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SMARTA mål
Mora församling som arbetar med ledorden trygghet och tillit har påbörjar en resa i att målarbetet skall vara en process 
av delaktighet och tydlighet som inkluderar hela arbetslaget. I år har man börjat lite försiktigt med att ta fram detta mål-
dokument  utifrån metoden SMARTA mål. 
S - Specifikt  - målet ska vara så konkret och tydligt som möjligt. 
M - Mätbart- det ska kunna gå att kontrollera uppfyllelsen och se att man nått målet  
A - AngelägetAccepterat - målet måste vara något man verkligen vill uppnå. Acceptans och delaktighet är nyckelord. 
R - Realistiskt - det måste vara möjligt att nå målen. 
T - Tidsbestämt - för att ha kontroll över målarbetet behövs en deadline, ett slutdatum när målet måste vara uppfyllt. 
A - Aktivitetsskapande- vi kopplar aktivitet till målet för att uppnå målet. 

Ett mål är det resultat vi vill uppnå, det är en konkret bild av vårt önskade läge. (Specifikt). Det är A:et i SMARTA 
mål, aktiviteterna, som vi ska göra för att nå resultat.  Ett mål ska därför vara ett önskvärt uppnått tillstånd och inte en 
aktivitet. Att sätta mål är att få kontroll, trygghet, motivation och riktning! Kontroll, målet ger oss kontroll på vad vi 
gör och varför vi gör det vi gör . Trygghet, eftersom målet är något vi vill uppnå så minskar rädslan för förändringar 
och rädslan för framtiden. Vi vet vad vi vill ska hända och vi har valt det själva. Vi vill uppnå målet, det ger energi och 
motivation. Målet ger oss en riktning. Även om vi inte når ända fram så bidrar målet till att vi förflyttar oss närmare ett 
önskat tillstånd

För att förbättra arbetsmiljön och arbetsrelationer är även arbete med beteendemål inlagda. Beteendemål beskriver 
konkret vad var och en behöver göra för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. Relevanta beteendemål kan utgå 
från verksamhetens värderingar och kan också kopplas till lönekriterierna. De kan stötta såväl personlig utveckling som 
verksamhetens utveckling. 

All förbättring och alla framsteg, som målarbetet i sig ger, är många gånger lika värdefullt som det ursprungliga målet.
Målet i sig bidrar på det viset till flera steg i rätt riktning, även i det fall där vi inte når ända fram

Anna Björk  
Kyrkoherde Mora församling 

Texter av medarbetare i Svenska kyrkan Mora. Bilder där inget annan anges, medarbetare i Svenska kyrkan Mora IKON/Pixabay. 
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Församlingens uppdrag
Mora församling ska i ord och handling levandegöra budskapet  
om Jesus Kristus så att människor kan komma till tro och växa som kristna.

Vision
Mora församling 

ska vara en öppen folkkyrka med lokal förankring

Mora församling 

arbetar för ett berikande och varierat församlings- och gudstjänstliv

Mora församling

vill vara en betydande samhällsaktör

Mora församling 

vill verka för en god arbetsmiljö med tydliga roller

Mora församling berikas av de församlingsbor och den kultur som församlingsdelarna i de tidigare socknarna Mora,  
Sollerön, Venjan och Våmhus tillsammans bildar. Församlingsdelarna stärker identiteten och utvecklar den lokala och 
nära församlingsverksamheten som finns i Mora församling.

Budgetdirektiv
• Plan på barn- och ungdomstrappa genom verksamheterna från dop till dop ska tas fram.

• Verksamheterna ska se över sina kostnader och intäkter samt utvärdera hur resurserna används. Tydliga och väl 
motiverade prioriteringar och utvärderingar ska göras inom varje verksamhetsområde. Statistik och uppföljningar 
skall kontinuerligt delges kyrkorådet. 

• Församlingsinstruktionen och visionen ska vara i fokus vid budgetarbetet.

• Budgeten ska vara målrelaterad.

• Personalkostnaderna ska räknas upp med rekommenderad procentsats från 2020 års löner. Personalkostnader ska 
ses över i takt med att församlingsinstruktionen och organisationen tas fram. 

• När vakanta tjänster uppstår ska det noggrant utvärderas och behovsprövas om tjänsten ska återbesättas inom 
samma eller annan inriktning.

• Investeringar som leder till minskad energiförbrukning ska prioriteras.

• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska göras enligt fastställd plan. 

• Kyrkoavgiften ska ligga på 2021 års nivå.

• Den ekonomiska utvecklingen utifrån förväntad medlemsantal och prognoser ska ses se över kontinuerligt och 
delges kyrkorådet.

• Lokalförsörjningsplan är påbörjad och ska färdigställas till 2022. 

