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1. beslut och utfärdande
Denna församlingsinstruktion är underlag för
• Församlingens årliga verksamhetsplan
• Församlingens årliga budgetplanering
• Församlingens långtidsplanering av budget och andra resurser
Denna församlingsinstruktion är vidare redskap i
• Församlingens årliga verksamhetsberättelse
• Församlingens årliga revision
• Biskopens och kontraktsprostens visitationer
Församlingsinstruktionen är fastställd i kyrkofullmäktige
Den 2 juni 2016, § 2

Ingemar Lundquist, ordförande
Församlingsinstruktionen är fastställd av kyrkoherden den 2 juni 2016

Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde
Utfärdad församlingsinstruktion gäller i 4 år från och med domkapitlets utfärdande, om inte utarbetande av ny församlingsinstruktion innan dess påkallas av pastoratets beslutande organ, kyrkorådet, kyrkoherden eller domkapitlet.
Domkapitlets beslutsdatum den

Fredrik Modéus, biskop
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2. omvärldsanalys
Alvesta kommun
Geografi
Alvesta kommun är till ytan ett ”Sverige i miniatyr” - 8 mil lång och 2 mil bred - och består av
gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Kommunen
har omkring 19 500 invånare varav cirka 8 500 i Alvesta tätort. Tack vare sitt strategiska läge
är centralorten Alvesta en viktig järnvägsknut och närheten till stambanan, flygplats och större
riksvägar gör det enkelt att ta sig hit. Detta påverkar samhället genom att det finns många
resande som passerar, men som också rör sig i orten under väntetid mellan tåg- och bussbyten.
På senare tid har efterfrågan ökat från Växjöbor att hitta en bostad i Alvesta, då läget är bra och
priserna lägre än i Växjö.
Kultur och föreningsliv
I kommunen finns flera stora idrottsföreningar som engagerar många invånare. Runt sjön Spånen
och Hanaslövsberget finns ett stort motions- och rekreationsområde som lockar besökare från
många andra kommuner. Här finns också ett par aktiva pensionärsföreningar och flera stora invandrarföreningar såsom Somaliska, Tjetjenska och Syriska föreningen. I Alvesta finns flera andra
kyrkor och samfund. De största är Pingstkyrkan och Missionskyrkan, samt en moské.

Arbete och skola
Kommunen har en större andel förvärvsarbetande i ålder 20–64 år än riket (80 % jämfört med
72 %). Utpendling från kommunen är större än inpendlingen, 1 460 fler personer pendlar ut än in
för arbete.
Alvesta kommun präglas av att vara en skogsbygd med en mångfald av företag inte bara inom
skogsnäring.
Den största arbetsgivaren är Alvesta kommun, men inom kommunen finns också många ledande
företag inom verkstadsindustrin.
Arbetslösheten ligger på 9 %, att jämföra med 6,2 % i riksgenomsnitt (2015). Ungdomsarbetslösheten är också högre än riksgenomsnittet, 9,1 % jämfört med 8,1 % (2015). En förklaring till att
arbetslösheten ligger högre, är bland annat att det finns många invandrare som har svårt att få
arbete.
Alvesta kommun har alltid haft ett stort mottagande av flyktingar och invandrare, men den
ökande flyktingvågen i Europa påverkar även vår kommun. I början av 2016 hade vi omkring 800
asylsökanden. Av dem är 345 i åldern 0 – 17 år och 140 i grundskoleåldern vilket ställer höga krav
på skolans verksamhet.
I församlingen finns det en högstadieskola och fyra f-6 skolor, varav en friskola, samt flera förskolor varav tre föräldrakooperativ. Sedan några år tillbaka är gymnasieskolan nerlagd.
I Alvesta kommun är cirka fyra procent av befolkningen beroende av försörjningsstöd. Det är
nästan dubbelt så många som genomsnittet i Sveriges kommuner. Antalet anmälningar och
ansökningar till nämnden för individ och familjeomsorg har ökat de senaste åren. Orsakerna är
ökad invandring, att fler personer är mer utsatta och sårbara i dagens samhälle samt att benägenheten att anmäla har ökat. Antalet placeringar i familjehem har ökat kraftigt under år 2015.
