Vad gör vi tillsammans i
Missionskyrkan?
Bildning och utveckling

Personalavdelningen

• Samtal om tro:
Frälsarkransen, Livsnära
samtal och Alpha mm

• Aktivt deltagande i
Arbetsgivaralliansens
branschkommitté

• Utbildning och seminarier
för pastorer, diakoner
och församlingar m fl
som är intresserade av
religionsmöten

• ekumeniskt personalvårdsnätverk

• Praktikantutbyte Indien
och Japan

• Anställdas och arbetsgivares
behov av fortbildning

• Samtal om makt, ledarskap
och ansvar

• Följa diakon- och
pastorskandidaterna under
utbildningstiden

• Pilgrimsvandringar nationellt
och internationellt
• Undersöka förutsättningar för
kulturellt utbyte med Kina

• Ledarskaps- och förändringsfrågor inför bildandet av en
ny kyrka

• Arkivdagar och utbildningar
• Öppna missionskyrkans arkiv

• Utvecklande gudstjänster

• Arbeta fram webbpresentation
och tillgängliggöra register

• Nätverk för mångfald
och religionsdialog

• Forskarservice

• Pilotutbildning kring
konfirmation
• Bearbeta synen på lärande
och undervisning

Ekonomiavdelningen
• Ny process för ekonomisk
styrning för att underlätta
övergången till nya kyrkan
• Utveckla Missionsskolan på
Lidingö till ett levande och
öppet Campus
• Påbörja och förbättra
underhållsarbetet på
samtliga fastigheter
• Ny och förbättrad lösning
för distansarbete
• Integrering av registerprogrammen REG och Repet
• Utveckla hanteringen av
församlingslån

Församlingsstöd och
lärjungaskap
• Coacha och följa upp
vid omstartsarbete
• ”Volontär i Missionskyrkan”
• Diakonins roll
i församlingarna
• Utveckla arbetslagsmodeller
för regioner

• Stöd till systerkyrkornas
evangelisation
• Apg29 i Sverige och
i Kongo-Brazzaville
• Samverkan mellan Apg29
och Våga Tro via det
s k Lärjungaåret
• ”Step of faith”
• Pionjärkonferens
• Stöd till systerkyrkors växt
och församlingsplantering
genom svenska medarbetare
• Minst tre nya församlingar
grundas i Sverige
• Extra satsning på att öka
antalet medlemmar på
bekännelse

• Lyfta fram församlingens
roll för människor i utsatta
livssituationer, t ex arbets
sökande, flyktingar med flera
• Uppmuntra till påverkans
arbete, nätverkande och
erfarenhetsutbyte

• Musikfest, sommar
musikskolor, ungdomsbrass

• Sprida goda exempel
mellan församlingar
genom t ex Växa.nu
och distriktssamlingar

• Skrivarhelg för Brukssånger

• Vänförsamlingskontakter

• Kurskoncept för andligt
ledarskap

• Urfolks rättigheter

• Andlig vägledning och
retreater
• Vinterkonferens för alla
anställda tillsammas med
equmenia, Metodistkyrkan
och Baptistsamfundet

Evangelisation
• Två team gör speciella
satsningar under längre tid

Samhällsbyggande

Kommunikation
• Bidra till utvecklingen av
www.gemensamframtid.se
som en naturlig plats för
samtal, kommunikation och
information
• Gemensam plattform för
offrande till internationellt
arbete i samarbete med
Diakonia
• Ge församlingarna stöd i
arbetet med hemsidor och
sociala medier

• ”Skapelsevänlig församling”
• Stöd till Kyrkornas världsråd
• Lyfta fram frågor om hållbar
utveckling för ömsesidigt
lärande vid internationellt
utbyte
• Delta i Rättvisemärkts
aktioner
• Globala veckan
• Miljöhandlingsplan

Demokratisk
uppbyggnad och
kyrkoledning
• Förbereda den nya kyrkan
och bearbeta remissvar
• Processa beslutsunderlag för
bildande av den nya kyrkan
till kyrkokonferensen 2011

• Vi Vill Växa synliggör
metoder och exempel som
möjliggör och visar på tillväxt
• Förändra offerdagarnas upplägg med insamlingsperioder
• Öka direktkommunikationen
med enskilda givare

Punkterna är exempel på Missionskyrkans aktiviteter ur verksamhetsplanen
för 2010/11. Läs mer om verksamhetsplanen på www.missionskyrkan.se

