Vaxholms lokalavdelning
POSK ger en möjlighet för dig som vill rösta på
kandidater i kyrkovalet, som i sitt uppdrag som
förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang
för kyrkan.
Vill du veta mer,
ta gärna kontakt med någon av följande:
•

Emelie Cedergren, ordförande, tel. 073-669 96 68

•

Berit Nordlund, sekreterare, tel. 070-764 72 41

Du kan också nå oss via e-post: info@poskvaxholm.se
Vår egen hemsida hittar du på www.poskvaxholm.se
Där finns en presentation av oss som är med i POSK Vaxholm.
Riks-POSK har också en hemsida. www.posk.se
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Bakre raden fr.v.

Bengt Sandell, Sven Morin, Ingalill Ekelund Nordenmark, Eva Morin,
Åsa Klint.
Främre raden fr.v. Lotta Juhlin, Berit Nordlund, Lena Vannerus, Thua Andersson-Kropp,
Kerstin Nylander, Lisbeth Hjalmarsson Grunditz, Ann-Sofi Klar.

Inte med i gruppbilden, fr.v.
Eva Espman Hansen, Ragnhild Wester,
Jan Wester.

Vad är POSK?
POSK betyder Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan.
Vi är en lokalavdelning i Vaxholm och hör ihop med den riksomfattande
organisationen POSK. Vi har en gemensam vision när det gäller arbetet
inom kyrkan.
Vi anser att
• kyrkan ska styras av sina medlemmar.
• de vanliga politiska partierna inte ska ha beslutanderätt över kyrkan,
eftersom den numera är en medlemsbaserad kyrka, fri från statligt
inflytande.
• den som är med i POSK är fri att komma med förslag och rösta utifrån
eget huvud. Vi måste inte tycka lika, vi måste inte rösta lika – hos oss
finns ingen s.k. ”partipiska”.
Det enda vi begär är att man sympatiserar med POSK:s vision.
VISION
POSK vill att Svenska kyrkan ska
• erbjuda närvaro, gemenskap, växande och fördjupning
• förmedla tillit, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en medmänniskas röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa
och frihet
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro
Mycket har skett i Vaxholms församling de senaste
mandatperioderna.
Vi har varit delaktiga i församlingens arbete under tre mandatperioder –
detta blir vårt fjärde kyrkoval. I POSK känner vi stolthet över att vi har
varit drivande i många frågor, t.ex.:
- Vi har deltagit i arbetet med att ta fram en ny
församlingsinstruktion (det övergripande styrdokumentet för
församlingens verksamhet), som ligger till grund för en
utvärderingsbar verksamhetsplan, framtagen av kyrkoherden
och personalen i samråd.

-

-

-

Miljövänlig bergvärme till de flesta av församlingens fastigheter,
renovering av klockstapeln på kyrkogården och på Resarö, nytt tak på
Resarö kapell, handikappanpassning av Vaxholms Församlingsgård plus
ny hiss, renovering av begravningskapellet på nya kyrkogården,
mögelsanering av kyrkans sakristia som nu är i gott skick.
Nu finns också en underhållsplan för församlingens fastigheter.
Nya kyrkogården har fått en askgravlund, gångarna är upprustade
och där finns en ny bevattningsanläggning och ny belysning.
Vår fina kyrkorgel är renoverad och återställd till ursprungsskick,
Resarö kapell har fått en ny orgel, Vaxholms kyrka har fått en bättre
flygel.
Kyrkan och Vaxholms församlingsgård har fått moderna
ljudanläggningar.

Just nu:
- Ett nytt inslag i den diakonala verksamheten är integration av
nyanlända tillsammans med andra organisationer inom ”En hjälpande
hand” – en viktig uppgift för vår församling. De har just nu sin
verksamhet i prästgården.
- Ett projekt har påbörjats för att byta ut kyrkans uppvärmning mot
miljövänlig bergvärme.
- Vi upplever utvecklingen i Vaxholms församling som mycket positiv
med bland annat ett rikt gudstjänstliv, växande kör- och
musikverksamhet och attraktiv konfirmandundervisning.
När vi blickar framåt…
• Vi vill stödja vår kyrkoherde och personalen i deras arbete med att
vidareutveckla församlingens gudstjänster och andra verksamheter.
• Vi vill uppmuntra församlingens medlemmar att delta i kyrkans olika
verksamheter – inte enbart som gudstjänstbesökare utan också som
volontärer i olika sammanhang.
• Vi arbetar för att prästgården ska kunna användas av församlingens
verksamheter - bli en samlingspunkt för unga och gamla.
I väntan på klarläggande av långsiktig användning och finansiering av
nödvändiga reparationer, stödjer vi tanken på att kortsiktigt hyra ut
prästgården till lämplig verksamhet.
• Vi vill undersöka möjligheten att starta upp kyrklig verksamhet på Rindö.