Prioriteringar görs för ensamkommande flyktingbarn.
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Demografi
Ålderstrukturen i samhället är ganska jämn. Det finns två äldreboenden: Högåsen och Bryggaren. Kommunen har i förhållande till riket något färre invånare i åldern 20–44 år, men fler i övriga
åldersgrupper.
I glesbygdskommunerna, som Alvesta räknas till i SCB:s statistik, har befolkningsutvecklingen
under de senaste 40 åren oftast varit på nedåtgående. Orsakerna till minskningen är både att
antalet döda varit fler än antalet födda, och att utflyttningen till övriga Sverige ofta varit större
än inflyttningen. Den negativa trenden väntas fortsätta och till minskningen bidrar framförallt
negativa födelsenetton.
Glesbygdskommunerna har haft, har och väntas även få en högre andel äldre än de andra kommuntyperna. Andelen 65 år eller äldre var år 2014 27 procent.
Befolkningsmängd per åldersgrupp/kön, 2015:
Ålder		
Antal män
Antal kvinnor
0-4 år
646		
581
5-14 år
1257		
1230
15-24 år
1159		
996
25-34 år
1112		
1039
35-44 år
1252		
1131
45-54 år
1243		
1184
55-64 år
1310		
1215
65-74 år
1202		
1074
75-84 år
599		
698
85-94 år
225		
381
95+ år
10		
37
Alvesta församling
Alvesta församling består av fyra före detta församlingar: Alvesta, Hjortsberga med Kvenneberga, Lekaryd och Härlöv, som 2010 gick samman till en församling. Alvesta är tätort, de tre
övriga delarna av församlingen är landsbygd där Kvenneberga, Lekaryd och Härlöv har färre än
245 invånare.
I Alvesta kommun ligger även Moheda församling, Vislanda-Blädinge församlingar och Skatelöv
– Västra Torsås församlingar.
Alvesta församling har fem kyrkor i aktivt bruk: Alvesta kyrka, Skogskyrkan, Lekaryds kyrka,
Härlövs kyrka och Hjortsberga kyrka. Inom församlingen finns en kapellförening som äger Kvenneberga kapell, där Alvesta församling har gudstjänster och kyrkliga handlingar.
Alvesta församling har drygt 6000 tillhöriga medlemmar (6187 – år 2015), vilket är en minskning
med cirka 1300 de senaste tio åren. Däremot har folkmängden i kommunen under samma period
ökat med ca 1000 personer. En stor del av ökningen beror på invandring.
Största delen av vår verksamhet är förlagd till Alvesta tätort, där de flesta av församlingsborna
bor, men en del av verksamheten och framför allt gudstjänsterna fördelas ut i de olika delarna av
församlingen.
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Analys
Utifrån omvärldsanalysen ser vi behov av vår närvaro inom många områden i samhället, men
eftersom våra resurser är begränsade har vi valt att fokusera på vissa grupper i samhället.
Vi prioriterar verksamhet för barn- och ungdomar, men också olika insatser för de mest utsatta i
samhället.
Tätorten Alvesta uppfattas som ett delat samhälle eftersom de flesta invandrare bor på västra
sidan där flerfamiljshusen finns. Östra sidan är mer homogen, få invandrare och mest villor och
bostadsrättslägenheter. All kyrkans verksamhet bedrivs på östra sidan, då samtliga lokaler ligger där. Församlingen arbetar medvetet med att uppsöka barn- och ungdomar även från västra
sidan och underlätta deras medverkan i vår verksamhet. (se Barnkonsekvensanalysen)
Vi ser att behovet av mötesplatser mellan olika generationer och mellan svenskar och nyanlända
ökar. Församlingen erbjuder därför öppna mötesplatser i form av caféverksamhet och läxhjälp.
Vi ingår också som samarbetspart i olika integrationsprojekt, bland annat projektet ”Bron”, som
startade som ett samarbete mellan församlingen, Växjö stift, Länsstyrelsen och kommunen med
syftet att skapa vänfamiljer till nyanlända.
