistbussarna
kommer förbi smidigare, men de antikvariska myndigheterna sa nej, säger
Hans-Olof.

Något som församlingen däremot fick
ja till var ombyggnationen av Klingnersalen som tidigare varit kontor och
arkiv. Idag är det en stor och öppen
församlingssal med takkronor och takbjälkar från förr.
– Nu får fler njuta av den här utsikten.
Till exempel har många dopkalas här, säger
Hans-Olof och pekar på de stora fönstren
som vetter ut mot Göteborgs inlopp.

HANS-OLOFS kyrkopolitiska engage-

mang började redan på 70-talet, och
han har en bred erfarenhet från arbete
i kyrkoråd, kyrkogårdsstyrelse, kyrkonämnd och domkapitel. Idag är han
seniorprofessor i fysik och handleder
bland annat doktorander.
Masthuggskyrkan kom han till 2006
och idag är han ersättare i församlingens kyrkoråd och gudstjänstvärd.
POSK som riksorganisation grundades
för trettio år sedan, men lokala obundna grupper har funnits mycket längre
än så.
Hans-Olof har haft olika roller inom
POSK. Idag är han ordförande och sitter med i kyrkomötet sedan 1983. Utöver det har han varit med i flera stora
utredningar inom kyrkan, till exempel
strukturutredningen och demokratiutredningen.
Han har under hela sin kyrkopolitiska tid försökt påverka kyrkan att bryta
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partipolitiseringen. Idag är POSK den
näst största nomineringsgruppen i kyrkomötet och hoppas få ännu fler mandat efter höstens kyrkoval.
– Inom samhällspolitiken vill man
vinna. Men i kyrkopolitiken vill man
hitta en gemensam riktning framåt.
Tron på Jesus Kristus är det som förenar
oss. Just därför har inte de sekulära politiska partierna i kyrkan att göra, säger
Hans-Olof.
POSK vill se ett annat valsystem i
kyrkan som fortfarande är uppbyggt på
nomineringsgrupper, men där direktvalen till kyrkomötet ska ersättas av att
församlingarna istället väljer till kyrkomötet.
– Nomineringsgrupperna behövs
eftersom man arbetar tillsammans,
resonerar och prövar tankar. Vi i POSK
har stor erfarenhet av att orientera oss i
kyrkan och bidrar på alla nivåer, stift,
församling och kyrkomötet. Men de
nomineringsgrupper som finns i kyrkan ska vara kyrkliga, säger Hans-Olof.
Hans-Olof menar att människor har
olika gåvor att bidra med i sin församling. Att sitta med i ett beslutande organ
är en av många uppgifter.
– Inget uppdrag är finare eller mer
märkvärdigt än ett annat. Några har fått
gåvan att kunna sätta sig in i ärenden
och fatta beslut, andra att sjunga i kör
eller delta i besöksgrupp. Men jag tycker
att man ska vara aktiv i sin församling
för att vara en bra representant i ett kyrkoråd eller andra beslutande organ. De
flesta inom POSK har ett kyrkligt engagemang lokalt, och därefter får de uppdrag att sitta med i beslutande organ. Då
känner de kyrkan väl och kan göra kloka
val i nära samverkan med kyrkoherden
och i god kontakt med församlingsborna. Ett kyrkoråd måste leva kyrkans liv
för att kunna ta bra beslut inom alla områden, säger Hans-Olof.
EN AV POSKS huvudfrågor handlar om
mångfald och respekt. Vikten av ekumeniskt arbete betonas men även olikheten
i teologiska frågor.
– Vi ska hålla ihop i kyrkan, men alltför ofta börjar vi med det som skiljer oss
åt. Svenska kyrkan innehåller en mängd
andliga rörelser, högkyrkliga och folkkyrkliga, lågkyrkliga och gammalkyrkliga. Men kyrkopolitiskt ska vi hålla ihop
och det finns en rikedom i att vi inte är
likadana. Vissa har svårt för mångfalden
och då är det viktigt att se evangeliet
som det viktigaste, säger Hans-Olof.
Sverigedemokraterna som ställer upp
i kyrkovalet lyfts upp av Hans-Olof som
ett exempel på en nomineringsgrupp
som skiljer sig från POSK i synsättet i
frågorna om mångfald och respekt.
– När det gäller Sverigedemokraterna som är främlingsfientliga är det helt
främmande för kyrkan. Redan i Gamla
testamentet talas det gång på gång om
att vi särskilt ska hjälpa änkan, den faderlösa och främlingen. Dessutom är det
ett missförstånd att Svenska kyrkan är en
rent svensk organisation. Vi är en del av
den världsvida kyrkan, Kristi kyrka på
jorden, säger Hans-Olof.
NÄR PÅVEN Franciskus besökte Lund
2016 undertecknade han och Lutherska

ANNONS

världsförbundets president biskop Munib Younan ett dokument där de förband sig och sina kyrkor att arbeta enligt fem ”ekumeniska imperativ”. Bland
annat att katoliker och lutheraner alltid
bör börja i enhetens perspektiv och inte
i splittringens.
– Ekumeniken måste tas på allvar
inom Svenska kyrkan. Jag tycker att vi
tappat farten när det gäller dialogen. Vi
ska ta de ekumeniska imperativen på allvar. Vi kan inte bara högtidlighålla möten med katolikerna utan dialogen ska
implementeras på alla nivåer, speciellt på
lokal församlingsnivå. Jag är med på en
motion till kyrkomötet om detta i år.

»De flesta
inom POSK har ett
kyrkligt engagemang
lokalt«
FLYKTINGSTRÖMMARNA och debat-

ten om hur samhället behandlar ensamkommande flyktingbarn berör HansOlof.
– Ensamkommande barn kan inte behandlas på det sätt som de gör idag. Det är
ju inte kyrkan som gör fel men vi kan försöka trycka på i samhället. Jag är med på
en motion som vill uppmana regeringen
att stoppa omflyttningarna av barn under
asylprocessen, stoppa utvisningarna till
Afghanistan, och ge amnesti till dem som
väntat länge på beslut.
Hans-Olof står framme vid koret
i Masthuggskyrkan. På den högra sidan har ett sidoskepp byggs om till ett
samlingsrum med glasvägg som skiljer av kyrkorummet. Här håller också
Pilgrimscentrum till, och här kommer
medlemmarna att kunna rösta på valdagen.
– Det kommer vara öppet under
gudstjänsten fick jag höra. Det kommer
ju stå folk i kö här i kyrkan, men jag tänker att vi kan väcka ett intresse för kyrkan när de väl är här. De får gärna delta
i gudstjänsten medan de väntar, säger
Hans-Olof.

