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1 INLEDNING: DE STRATEGISKA LINJEDRAGNINGARNA
De strategiska linjedragningarna för år 2020 är 8 till antalet och är enligt Vanda församlingars uppdaterade
strategi 2020 följande:
1. Församlingen stöder vardagskristendomen och kallar alla människor att tro på Jesus Kristus: Detta sker bl.a.
genom:
o 6.1 Trettondagen tvåspråkig högmässa & julfestkaffe med Tikkurilan seurakunta
o 22.3 Högmässa - Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag
o 19.4 Högmässa - välsignelse av hjälpledare
o 16.8 Högmässa - välsignelse efter skolstart.
o 13.9 Högmässa - välsignelse av frivilliga
o 4.10 Högmässa - pensionärernas kyrksöndag
2. Församlingen beaktar i sin verksamhet allt bättre olika människors behov och förväntningar: Detta sker bl.a.
genom:
o Träffar med varje konfirmandgrupp
o Dopresponsen
o Pensionärskretsar, sommarsamlingar, födelsedagsfestkonsert 1 gång/år, vårutfärd och läger
3.
o
o
o
o

Församlingen är en kanal för att göra gott: Detta sker bl.a. genom:
Regelbundna anstalt- och hembesök
MåBra- och fredagsgruppen för daglediga och pensionärer
Frivilliga erbjuds intressanta arbetsuppgifter
Ekonomiskt och andligt stöd för och kontakt med vänförsamlingen i Opuwo, Namibia

4.
o
o
o
o

Församlingen stöder aktivt det andliga livet via media: Detta sker bl.a. genom:
Jul- och påskhälsningar till alla hem
Församlingsbladet publiceras 1 nummer
Välkomstbrev till nyinflyttade
Hemsidan, gratissidor på nätet, sociala medier uppdateras regelbundet

5. Församlingen verkar där människorna finns: Detta sker bl.a. genom:
o Pysselcafé för barn i åk 3-6 2 dagar/vecka
o ”Träffa diakonen” 1 gång/månad på caféer runtom i Vanda
6. Församlingens medlemmar bidrar med sitt kunnande till planering och förverkligande av verksamheten: Detta
sker bl.a. genom
o Nya frivilliga aktiveras till uppgifter i gudstjänstlivet, musiken, skriftskolan och diakonin
o Hjälpledarutbildning
o Kurs i människorelationer samt genom Tystnadens kvällar
7. Kulturernas mångfald syns i all församlingsverksamhet: Detta sker bl.a. genom:
o Missionskvällar en gång i månaden på våren och hösten
o Programmet De Vackraste Julsångerna för medelinsamling till missionen
8. Miljömålsättning: Detta sker bl.a. genom att:
o Minska användningen av papper
o Öka antalet elektroniska möten

Martin Fagerudd
Kyrkoherde
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2 EKONOMIPLAN 2020
2.1 Budget 2020
Verksamhetsbidraget minskar från år 2018 fram till år 2020 med ca 35 000 €. Vid planerandet av ekonomin
bör också fondmedel användas. Dessa fungerar som buffertar för kommande års budgetnedskärningar. För
den planerade verksamheten räknas verksamhetsbidraget och behovet av fondmedel ihop. Därför ingår
också en budget för användningen av fondmedel.
När Dickursby nya kyrka är färdig och tas i bruk 2020 kommer de inre hyrorna jämte investeringsdelen som
församlingen också måste betala att påverka utgifterna på ett påtagligt sätt.
På grund av minskningen av årsbidraget, liksom en årlig ökning av de inre hyrorna, måste ekonomin planeras
så att överskotten från tidigare år används som buffertar för att trygga arbetsplatserna för personalen och
verksamheten för kommande år. Den kyrkliga samfälligheten utgår också ifrån att arbetsplatserna tryggas.
Dessa har minskat under de senaste åren genom naturlig avgång.
Ekonomiplanerare Arto Alho har uppgjort tabellen.
TITEL
BUDGETRAM
Personalbudget
Interna hyror
FASTA UTGIFTER
Verksamhetsbudget 1
Inkomster
Verksamhetsbudget 2

FÖRVERKLIGAT 2018

BUDGETERAT 2019

BUDGET 2020

790 473

774 449

754 359

540 867,47

524 164

540 445

74 164,20

76 876

76 876

615 031,67

601 040

617 321

175 441,33

173 409

137 038

36 181,21

26 640

18 250

211 622,54

200 049

155 288
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2.2 Verksamhetsbudgeten för kostnadsställena 2020
I verksamhetsbudgeten för kostnadsställena har personalen infört kostnader för verksamheten. Detta visar
ett underskott på 31 086. Underskottet för verksamhetsbudgeten finansieras med fondmedel.
Ekonomiplanerare Arto Alho har uppgjort tabellen.
KOSTNADSSTÄLLE