Vi har också ett löpande samarbete med Etableringsverkstaden – en kommunal verksamhet för
nysvenskar som bott i Alvesta en längre tid, men som har svårt att etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden.
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3. barnkonsekvensanalys
Alvesta församling har utifrån Barnkonventionen ansvar för att se till alla barns och ungas rättigheter. Vi utgår från följande artiklar i Barnkonventionen i vår analys:
•Artikel 2 (barns rättigheter till likvärdiga villkor)
•Artikel 3 (barnens bästa i främsta rummet)
•Artikel 6 (barns rätt till liv och utveckling)
•Artikel 12 (barnens rätt att uttrycka sina åsikter)
Ett av våra två fokusområden och församlingens ”profil”, är att sätta barnen i centrum. Under
många år har särskilda satsningar gjorts på just barn- och ungdomsverksamheten, vilket resulterat i en stor och livaktig gruppverksamhet. Särskilda satsningar har också gjorts genom att
skapa vår egen form av familjegudstjänst, Himlaliv.
Vi erbjuder gruppverksamhet för barn och unga i åldern 0-19 år. I vårt arbete når vi barn och
unga från olika kategorier och familjer. Som redovisas i Omvärldsanalysen är vi medvetna om
att många familjer i Alvesta är beroende av försörjningsstöd. Därför värnar vi särskilt om att
gruppverksamheten för barn och unga i församlingen ska vara kostnadsfri. Vid de enstaka tillfällen då en avgift tas ut, t ex vid en dagsresa under sommarlovet, tas särskild hänsyn till ekonomiskt utsatta familjer.
Alvesta tätort är uppdelad rent geografiskt i öst och väst, delad av järnvägen. Kyrkan ligger på
östra sidan och har därmed flest barn från den sidan, som också är den mer välbeställda.
Vi strävar efter att även barn från västra sidan får möjlighet att komma till oss. Bland annat ordnar vi med skjutsar till en del gruppverksamhet.
Vi har också många landsbygdsbarn och vårt mål är att även försöka underlätta för dem att ta
sig till vår gruppverksamhet. Vi ordnar skjutsar och har viss verksamhet utlokaliserad i de mindre
byarna.
All personal inom församlingsverksamheten har genomgått ”Friends” utbildning i antimobbning.
I alla barn- och ungdomsgrupper jobbar vi utifrån ett antimobbningskoncept, där vi självklart
utgår från Den Gyllene Regeln.
Inför alla beslut som tas i vår organisation – på alla nivåer – ska det prövas vad beslutet får för
konsekvenser för barn och ungdomar. Inför beslut ska de som har kompetens och ansvar inom
barn- och ungdomsarbetet tillfrågas. Inför budgetarbetet ska budgeten belysas och prioritering
ske utifrån barns och ungas behov.
Innan beslut fattas i kyrkofullmäktige eller kyrkoråd skall barnkonsekvensanalys göras inför beslutet. Följande frågor skall ställas:
1. Påverkar beslutet barn?
2. Vilka barn berörs av detta beslut?
3. Har några barn som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
4. Vilka synpunkter har de berörda barnen?
5. Innebär förslaget att:
- Barns och ungas bästa är satt i främsta rummet?
- Hänsyn tagits till barns andliga utveckling och behov?
- Hänsyn tagits till barns sociala, ekonomiska och kulturella behov?
- Hänsyn tagits till barns hälsa och utveckling, behov och säkerhet?
- Hänsyn har tagits till barn med särskilda behov?
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4. bestämmelser som domkapitlet beslutar om
I Alvesta församling firas huvudgudstjänst i minst en av våra kyrkor varje söndag och kyrklig
helgdag. Minst hälften av huvudgudstjänsterna firas med nattvard.
Vi använder oss av fem olika gudstjänstformer som regelbundet återkommer. Vi har valt att
benämna dem enligt följande:
”Himlabro – mässan vi firar tillsammans” (högmässa)
”Himlaliv” (vår egen form av familjegudstjänst, ej huvudgudstjänst)
”Sjung för Guds skull – en lovsångsgudstjänst” (temagudstjänst som huvudgudstjänst)
”Ro för själen – en stilla gudstjänst” (temagudstjänst som huvudgudstjänst)
”Rastplats – mässan som ger kraft” (söndagsmässa)
Förutom ovanstående gudstjänstformer firas musikgudstjänster, temamässor och friluftsgudstjänster.