HANS-OLOF ANDRÉN
familj: Fru Gunvor Hagelberg,
fyra barn, tre barnbarn
intressen: Kyrkan, handledning av
doktorander, byggnadsunderhåll av
två fritidshus, sjunger i kör i Fässbergs kyrka.
yrke: Professor i fysik sedan 2001.
Arbetar idag 30 procent som
seniorprofessor med handledning
av doktorander och forskning.
favoritpsalm: Olof Hartmans psalm
38, För att du inte tog det gudomliga. Men det ska vara Börje Rings
melodi, alltså 38 B.
bibelcitat: Inledningen till första
Johannesbrevet, 1 Joh 1:1-4 om
Livets ord som blev synligt.
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”Jag hade aldrig
vågat fråga själv”
Sara Oldner sitter i kyrkorådet i Sollentuna församling. Hon vill ha in fler
unga i beslutande funktioner i kyrkan och vill att arvodena till kyrkorådsledamöter försvinner helt.
– Alla ska sitta i ett kyrkoråd av fri vilja, inte för att de får betalt, säger
Sara Oldner, POSK.
text och foto: Kristofer Runow

Varför har du valt att kandidera
för just POSK i kyrkovalet?
– Jag valde att engagera mig i POSK
för att jag, liksom de, brinner för vår
församling och dess verksamhet. ”Rätt
person på rätt plats” är ett motto som
jag delar med POSK och jag tycker att
partipolitik inte hör hemma i kyrkan.
Jag vill fortsätta att föra de unga, gamla
och ”mittemellangamlas” röst vidare
och jobba tillsammans i församlingen
och i verksamheten. Jag känner att jag
är en bra kandidat eftersom jag har
bott i flera olika församlingar. Dessutom deltar jag i verksamheter som
många i kyrkorådet inte gör.
Vilka frågor vill du driva den
kommande mandatperioden?
– Fler unga i beslutande organ i kyrkan!
– Bort med arvoden till ledamöter i
kyrkorådet. Alla ska sitta i ett kyrkoråd
av fri vilja, inte för att de får betalt.
– Kyrkans diakonala arbete är otroligt
viktigt och måste få fortsätta utvecklas
och främjas.
Du sitter i kyrkorådet i Sollentuna
församling. Hur upplever du
arbetet som ung förtroendevald?
– Som ny i kyrkorådet har det inte
alltid varit lätt att förstå alla samtal och
processer, men de mer erfarna kyrkorådsledamöterna är alltid hjälpsamma.
Det är intressant att få vara med och
besluta inom en så stor och levande

församling. Att vara en av de yngsta i
kyrkorådet innebär att jag inte bara är
kyrkans framtid, utan också dess nutid.
Det bästa med att sitta i kyrkorådet är
att jag faktiskt får besluta och påverka
verksamheten som jag och andra bryr
oss om och deltar i själva.

» Vi måste öppna dörren på
vid gavel och ropa«
Vad tycker du Svenska kyrkan
skulle göra för att bättre ta vara
på unga medlemmars åsikter?
– Det är viktigt att involvera ungdomarna i beslut och visa att de faktiskt
får uttrycka sina åsikter. Vi måste öppna
dörren på vid gavel och ropa, istället för
att ställa den på glänt och vänta. Innan
jag satt med i kyrkorådet deltog jag i
en barnkonsekvensanalys kring ett nytt
bygge inom församlingen. Det var ett
väldigt bra sätt att få delta och uttrycka
min åsikt.
– Jag fick upp ögonen för POSK och
kyrkorådet tack vare att en person från
styrelsen pratade med mig och frågade
om jag ville vara med. Jag hade aldrig
vågat fråga själv, men är otroligt glad
över att det hände. Idag har jag pratat
med ännu flera ungdomar och välkomnat dem att vara med i POSK och ställa
upp i kyrkovalet. Förhoppningsvis kan
vi inspirera ännu fler att komma med
och engagera sig i kyrkan.
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Barnportal på
webben 2014.

Arbete med Kyrka för
Fairtrade i Sverige.
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POSK-motionärer var
starkt pådrivande till
beslutet att alla 16-åriga
medlemmar ska få rösta i
kyrkovalet.

POSK

Firandet av
reformationsjubiléet
2017

har flitiga
motionärer

Ungdomsvolontärer
och praktikprogram i
Svenska kyrkan.

Dopet som medlemsgrundande, vilket det blev
från och med 1996.

Plan för att sprida dokumenten från Kyrkornas
Världsråd ”Mission and
Evangelism” och ”The
Church”.

Inrättandet av ett liturgistipendium 2016.

Av årets motioner är representanter från
POSK motionärer eller medmotionärer till
42 motioner. Engagerade i POSK brukar
vara flitiga motionärer och ligger ofta bland
dem som skickat in flest motioner.
Vad har du som röstat på POSK fått ut
av dessa motioner då? Spelar det någon roll och gör POSK någon skillnad?
På båda dessa frågor så säger jag helt klart
JA! POSK gör en väldig skillnad. Ibland kan
det inte verka vara så mycket eller revolutionerande men i det långa loppet så har det
spelat stor roll. Till exempel var POSK med
och drev frågan om att skilja kyrkan från staten och att göra dopet medlemsgrundande.
FÖLJANDE FRÅGOR har POSK motionerat om och fått bifall för i kyrkomötet.
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Dopet som medlemsgrundande, vilket det
blev från och med 1996.
POSK-motionärer var starkt pådrivande
till beslutet att alla 16-åriga medlemmar ska
få rösta i kyrkovalet.
Att skilja kyrkan från staten. POSK tog
stor del i det praktiska arbetet med kyrkoordning och bestämmelser som möjliggjorde
relationsförändringen 2000.
Arbete med Kyrka för Fairtrade i Sverige.
Barnportal på webben 2014.
Ungdomsvolontärer och praktikprogram i
Svenska kyrkan.
Firandet av reformationsjubiléet 2017.
Plan för att sprida dokumenten från
Kyrkornas Världsråd ”Mission and
Evangelism” och ”The Church”.
Inrättandet av ett liturgistipendium 2016.

TRE AV ÅRETS viktigaste motionsämnen
från POSK:
1. Återgång till indirekta val av kyrkomöte
och stiftsfullmäktige. Tre motioner, huvudmotionen har stöd från flera biskopar.
2. Motion om att anta texten, efter teologisk
granskning, i förslaget till kyrkohandbok
men arbeta vidare med musiken. Dessutom
ett dussintal motioner med förslag till detaljförbättringar av handboken.
3. Stärka kyrkomusiken. Flera motioner om
musikråd, liturgisk kommitté, att stiftet ska
besluta om antal kyrkomusiker och behörighetspröva.

Carina Etander Rimborg,
ledamot i kyrkomötet

foto: Sofia Imberg Kelhoffer, Andréas Lindström, Unsplasch

År 2017 är näst intill ett rekordår när det gäller motioner till kyrkomötet. Endast slaget av första året efter relationsförändringen
2000, då 170 motioner kom in till kyrkomötet. I år blev det sammanlagt 158 motioner. Många av dessa hänger ihop med kyrkohandboken som är det enskilt största ärendet på kyrkomötets bord i höst och kommer att beslutas av dem som sitter i kyrkomötet nu.
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POSK följer kyrkans ordning och ger utrymme för olika uppfattningar i vigselfrågan. Men någon förtryckande och föraktfull inställning i ena eller andra
riktningen accepterar vi inte. Kyrkans ordning med vigsel av samkönade par ska fungera.