Förverkligade
utgifter 2018

Budgeterade
utgifter 2019

Budgeterade
inkomster 2019

Budgeterade
utgifter 2020

Budgeterade
inkomster 2020

Församlingsrådet

4 875

3 000

-

3 000

Allmän förvaltning

34 348

51 449

10 000

42 774

Data-tjänster

1 396

1 400

1 400

Pastorsexpeditionen

3 065

3 000

3 000

Gudstjänstlivet

3 503

4 000

3 500

124

2 000

2 000

1 008

2 000

2 000

Pensionärer

19

1 000

1 000

Information

18 464

13 000

18 000

Kyrkomusik

10 740

10 000

2 944

3 500

-

6 000

Minior och junior

10 419

10 000

2 640

10 000

Konfirmander

34 001

40 000

9 000

35 000

Ungdomar

7 161

9 000

8 000

Familjer

1 015

3 000

3 000

Vuxna

5 327

2 000

-

5 000

14 897

20 000

5 000

15 000

Jordfästningar
Övriga kyrkliga
förrättningar

Dagklubb

Diakoni

10 000

Gemensamt Ansvar

1 112

Vaktm. städ. tjänste

9 613

11 000

-

Missionsarbetet

2 061

2 000

9 000

Internationellt arbete

4 536

4 500

4 500

4 200

4 200

SUMMA
Över/Under

1 500

6 750

-

Missionssällskap
Annat församlingsarbete

10 000

1 110
171 738
3 703

200 049
-

26 644,00

26 640

186 374
-
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2.3 Behov av fondmedel 2020
Underskottet av verksamhetsmedlen finansieras med fondmedel. Behovet av fondmedel är uppdaterat av
personalen på planeringsseminariet till 44.150 €. Utöver finansierandet av underskott för verksamheten, har
också annan verksamhet planerats som finansieras med fondmedel.
Församlingens fonder deras syften är följande:
1. Dagny Bäckströms fond (DB): Medlen skall användas för det svenska andliga arbetet bland åldringar.
2. Doris Westerlunds fond (DW): Medlen skall användas på så sätt församlingen anser ändamålsenligt.
3. Margit Lucanders fond (ML): Medlen skall användas för pensionärsarbete.
4. Harald Bäckströms fond (HB): Medlen skall användas för åldringars rekreation.
I tabellen ingår även uppgifter om ansökta och beviljade medel för år 2017-2018.
ÄNDAMÅL

BEVILJAT
2017

Annonsering i Hbl

10 000

Taxiskjutsar

3 000

Kyrkans utlandshjälp

2 880

Familjeläger
GA (familjedag och
sputen)
ViAndakören
Pensionärernas utfärd &
läger
Vanda svenska
pensionärer
Församlingens julfest
Pensionärers
kretsar,traktering
Pensionärernas
födelsedagsfest
Må bra gruppen

BEVILJAT
2018

BEVILJAT
2019

BEHOV
2020

FOND

10 000

10 000

DB

5 000

2 000

DB
DW

3 000

3 000

1 800

2 000

2 000

2 800

2 800

6 000

4 965

2 500

5 000

5 000

DB

700

1 750

3 000

DB

1 000

1 000

DB

2 500

2 500

DB

2 700

2 700

DB

3 000

3 000

DB

500

2 854
2 430
2 620

DW

Folkhälsan i Östra
Helsinge

3 036

3 036

DW

Samtalstjänsten

3 000

1 000

DB

-

DW

Hem och skola, Kyrkoby
SUMMA

2 800
20 319

27 316

37 000

44 236
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3 PERSONALPLAN 2020
I församlingen tjänstgör ordinarie personal under år 2020. De nuvarande tjänsterna och arbetsförhållandena
tryggas.
Församlingen vidtar alla nödvändiga personalutvecklande åtgärder. Personalen sköter sin uppgift bäst när den
är välmotiverad och välutbildad, trivs i sin arbetsgemenskap och med sina arbetsuppgifter.