Varje söndag firas två eller tre av ovanstående gudstjänstformer i någon av våra sex kyrkor/
kapell. Vår målsättning är att varje söndag erbjuda flera olika gudstjänstformer, i olika kyrkor, vid
olika klockslag.
Förutom de söndagliga gudstjänsterna firas askonsdagsmässa, skärtorsdagsmässa, långfredagsgudstjänst, påsknattsmässa, julbön, krubbgudstjänst, julnattsgudstjänst & julnattsmässa, julotta
och nyårsbön.
Varje vecka under terminerna firas en veckomässa ”Ungdomsmässa – för alla”.
Gudstjänst firas varje vecka på de två servicehemmen, Högåsen och Bryggaren.
Vi följer Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och har även utarbetat egna mål och syften för
vårt konfirmandarbete.
Alvesta församling har två inrättade kyrkomusikertjänster, en organisttjänst och en kantorstjänst
(se kommande kapitel).
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5. ansvarsfördelning
I församlingen finns för närvarande följande tjänster:
En kyrkoherde 100 %
Två komministrar 100 %
En kamrer 100 %
En löneassistent 80 %
En kanslist/organisatör 80%
En kommunikatör 60 %
Två pedagoger 80 och 100 %
En diakoniassistent 90 %
En diakoniassistent/pedagog 100 %
En diakoniassistent/musikpedagog 100 %
Två kantorer 75 och 100 %. Organisttjänsten på 100% innehas av kantor.
Tre församlingsvärdinnor 50, 75 och 100%
Sex vaktmästare, varav en arbetsledare alla 100 %
Kyrkoherde och komministrar arbetar i alla delarna av församlingen med gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkoherden har dock huvudansvaret för Lekaryd och Härlöv, en av komministrarna för Hjortsberga och Kvenneberga och en komminister har ansvar för Alvesta.
I båda komministertjänsterna ingår konfirmandarbete, gudstjänster på serviceboende och olika
typer av gruppverksamhet. Vid ledighet och semester går prästerna i första hand in för varandra.
Kamrern ansvarar för redovisningen, budget, bokslut och årsredovisning.
Löneassistenten sköter den löpande redovisningen, löner och administration.
Kanslist/organisatör har en delad tjänst och sköter dels det löpande arbetet på pastorsexpeditionen, och är dels ansvarig för de sociala medierna och jobbar med strategier och organisationsutveckling.
Kommunikatören ansvarar för församlingsbladet Kyrkliv och hemsidan.
Pedagogen på 100 % är ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten och sköter planering och
ansvarar för budget. Hon leder främst grupper för ungdomar och äldre.
Pedagogen på 80% leder och ansvarar för alla barngrupper i församlingen.
Församlingen har tre diakoniassistenter som tillsammans bildar det Diakonala Teamet. Ansvarig
för det diakonala arbetet är diakoniassistent på 90%, som har ansvar för budget och för att fördela och leda arbetet. Alla tre diakoniassistenterna ingår även i konfirmandarbetslaget.
Kantorerna ansvarar tillsammans för församlingens musikliv. Utöver gudstjänster och kyrkliga
handlingar, leder de körverksamheten. Den ena diakoniassistenten, som också är musikpedagog,
leder tillsammans med kantorerna de två barnkörerna: Himlakören och Musik och Drama. Kantorerna anlitar sångsolister och instrumentalister till våra gudstjänster. Den ena kantorn har också
musikundervisning (orgel) i sin tjänst.
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Församlingens ”serviceteam” består av tre värdinnor som vårdar våra lokaler, ansvarar för inköp
av mat och fika till verksamheten och sköter all tvätt.
