
Kyrka mitt i byn
Aneby Pastorats fokusområden 2020-2023



Kärlek från vår Gud 
flödar till oss ut som 
en källa frisk och ren
SVENSK PSALM 29”



Ett pastorat i förändring
Vi jobbar ständigt med att göra vårt pastorat och vår kommun till en bättre plats.  
Tillsammans med offentlig verksamhet, föreningar och andra trossamfund har vi  
arbetat fram en fyraårsplan för hur vi ska skapa ett trevligare samhälle att leva i.  
En plats där du kan känna dig trygg, finna gemenskap och utvecklas.

Svenska kyrkan nära dig
Aneby pastorat består av de fem försam-
lingarna Haurida-Vireda, Lommaryd, 
Frinnaryd, Aneby och Askeryd. Här finns 
nio vackra kyrkor och ett kapell som kan 
används för både neutrala och kristna 
samlingar. Två av tre kommuninvånare 
är medlemmar i Svenska kyrkan och vi är 
runt 25 anställda och över 100 frivilliga 
som varje dag finns till för dig. Vi gör över 300 hembesök varje år



Vår framtidssyn 
Vår vision Allas liv i Kristus – genom kärlek, hopp och tro omfattar dig som vistas,  
lever och verkar inom Aneby pastorat och kommun. Genom kärlek och omtanke  
om varandra kan hoppet om Guds rike växa, och i hoppet kan människor finna en 
väg till tro.

En kyrka för alla
Till oss är du välkommen precis som du är oavsett vad du tror på, hur gammal du är 
eller vem du älskar. Här får du vara den du är utan krav eller motprestation. Att vara  
en kyrka mitt i byn handlar om att vara en naturlig kraft och stöd i samhället, att verka 
och leva tillsammans och att välkomna alla in i gemenskapen.

Allas liv i Kristus
– genom kärlek, 
tro och hopp
ANEBY PASTORATS VISION”



Vårt samhällsansvar 
Ökad migration, psykisk ohälsa, klimathot och en allt högre belastning på våra  
offentliga verksamheter ställer både samhället och oss inför nya utmaningar. Vi  
stöttar samhället i stort och den enskilde individen och utvecklar ständigt vårt  
sätt att arbeta för att möta de nya behov som uppstår. 

Ett levande kulturarv
Att ströva genom de fridfulla kyrkogårdarna eller vandra genom en kyrka är som att 
röra sig genom tiden. För oss är det viktigt att det förblir så. Vi vårdar och öppnar upp 
så att du alltid har en plats att komma till och ser till att vår lokala historia och kristna 
tradition lever vidare. 



Våra fokusområden
I samtal med anställda och förtroendevalda, med skola, näringsliv och 
andra trossamfund har vi arbetat fram tre fokusområden. Dessa ligger 
till grund för vår utveckling de kommande åren. Varje område beskrivs 
av två kärnord som hjälper oss att hålla rätt riktning och styra vilka 
aktiviteter vi ska genomföra. 



Vila,växa, rusta 
Andrum och delande 
Dagens samhälle och höga tempo är en utmaning. Allt 
fler känner att tiden inte räcker till och att kraven och 
förväntningarna bara blir fler och högre. Vi vill skapa 
utrymme för vila och återhämtning. Vara en plats där du 
kan samtala om liv och tro, och finna kraft tillsammans 
med andra.

Kristus mitt i
Närvaro och relation 
Att vara modig handlar om att lyssna och agera, hjälpa 
varandra och stå upp mot orättvisor. Vi ska samverka 
med andra aktörer för att vara en god kraft i samhället 
och alltid möta andra med kärlek och respekt. Där  
omtanke och kärlek är, där är också Gud. 

Hållbarhet 
Förundran och varsamhet 
Som kristna ser vi jorden som en gåva att dela rättvist 
med alla, vi som lever nu och kommande generationer. 
Det innebär att vi ska ta ansvar för såväl miljön som för 
varandra. Vi ska genom goda exempel ingjuta hopp och 
inspirera till handling.

• Fredagsfrukost
• Musik och sång
• Kyrkhund 
• Föräldrakvällar 
• Kyrkans ungdom

• Aneby Hjälpen
• Rastverksamhet
• Alla får plats
• Aneby Kristna Råd

• Pilgrimsvandring
• Meditation
• Hållbara inköp
• Närodlad mat
• Elbil och solceller



www.svenskakyrkan.se/aneby

De enkla tingen rymmer allt,
våra människoliv, dess djup och höjd, 
vår arbetsdag, vår tankevärld, 
bekymmer, hopp och strid och fröjd
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