• Kontinuitet ska säkerställas inom verksamheternas aktiviteter. 

• Plan för ett inkluderat ideellt arbete ska tas fram.
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Församlingsin-
struktion 
Vi eftersträvar att fira angelägna 
och relevanta gudstjänster, i många 
former, som människor kan rela-
tera till och bli berörda av. När-
varo, delaktighet och öppenhet ska 
prägla vårt arbete med gudstjäns-
ten och vårt sätt att fira gudstjänst. 
Det är eftersträvansvärt att lekmän 
medverkar i gudstjänsten. 

Musiken är viktig för gudstjäns-
ten. Den hjälper oss att komma 
närmare den del av Guds myste-
rium som inte kan uttryckas med 
ord. Musiken öppnar upp vårt inre 
till erfarenheter av gudsmöte. Den 
gemensamma sången förstärker 
gemenskapen. För att inkludera så 
många som möjligt blir det viktigt 
med rik variation i val av psalmer 
och musik. 

Utifrån detta tänker vi att: Guds-
tjänsten ger oss möjlighet att växa 
som kristna, ger vila och upprät-
telse samt ger inspiration att leva i 
den kristna kallelsen. 

I gudstjänsten kommer vi nära 
Gud, varandra och vårt inre. 
Gudstjänsten är en kraftkälla som 
inspirerar till att synliggöra Guds 
kärlek, får konsekvenser och kan 
göra skillnad i våra liv. 

I Gudstjänsten känner vi oss sedda, 
tilltalade och att det ger oss ett 
sammanhang, både i gemenskapen 
i rummet och i Kristi världsvida 
kyrka. 

I församlingen firas huvudguds-
tjänst med nattvard minst 24 
gånger under kyrkoåret. 

Gudstjänst
Människor tar till sig och uttrycker sin tro på olika sätt. Mora församling vill 
vara en gudstjänstplats där mångas uttryck för tro får plats. Målet är att skapa 
utrymme för bredd och djup i gudstjänstlivet. 
Utvärderas med: Hur har bredden av gudstjänster sett ut under 2022 

En viktig pusselbit i gudstjänstutvecklingsarbetet är kyrkogrupperna som 
lokalt är med och utvecklar gudstjänstlivet i våra distrikt. Hur fungerar kyrko-
grupperna 2022 
Utvärderas med skattningsskala 1-10 av upplevd funktionalitet (utvärderas av 
kyrkogrupperna) 

Kyrkoåret har en naturlig rytm i människors liv och tro. Vi följer den rytmen i 
gudstjänstliv och verksamhetsliv under 2022 
Utvärderas med ja eller nej och delvis  - om delvis, anges i vilka delar och hur 
det har fungerat samt tankar om hur året som helhet kan bli en rytm för oss. 

Det omgivande samhället är med och påverkar vårt gudstjänstliv i form av del-
aktighet i olika delar. Vilka gudstjänster har under 2022 präglats av delaktighet 
av det lokala omgivande samhället.
Hur har delaktigheten och samverkan fungerat i dessa fall? Utvärderas med 
skattningsskala 1-10 där ett betyder stort utvecklingsbehov  och 10 är mycket 
väl fungerande. 
Vilka aktiviteter behöver vi koppla till målen? 

Ingen ska välja bort dop i församlingen av ekonomiska skäl eller andra yttre 
skäl såsom familjebild eller etnisk bakgrund. 
Aktivitet för att öka dopet i Mora församling 
Se över hur vi gestaltar dopet 
Drop – in – dop gudstjänster med gemensam fest efteråt. 
Låta dopen vara synliga i våra kyrkor (dopträd) 
Låta dopen prägla våra verksamheter 
Utvärderas med statistik
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Vision
Tillämpliga delar i Visionen 
formulerar… 
Mora församling  

arbetar för ett berikande och 

varierat gudstjänstliv. 

Utifrån visionen ska resurserna 
användas så att:
•Kyrkan ska vara en öppen och 
levande folkkyrka med framtids-
tro där alla är välkomna och kan 
finna ett andligt djup. Verksam-
heten ska präglas av det kristna 
kärleksbudskapet. 

•Församlings- och gudstjänstlivet 
ska vara varierat och kör- och 
musikverksamheten ska ges en 
betydande plats. 

•Andelen som döps och konfir-
meras ska öka.

•Det är viktigt att utveckla och 
stärka de ideella insatserna yt-
terligare. I tider av krympande 
ekonomiska förutsättningar är 
det en framtidsfråga. 

•Mora församling ska vara en fö-
rebild inom arbetsmiljöområdet 
med jämställda villkor. Arbets-
platsen ska präglas av ett öppet 
klimat där åsikter och tankar kan 
utbytas.