POSK står för en kyrka med
mångfald och respekt
Det verkar som om några nomineringsgrupper vill göra frågan om vigsel av
samkönade till en stor fråga i höstens
kyrkoval. Det är sorgligt. Möjligen är
det också lite desperat. Detta är inte en
stor och problematisk fråga i kyrkan.
Vi viger samkönade par. Det fungerar. Och det är en glädje för de flesta av
oss präster att få ha dessa vigslar.
År 2009 beslöt kyrkomötet om denna
ordning. Kyrkan viger och kyrkoherden
i varje församling ansvarar för att se till
att församlingen erbjuder dessa vigslar.
DET FINNS PRÄSTER, liksom det finns

andra medlemmar i vår kyrka, som menar att vigsel enbart kan ske mellan man
och kvinna. Andra är, som många av oss
har varit, mitt i en process i denna fråga.
En del kommer kanske att ändra uppfattning utifrån en teologisk reflexion och/eller när de lärt känna samkönade par och
upptäckt det självklara och seriösa i dessa
relationer.

KYRKAN HAR tagit ställning för vigsel

av samkönade. Men kyrkan säger också
att det i vår kyrka finns plats för olika
övertygelser i denna fråga. Vi har utrymme för det, för det är kyrkan som viger.

NÄR POSK ibland anklagas för att
”man i POSK får ha vilken åsikt man
vill i denna fråga” är det ett mycket respektlöst sätt att uttrycka sig.
POSK följer kyrkans ordning och ger
utrymme för olika uppfattningar i vigselfrågan. Men någon förtryckande och
föraktfull inställning i ena eller andra
riktningen accepterar vi inte. Kyrkans
ordning med vigsel av samkönade par
ska fungera!

Lisa Tegby

»Men någon
förtryckande och
föraktfull inställning
i ena eller andra
riktningen accepterar
vi inte.«
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Aktuell blogg
Fler debattartiklar i frågor
som vi i POSK tycker är
viktiga hittar du på
www.posk.se/blogg

VI BEHÖVER en kyrka där många

människor i ord och handling vill dela
tro och liv och vara en kraftfull röst för
solidaritet och rättvisa. Vi behöver en
kyrka av mångfald som inte utesluter
utan innesluter.
Vi behöver en kyrka där vi kan bära
varandras olikheter och med våra skillnader ta vårt uppdrag att göra Jesus Kristus
känd, trodd och älskad på djupaste allvar.

Lisa Tegby, prost i Umeå,
kyrkomötesledamot för
POSK
Denna text har tidigare varit publicerad
i Kyrkans tidning nr 14, 6 april 2017.
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Rös ter o m
Svenska kyrkan

Anna Marklund
50 år, kandiderar för POSK till
kyrkofullmäktige i
Kristinehamns pastorat.

Vilken är Svenska kyrkans
största utmaning idag?

Vilka frågor driver POSK
lokalt där du är aktiv?

Vilken är Svenska kyrkans
största utmaning idag?

– Jag tror att det är att anpassa sig till
att vara ett fritt samfund. Fast det har
gått sjutton år är vi fortfarande så mycket
institution och så lite folkkyrka. Vi är lite
gisslan i våra vackra kyrkor. De är sällan
ändamålsenliga för en modern kyrka.

Vilken är den viktigaste frågan
för Svenska kyrkan?

– Att fortsätta vara en röst för de som
inte har någon. Att stå på de svagastes
sida. Att ingjuta hopp.

ANNONS

– Att våga och vilja vara en kyrka
som tydligt visar på Jesus.

– Vi månar om mångfald. Hållbarhet
och miljömedvetenhet. Vi vill förvalta
skapelsen. Vi vill till exempel ha körer
som medverkar i gudstjänsterna och att
församlingen är aktivt deltagande i byggandet av gudstjänster. Att vi samtalar
om och fördjupar vår tro i olika forum.
Vi vill satsa på barn- och ungdomsverksamheten. Vi vill värna ekumeniken. Vi
vill ha fortsatt religionsdialog med representation för andra trosuppfattningar.
Det här är bara några exempel ur vårt
program. Var och en av oss har sin hjärtefråga. För mig är det den aktiva församlingen.

Vilka är de viktigaste frågorna
för Svenska kyrkan?

– Mångfalden och respekten mellan
olika grupper inom och utom kyrkan,
bryt partipolitiseringen, och kraften
som finns i kyrkomusiken.

Anders Roos
70 år, kandiderar för POSK
till kyrkomötet.
Ordförande i kyrkomötets
kyrkorättsutskott

Kyrkan ska
SKAPA RELATIONER
Tro och engagemang hör ihop. Ju tidigare kyrkan gör
barn och ungdomar delaktiga, ju starkare relation till
Gud, sig själva och andra får de. Det menar Amanda
Carlshamre, som kandiderar för POSK till kyrkomötet.
text och foto: Emelie Simmons

Under sina sex år i förbundsstyrelsen
för Svenska Kyrkans Unga har Amanda
Carlshamre suttit på läktaren i kyrkomötet och lyssnat på debatterna.
I år ställer hon upp för första gången
för POSK och kandiderar till kyrkomötet för Stockholms stift. Som nummer
ett på listan har hon stor chans att få en
plats i kyrkomötet.
– Jag har lärt känna de olika nomineringsgrupperna och deras olika riktningar under åren på läktaren. Valet att kandidera för POSK var enkelt. Jag upplever
att det finns en genuin kärlek till kyrkan
och man lyfter de centrala frågorna som
kyrkomusik, mission, barn och ungdom
och diakonens roll. Dessutom vill jag ha
bort partipolitiseringen, säger Amanda.
AMANDA ÄR körsångare och är upp-

vuxen 400 meter från Skara domkyrka.
– Med en far som är organist och körledare har jag vuxit upp med kör- och
orgelmusik och har en förkärlek för musiklivet i Svenska kyrkan. Det är viktigt
att stärka kunskapen och intresset kring
kyrkomusiken för alla åldrar, därmed
också arbeta aktivt med rekrytering och
musikglädje, säger Amanda.
En annan yrkesgrupp som hon också är intresserad av är diakonens. POSK
driver frågan om att det ska finnas tillgång till en diakon i varje församling.
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– Bemyndiga diakonen. Vi är fast i
våra stuprör i organisationen. Yrkesgruppen bör värderas högre än idag. En
diakon skulle kunna vara samordnare
för det diakonala arbetet med hjälp av
ideella utförare i högre utsträckning än
idag. Jag tror också att diakonen i flera
fall är bättre lämpad att vara arbetsledare än en präst, säger Amanda.
I SIN ROLL som förbundsordförande

har hon varit runt i landets alla stift och
många församlingar för att inspirera
och tala om barn- och ungdomsarbete.

