Skiljetecken för framtiden
Årets verksamhetsplan kan sammanfattas i fyra skiljetecken: tre utropstecken och ett
frågetecken. Men bakom dessa döljer sig stora och viktiga saker som vi vill satsa på under det
år som ligger framför oss:

Utropstecken
Föreningskänslan
Vi har mycket vi kan vara glada över i vår förening. Många trogna som gör ett stort arbete i
det tysta. Goda initiativ som ger oss framtidstro. Utåtriktad verksamhet som sår frön och når
människor med budskapet om Jesus.
Vår gemenskap får också vara ett lågmält vittnesbörd till människor utanför kyrkan.
EFS-kyrkan kan aldrig tävla om att ha de häftigaste upplevelserna, men vi kan erbjuda en
gemenskap där förlåtelse, upprättelse och omsorg är ledord, och är det något som världen
lider brist på är det just detta. Detta vill styrelsen fortsätta utveckla:
• Stödja föreningens grupper
Vi ska vara glada över och rädda om de aktiviteter vi kan erbjuda gamla som unga –
platser där människor kan hitta en meningsfull gemenskap.
• smågrupper
Vi tror att det lilla sammanhanget är ett bra komplement till det stora. Som
bönegrupper, samtalsgrupper, bibelstudiegrupper, upptäckargrupper. Vi behöver fler
sådana i Skellefteå EFS. Det vill vi verka för under året.
• Gudstjänster & föreningsmöten
De stora sammanhangen är också viktiga. Våra gudstjänster innehåller både goda
traditioner och nya, spännande initiativ som ger en bra blandning och som vi tror
både kan nå ut och nå in. Det vill vi fortsätta arbeta för.
Ombyggnaden av EFS-kyrkan
Detta är en fråga vi arbetat mycket med under 2008. Detta år vill vi gå från vision till
verklighet. Däremot gör den ekonomiska verkligheten att vi måste ta det i flera steg:

Steg 1: Vill vi genomföra under detta verksamhetsår. Det handlar om att ge kyrksalen en
ansiktslyftning: Om att förbättra ljud och bild, om att fräscha upp med målning, golvslipning,
nya textilier och om en ny altartavla där vi lyfter fram korset i centrum.

Steg 2: Dvs. nytt ljus i kyrksalen, en uppfräschning av foajén mm får vi fortsätta detaljplanera,
och göra verklighet av när vi har bättre ekonomiska möjligheter.
iCentrum
Vi vill fortsätta satsningen på iCentrumgudstjänsterna, denna lite nyare form av möten som
har tre huvudsyften:

• Nå människor utanför kyrkan. Det är vårt uppdrag och vår förhoppning. Att möta människor
som – av olika anledningar – aldrig sätter sin fot i kyrkan, genom att erbjuda gudstjänster
som tar avstamp i dagens vardagsfrågor.
• Nå ”återvinnarna”
Gruppen mitt-i-livet och barnfamiljer har under flera år varit en ”förlorad generation” i våra
sammanhang. Med iCentrum hoppas vi att våra vänner, barn och bekanta som tidigare funnits
med åter ska vilja vara en del av den kristna gemenskapen.
• förnya våra söndagsgudstjänster
Vi har intresserat följt utvecklingen på många andra håll där man med nya gudstjänstformer
och uttryckssätt kunnat vända en negativ utveckling. Vi tror att iCentrumgudstjänsterna kan
vara Skellefteå EFS väg i detta arbete. Som ett bra komplement till de ordinarie
gudstjänsterna.

Frågetecken
Förutom det vi konkret planerat att genomföra, har vi också identifierat en del frågetecken
som måste rätas ut under det kommande verksamhetsåret:
• Ekonomin
I dagsläget är det ekonomiska läget bekymmersamt. Hur kan vi vända trenden? Ska eller
måste vi organisera föreningens verksamhet på ett annat sätt i framtiden? Här har vi en
löpande dialog med EFS i Västerbotten, samtal som kommer att intensifieras under
vårterminen.
• Frivilligarbetet
Frivilligarbetet är vår rörelses ryggrad och kännetecken. Skellefteå EFS är inget undantag. Här
finns många goda exempel på gott lekmannaskap och på hur vi genom frivilligt engagemang
kan minimera kostnader och öka gemenskapen. Men det är viktigt att vi fortsätter betona
denna gemensamma uppgift och detta gemensamma ansvar. Under året har vi upplevt att det
blivit allt svårare att hitta personer som vill engagera sig i grupper, styrelser och utskott.
Denna trend behöver vändas.
• Fastigheten
Den planerade ombyggnaden av kyrksalen och foajén är egentligen bara en del av de
renoveringsbehov vi har i våra lokaler. Inom några år står vi inför ganska stora frågor kring
underhåll och renoveringar. Frågetecken kring fönsterbyten, fasadrenoveringar och hur vi bäst
anpassar övriga lokaler så att de passar vår verksamhet i framtiden. Därför vill vi utreda
frågan ordentligt så att vi kan ta beslut ur ett helhetsperspektiv.
Tillsammans
Detta är de skiljetecken som sammanfattar styrelsens förslag till verksamhetsplan för det
kommande året.
2009 är inte året då vi sätter punkt för vår verksamhet. Det är istället året då vi satsar framåt med
utropstecken, och arbetar med att räta ut viktiga frågetecken. Detta är vår bön och vår
förhoppning.

//Styrelsen