Beteende mål
Vi ska som kollegor dela med oss 
av kunskap och erfarenheter för 
att stötta och hjälpa varandra.

Alla som vi möter i vår verksam-
het ska bli bemötta med respekt. 

Alla musiker ska gå kursen 
”trygga möten”. 

Våra körsångare och elever ska 
känna sig trygga, sedda och få 
möjlighet att växa och utvecklas.

Kyrkomusiken
Vi vill bibehålla vår körtrappa i församlingen där det ska vara möjligt att sjunga 
i kör hela livet. Vi vill ha minst en barnkör samt en vuxenkör i varje distrikt. 
Målet är att varje vuxenkör ska medverka vid gudstjänst/konsert vid 10 tillfäl-
len under 2022. Barnkörerna ska medverka vid minst 5 gudstjänster/konserter 
2022.
Vi vill behålla våra 2 orgelelever och målet är att ha minst 5 orgelelever i för-
samlingen. Vi vill göra minst ett orgelevent för barn och unga per termin.
Under 2022 har vi som mål att färdigställa en läroplan i musik för barn och 
unga i Mora församling.
Vi vill under 2022 erbjuda minst 10 musikgudstjänster/konserter i försam-
lingen. 
Vi vill ha som mål att endast erbjuda levande musik på våra kyrkliga hand-
lingar. 

Vision kyrkobyggnaderna 10 års plan

Kyrkomusiken är starkt knuten till våra kyrkobyggnader. Det är i kyrkorna 
och kapellen vi har våra instrument. Det är där vi spelar och sjunger på guds-
tjänster, kyrkliga handlingar, musikgudstjänster och konserter. 
I Moras distrikt under kommande 10 års period kommer vi att fortsätta an-
vända Mora kyrka, S:t Mikaels kapell, Andreasgårdens kapell till allt detta. 
I S:t Mikaels kapell kommer en ny elorgel att behöva inskaffas under kom-
mande 10 års period.
Oxbergs kapell är den lokal som används minst, just nu endast för kyrkliga 
handlingar.
I Venjan/Siknäs används Venjans kyrka mest för verksamhet medan Siknäs 
troligen blir mer en förrättningskyrka.
På Sollerön används kyrkan förmånga olika verksamheter och torde göra så 
även på sikt. Kyrkan är rymlig, med en rymlig orgelläktare som har plats för 
både kör och notförråd.
I Våmhus finns även en rymlig kyrka med stor orgelläktare och rum bakom 
orgeln. Det finns även en stor och fin sakristia som kan nyttjas till ex. köröv-
ningar.
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Församlingsin-
struktion
I Mora är andelen som uppbär 
försörjningsstöd låg, men det 
finns de som har det svårare än 
andra. Det diakonala stödarbetet 
ska vara en aktiv och komplet-
terande samverkanspart i samhäl-
let, som bidrar med sin specifika 
kompetens, erfarenhet och vär-
degrund. Diakoni är en fråga om 
människosyn och trohet mot Gud 
som vi alla utgår från: Att vi alla 
är skapade till Guds avbild. 
Församlingen kan som samhälls-
aktör hjälpa dem som är i behov 
av stöd på olika sätt. Genom att 
prioritera omsorg till enskilda 
som far illa kan församlingen göra 
skillnad. Som samhällsaktör kan 
församlingen verka för strukturer 
som bättre värnar och hjälper de 
mest utsatta. Befintlig verksam-
het behöver i möjligaste mån nå 
och integrera fler som kan behöva 
den. Det är viktigt att församling-
en förmedlar närvaro, öppenhet 
och hopp, då vi lever i en tid då 
allt fler behöver det. 
Ärkebiskopen skriver att diakonin 
ska genomsyra all verksamhet 
i församlingens liv. Kyrkoord-
ningen talar om att utöva diakoni. 
Det kan innebära verksamheter 
med tydlig diakonalt motiv, såsom 
att bistå de, som av olika skäl lever 
i utsatta livssituationer, som lider 
av andlig och kroppslig nöd. Men 
det ska också uppfattas så, att allt 
som församlingen engagerar sig i 
ska ha en diakonal dimension. 

Diakoni
Synlighet och kännedom
 
Vi vill att ALLA i Mora kommun ska ha kännedom och kunskap om vad 
Svenska kyrkan och diakonin är och kan göra för invånarna och de som vistas 
i kommunen.
Utvärderas med:
Enkätundersökning bland konfidenter och besökare om hur dem kommit i 
kontakt med Svenska kyrkan och diakonin.
 
