
Johannes församling
Strategi 2016



Kyrkans omvärld 2025
Antalet medlemmar minskar fortsättningsvis men
aktivismen kring specifika frågor ökar.

Samhället är mycket mer mångkulturellt. Äktenskap över
kulturgränserna ökar. Kristet dop är inte längre en
självklarhet för en del av församlingsmedlemmarna.

Människorna ställer allt högre krav på tjänsters och
produkters kvalitet p.g.a. att allt mer är lätt tillgängligt
online och mobilt.
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Kyrkan är fortfarande en stöttepelare och betydelsefull
institution i det nordiska välfärdssamhället.4



Johannes församlings strategi

Vi är en församlingsgemenskap som
synliggör och stöder relationen till Gud, till
medmänniskorna och till oss själva.

Vår visionVår vision

• Kyrkan är Guds rike på jorden och
Guds öppna famn

• Vi är en kristen gemenskap och värnar
om de svaga och utsatta

• Vi finns till för våra medmänniskor i
vardagen och i livets vändpunkter samt
stöder deras utveckling som människor

Vår mission och värdegrundVår mission och värdegrund

Vi vill väcka längtan genom att sprida tro, hopp och kärlek i olika nya
och existerande sammanhang där mänskor möts.

Vår strategiVår strategi

Vi håller
systematiskt
kontakt med
medlemmarna

Strategiskt
tema 1
Strategiskt
tema 1

Vi vill att varje
möte är en positiv
upplevelse och
en möjlighet att
utveckla en
relation

Strategiskt
tema 2
Strategiskt
tema 2

Vi behärskar och
utnyttjar sociala
medier

Strategiskt
tema 3
Strategiskt
tema 3



Flera möten

Meningsfulla möten

Möten i nya sammanhang



Vi möter våra medlemmar

Aktivt deltagande i kyrkans aktiviteter Dialog om andlighet

Kontakt vid livets vändpunkter Möten i vardagen



Systematisk medlemskontakt
Existerande: Nya:

Uppföljning av förrättningar

Insamling av kontaktuppgifter

Aktivera frivilliga

Mobilapp

Medlemstidning

Födelsedagskort

Webbsida, Facebook

Förrättningssamtal

Övriga möten

Kontakter i diakonin



Den moderna kyrkan – Sociala medier

Aktiv Facebook-gemenskap Live streaming,
video on demand Chat



Ex. på tillämpningar
Strategiskt tema Oberoende Frisinnade Moderata/trogna

Vi håller
systematiskt
kontakt med
medlemmarna

• ”Turistapproach” – utnyttja
kyrkobyggnaden mera

• Kopplad till individuell nytta

• Möjlighet till samtal vid
naturliga aktiviteter, t.ex.
Uskon yö

• J, Kyrkpressen
• Information om vad

församlingen erbjuder

Vi vill att varje
möte är en positiv
upplevelse och en
möjlighet att
utveckla en
relation

• Mötena skall vara
upplevelser, ”happenings”

• Individuell nytta, här och nu
• Utnyttja massaktiviteter

som partners

• Mötet/samtalet skall vara
meningsfullt

• Låg tröskel och bra kvalitet
• Live musik

• Vill bli sedda i de
verksamheter de deltar i

• Möjligheter att aktivt delta
som frivillig

• Är själv med och skapar
upplevelsen i mötet

Vi behärskar och
utnyttjar sociala
medier

• Primärt medium för kontakt
med oberoende

• Live chattar • Live streaming av
gudstjänster för
rörelsehämmade