»Det ska inte krävas
att det står
Svenska kyrkan på
ditt visitkort för att du
ska kunna och vilja
bära kyrkan«
– Jag har träffat personal, förtroendevalda och ideella medarbetare. Min upplevelse är att vi är duktiga att svara på
hur vi ska arbeta och fungera som kyrka,
men inte varför på just det sättet eller
varför vi har specifika inriktningar eller
verksamheter. Vi fastnar i strukturer och

tappar essensen, att leva evangelium, om
vi inte ställer oss frågan varför vi gör saker, säger Amanda.
Hon ger ett exempel med varför kyrkan
arbetar med miljöfrågor. För vissa kan det
kännas långt ifrån kyrkans uppgift.
– Vi arbetar med miljöfrågor för att vi
värnar om och har fått ett ansvar för skapelsen. Vi ska återkoppla till varför och
peka på Jesus, säger Amanda.
En av Amandas hjärtefrågor är hur barn
och ungdomar engagerar sig i sin församling och hur kyrkans olika åldersgrupper
måste börja mötas över generationsgränserna. Personligen hade hon velat vara
med i församlingens besöksgrupp som
ungdom, men trodde inte att det var ett
alternativ eftersom hon aldrig fick frågan.
– Det handlar om att skapa relationer.
Församlingen bygger på relationer till
mig själv, andra och Gud. Församlingen
är inte hel utan barn och unga och ju
tidigare engagemanget startar, desto tidigare kan också tron få fäste. Tro och
engagemang hänger ihop och POSK
menar att det är rentav nödvändigt att
prioritera barn och ungdomar. Dessutom har vi ett möjliggörande tänk och
tankar kring olika former för att göra
barn och unga delaktiga, säger Amanda.

kyrkan på ditt visitkort för att du ska
kunna och vilja bära kyrkan. Hålla en
andakt kan vem som helst göra, men
det måste finnas en öppenhet i församlingen att det kan vara så.
Svenska kyrkan består idag sex miljoner medlemmar, men varje dag minskar
antalet.
– Kyrkans uppgift är att hjälpa människor att komma till tro, inte att öka medlemsantalet. Men vi måste såklart fundera
på varför vi tappar medlemmar. Motivera
varför vi gör det vi gör och inte göra skillnad på människor. Ideellt måste vi kunna
öppna våra strukturer. Det finns så många
gåvor i församlingen som väntar på att användas på rätt villkor, säger Amanda.

gjord av
Svenska kyrkan har över 1,4 miljoner
människor sagt att det kan tänka sig att
göra en insats för just kyrkan. Amanda
menar att kyrkan står inför ett paradigmskifte med hur den är organiserad
och vem som representerar kyrkan.
– Vi är en kyrka byggd på församlingen och alla bör bära den. Vad jag särskilt
också vill arbeta för i POSK är just begreppet ”missionerande församlingar”.
Det ska inte krävas att det står Svenska

uppdrag: Styrelseledamot (ersättare)
i Sveriges kristna råd, ledamot i
Sigtuna folkhögskolas styrelse m. fl.

I EN UNDERSÖKNING

AMANDA MADIRA CARLSHAMRE
familj: Pojkvännen Andreas Lindén
bor: Stockholm sedan sex år tillbaka
gör: Student på Teologiska högskolan
och Uppsala universitet samt läser
kyrkans grundkurs.
bakgrund: Tidigare förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga,
församlingsassistent i Skara domkyrkoförsamling samt volontär i Taizé.

intressen: Kyrkan, spelar gitarr, piano
och orgel, naturen, läser språkböcker
och skriver egna reflektioner.
favoritbibelord: Jeremia 29:11-14a
favoritpsalm: Hmm, jag spelade igenom
hela psalmboken på semestern…Just nu?
Psalm 161 Helige Ande, låt nu ske och
psalm 15 Halleluja! Sjung om Jesus.
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”Fler samisktalande präster behövs”
Bitte Päiviö Nygård kandiderar för POSK till stiftsfullmäktige i Luleå stift.
Hon bor i Jokkmokks församling och representerar det samiska samhället.

Vaisaluokta kåtakyrka.

Hur ser ditt kyrkliga engagemang ut?
– Jag har varit engagerad i ”Samernas
väl” och suttit med i Jokkmokks församlings kyrkoråd, och arbetsutskott. I detta
kyrkoval ställer jag upp som POSK-kandidat för första gången.

samiska gudstjänster. På vissa ställen
finns det kyrkvärdar som kan läsa text
på samiska i gudstjänsten men det skulle
behöva utvecklas ännu mera.
– Viktigt är också att behålla och utveckla den kyrkliga verksamheten i samevistena.

Vilka frågor i kyrkan är viktiga
för det samiska samhället?
– Som representant har jag uppgiften
att lyfta frågor ur det samiska kyrkolivet. Ett problem är att det knappt finns
samisktalande präster, och då inte heller

Hur ser du på kyrkans
arbete bland ungdomar?
– Det är otroligt viktigt att kyrkan
erbjuder konfirmationsläger för samiska
ungdomar. Sàpmi, samernas land är ett
väldigt stort område och för ungdomar-
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na är det därför betydelsefullt att få mötas i ett kyrkligt sammanhang. Många
knyter dessutom kontakter för framtiden. Sådana verksamheter måste få växa.
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Musiken
OCH ORDET GÅR HAND I HAND
text: Emelie Simmons foto: Catharina Fröjd

Torvald Johansson är domkyrkoorganist
i Strängnäs. Han valdes in i kyrkomötet
för åtta år sedan då frågan om en ny
kyrkohandbok var på agendan.
– Musiken i förslaget kan tillsvidare
användas men arbetet bör fortsätta i en
öppen arbetsform, som skapar förtroende
och legitimitet, säger Torvald Johansson.
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FÖR MÅNGA människor är kyrkomu-

siken ett språk för tro. Men ordet och
musiken måste tala samma språk. Det
menar kyrkomötesledamoten Torvald
Johansson.
– Musiken ska inte hindra lyssnaren
att ta till sig ett budskap eller svära emot
platsen där den framförs. Det ska inte
kännas som en dagslända. Kyrkomusiken förkunnar, lovsjunger och tjänar
församlingen när den är som bäst. Det
är då den kan bli ett trons språk.