Vi vill se ett förvandlat Mora där människor med ekonomiska, själsliga och 
andliga behov finner enklare vägar till hjälp och stöd där diakonin är självklar 
aktör.
Utvärderas med:
Som en följd av kvalitativt och långsiktigt arbete kan vi mäta omsättningen 
bland hjälpsökande och därigenom kan vi se att fler av våra konfidenter finner 
långsiktiga lösningar för sina livssituationer

Vi vill vara en självklar aktör inom arbetsmarknadsåtgärder i Mora och bidra 
till människors egenmakt och ökade självkänsla.
 Utvärderas med:
Enkätundersökning bland deltagare i arbetsmarknadsprojekt där vi kan mäta 
upplevelsen av självkänsla, egenmakt vid deltagarnas in- och utgång hos oss.
 
Vi vill att Mora ska vara en trygg plats för ALLA som bor och vistas i vår bygd. 
Vi vill samarbeta med andra aktörer i Mora för att engagera oss i arbetet kring 
kvinnojour och det preventiva arbetet kring våld i nära relationer. 
Utvärderas med:
Genom statistik (Brottsförebyggande rådet BRÅ och Länsstyrelsen) se hur 
antalet anmälda våldsbrott minskar i kommunen. 
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Visionen
Tillämpliga delar i Visionen for-
mulerar… 
Mora församling vill vara en 

betydande samhällsaktör

Utifrån visionen ska resurserna 
användas så att:
•Det är viktigt att utveckla och 
stärka de ideella insatserna yt-
terligare. I tider av krympande 
ekonomiska förutsättningar är det 
dessutom en framtidsfråga.

•Diakonins viktiga sociala arbete 
måste säkerställas i församlingens 
alla delar. 

•Mora församling ska vara en 
samarbetspartner i samhället 
och vår bygd samt i den sociala 
välfärden. Samarbetet mellan sko-
lorna, föreningarna och det civila 
samhället i både vardag som vid 
högtider är särskilt viktigt. 

•Mora församling ska vara en 
förebild inom arbetsmiljöområdet 
med jämställda villkor. Arbets-
platsen ska präglas av ett öppet 
klimat där åsikter och tankar kan 
utbytas.

Beteende mål
Alla som vi möter i vår verksam-
het ska bli bemötta med respekt. 

Sjukhuskyrkan

ALLA avdelningar och anställda på Mora lasarett ska ha god kännedom och 
tillit till sjukhuskyrkan där möjligheten till krisstöd ALLTID är tillgänglig.
Utvärderas med:
Enkätundersökning till delar av de anställda om tillgängligheten och deras 
benägenhet att hänvisa till sjukhuskyrkan.

Vision kyrkobyggnaderna 10 års plan

För diakonin ser vi möjligheten att kunna ha fler samtal och själavårdande 
möten i kyrkorummet vilket kan bidra upplevelsen av en trygg samtalsmiljö. 
Möjligheten skulle också finnas ha en mer avslappnad miljö med runda bord 
och möjlighet till servering. Veckogudstjänster med inriktning på meditation 
skulle också kunna utvecklas mer.
Vision kyrkorum diakoni
Utöka samtalen i kyrkorummen
Meditation
Sopplunch / Servering i kyrkan
Skapa ett mer avslappnat rum av kyrkorummet med runda bord
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Undervisning
Undervisning ska vara goda ambassadörer för dopet och den dopuppföljande 
verksamheten och målet är att medverka till församlingens doputveckling. 

I våra lokaler ska dopet och dopets möjligheter medvetandegöras och synlig-
göras genom bilder av olika dop. Det ska alltid finnas tillgänglig information 
om dopet. 
Utvärderas med:  
Genomgång av lokalerna månadsvis (med dopglasögon på!)
Finns det tillgänglig information om dopet: Ja / Nej 

Undervisningens medarbetare  ska använda Mora församlings dopljusstake 
och dopljus vid samlingar och andakter. Medarbetarna ska medverka vid samt-
liga drop-in-dop i församlingen och vid samtliga dopkalas där alla döpta 4-5 
åringar får en egen barnens bibel. 
Utvärderas med:  
Används dopljusstake och dopljus: Ja /  Nej 
Hur många drop-in-dop har församlingen haft (årsvis) samt hur många som 
närvarade vid dessa drop-in-dop 
Hur många dopkalas har församlingen haft under året samt hur många som 
närvarade vid dessa dopkalas. 

Undervisning vill tillämpa undervisningstrappan ”från dop till dop” i alla 
distrikt. För att säkerställa kvalitet och kontinuitet i detta arbete ska minst två 
personal ansvara för den pedagogiska verksamheten i varje distrikt. 
All personal inom undervisning arbetar övergripande i hela församlingen med 
ex. riddarskola, kyrkskoj, sommarprogram, kyrkvandringar mm. 
Verksamhet enligt trappan ska finnas i varje distrikt
Utvärderas med:  
Personaltillgång och resursfördelning uppföljs med avstämningar terminsvis. 
Redovisning av församlingsöverskridande verksamheter sker terminsvis. 
Trappan är komplett i alla distrikt/Del av trappan saknas i distrikt/Många 
delar i trappan saknas i distrikt. 