Vaktmästarna består av en arbetsledare och fem vaktmästare. De arbetar i två arbetslag som
ansvarar för olika områden av församlingen: Skogskyrkan–Lekaryd och Alvesta–Härlöv–Hjortsberga–Kvenneberga. Alla vaktmästare har både inomhus och utomhustjänstgöring. Under sommarsäsongen har vi en till två säsongsanställda vaktmästare och mellan 10-13 ungdomar som
sommarjobbar under fyra veckor.
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6. pastoralt program för de fyra perspektiven i den grundläggande
uppgiften
					
			
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus
och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas och att Guds rike utbreds
och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en
konsekvens av denna grundläggande uppgift.
									(Kyrkoordningen)
Alvesta församlings två fokusområden är:
• Barnen i centrum
• Ett varierat gudstjänstliv med angelägna gudstjänster
Barnen sätts i centrum i församlingen bland annat genom att vi erbjuder gruppverksamhet för
alla åldrar 0-19 år. Varannan söndag firar vi vår egen form av familjegudstjänst, ”Himlaliv”, som
utgår från barnens behov. ”Himlaliv” är idag församlingens mest välbesökta gudstjänst, där alla
åldrar möts över flera generationsgränser.
Vi har idag ett varierat gudstjänstutbud. Varje söndag firas minst två olika former av gudstjänster. Gudstjänster som till både form och innehåll är tänkta att passa olika människor, med olika
behov,
t ex en stillsam meditativ gudstjänst eller en lovsångsgudstjänst. Vi strävar efter att prioritera
arbetet kring gudstjänsterna, för att på så vis skapa angelägna gudstjänster i tiden.
Alvesta församling vill:
• Att all vår verksamhet genomsyras av budskapet om den treenige Guden, som skaparen, befriaren och hjälparen.
• Att all vår verksamhet tydligt präglas av gemenskap, mångfald och delaktighet, genom låga
trösklar och öppna dörrar – för alla.
• Vara en plats för möten och samtal i livets alla skeden, för alla åldrar, både för den enskilde och
för människor i grupp.
• Vara en självklar del av samhället med goda relationer till andra samhällsaktörer, såsom skola,
vård, omsorg, näringsliv och föreningsliv.
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GUDSTJÄNST
Gudstjänsten ska ge möjlighet till att både växa och vila i Guds blick, komma närmare Gud och
vår egen kärna, och fördjupa vår tro.
Gudstjänsten ska vara en kraftkälla som inspirerar till ett liv där Guds kärlek blir synlig, får konsekvenser och kan göra skillnad i mitt eget och mina medmänniskors liv.
Gudstjänsten ska vara en plats för möten mellan Gud och människa, men också en plats för
gemenskap mellan människor. Våra gudstjänster ska därför präglas av en välkomnande, varm atmosfär med ett vänligt bemötande, där rummets skönhet och helighet blir en del av upplevelsen.
Vi eftersträvar att fira angelägna och relevanta gudstjänster, där människor både kan relatera till
sina egna liv och bli berörda.
•Vi firar gudstjänst och förättar kyrkliga handlingar i alla våra fem kyrkor; Alvesta, Skogskyrkan,
Hjortsberga, Lekaryd och Härlöv och i Kvenneberga kapell, som ägs av Kvenneberga kapellförening.
•Varje söndag och helgdag firar vi minst en gudstjänst, oftast två eller tre, varav en är en huvudgudstjänst.
•Vi följer ett rullande gudstjänstschema så att gudstjänst firas i alla kyrkorna minst en gång/månad.
•Människor har olika sätt att känna och förstå Gud. Detta vill vi möta genom att erbjuda gudstjänster som är utformade på olika sätt. Vi erbjuder därför ett slags ”smörgåsbord” av gudstjänster varje söndag, d v s gudstjänster vid olika klockslag, i olika kyrkor och olika former.
•I församlingen firar vi återkommande främst fem olika gudstjänstformer:
-”Himlabro – mässan vi firar tillsammans” - en högmässa som firas varannan vecka i Alvesta
kyrka.
-”Himlaliv” – vår egen form av familjegudstjänst, som vi firar varannan söndag under terminerna
i Skogskyrkan.