MUSIKINNEHÅLLET i den nya kyrkohandboken har varit omdebatterad både
i och utanför kyrkliga kretsar. Torvald
menar att tonläget varit uppskruvat och
att många hårda ord utväxlats i artiklar
och insändare. Han tillhör dem som inte
anser att det liggande förslaget till handbok uppfyller de krav som en sådan bok
ska ha.
– Jag har haft en ganska nära inblick i
arbetet genom en referensgrupp, genom
provperioder i församling och genom remissarbete, och konstaterar i likhet med
många kritiker att transparens saknats.
Till stor del verkar arbetet ha utförts i en
trängre krets och musikalisk kunskap utanför denna har inte tagits tillvara. Det
är synd. Tanken är ju att denna handbok
skall skall finnas i ganska många år och
utgöra ryggraden i det gudstjänstfirande

»Generellt bör
kyrkomusiken tas
på allvar.«
vi ska känna stolthet för.
POSK har varit kritiska till arbetsmetoden och har därför tydligt reserverat sig
i kyrkostyrelsen mot nuvarande förslag.
– POSK anser att texterna i förslaget
till handboken måste bearbetas och vara
teologiskt hållbara innan kyrkomötet
kan fatta beslut att fastställa dem. Ändrar man i texter så måste även musiken
ändras så att de följer varandra. Musiken i förslaget kan tillsvidare användas
men arbetet bör fortsätta i en öppen
arbetsform, som skapar förtroende och
legitimitet. Det finns mycket erfarenhet
att hämta från Norska kyrkan som just
avslutade arbetet med en ny handbok.
VARJE DAG lämnar någon medlem

Svenska kyrkan. Torvald menar att
Svenska kyrkan ska vara ett salt i världen
och våga säga emot när det behövs.
– Det är då människor får respekt för
kyrkan. Men hur vi ska bromsa medlemsminskningen är inte någon enkel
sak. Jag tror inte att man gör det genom
att förenkla och popularisera kyrklig
verksamhet i varje fall.
I många församlingar utgör barn- och
ungdomskörerna de största grupperna. Körsångare utgör ofta den största
gruppen ideellt engagerade. Men enligt
Torvald minskar antalet korister speciellt i ungdomskörerna.
Hur ska kyrkan involvera
barn och ungdomar?
– I söndagens gudstjänst till exempel tycker jag att man kan utveckla en
verksamhet med ”minikyrkvärdar” och

ministranter som får verkliga uppgifter
och inte bara är ”pynt” i gudstjänsten.
Barn och unga, liksom vuxna, behöver
känna sig behövda. När det gäller de
beslutande organen i församlingar och
pastorat ska de arbeta för att få in yngre
förtroendevalda.
Tas kyrkomusikernas
kompetens på allvar?
– Det är sannolikt mycket olika på
olika platser. Jag får höra berättelser om
hur människor i samtal inför kyrkliga
handlingar blir lovade viss musik, utan
att kyrkomusikern först har tillfrågats.
Så får det naturligtvis inte vara. Men
på de allra flesta ställen tror jag att det
finns en ömsesidig respekt för varandras
profession. Generellt bör kyrkomusiken
tas på allvar och den bör ges en plattform där utvecklandet av vårt musikaliska kulturarv och nyskapande musik får
ta plats. Stift och nationell nivå måste
stödja genom inspiration, fortbildning
och nära dialog med dem som utbildar.
Många vill höra ”sånt de känner
igen”. Är det en motsättning
mellan tillgänglig musik och att
hålla tillräcklig kvalitet och bredd
i urval?
– Jag ser som en av mina uppgifter
att presentera musik som är okänd men
att varva den med sådan som är mycket
känd. Det är en god pedagogisk tanke
att blanda känt med okänt och öka lyssnarens förråd och kännedom om skilda
genrer och musikaliska epoker. I kyrkan
har vi också ett uppdrag att förvalta vårt
kulturarv till kommande generationer.
Det betyder inte bara att man ständigt
befinner sig i ”döda tonsättares sällskap”.
Ny musik, nya psalmer och ny liturgisk
musik måste ständigt skapas i kyrkan.
Vad kännetecknar en kyrka
där musiken är levande?
– Kanske är det när man grips och
skakas om. Att plötsligt möta något man
bara anat. Inse att detta är det jag egentligen hela livet längtat och väntat på.
Luther menade att ”musiken är en gåva
från Gud och inte från människor, den
gläder sinnena, den jagar bort djävulen,
den bereder oskyldig glädje. Därvid förgår vrede, begärelser och högmod”.
– Tänk när man får uppleva detta
redan här på jorden, säger Torvald.

Röster om musik

Varför är du engagerad i POSK? gåva till Gud och skapar gemenskap

– Mitt engagemang i POSK hänger
ihop med min djupa övertygelse om att
partipolitik inte ska styra kyrkan i dess
lärofrågor. Jag delar också POSKs tydliga skrivning om kyrkomusikens betydelse i våra församlingar. Jag har varit
engagerad i POSK det senaste året.

Varför är du engagerad i POSK?

–Kyrkan är en viktig del av mitt liv.
Tidigare har jag arbetat inom kyrkan, nu
arbetar jag med kyrkans historiska musik,
liturgi och gudstjänstliv. Det känns naturligt att engagera sig kyrkopolitiskt i en
mängd frågor som är aktuella idag, och
POSK är då den självklara nomineringsgruppen för mig. Detta dels eftersom
jag anser att kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet bör frigöra sig
från kommun- landstings- och riksdagspolitiken, dels för att POSK driver just de
frågar jag är djupast engagerad i.

Varför är kyrkomusiken viktig?

–Idag är de flesta överens om att
gudstjänsten är navet i kyrkans liv. Av
detta följer ju då att gudstjänstfrågor är
de mest avgörande för samtid och framtid i kyrkan. Traditionellt har ju gudstjänsten varit just de melodier och texter man
sjunger, med viss reglering av vem som
sjunger det, när och var det sjungs. Vetskapen om detta, alltså varför det blivit
som det blivit, har delvis glömts bort,
vilket skapat onödig oro och oreda i ett
gudstjänstliv som skulle kunna vara långt
rikare, mer varierat och förankrat i samtidens religiösa samtal och kulturliv.

Varför är du engagerad i POSK?

– Jag tror på själva idén att intresset
och engagemanget för kyrkan inte skall
vara sammankopplat med en politisk
ideologi. Jag tror att det fattas bättre
beslut om kyrkoråd och kyrkofullmäktige består av människor, gärna unga
och mitt i livet, som lever med sin kyrka
i vardagen, oavsett vilken politisk inriktning de har annars.

– Det är en oerhörd kraft i musiken!
Musiken följer på ett unikt sätt människan genom livets alla skeden. Tack vare
kyrkans rika körverksamhet för alla åldrar är det många som känner hemhörighet i kyrkan, redan från unga år.
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med varandra.

Hur kan vi fortsätta utveckla
arbetet med kyrkomusiken?

–Vi behöver ha en tydlig öppenhet
mellan förtroendevalda, kyrkomusiker
och teologer. Det gäller på det lokala planet och på riksnivå. Det finns så mycket
Varför är kyrkomusiken viktig?
kunskap och erfarenhet som annars går
– Därför att det är ett så starkt ut- förlorad. Men viktigast är att fira gudstryck; från våra första år till det sista tjänst, inte bara ha en åsikt om kyrkans
andetaget. Musiken talar om Gud; i den musik.
enkla visan, i koralerna som är vår kyrkas ryggrad och i orgelns och de stora
verkens brusande komplexitet. I kyrkan
finns det utrymme för barnens sång, de
vuxnas sång i både enklare och avancerade körer. Sången är ett verktyg för
sammanhang i gudstjänsten! Sången ger Barbro Wiskari
människan glädje och stolthet, och tröst Kyrkomusiker på Tjörn. 60 år.
när livet inte blir som vi tänkt. Sången Kandiderar för POSK till
är den gudstjänstfirande församlingens stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Varför är kyrkomusiken viktig?