Församlingsin-
struktion
Undervisning handlar om att 
förmedla kunskap om kyrkans tro 
och liv. Det leder till fördjupad 
kunskap om kristen identitet, 
vilket lägger grunden för kyrkans 
värdegrund. 

Det är avgörande för församling-
ens förankring att det bedrivs 
undervisning om Jesus, kyrkans 
tro och identitet, då det befäster 
församlingens verksamhet. Ett 
centralt innehåll i undervisningen 
är bibelns berättelser. 

Församlingen har som uppgift att 
skapa mötesplatser där den kristna 
tron förmedlas, upptäcks och 
fördjupas. Detta sker i gudstjänst-
firandet, men även i barn – och 
ungdomsverksamheterna. Det 
kristna budskapet måste få ett 
större utrymme. Gudstjänster där 
barn och unga deltar måste därför 
prioriteras högre. 

I konfirmandverksamheten och de 
övriga av församlingens verksam-
heter, kan det centrala innehållet 
om Jesus och bibelns berättelser 
fördjupas. För att nå fler unga 
måste det finnas ett gott samar-
bete med skolorna. 

Det handlar om relationen som 
skapas vid dopet och genom hela 
livet till att man som förälder 
själv vill och väljer sitt barn. Det 
finns många goda samarbeten som 
riddarskola och S:t Mikael och 
draken, och dessa måste värnas.

Beteende mål
Medarbetarna ska dela med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter 
och hjälpa varandra att växa och 
utvecklas i sin tro. Detta ska ske 
med hjälp av regelbundna träf-
far och planeringsmöten utifrån 
årshjulet. 
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Undervisning ska tillämpa årshjulet i verksamheten så att arbetet med guds-
tjänsten i centrum blir tydligt. Verksamheten ska vara synlig regelbundet i 
gudstjänstlivet. 
Utvärderas med:  
Antalet gudstjänster som undervisning deltagit i redovisas terminsvis. 

Undervisning vill skapa trygga pedagogiska verksamheter för våra deltagare 
och tillämpar därför planeringsverktyg inför varje träff/samling. 
Utvärderas med:  
Uppdatera planeringsverktyget terminsvis. 

Undervisning vill tillämpa Skolkyrkoplanen för att tydligt visa vad Mora för-
samling erbjuder för verksamhet. Mora församling vill därför erbjuda verk-
samhet enligt den i skolorna i Mora kommun med t.ex riddarskola, Kyrkope-
dagogisk vandring, S:t Mikael och draken mm.
Redovisas med: Avstämning terminsvis samt redovisning vilka verksamheter 
som genomförts. 

Vision kyrkobyggnaderna 10 års plan

Kyrkorna är en fantastisk miljö och lokal för undervisning. Kultur, konst, 
historia, musik, arkitektur, matematik, språk mm. Det rymmer många ämnen i 
bara en kyrka. 
Undervisning vill utveckla och erbjuda kyrkopedagogisk vandring för alla. 
Kyrkan är även en plats för de yngre besökarna, därför finns skåpet LekSacer 
snart i tre kyrkor i Mora församling. Skåpet bjuder in till att leka gudstjänst, 
begravning, bröllop, och dop. Undervisning jobbar mot gudstjänst. Förbereder 
gudstjänst med små och stora. 
Andakter och samlingar görs regelbundet i våra kyrkor . 
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Konfirmation
Vi finns till för alla de som är nyfikna på tro och liv, äventyr, innebandy, skapande, 
sång, musik, rörelse och att göra sin röst hörd. Vi låter konfirmandens berättelse 
möta bibelns berättelser och andras berättelser. Vi vill öka antalet konfirmerade 
under 2022. 2020 konfirmerade vi 75 st. födda 2005. Vilket är 40%. Vi vill öka med 
5% 2022 konfirmerade ungdomar födda 2007. 
Utvärderas med:  
Personaltillgång och resursfördelning uppföljs med avstämningar terminsvis. 
Statistik antal deltagare i konfirmation, antal konfirmerade.

Under 2022 vill vi ha minst en vuxenkonfirmationsgrupp igång. 
Utvärderas med: Statistik antal deltagare i konfirmation, antal konfirmerade

Under året ska det erbjudas en grupp för de ungdomar som inte konfirmerade sig 
året innan, den ska heta Tema- konfa ”En chans till”.
Utvärderas med:  
Finns det tillgänglig information om konfirmationen: Ja / Nej 
Statistik antal deltagare i konfirmation, antal konfirmerade. 