3.1 Anställda underlydande domkapitlet i Borgå stift
Tjänst
Kyrkoherde
Tf. Kaplan
Församlingspastor

Innehavare

Förklaring

Martin Fagerudd
Anu Paavola

Tjänst
Tf 1.10.2019-30.9.2020

Sini Aschan

Tjänst

3.2 Anställda underlydande församlingsrådet
Tjänst
Arbetsavtalsförhållande

Innehavare

Förklaring

Kantor

Anders Ekberg

Tjänst 100%

Diakoniarbetare

Annakatri Aho

Tjänst 100%

Diakoniarbetare

Heidi Salminen

Tjänst 100%

Ungdomsarbetsledare

Jona Granlund

Tjänst 100%. 1.1-30.9.2020

Barnledare

Ulrika Laxström

Arbetsavtalsförhållande 59%

Förvaltningssekreterare

Solveig Halonen

Tjänst 100%

Församlingssekreterare

Marlene Antell

Tjänst 55%
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4 FÖRSAMLINGSRÅDET
Uppgift
Vision
 Församlingsrådets grunduppgift till de delar som
bestäms i KO:
1) att allmänt leda
församlingens verksamhet,
att främja församlingens
andliga liv och även i övrigt
verka för ett fullföljande av
församlingens uppgift
 Samt till de delar som
bestäms i KL:
1) att inom de gränser som
fastställs av kyrkomötet
besluta om ibruktagande
av kyrkans böcker.
2) att leda församlingens
förvaltning samt skötseln
av församlingens ekonomi
och egendom,
 Kyrkan i Vanda förnyas i sitt
arbete genom att möta och
stärka alla människor.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Församlingsrådet arbetar
genom att fatta beslut på
basen av beredda och
föredragna ärenden på sina
möten.
o Församlingsrådet följer upp
förverkligandet av
verksamhet samt budgeten
kvartalsvis.
o En stor samarbetskonferens
för förtroendevalda,
suppleanter och personal
ordnas i maj.
o Församlingsrådet ser över
det kontinuerliga behovet av
utrymmen runt om i Vanda

Verksamhets- och ekonomiplan 2020
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4.1 Församlingsrådets sammansättning
N amn

U ppgift

Mandattid

ordförande

Å tjänstens vägnar

Aura, Per-Erik

ledamot

2019-2022

Eklöf, Jan-Erik

vice ordförande,mötesordförande; ledamot

2019-2020; 2019-2022

Falkstedt, Marina

ledamot

2019-2022

Halmén, Annika

ledamot

2019-2022

Mannerström, Hanna

ledamot

2019-2022

Mannola, Maximilian

ledamot

2019-2022

Piskunen-Virkki,
Annika

ledamot

2019-2022

Sandell, Håkan

ledamot

2019-2022

Sergelius, Tom

ledamot

2019-2022

Teir, Ann-Christine

ledamot

2019-2022

Träskman, Marianne

ledamot

2019-2022

Westman, Barbara

ledamot

2019-2022

Bergström, Marianne

suppleant

2019-2022

Borgstén, Tiina

suppleant

2019-2022

Glanz-Vilo, Helen

suppleant

2019-2022

Halminen, Birgit

suppleant

2019-2022

N urmi-Kokko, Tiina

suppleant

2019-2022

Pekanpalo, Reijo

suppleant

2019-2022

Ruusu, Inger

suppleant

2019-2022

Väänänen,MarjaLeena

suppleant

2019-2022

Fagerudd, Martin

Ersättare för Vi i
Vanda

Sekreterare
Halonen, Solveig

sekreterare

å tjänstens vägnar
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4.2 Stödgrupper
En stödgrupp för Kristen tjänst lyder under församlingsrådet.

4.2.1

Stödgruppen för kristen tjänst och dess sammansättning
En stödgrupp har utsetts av församlingsrådet 2019.

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
o Stödgrupp för församlingens
diakoni- och missionsarbete

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Håller möten vid behov.

Namn

Uppgift

Mandattid

Annika Piskunen-Virkki

Ledamot

2019-2022

Håkan Sandell

Ledamot

2019-2022

Ann-Christine Teir

Ledamot

2019-2022

Barbara Westman

Ledamot

2019-2022

Annakatri Aho

Personal

Å tjänsten vägnar

Heidi Salminen

Personal

Å tjänsten vägnar
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5 VERKSAMHETSPLAN
Församlingens personal samarbetar för att förverkliga församlingens uppgift eller mission, som lyder enligt
den uppdaterade strategin för församlingarna i Vanda Frimodigt i nådens tjänst.
Verksamheten förverkligas av personalen som är indelad i 4 team: 1. Förvaltningsteamet. 2. Teamet för
Gudstjänstliv och musik. 3. Teamet för Kristen fostran och undervisning. 4. Teamet för Kristen tjänst. En del
av personalen bildar också ett Konstteam: till detta hör Heidi Salminen, Ulrika Laxström och Marlene Antell.
Heidi Salminen designar Påsk- och Julhälsningar, Ulrika Laxström designar Församlingsbladet och Marlene
Antell designar postkort.