Torvald Johansson är domkyrkoorganist i Strängnäs sedan 17 år
tillbaka, anställd sedan 1980.
Han kandiderar till kyrkomötet för
för POSK i Strängnäs stift.
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Hur kan vi fortsätta utveckla
arbetet med kyrkomusiken?

– Kyrkomusiken behöver ständigt
förnyas, samtidigt som vi måste ta vara
på hela den musikaliska skatt som är

Hur kan vi fortsätta utveckla
arbetet med kyrkomusiken?

–Kyrkan behöver dels lyssna på sin
kår av skickliga kyrkomusiker ute på
församlingsnivå, dels måste kunskap
och engagemang för kyrkomusik, kyrkoliv och liturgi stärkas på central nivå.
Allra viktigast är att den nationella nivån
står i kontakt med musiklivets alla parter, organisationer som Kyrkomusikernas riksförbund, Kyrkosångsförbundet,
Kungliga musikaliska akademien m.fl.
Det handlar alltså i hög grad om att bygga därifrån och att sprida kunskap och
kännedom om att musiken är och historiskt har varit gudstjänsten, inget man
lägger till gudstjänsten.

Mattias Lundberg
Professor i musikvetenskap,
Uppsala. 41 år.
Kandiderar till kyrkomötet för
POSK i Uppsala stift.

kyrkans arv. Bredda och fördjupa. För att
kyrkan skall få de kyrkomusiker som vår
tid efterfrågar, tror jag att man behöver
se över kyrkomusikutbildningen och förändra densamma till att bli ännu bredare,
utan att för den skull förlora djupet.
Satsa på kyrkomusiken i församlingarna. Genom att anställa fler musiker kan
vi utöka körverksamheten, ge fler möjlighet till enskild orgelundervisning och
utveckla nya musikaliska plattformar
utan att för den skull sänka den musikaliska nivån vid kyrkliga handlingar.

Karin Runow
Kyrkomusiker i Svenska kyrkan
Sollentuna. 53 år.
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LULEÅ STIFT
Bygdeå församling
Gällivare-Malmbergets pastorat
Holmsunds församling
Hörnefors församling
Luleå domkyrkoförsamling
Nederluleå församling
Nordmalings församling
Norrfjärdens församling
Pajala församling
Piteå församling
Råneå församling
Skellefteå pastorat*
Umeå pastorat
Vännäs-Bjurholms pastorat

Kyrkomötet
Alla stiftsfullmäktige
Du kan rösta lokalt på POSK i
dessa församlingar/pastorat

VÄSTERÅS STIFT
HÄRNÖSANDS STIFT

Arbogabygdens församling
Falu pastorat
Hällefors-Hjulsjö församling*
Järna med Nås och Äppelbo
församling
Kumla, Tärna och Kila pastorat
Köpings pastorat
Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat
Mora församling
Nora bergslagsförsamling
Rättviks pastorat
Stora Tuna och Torsångs pastorat
Sura-Ramnäs församling
Västanfors-Västervåla församling
Västerås pastorat
Åhls församling*

Borgsjö-Haverö församling
Härnösands pastorat
Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat
Kramfors pastorat
Krokoms pastorat
Timrå församling
Torps församling
Åre pastorat
Östersunds församling

UPPSALA STIFT

KARLSTADS STIFT
SKARA STIFT

Danmark-Funbo församling
Gästrikekustens pastorat
Gävle pastorat
Harmånger-Jättendals och
Gnarps pastorat
Hudiksvallsbygdens församling
Håbo pastorat
Knivsta pastorat
Märsta pastorat
Rasbo pastorat
Roslagens norra pastorat
Roslagens östra pastorat
Sigtuna församling
Uppsala pastorat
Valbo-Hedesunda pastorat
Vattholma pastorat

Arvika pastorat
Hammarö församling
Karlstads pastorat
Kristinehamns pastorat

Alingsås pastorat
Borås pastorat
Habo pastorat
Lidköpings församling
Mariestads församling
Skövde församling
Ulricehamns pastorat
Vänersborg och Väne-Ryrs församling

GÖTEBORGS STIFT
Askims församling
Backa pastorat
Björketorps församling
Carl Johans pastorat
Domkyrkopastoratet
Lerums församling
Lundby församling
Munkedals pastorat
Mölndals pastorat
Nylöse pastorat
Onsala församling
Partille pastorat*
Råda församling*
Stenungsunds pastorat
Stora Lundby-Östad pastorat
Strömstads pastorat
Torslanda-Björlanda församling
Tölö-Älvsåker pastorat*
Västra Frölunda pastorat
Örgryte pastorat

*Den lokala POSK-gruppen har ett annat namn. Läs mer på www.posk.se
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Adolf Fredriks församling
Boo församling
Botkyrka församling
Eds församling
Ekerö pastorat
Hägerstens församling
Järfälla församling
S:t Matteus församling
Skarpnäcks församling
Skärholmens församling
Sofia församling
Sollentuna församling
Solna församling
St Johannes församling*
Spånga-Kista församling
Sundbybergs församling
Täby församling
Vaxholms församling
Västerleds församling
Västermalms församling
Össeby församling
Österåkers pastorat

STRÄNGNÄS STIFT
Enhörna församling
Eskilstuna pastorat
Hallsbergs församling
Hovsta pastorat
Hällby församling med Tumbo
och Råby-Rekarne
Mariefreds församling*
Salems församling
VISBY STIFT
Strängnäs domkyrkoförsamling
med Aspö
Visby domkyrkoförsamling Södertälje pastorat
Torshälla församling
Tysslinge församling
Vårfruberga-Härads församling
Örebro pastorat

LUNDS STIFT
Allerums pastorat
Bjuvs församling
Brunnby församling*
Höörs församling
Landskrona församling
Lunds pastorat
Malmö pastorat
Mörrum-Elleholms församling
Skivarps församling
S:t Staffans församling*
Sölvesborgs församling

STOCKOLMS STIFT

LINKÖPINGS STIFT

VÄXJÖ STIFT
Döderhults församling
Emmaboda pastorat
Gislaveds pastorat
Gränna-Visingsö pastorat
Jönköpings församling
Kalmar pastorat
Mönsterås-Fliseryds pastorat
Nybro pastorat
Nässjö pastorat
Ryssby-Åby pastorat
Torsås pastorat
Växjö pastorat

Finspångs församling
Folkungabygdens pastorat
Linköpings domkyrkopastorat
Motala församling
Norrköpings pastorat
Slaka-Nykils pastorat
Söderköping S:t Anna församling
Södra Tjusts pastorat
Tranås pastorat
Vadstena pastorat
Vimmerby pastorat
Åkerbo församling
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TRE VAL
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att besluta i kyrkan de kommande fyra åren.
Det är direkta val i alla tre valen.