Vi vill utöka antalet Unga ledare, 2021 är de 18 stycken. Vi vill att den gruppen 
ska växa så att det finns en bra bredd på både yngre och äldre ledare. Ledarut-
bildningen för dem ska tydligt präglas av trygghet, tillit, närvaro, öppenhet och 
delaktighet. 
Utvärderas med:  
Redovisas med hjälp av ett utvärderingsverktyg hur ledarna och medarbetarna 
upplevt år 2022 utifrån trygghet, tillit, närvaro, öppenhet och delaktighet.

Vi vill arbeta för att konfirmanderna och våra unga ledare ska vara en självklar del 
i församlingens gudstjänstliv. Detta ska ske med tydlig planering, delaktighet, öp-
penhet och närvaro från präster, musiker och pedagoger. 
Under 2022 ska konfirmanderna och de unga ledarna medverka i minst 4 stycken 
gudstjänster per termin. 
Utvärderas med:  
Hur många gudstjänster har konfirmanderna och Unga ledarna medverkat i under 
året 2022.
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Visionen
Tillämpliga delar i Visionen for-
mulerar… 
Mora församling arbetar för 

ett berikande och varierat för-

samlings- och gudstjänstliv

Mora församling vill vara en 

betydande samhällsaktör

Utifrån visionen ska resurserna 
användas så att:
•Arbetet med att få fler yngre att 
delta i kyrkans verksamhet måste 
prioriteras. Andelen som döps och 
konfirmeras ska öka. På det viset 
stöds familjernas kristna trosför-
medling. 
•Den kristna tron och kunskapen 
om Bibeln ska stärkas genom olika 
former av möten och dialoger. 
•Det är viktigt att utveckla och 
stärka de ideella insatserna yt-
terligare.  I tider av krympande 
ekonomiska förutsättningar är det 
dessutom en framtidsfråga.
•Mora församling ska vara en 
samarbetspartner i samhället 
och vår bygd samt i den sociala 
välfärden. Samarbetet med sko-
lorna, föreningarna och det civila 
samhället i både vardag som vid 
högtider är särskilt viktigt. 
•Mora församling ska vara en 
förebild inom arbetsmiljöområdet 
med jämställda villkor. Arbets-
platsen ska präglas av ett öppet 
klimat där åsikter och tankar kan 
utbytas.

Beteende mål
Konfirmandverksamheten ska 
tydligt präglas av trygghet, tillit, 
närvaro, öppenhet och delaktig-
het. Samtliga medarbetare har 
genomgått utbildningen ”Trygga 
möten” senast januari 2022;  
Ja: Nej:
Under år 2022 har vi haft minst 
fyra möten och samtal om tro och 
liv; 2022; Ja: Nej:

Ett årshjul har arbetats fram under 2021, under 2022 ska det vara en självklar 
del i konfirmandverksamhetens arbetssätt. 
Konfirmandriktlinjerna ska finnas med i arbetet och vara väl kända av med-
arbetarna. Medarbetarna ska finnas med i planeringsarbetet utifrån årshjulet 
från början inför varje läsår, detsamma gäller arbetsmaterialet, ”Trygga möten” 
och”Trygga rum”, Församlingsinstruktionen och från dop till dop. 
Utvärderas med:  
Arbetsverktygen finns med i arbetet och är väl kända av medarbetarna och de 
unga ledarna.

Redovisas med:  
Avstämning terminsvis samt redovisning vilka konfirmationsgrupper som 
planerats och genomförts. 

Vision kyrkobyggnaderna en 10 års plan.

Våra kyrkor är viktiga och självklara i konfirmandverksamheten. I våra kyrko-
byggnader möts vi av historia, kultur och livsberättelser. Här finns instrument 
och en musikskatt som du inte kan få någon annanstans. I Mora kyrka, Sollerö 
kyrka, Våmhus kyrka och Venjans kyrka ser vi att det går att bedriva konfir-
mandverksamheten både med konfirmanderna och unga ledare.
Vi kan även ha vuxenkonfirmandgrupper och enskilda konfirmander i kyrko-
rummen.
När det gäller konfirmationerna ser vi kyrkorummen som viktiga även om 
det går att kombinera gudstjänsten med att vara både inne i kyrkorummet och 
utomhus.
När det gäller Oxbergs kapell och Siknäs kyrka ser vi det mer som att det på 
sikt endast blir förrättningskapell och kyrka. 
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Församlingsin-
struktion
Mission - Församlingen behöver 
möta fler nyinflyttade, framförallt 
med tanke på att de i hög grad inte 
är medlemmar i Svenska kyrkan.

