Skellefteå EFS verksamhetsplan 2014!

!
GUDSTJÄNSTER!
Att EFS får vara en plats där alla hittar en
gudstjänst, oavsett ålder och bakgrund:!
! •!

! •!
! •!

!

genom att vi erbjuder mötesformer
för våra olika andliga behov
(nyfikenhet, fördjupning,
eftertänksamhet, lovsång, förbön,
nattvard etc)!
genom att bevara bredden av
gudstjänst- och mötesformer!
genom att uppmuntra våra
medlemmar att be för, delta och
medverka i våra olika gudstjänster!

Konkret!
!

1.!

!

! 2.!

!
!

Att rekrytera en efterträdare till Arnaldo
som delar vår vision och som kan
fortsätta att utveckla våra gudstjänster
och mötesformer. !
Att ”återaktivera” lördagskvällar för
speciella gudstjänst- och mötesformer
som till exempel cafékvällar, konserter,
undervisning etc. !

RELATIONER!

Konkret!
! 1.!

!

! 2.!

!
!

Att vi aktivt arbetar för att kyrkfikat blir
en mötesplats och startpunkt. En
otvungen gemenskap där man kan
samtala, fika och kanske äta
tillsammans. Detta kan i sin tur kan ge
mersmak för att delta i måsgrupper och
gudstjänster. För att nå nya svenskar
och fler skelleftebor. För hemvändarna
(30+) som flyttat tillbaka men inte hittat
tillbaka till EFS.!
Att vi genomför en ”taklagsfest” i maj
med mål att manifestera/uppmuntra
gemenskapen över ålders- och grupptillhörigheter.!

BARN!
Att vår föreningen tar vara på den
möjlighet som en växande skara barn och
barnfamiljer i EFS-Kyrkan innebär:!
! •!

!

Genom att även erbjuda
verksamhet och mötesplatser så att
barn, ungdomar i de yngre tonåren
och barnfamiljer trivs på EFS och
får lära känna Jesus.!

Konkret!
Att vår förening får innebära:!
! •!
! •!
! •!
! •!

!
!

En varm, öppen gemenskap!
Gemenskap över åldersgränserna!
Bra ekumenik där vi är en trygg och
bidragande del!
Aktivare föreningsmöten (styrelse medlemmar - grupper)!

! 1.!

!

! 2.!

!

! 3.!

!
!
!

Att erbjuda möjligheten att vara med i
en scoutgrupp inför Patrullriks 2014!
Att undersöka möjligheten att starta en
barnkör (Collage)!
Att vi bygger om barnhörnan ute på
kyrktorget så att den blir bättre och
säkrare!

UNGDOM/SALT!

MUSIK!

Att vår förening är en plats där ungdomar
trivs och växer:!

Att vi fortsätter att utvecklar föreningens
musikarbete och ser vilken möjlighet till
evangelisation det är:!

! •!
! •!
! •!

!

genom ett fortsatt nära samarbete
med SALT!
genom att fortsätta utvecklingen
kring The Life, KRIK och United!
genom att erbjuda EFS-kyrkan som
en naturlig mötesplats för ungdomar!

Konkret!
! 1.!

!

! 2.!

!
!

Göra en omstart på KRIK, och verka
för att fler bibelstudie- och smågrupper
kan starta.!
Erbjuda en scoutgrupp för åldern 10–
14, genom ett samarbete med
Sunnanå.!

EKONOMI!
Att vår föreningen verkar för en sund
ekonomi så att vi klarar alla de åtaganden
vi har och så att vi har resurser att fortsätta
utveckla vår verksamhet:!
! •!
! •!
! •!

!

genom att uppmuntra till ökat
personligt givande!
genom att uppmuntra till en ökad
användning av månadsgåvan!
genom att utveckla de sätt vi kan ge
pengar till föreningen!

! 2.!
! 3.!

!
!
!

! •!
! •!

!

Ta fram en ”kampanj” för månadsgåvan!
Tillsätta ett fastighetsutskott!
Titta på nya sätt till givande (t ex
Swish)!

genom att genom att stötta och
utveckla föreningens körverksamhet!
genom att skapa möjligheter att få
komma och musicera på EFS!
genom att ge yngre möjlighet att
växa in i ledarroller!

Konkret!
! 1.!

!

! 2.!

!

! 3.!

!
!

Att rekrytera ungdomar som
hjälpledare till United som kan växa in i
uppgiften.!
Genom att utveckla föreningens
programplanering så att
körverksamheten integreras i våra
gudstjänster på ett bättre sätt.!
Bjuda in musikskolans elever och
andra grupper till våra gudstjänster!

ANSTÄLLDA!
Att föreningen är en bra arbetsplats med
motiverade medarbetare och engagerade
frivilligarbetare:!
! •!
! •!

Konkret!
! 1.!

! •!

!

genom att stötta våra anställda i
deras arbete genom bland annat
medarbetarsamtal!
genom att fortsätta uppmuntra
medlemmarna till frivilliginsatser!

Konkret!
! 1.!

! 2.!

Att rekrytera en ny huvudpastor som
efterträder Arnaldo när han går i
pension!
Att i samband med ovanstående
rekrytering se över hela
personalpusslet och befintliga

arbetsbeskrivningar så att vi använder

!
!

föreningens resurser på bästa sätt!

KOMMUNIKATION!
Att föreningen ska utveckla vår information
och kommunikation så att vi når ut med
evangeliet och information om vår
verksamhet till både medlemmar och
skelleftebor i stort:!
! •!
! •!
! •!

!

genom att fortsätta att utveckla vår
hemsida!
genom att föreningsmöten där
viktiga frågor får ventileras!
genom att undersöka sätt att
använda nya media!

Konkret!
! 1.!

!

! 2.!

!
!

Att utreda hur vi bättre kan använda
sociala media och annan tvåvägskommunikation och hur den bästa
balansen mellan nya media och
befintliga (t ex föreningsbladet) ser ut.!
Att utveckla föreningsmötena så att de
även kan få bli forum där föreningens
aktivt samtalar och utvecklar vår
verksamhet.!

MOBACKEN!
Att Skellefteå EFS fortsätter det goda
samarbetet med EFS-föreningen i
Mobackenkyrkan.!

Konkret!
! 1.!

!

Fortsätta det gemensamma ansvaret
för sommaren och tillsammans med
Mobackens EFS se hur vi på bästa sätt
kan utveckla denna verksamhet.!

Plats för egna anteckningar