Val till kyrkofullmäktige
– ditt lokala val

Val till stiftet
– regionalt

Val till kyrkomötet
– nationellt

Du väljer till kyrkofullmäktige i din
församling/pastorat. Här bestäms
ramarna (ekonomi och inriktning)
för den verksamhet som finns nära
dig. Vita valsedlar.

Svenska kyrkan är indelad i tretton
stift och deras högsta beslutande
organ är stiftsfullmäktige. Stiftens
uppgift är att stödja och främja
församlingarna i deras grundläggande uppgift och förvaltning.
Rosa valsedlar.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans
högsta beslutande organ med 251
ledamöter som beslutar om kyrkans regler (kyrkoordning), böcker
(t ex psalmbok) och gemensamma
verksamhet (t ex utlandskyrkan).
Gula valsedlar.

Hallå där!

Niklas Grahn

Carina Etander Rimborg

Sitter i kyrkorådet för POSK i Kalmar pastorat sedan 2013.

Sitter i stiftsstyrelsen i Karlstad stift för POSK sedan 2013.

Sitter i kyrkomötet för POSK sedan 1997.

Vad gör ett kyrkoråd och vilken är din uppgift?

ochvilken
vilkenärärdin
dinuppgift?
uppgift?
Vad gör stiftsstyrelsen
kyrkomötet och

Victor Ramström

Vad gör kyrkomötet och vilken är din uppgift?

– Ett kyrkoråd är styrelsen i den församling/pastorat
där det är utsett av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska
tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd, alltså att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och
mission. Nu är jag vice ordförande i kyrkorådet i Kalmar
pastorat och fattar övergripande beslut om församlingarnas verksamheter och ser till att det finns tillräckligt
med resurser för ett levande församlingsliv.

– IStiftsstyrelsen
verkställande
organ
och
kyrkomötet ärärvistiftets
med och
tar beslut om
Svensväljs
av stiftsfullmäktige.
är mycket
biskopen.
ka
kyrkans
tro, bekännelseOrdförande
och lära. Och
av Den
det
gångna mandatperioden
har handlat nivå
om att
hanterasom
de
organisatoriska
på en övergripande
- sådant
nyagenomslag
uppgifter som
fått i Svenska
kyrkan,
genom
får
hos stiften
församlingarna.
Senaste
mandatpekyrkomötets
Vi harvice
också
arbetat med
rioden
har jagbeslut.
varit andre
ordförande
och rekrytedärmed
ringssatsningar
för präster,
flyktingfrågor
kyrkans
haft
mycket praktisk
planering
tillsammansoch
med
mina
undervisning. Min roll är att jag är ledamot och bland
presidiekamrater.
annat sitter med i budgetberedningen.

– I kyrkomötet är vi med och tar beslut om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Och mycket av det
organisatoriska på en övergripande nivå - sådant som
får genomslag hos församlingarna. Senaste mandatperioden har jag varit andre vice ordförande och därmed
haft mycket praktisk planering tillsammans med mina
presidiekamrater.

Vilken är Svenska kyrkans största utmaning?

Vilken är Svenska kyrkans största utmaning?

Vilken är Svenska kyrkans största utmaning ?
Vilken
är Svenska
kyrkans
utmaning?
– Att våga
vara tydlig
och talastörsta
om Jesus
Kristus - pre-

– Att vi alla som är engagerade i kyrkan lär oss att
lyssna lyhört till varandra. Kyrkan är ingen åsiktsgemenskap, utan en gemenskap av troende. Gudstjänsten
måste hamna än mer i centrum av församlingens liv och
kunna utvecklas men ändå med stor respekt för traditioner.

DetPOSK
är viktigt
atti sin
Svenska
är relevant
för
cis–som
skriver
vision.kyrkan
Att våga
vara öppen
människor
i enoch
tid då
saknar
om vi
kyrka
för
mångfald
attmånga
alla inte
är likakunskap
- men att
ändåoch
är
kristen tro.
Sedantillsammans.
15 år tillbakaVihar
medvärldsforskSvenska
kyrkan
ärjag
en arbetat
del av den
ning kyrkan.
och kvalitetsutveckling av Svenska kyrkans konfirvida
mandarbete och unga konfirmandledare. Andra frågor
som jag engagerat mig i handlar om ideellt engagemang,
ekumeniska kontakter och gudstjänstutveckling.

RÖSTA PÅ POSK

RÖSTA PÅ POSK

RÖSTA PÅ POSK

i din församling

i ditt stift

i kyrkomötet

– Att våga vara tydlig och tala om Jesus Kristus - precis som POSK skriver i sin vision. Att våga vara öppen
för mångfald och att alla inte är lika - men att vi ändå är
Svenska kyrkan tillsammans. Vi är en del av den världsvida kyrkan.

Här ser du i vilka församlingar
som du kan rösta på POSK.

VÅRA KANDIDATER HITTAR DU PÅ kandidatvisning.svenskakyrkan.se

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN
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en sammanfattning av vårt program i kyrkovalet 2017

Det här vill POSK göra i Svenska kyrkan

EN TYDLIG KYRKA

MÅNGFALD OCH
RESPEKT

MUSIK OCH KULTUR

GE OCH TA ANSVAR

Den kristna tron vi delar inom
kyrkan innebär att det finns en
gemenskap i församlingen. POSK
vill utveckla levande församlingar.
I en levande församling uttrycks
tron genom kärlek och omsorg.
Kristi kärlek driver oss att ta ansvar
för utveckling, bistånd och för den
hotade skapelsen.

Svenska kyrkans traditioner och inriktningar är värdefulla. POSK vill ha
en kyrka med mångfald och respekt.
Vi vill att alla ska vara välkomna i
kyrkan. Det gäller oavsett vad man
har för sexuell läggning.

Kulturens olika uttryck är en gåva
från Gud. Kulturen är en viktig del
av livet. Människor uttrycker tro på
olika sätt. Det behövs utrymme för
att tolka tro i dagens kulturliv.

Svenska kyrkan är demokratiskt
uppbyggd. Demokratin har sin grund
i vår tro på att Gud kallar människor
till uppdrag och uppgifter i kyrkan.
Alla kristna har ett ansvar för kyrkan.
Svenska kyrkan har tidigare haft en
särskild ställning i samhället. Kyrkan
har framför allt haft anställda som
utfört dess uppgifter. Nu håller det på
att förändras. Svenska kyrkan arbetar
på liknande villkor som andra kyrkor.
Ideella krafter blir allt viktigare. Medarbetarnas kompetens, engagemang
och förmåga att ta ansvar är viktiga
egenskaper. Unga människor är också
viktiga för kyrkan.

