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Vision - utvärdering 
För att bli mer medvetna om att vi är på rätt väg i det vi gör eller vill göra, 
så kommer följande utvärderingsfrågor att användas i all utvärdering.  
 

• Varför gör vi det vi gör?  

• Är vi öppna och välkomnande? 

• Kan vi göra det vi gör tillsammans med andra församlingar eller 
föreningar? 

• Är vi beredda att skapa nya mötesplatser och att ta till oss nya 
initiativ från enskilda eller grupper i vår gemenskap?  

• Följer vi upp och fördjupar de kontakter vi får med unga och äldre i 
vår verksamhet? 

• Ber vi om Guds ledning och hjälp i det vi gör?  

• Är vi tydliga med hur vi berättar om och gestaltar vår tro på ”Jesus 
Kristus som kan förvandla mig, dig och världen”. 

 

Gudstjänst 
Gudstjänsten är en central del av vår församlings verksamhet och i våra liv. 
Genom gudstjänstens olika flöden ges vi alla möjlighet att uppleva Guds 
närhet genom tilltal, bön och gemenskap med varandra. 
För att vara trovärdig som kyrka vill vi att alla människor ska känner sig 
välkomna och sedda. 
 

• Pastorn samlar gudstjänstgruppernas medlemmar, och 
intresserade, cirka en gång per termin.  

• Gudstjänstens innehåll, till exempel ”Skatten”, tekniska hjälpmedel 
och temagudstjänster diskuteras. 

• Vi vågar prova olika gudstjänstformer till exempel café-, 
familjegudstjänster (för och med barn och ungdomar med flera), 
nattvards- och sång/musikgudstjänster. 
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Miljö 
Vårt miljöarbete och engagemang leds av en miljögrupp. 
 

• Arbetar för att vår ”nya” församling blir Fairtraide-certifierad. 

• Håller församlingen uppdaterad om vad Equmeniakyrkan har för 
mål och tankar kring miljö och hållbarhet. 

• Fortsätter samarbetet med Naturskyddsföreningen 

• Arrangerar Earth Hour konsert 

• Bjuder in till miljöfrukost. 

• Arbetar för att miljövänliga produkter används i all verksamhet. 

 
Diakoni-omsorg 
Församlingens arbete med diakoni och omsorg leds av en diakonal grupp i 
nära samarbete med pastorn. 
 

• Bygger nätverk för att öka engagemanget för samhälls- och 
integrationsfrågor i första hand genom kontakt med Alvesta 
kommun. Informera oss om ev. hjälp som vi kan bidra med. 

• Arbetar för att få till stånd någon form av läxhjälp och utökat 
snickarkafé. 

• Erbjuder hembesök med både fika och andakt för dem som har 
svårt att ta sig till våra kyrkor. 

 
Equmenia, barn och ungdomsarbete 
Equmenia leds av tre olika föreningar i Alvesta, Hjortsberga och Moheda. 
Arbetet bland barn och unga är församlingens angelägenhet och budskapet 
om Jesus skall vara centralt även här. 
 

• Vi arbetar tillsammans med Equmenia för att vårt arbete blir mer 
integrerat och utmanar oss alla till nya mötesplatser till exempel 
genom att besöka ceremonikvällar, scoutmöten och olika 
gudstjänstformer. 

• Har en kontinuerlig dialog med ledarna genom till exempel 
gemensamma styrelsemöten. 

• Uppmuntrar till ledarutveckling. 
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