--”Ro för själen – en stilla gudstjänst” – en enkel och meditativ form av gudstjänst, som firas i
alla kyrkorna någon gång/månad.
-”Sjung för Guds skull – en lovsångsgudstjänst” – en gudstjänst som firas i alla kyrkorna någon
gång/månad.
-”Rastplats – mässan som ger kraft” – en form av söndagsmässa som firas i alla kyrkorna någon
gång/månad.
•Utöver ovanstående gudstjänstformer, firar vi också regelbundet musikgudstjänster, temagudstjänster och temamässor. Under sommaren firas minst tre friluftsgudstjänster
(i Forssa, Benestad och vid Riksdagsmannagården).
I samband med Alvestayran i maj, firar vi ”Himlaliv på stan´” i stortält.
•Minst fyra gånger/år firar vi större, egenskrivna temamässor där lokala sångsolister framför
nutida musik.
•Under veckan firas ungdomsmässa varje onsdag i Alvesta kyrka och en enklare andakt eller
veckomässa firas varje torsdag på servicehemmet Högåsen och varje fredag på servicehemmet
Bryggaren.
Varje onsdagmorgon firas morgonbön i Alvesta kyrka.
•Under de tre sommarmånaderna, juni – augusti, firas helgmålsbön varje lördag i Skogskyrkan.
•Gudstjänsten ska inbjuda till delaktighet. Våra tre gudstjänstgrupper, ”Kyrkans Vänner”, som
finns i Alvesta, Hjortsberga och Lekaryd/Härlöv, förbereder och medverkar som gudstjänstvärdar i flertalet gudstjänster.
•För att alla ska ha möjlighet att besöka en gudstjänst erbjuder vi gratis kyrkbil till alla våra
gudstjänster.
Sid 13

•En balans mellan tradition och förnyelse i gudstjänsterna eftersträvas.
•Språket i gudstjänsten ska vara genomtänkt och lättförståeligt.
•Agenda bör användas i alla våra gudstjänster och den ska vara uppdaterad och enkel att följa,
vilket vi menar bidrar till trygghet och ökad delaktighet.
•Vi strävar efter att erbjuda olika former av nattvardsfirande, för att fler ska hitta vägen till en
gudsgemenskap i måltidens bröd och vin.
•För att öka delaktigheten, medverkar olika lovsångsgrupper bestående av ideella medarbetare,
i högmässan ”Himlabro”.
•Kyrkliga handlingar förbereds genom samtal och firas främst i enskilda gudstjänster för de närmast berörda.
•Ekumeniskt samarbete sker genom gemensam gudstjänst ett par gånger per år och genom
gemensam inbjudan till ”Bibeläventyret” i årskurs 4 och 5.
Den kyrkomusikaliska verksamheten
Musiken är en viktig del av gudstjänsten. Den hjälper till att förstå en del av Guds mysterium
som inte kan uttryckas med ord. Musiken öppnar upp till känslor och ger möjlighet till ett gudsmöte. Den gemensamma sången förstärker känslan av gemenskap och det är viktigt att använda
en bredd i musik och sång. Vi ser det därför som självklart att satsa resurser på musiken, vilket
sker bland annat genom:
•Två vuxenkörer; Kyrkokören och Gospelkören, en barnkör ”Himlakören” och en musikal/dramagrupp: ”Musik och Dramagruppen”, vilka alla medverkar frekvent i gudstjänsterna.
•Körverksamhet i ”projektform” - för att följa med i samtiden och motsvara människors önskemål.
•Lokala sångare och musiker anlitas flitigt i våra gudstjänster.
•Särskilda satsningar görs i våra egenskrivna temagudstjänster/mässor, där populärmusik som
tolkar temat framförs av sångsolister med lokal anknytning.
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UNDERVISNING
Församlingen har som uppgift att skapa mötesplatser, där den
kristna tron kan förmedlas, upptäckas och fördjupas. Gudstjänsten
är den primära och naturliga platsen för undervisning, men riktad
undervisning sker också i församlingens gruppverksamhet.
I Alvesta församling har barn-och ungdomsverksamheten en
särställning och särskilda satsningar görs inom detta område.