Visionen
Tillämpliga delar i Visionen for-
mulerar… 
Mora församling ska vara en 

öppen folkkyrka med lokal 

förankring

Mora församling  vill verka 

för en god arbetsmiljö med 

tydliga roller

Utifrån visionen ska resurserna 
användas så att:
•Kyrkan ska vara en öppen och le-
vande folkkyrka med framtidstro 
där alla är välkomna och kan finna 
ett andligt djup. Verksamheten 
ska präglas av det kristna kärleks-
budskapet.

•Våra kyrkor och lokaler ska 
hållas öppna och vara tillgängliga 
och erbjuda öppna mötesplatser. 
Det skapar möjligheten för fler att 
mötas i församlingens verksam-
heter som erbjuds under livets alla 
skeenden.

•Mora församling ska vara en 
förebild inom arbetsmiljöområdet 
med jämställda villkor.

•Ansvars- och rollfördelningarna 
mellan förtroendevalda, anställda 
och ideella medarbetare ska vara 
tydliga.

•Trygghet, ordning och reda i 
församlingen ska skapas med 
hjälp av tydligt ledarskap, tydliga 
styrdokument och policys.

Beteende mål
Vi ska som kollegor dela med oss 
av kunskap och erfarenheter för 
att stötta och hjälpa varandra.

Alla som vi möter i vår verksam-
het ska bli bemötta med respekt. 

Administration
Mål:
Människor som söker oss ska känna sig trygga, sedda och lyssnade på. 
Nuläge: Ganska begränsad tillgänglighet 
Önskat läge: Högre grad av tillgänglighet både fysiskt och tidsmässigt. 

Mål: 
Vi ska vara tillgängligliga för våra församlingsbor och andra som söker oss. 
Nuläge: Endast tidsbokning via telefon 
Önskat läge: Flera valmöjligheter vid tidsbokning 
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Församlingsin-
struktion
Mission - Missionsuppdraget ska 
genomsyra all utåtriktad verksam-
het i församlingen och syftar till 
att sprida evangeliet till alla. Mis-
sion bedrivs i det lokala närom-
rådet där vi på olika sätt sprider 
det kristna budskapet i ord och 
handling.

Visionen
Tillämpliga delar i Visionen for-
mulerar… 
Mora församling vill vara en 

betydande samhällsaktör

Mora församling vill verka för 

en god arbetsmiljö med tydliga 

roller

Utifrån visionen ska resurserna 
användas så att:
•Det lokala engagemanget ska 
stärkas i församlingens alla delar 
genom lokala råd som är knutna 
till varje kyrka. Dessa råd ska 
vara delaktiga i verksamheternas 
planering och utveckling. 

•Kyrkan ska vara där män-
niskorna är. För att möta fler 
behövs kyrkan finnas med i olika 
sammanhang och samarbeten i 
samhället.

•Mora församling ska vara en 
förebild inom arbetsmiljöområdet 
med jämställda villkor. Arbets-
platsen ska präglas av ett öppet 
klimat där åsikter och tankar kan 
utbytas.

Beteende mål
Vi ska som kollegor dela med oss 
av kunskap och erfarenheter för 
att stötta och hjälpa varandra.

Alla som vi möter i vår verksam-
het ska bli bemötta med respekt. 

All kökspersonal ska utbildas i 
Allergikost 

Stödjande
Mål för verksamheten:  
Att vara en öppen verksamhet för alla att ta del av i hela vår församling
Aktivitet: Sopplunch i Mora, Våmhus, Venjan och Sollerön en gång i veckan
Öka vår ambition att handla lokalt.  
Julmarknader i alla distrikt i december

Hur gör vi för att nå målet:
Kontakta kyrkogrupperna i distrikten för att återkoppla deras åsikter om ser-
vering. Informera i lokala annonsorgan samt sociala medier och hemsidan
Vi tar stöd, hjälp och råd av: Arbetsgruppen och kyrkogruppen

Utvärdering 
Regelbundet vid varje kategorisamling går vi igenom månadens händelser samt 
för statistik och kontrollerar våra framsteg:
Idag kan vi.., Imorgon kan vi., Under veckan kan vi…,Inom en månad kan vi… 

Nuläge:Vi försöker nå så många vi kan trots smittoläget, men når inte hela 
vägen ut i alla distrikt
Önskat läge: Att vi varje vecka har någon serveringsaktivitet i alla distrikt. Öka 
antalet deltagare.