5.1 FÖRVALTNING
5.1.1

Allmänt församlingsarbete

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Administration och
personalförvaltning är
redskap som hjälper
medarbetarna att fokusera
på sin uppgift. Personalen
förverkligar församlingens
uppgift som uttrycks i Vanda
församlingars mission
”Frimodigt i nådens tjänst”
 Församlingen vidtar alla
nödvändiga personalutvecklande åtgärder.
 Församlingens medlemmar
bidrar med sitt kunnande till
planering och förverkligande
av verksamheten

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Personalen får möjlighet till
arbetshandledning och
fortbildning.
o Personalutbildningsplan för
följande år. Prioritering av
utbildning som utgår från
församlingens behov.
o Medarbetarkonferenser varje
vecka.
o Aftonskola för
församlingsrådet
o Planeringsseminarium i maj:
o Årskalendern 2020
o VEP 2020
o Gudstjänstplan 2020
o Arbetsprocessbeskrivning
ar
o Församlingsbladet 20192020
o Personalens julfest.
o Enkät bland församlingsmedlemmar

o
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5.1.2

Pastorsexpeditionen

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Att betjäna
församlingsborna i olika
ärenden, bl.a. bokning av
kyrkliga förrättningar. Att
hålla medlemsregistret
uppdaterat för att kunna ge
ut exakta utdrag ur
kyrkoboken
 God kundbetjäning
 Församlingen beaktar i sin
verksamhet allt bättre olika
människors behov och
förväntningar

5.1.3

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Utnyttjande av det elektroniska
bokningsprogrammets (Prime)
alla resurser vid bokning av
såväl personer som utrymmen
i kundservicen och
nätbetalning.
o Utnyttjande av det elektroniska
dokumentförvaltningsprogram
mets DOMUS möjligheter
o Församlingen använder sig av
ekonomiprogrammet Kipa (=
Kirkon palvelukeskus = Kyrkans
servicecentral).

o

Information

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 En fungerande extern och
intern information
 Förstärka synligheten av
Vanda svenska församling
som en del av Vanda
församlingar via sociala
medier och traditionella
kanaler
 Församlingen stöder aktivt
det andliga livet via media

Verksamhetsplan 2020

o Jul- och påskhälsningar
o Välkomstbrev till nyinflyttade
o Regelbundna annonser HBL,
Kyrkpressen, Kirkko ja
kaupunki.
o Vid speciella högtider och
evenemang annons i
Hufvudstadsbladet.
o Programblad
o Hemsidan, gratissidor på
nätet och sociala medier
uppdateras regelbundet.
o Publicering av
församlingsbladet /1
nummer/år.

Verksamhetsberättelse 2020

o
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5.2 GUDSTJÄNSTLIVET OCH KYRKOMUSIKEN
5.2.1

Gudstjänstlivet

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Kyrkans uppgift är att kalla
människor till gemenskap
med nådens Gud, att ge en
hållfast grund i livet och att
uppmuntra till omsorg om
medmänniskorna och
skapelsen
 Att ordna stämningsfulla,
berörande och engagerande
gudstjänster, som aktiverar
flera frivilliga i
gudstjänstlivet.
Församlingen firar
gudstjänst på barnens villkor
 Församlingen stöder
vardagskristendomen och
kallar alla människor att tro
på Jesus Kristus
 Vi firar mässa där
människorna finns

5.2.2

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020


o Gudstjänstplan 2020
o Utbildning av frivilliga för
gudstjänstlivet
o Specialsatsningar:
o Specialmässa (familjemässa)
med sopplunch efteråt
o Stödgruppen och
församlingsrådet förbereder
var sin högmässa med
prästen och kantorn
o Samarbete med Helsinge
skola, lågstadierna, daghem
och -klubbar
o Internationella mässor
”Friendship Mass”
o Komponerade mässor
o Tänka på nytt på mässans
innehåll (med erfarenheter
t.ex. från ”Kristendomens
hjärta)
o Mässorna hålls på enkel
svenska och predikningar om
vardagliga ting
o Temamässa 16.8.2020
Helsinge kyrka S:t Lars:
SKOLSTART
o Regnbågsmässa 25.10.2020
o Välsignelse av hjälpledare
o Kyrkkaffe för föreningar i
Vanda
o Pensionärernas kyrksöndag
och de gamla psalmernas
söndag