Det märks bland annat genom att:
•Församlingen erbjuder gruppverksamhet för alla barn- och
ungdomar i åldern 0-19 år.
•All barn- och ungdomsverksamhet är öppen för alla och avgiftsfri.
För att skapa en välkomnande atmosfär görs ingen registrering av
kyrkotillhörighet eller dop.
•Ett särskilt skolprogram har arbetats fram, där elever i förskoleklass,
särskoleklass, årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 7, bjuds in till kyrkan eller får besök av ”skolteamet” i klassrummet. Årskurs 4 och 5 erbjuds att delta i ”Bibeläventyret”. Alvesta församling har
goda relationer både till de fyra kommunala skolorna och till friskolan som ligger i vår församling.
•Barn och ungdomar erbjuds kostnadsfri musikundervisning i orgelspel, vilket är en viktig del i
församlingens ansvar att rekrytera nya ungdomar till kyrklig tjänst.
Konfirmandarbetet:
•Församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.
•I undervisningen ingår mer än 60 undervisningstimmar plus sex lägerdygn.
•Konfirmandarbetslaget består av präster, pedagoger, musiker och diakoniassistenter.
•En handlingsplan för hur konfirmandarbetet ska bedrivas finns.
•Församlingen har utarbetat ett eget konfirmandkoncept som bygger på en ”upplevelsebaserad pedagogik”. Konfirmanden får i undervisningen använda alla sina sinnen, bland annat genom
upplevelsevandringar och kreativt skapande. Undervisningen om kristen tro utformas så att den
relaterar till ungdomars vardag.
•Efter konfirmandtiden erbjuds alla ungdomar plats i ”Ungdomsledargruppen”. Ungdomarna får
dels utbildning i ledarskap och fungerar som hjälpledare i konfirmandgrupperna, dels träffas de
varje onsdag och får möjlighet att utveckla och fördjupa sin egen tro.
•Alvesta församling tar även ansvar för konfirmander med funktionsnedsättningar genom att
hänvisa till läger och undervisning som bedrivs i andra församlingar i närområdet.
Utöver satsningarna på barn-och ungdomsverksamheten bedrivs också undervisning på andra
sätt t ex:
•Olika mötesplatser för vuxna t ex caféer, bibelstudium, ”frukost för alla” och samtalsgrupper,
där vissa grupper är ”öppna” och andra är ”slutna”.
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DIAKONI
Diakoni är att på Kristi uppdrag möta människor i utsatta livssituationer. Det innebär att möta
människors behov på alla plan i livet, både andligt, själsligt och kroppsligt och därifrån se, bedöma och handla.
Vi ser det som självklart att den verksamhet som församlingen erbjuder ska genomsyras av ett
diakonalt synsätt/perspektiv. Den röda tråden i det kristna budskapet är att varje människa är
älskad av Gud. Det är också den bärande tanken i diakonin.
I Alvesta församling strävar vi dessutom efter att våga vara ”en sten i skon” och stå upp för de
svaga i samhället.
För att visa på diakonins särskilda betydelse för församlingslivet, har vi bildat det Diakonala
Teamet, som består av församlingens tre diakoniassistenter. Deras huvuduppgift är att möta
människor i sorg, ensamhet, sjukdom, utsatthet men också i livets glädjestunder. De gör också
behovsanalyser och samordnar insatser som behöver göras.
Vi ser det dock som viktigt att alla anställda i församlingen ser sig som ”diakonala arbetare”, eftersom vi alla möter människor i behov av stöd i våra olika professioner.
Diakoni – det sociala arbetet - är Guds hjärtslag i Alvesta församling.
Utifrån de särskilda behov som finns i vårt samhälle har vi valt att inrikta oss på följande verksamheter:
•Skapa mötesplatser för integration, samtalsgrupper, sorgegrupper, frukostmöten, födelsedagskalas för äldre, retreater för människor mitt i livet.
•Belysa vikten av samtal i gemenskap, där var och en blir sedd och lyssnad på.
