Kyrkans värderingar
Vördnad för det heliga

• vi ärar Gud den helige, treenige
• vi bekänner Jesu Kristi särställning
• vi ser både Guds avbild i människan
och hennes syndfullhet
• vi erkänner längtan efter det heliga
i andra religioner

Ansvar

• vi bryr oss om vår nästa
• vi värnar om skapelsen
• vi använder alla resurser ansvarsfullt
• vi eftersträvar måttlighet som livsstil

Rättvisa

Kyrkans grundläggande uppgift

Mission

Kyrkans uppgift är att kalla människor
till gemenskap med nådens Gud, att ge
en hållfast grund i livet och att uppmuntra
till omsorg om medmänniskorna
och skapelsen.

Vår kyrka
Gemenskap och delaktighet

Vision

Kyrkan år 2015

År 2015 inser medlemmarna kyrkans
värde och hör Guds röst i kyrkan.
Till kyrkan kommer man för att söka svar
på de stora livsfrågorna och från kyrkan
går man ut för att tjäna i Guds värld.

• vi kämpar för rättvisa
• vi försvarar de svagas och utstöttas rättigheter
• vi löser frågor opartiskt så att lösningarna tål
all slags granskning

Sanning

• vi talar frimodigt om Gud
• vi tror och lever som vi lär
• vi slår vakt om öppenhet i kyrkans verksamhet
och genomskinlighet i förvaltningen
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Strategiska riktlinjer med sikte på 2015
Det andliga
livet stärks

Vi stärker betydelsen
av medlemskap i kyrkan

Vi tar hand om de svaga
och bär ansvar globalt

Vi förmedlar
budskapet

• Vi skapar ett mångsidigt och naturligt
gudstjänstliv med mänsklig värme och andligt djup.
• Vi stöder det andliga livet i hemmen och
familjerna i deras vardag, också under svårigheter
och konflikter.
• Genom de kyrkliga förrättningarna ger vi människor möjlighet att stanna upp inför Gud.
• Vi är öppna för andligt sökande, vi förkunnar
evangeliets budskap för alla människor och är
beredda att samtala om tro.

• Vi ger frivilliga möjlighet till ansvarstagande och
konkret omsorg om nästan.
• I samhällsdebatten höjer vi vår röst för de utsatta.
• Vi är med och värnar om skapelsen och verkar för
fred och rättvisa.
• Vi ökar vårt stöd till missionen och den internationella diakonin.
• Vi står i aktiv växelverkan med kyrkor i
u-länderna.

• Vi har minst fem goda kontakter per år
med varje medlem.
• Vi fäster särskild uppmärksamhet vid ungas och unga
vuxnas medlemskap och vid att välkomna nyinflyttade
församlingsbor.
• Vi ökar antalet personer som aktivt deltar i kyrkans liv
i alla åldersgrupper.
• Vi bryter tankemönstret där de anställda står i centrum
och vi skapar förutsättningar för församlingsmedlemmarna
att verka i meningsfulla uppgifter.

• Vi ökar växelverkan i vår kommunikation och stöder det
andliga livet också genom medierna.
• Vi deltar aktivt i mediedebatten.
• Vi satsar mera på de nya medierna.
• Vi utvecklar vår interna kommunikation.
• Vi ger de centrala aktörerna utbildning i kommunikation.

Strukturerna betjänar
verksamheten

• Vi utvecklar kyrkans personalstruktur så att de strategiska
målen uppnås.
• Vi stöder de anställdas andliga tillväxt.
• Vi gör vår kyrka till en drömarbetsplats där alla är
delaktiga.
• Vi upprätthåller en effektiv och tillräckligt lätt förvaltning
som stöder verksamheten.
• Vi håller fast vid verksamhetsenheter av mänsklig storlek.
• Vi investerar mera i de utvecklingsområden som lyfts fram
i strategin.

Förnyandet av kyrkan
fortsätter

• Vi följer med förändringarna i omvärlden och förnyar
ständigt vår verksamhet i trohet mot vår grundläggande
uppgift.
• Vi utreder strukturomvandlingens effekter på verksamheten och utvecklar metoder för att stödja verksamheten i
sammanslagna församlingar.
• Vi skapar svängrum i våra budgetar för att svara mot
utvecklingsbehoven.
• Tillsammans bygger vi en kyrka av delaktighet och i bred
samverkan gör vi upp omsorgsfulla lokala strategier.
• Vi ser till att strategiarbetet blir en fortlöpande process.
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