Vision kyrkobyggnaderna 10 års plan

Visioner om att våra verksamheter växer i deltagarantal.
Julmarknader även i Våmhus och Sollerön.
Ett bredare samarbete med kyrkogrupperna.
Ökat antal ungdomar i församlingens alla delar vad gäller frivilliga insatser.
I våra kyrkor ser vi gärna att kyrkkaffet serveras efter söndagens gudstjänst, 
samt att vi tar upp traditionen med skördeauktioner på hösten.
På våren kan vi ha vårsalong (konst av lokala konstnärer) i distriktens alla 
församlingshem med mingel och vernissage, en utställning som flyttas mellan 
distrikten.
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Service & fastighet
Mål: Öka antalet gravskötslar med 5 % 
•Genom analys om vad kunderna vill ha i framtiden, nya alternativ till traditio-
nell gravskötsel.  
•Genom bättre marknadsföring.

Mål: Förbättra arbetsmiljön  
•Genom att hittat en tillfredställande lösning för kisthantering vid  
begravningar i Sollerö kyrka.   
•Genom att färdigställa en komplett kemikalieförteck-
ning och fungerande rutiner för användandet av den

Mål: Färdig lokalförsörjningsplan

Vision kyrkobyggnaderna 10 års plan

Kyrkorna interiör har ändrats, t ex har bänkrader tagits bort i bakre delen av 
skeppet, så att kyrkorna kan användas till fler ändamål än gudstjänster och för-
rättningar. Sådana aktiviteter är bl a kyrkkaffe, samtalsgrupper, föreläsningar 
och yogapass.
Vi har redan en bra energiförbrukningsoptimering men den har blivit ännu 
bättre.
Sollceller har monterats så att kyrkorna blivit självförsörjande på el.

Församlingsin-
struktion
Omvärldsbeskrivning - För en 
god utveckling behöver försam-
lingen även arbeta med hållbar-
hetsfrågor utifrån Agenda 2030. 
Det behövs också mer kunskap 
och medvetenhet när det gäller 
miljöfrågor.

Beteende mål
Vi ska som kollegor dela med oss 
av kunskap och erfarenheter för 
att stötta och hjälpa varandra.

Alla som vi möter i vår verksam-
het ska bli bemötta med respekt. 
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Visionen 
Tillämpliga delar i Visionen formu-
lerar… 
Mora församling ska vara en 

öppen folkkyrka med lokal 

förankring.

Mora församling vill verka för 

en god arbetsmiljö med tydliga 

roller

Utifrån visionen ska resurserna 
användas så att:
•Våra kyrkor och lokaler ska hållas 
öppna och vara tillgängliga och er-
bjuda öppna mötesplatser. Det ska-
par möjligheten för fler att mötas 
i församlingens verksamheter som 
erbjuds under livets alla skeenden.

•Våra kyrkor och kyrkogårdar ska 
brukas och förvaltas för framtiden 
med fortsatt respekt för det andliga 
och kulturella arvet. Det är viktigt 
för kommande generationer.

•Mora församling ska vara en före-
bild inom arbetsmiljöområdet med 
jämställda villkor. Arbetsplatsen 
ska präglas av ett öppet klimat där 
åsikter och tankar kan utbytas.

Begravningverksamhet
Mål: Gynna den biologiska mångfalden på fyra av församlingens kyrkogårdar
•Genom att anlägga ängar, faunadepåer samt sätta upp fågel- och fladdermus-
holkar.

Mål: Färdig projektering med kostnadsanalys för ny krematorieanläggning

Mål: Öka säkerheten och tryggheten på våra kyrkogårdar och begravningsplat-
ser
•Genom att anlägga belysning längs de vägar som saknar det på Nya begrav-
ningsplatsen och Sollerö kyrkogård. 
•Genom att ha genomfört säkerhetskontroller på alla gravstenar.

Mål: Öka begravningsverksamhetens beredskap inför framtiden
•Genom att göra en heltäckande analys om vad framtidens begravningsverk-
samhet kommer att ha för behov.
•Genom att utforma en långsiktig plan för anläggandet av askgravplatser på 
Nya begravningsplatsen och Sollerö kyrkogård.

Mål: Färdiga vård- och underhållsplaner för Våmhus, Siknäs och Venjans 
kyrkogårdar

Mål: minska utsläppet av växthusgaser
•Genom att ersätta dieseldrivna fordon med eldrivna.
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Har du frågor om Svenska kyrkan Mora

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mora
Telefon: 0250-55 29 00
E-post: mora.forsamling@svenskakyrkan.se

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och 
den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
Johannesevangeliet 6: 35

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus. 
Johannesevangeliet 8: 12

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 
Johannesevangeliet 10:11

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han 
än dör. 
Johannesevangeliet 11:25

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.
Johannesevangeliet 14:6

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 
Johannesevangeliet 14:1

Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.
Lukasevangeliet 7:50

Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en 
hörnsten. 
Apostlagärningarna 4:11