•Vara ett stöd/resurs för människor i utsatta livssituationer – flyktingar, EU- migranter, sjuka,
ensamma, både psykiskt och fysiskt funktionshindrade, samt människor i sorg.
•Erbjuda själavårdsamtal, hembesök, stöd, hjälp till VC, apotek, tandläkare, lasarett och i kontakten med olika myndigheter.
•Finnas som samarbetspartner i samhället genom att ingå i olika samverkansgrupper med kommunen och andra samhällsorganisationer, inom vård, skola och integration.
•Finnas med i kommunens krisberedskap.
•Utveckla det diakonala arbetet för ideella medarbetare, så att vi kan erbjuda stöd och hjälp i fler
verksamheter, så som t ex läxhjälp, integration och hembesök.
•Arbeta för att låta det diakonala arbetet bli mer synligt i samhället, genom att finnas där många
människor är samlade, till exempel på skolor och i affärer, s k ”Drälldiakoni”.
•Låta barn och ungdomar fostras i diakonins kärna - dvs att se sina medmänniskor. Detta sker
bland annat genom att låta ungdomarna hjälpa till vid bössinsamlingar till behövande ute i världen.
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MISSION
Missionsuppdraget ska genomsyra all utåtriktad
verksamhet i församlingen och syftar till att
sprida evangeliet till alla som står utanför den
kristna gemenskapen. Mission sker i alla möten,
genom det vi som kyrka säger, det vi gör och
vårt sätt att vara. Gudstjänster och all övrig
verksamhet ska gestalta och återspegla det
kristna budskapet och vara tydliga tecken på
Guds rike i Alvesta församling och omvärlden.
Mission bedrivs i det lokala närområdet där vi
på olika sätt sprider det kristna budskapet i ord
och handling. Mission bedriver vi också på andra platser i världen genom att stödja och bidra till
det missionsuppdrag som vi har internationellt, som den del av Kristi världsvida kyrka vi är.
Detta sker genom att:
•Sprida information genom vårt församlingsblad ”Kyrkliv”, affischering, vår veckoannons i Smålandsposten och vår hemsida, facebook, instagram, Evenemangskalendern, personliga inbjudningar mm.
•Skapa angelägna och relevanta gudstjänster som möter församlingens behov och längtan i
nutid.
•Skapa olika ingångar till kyrkans gemenskap och verksamheter genom att hålla ”låga trösklar
och öppna dörrar”. Och ett trevligt bemötande mot ALLA.
•Arbeta utåtriktat genom att knyta kontakter och upparbeta relationer med övriga samhället
som t.ex. näringsliv, föreningsliv, skola, vård och omsorg.
•En strategisk kommunikationsplan har tagits fram.
•Vi informerar om det missionsuppdrag vi har i all verksamhet och i mötet med enskilda.
•Bedriva bössinsamlingar och stödja andra ekonomiska insamlingar för rättvisa, fred och försoning i världen.
•Alvesta församling ”syns” i samhället i samband med folkfester, marknader och liknande evenemang där många människor finns samlade.
•Inspirera enskilda till att engagera sig och delta i uppdrag och uppgift.
•Konkret arbeta med och informera om församlingsprojekten:
NGCC (Nepal Girls Care Center), Den gode herdens skola och Läkarmissionens projekt RESCUE,
där den nära direktkontakten kan fungera som inspiration.
•Arbeta med insamling av kläder m.m. till Litauenhjälpen.
•Vid olika tillfällen bjuda in Dagcenter, Särskolan och SFI.
•Skapa öppna mötesplatser där alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Förutom
våra gudstjänster har vi idag öppna mötesplatser i form av Café Livet, Café Hoppet och utegymmet.
•Bjuda in till och anordna dopfester för att poängtera dopets innebörd och betydelse.
•Anordna missionsauktioner.
•Dela ut ”Bibel för barn” till alla 4-åringar.
•Dela ut anpassade biblar till funktionshindrade.
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ÖVRIGT
Verksamhet på finska och teckenspråk
Alvesta församling har ingen egen verksamhet på finska. I samarbete med ansvarig stiftsadjunkt
firas gudstjänst på finska i vår församling ca 2 ggr/år.
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se människan
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