Utveckla och fördjupa gudstjänsten.
Stärka församlingarna så att de
kan samarbeta med andra kyrkor
och missionera.
Att Svenska kyrkan ska uttala sig
utifrån teologi och inte partipolitik.
Att varje församling ska ha
tillgång till en diakon.
Stödja rättvis handel och ett
hållbart nyttjande av jordens
resurser.

POSK ANSER ATT

De traditioner och inriktningar
som ryms inom Svenska kyrkan
ska kunna utövas och utvecklas.
Mötet mellan grupper som tycker
olika ska ske med tolerans.
Samtal i Svenska kyrkan ska ske
med respekt för olika åsikter.
Det beslut som kyrkomötet har
fattat om vigsel mellan personer
av samma kön ska gälla.
Synen på äktenskap ska inte spela
någon roll för vem som får anställning inom Svenska kyrkan.

POSK VILL

Stärka ansvaret för kyrkomusik på
Svenska kyrkans nationella nivå.
Stärka rekryteringen av kyrkomusiker och öka antalet platser i
utbildningen av kyrkomusiker.
Arbeta om psalmboken under
den tid som behövs. Arbetet ska
ske med hänsyn till språklig och
musikalisk kunskap.
Värna det viktiga kulturarvet av
kyrkor och kyrkogårdar. Kyrkorna ska vara öppna och ha hög
tillgänglighet.
Öka församlingarnas samverkan
med det lokala kulturlivet.

POSK VILL

Återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.
Att församlingsrådens roll och
ansvar ska vara tydligt.

Stödja ett aktivt miljöarbete i
stift och församlingar.

Att ideella medarbetare utbildas,
uppmuntras och får ansvar i
församlingarna.

Att Svenska kyrkan ska vara
en aktör inom välfärden.

Stärka utbildningarna av
förtroendevalda.

Att Svenska kyrkans egendom
ska skötas effektivt, etiskt och
ekologiskt.
Rusta församlingarna så att de
kan ta emot fler migranter och
människor på flykt.

VÅR VISION

Svenska kyrkan ska
vara en gemenskap som speglar Guds vilja
och talar tydligt om Jesus Kristus

Göra kyrkan till en attraktiv
arbetsplats. Den ska locka
kompetenta människor.
Ge unga konfirmandledare möjlighet till fördjupad utbildning.
De ungas kyrkomöte ska få välja
representanter till kyrkomötet.

POSK – ETT BRA VAL

POSK utvecklar den kyrka som Sverige behöver.
Vi ser till att kyrkan finns där den behövs.
Vi vill ha en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.
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OLLE CARLSSON

Befria kyrkan
från partipolitiken
foto: Tina Axelsson

Jag brinner för att utveckla Svenska
kyrkan och har stor respekt för de
socialdemokratiska förtroendevalda i
min egen församling. Ni behövs. Men
jag skulle ännu hellre se er som fria
och engagerade församlingsmedlemmar utan partiboken i fickan.
Det finns säkert de inom POSK
som anser mig för radikal, vad det nu
är för något, men jag har ändå valt att
företräda POSK i kyrkovalet. Jag tror
nämligen att det är den nomineringsgrupp som har störst chans att förnya,
förenkla och skaka liv i de demokratiska strukturerna i Svenska kyrkan.
UNDER DET SENASTE året har jag

tillsammans med KG Hammar varit

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

med och startat Katarinauppropet – ja
till en human flyktingpolitik och nej till
svensk vapenexport. Jag har samtidigt
sett hur svårt socialdemokraterna i kyrkan tycks ha att frigöra sig från moderpartiets ståndpunkter. Det som egentligen är självklart – att kyrkan ska vara
samhällets varma bultande hjärta som
sjunger det omöjligas lovsång om fred på
jorden, att de sista ska bli de första och
att döden är besegrad – verkar vara något
som vi i kyrkan ängsligt förtränger.
Till och med företrädare för näringslivet förstår Katarinauppropets intentioner!
Att vi inte är näringslivet. Att vi inte är realpolitiker bundna till en partilinje. Att vi
är en kyrka. Vårt uppdrag är den omöjliga
och utopiska drömmen om Guds rike.

INOM POSK finns det säkert flera som

är tveksamma till Katarinauppropet
men jag är ändå välkommen att driva
frågan i kyrkomötet om jag blir invald.
Den bredden och mångfalden i en kyrklig nomineringsgrupp uppskattar jag.
Låt oss alla hjälpas åt att befria kyrkan
från partipolitiken genom att få Socialdemokraterna och Centern att klippa
banden med Svenska kyrkan. Och framförallt – låt oss se till att Sverigedemokraterna inte får mer fotfäste!
Utan partipolitik i kyrkan är det
problemet löst.

Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina
församling och ledamot i kyrkomötet
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Siv Ingels Lindgren
– Jag röstar på POSK därför att de valbara
är engagerade i församlingslivet och dess utveckling. De har också erfarenheter av kyrkans
verksamheter och deltar i gudstjänstlivet. De
känner med andra ord till kyrkans ”insida” och
är väl medvetna om kyrkans kallelse/uppdrag
och betydelse i vår samtid.
– I riksdagsvalet har jag tidigare lagt min röst
på Kristdemokraterna men väljer kanske nu
Centerpartiet på grund av deras engagemang
för företagande och en levande landsbygd.
Jag känner dock en viss osäkerhet om vad jag
kommer att rösta på i valet 2018.

Anders Törnqvist
– Dagens politiska partier har inte uppstått
genom olika åsikter om hur kyrkan ska ledas
och arbeta. Partipolitisk styrning riskerar därför att snedvrida och hämma kyrkans arbete.
Därför röstar jag på POSK. Dess representanter jag lärt känna inger dessutom respekt
genom sitt omdöme, kunnande och engagemang i kyrkan.
– De olika partier jag röstat på i riksdagsvalen
genom åren har en socialliberal inriktning.

Svenska kyrkan behöver stå fri från de sekulära partierna. Inte fri från politiskt tydliga
människor som också drivs av ett kyrkligt engagemang, men fri från en struktur som inte
utgår från kyrkan. När partipolitik är utgångspunkten finns en risk att meriter utanför kyrkan
avgör vem som får komma till tals, eller att annan lojalitet och hänsyn går först. Om inte
idag, så i morgon.
När företrädare för ett parti uttrycker att kyrkovalet är en plattform för partiets politik, så
ger det legitimitet för andra att göra samma sak. Just nu är det Sverigedemokrater, i morgon
kanske någon annan. Det finns valkampanjer som bygger på att förmå många att rösta för
att just nu undvika SD. Det är väldigt viktigt också för POSK – med mångfald och respekt
som en valfråga. Men vi tror också att en sak som i längden kan vinna kampen mot främlingsfientligt inflytande i kyrkan är att befria den från partipolitik.

www.posk.se
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Anna Maria Boëthius
– Partipolitiskt obundet, det är det som är
kärnan. Det finns inget annat alternativ för mig.

facebook.com/posk.se
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