Kyrkliga förrättningar

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Församlingen betjänar sina
medlemmar med de kyrkliga
förrättningarna
 De anställda erbjuder
sakkunnig hjälp vid
förberedandet och
genomförandet av alla
förrättningar
 Församlingen stöder
vardagskristendomen och

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Församlingens präster sköter
sakkunnigt om
arrangemangen kring varje
kyrklig förrättning.
o Prästerna och kantorn sköter
kontakterna i samband med
förrättningarna med omsorg,
träffar de anhöriga och
erbjuder dem tillfälle att
samtala kring respektive

o
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kallar alla människor att tro
på Jesus Kristus. Kulturernas
mångfald syns i all
församlingsverksamhet

5.2.3

förrättningars förverkligande.
o Församlingen deltar i följande
evenemang:
 DOPDAGEN i maj
 FADDERDAGEN i juni
 BRÖLLOPSNATTEN i
september
 Församlingen tar del i
dopresponsen

Kyrkomusiken

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
o Att genom musiken
förmedla och stärka den
kristna tron
o Kvalitet och en stor
musikalisk bredd i musiken
vid högmässor,
musikgudstjänster och
konserter, förrättningar,
allsångstillfällen och andra
samlingar. Vi erbjuder nya
verksamhetsmöjligheter för
frivilliga
o Församlingen stöder
vardagskristendomen och
kallar alla människor att tro
på Jesus Kristus

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o

o

o

o

o
o
o
o

Allsångsstunder:
regelbundna samlingar i
Folkhälsanhuset. (”Har du
visor min vän” och ”De
vackraste andliga sångerna”
vardera 1 gång/månad.
Konsertverksamhet:
Högklassig
konsertverksamhet:
Sommarmusikserie samt
olika konserter under året.
Projektanställning:
Resurskantor för julen och
påsken
Notbiblioteket: förnyande
och nyanskaffningar
Konsert för barn
ViAndakören
Musikstycken som spelas i
högmässan meddelas av
predikanten

5.3 KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING
5.3.1

Dagklubb

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 I dopet lovar vi att stöda
föräldrarna i barnets
kristna fostran.
 Ge barnen trygg samvaro i
kristen anda
 Församlingen stöder
vardagskristendomen och
kallar alla människor att tro
på Jesus Kristus

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Dagklubb för 2½ -6 åringar 4
dagar/vecka
o Utfärd med äventyr
o Utreder behov för
småbarnsverksamhet

o

Verksamhets- och ekonomiplan 2020
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5.3.2

Minior och junior

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Att stöda barnen att växa
som kristna
 Utöka verksamheten för
barn i åldern 6-13 år enligt
deras behov. Möta barnen
på deras egen nivå och ge
barnen rätt till det heliga
 Församlingen verkar där
människorna finns

5.3.3

Verksamhetsberättelse 2020

o Pysselcafé för barn i åk 3-6 i
Myrbacka 2 dagar/vecka
o Dagläger 3 veckor i juni
o Drama- och konstläger en
vecka i augusti
o Deltagande i Laurentiusäventyr för åk 3
o Erbjuda skolorna lektion om
församlingen
o Skolornas morgonsamlingar
i lågstadierna
o Stå till förfogande för
skolorna med beredskap vid
krissituationer

o

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Familjecafé en dag i veckan i
Myrbacka i samarbete med
Folkhälsan
o Musiklek för 0-5 åringar
med föräldrar
o ”Prästens lilla kråka”
o Familjeläger ett veckoslut på
hösten
o Utfärder
o Familjedag till förmån för
Gemensamt Ansvar
o Påsk- och julpyssel
o Födelsedagskort för 1-4
åringar
o Projektet ”Det bästa för
minstingen”
o Stöda kristen fostran i
daghemmen i form av
material och besök

o

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Familj

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 I dopet lovar vi att stöda
föräldrarna i barnets
kristna fostran. Vi avlastar
föräldrarnas vardag och
stöder deras kristna
identitet
 Att stöda barnets kristna
fostran
 Att stöda familjen i dess
kristna tro och fostran
 Församlingens medlemmar
bidrar med sitt kunnande
till planering och
förverkligande av
verksamheten

5.3.4

Verksamhetsplan 2020

Konfirmander

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Målet för
konfirmandarbetet är i
enlighet med Ett - Stort –
Under - plan för
konfirmandarbetet 2017
att den unga stärks i den
tro på den treenige Guden,

o Information om skriftskolan
till församlingsmedlemmar
o Info om skriba-anmälan i
skolan på hösten
o Föräldrasamling före lägret
o Varje konfirmandgrupp
träffas 6 ggr före och efter
Verksamhets- och ekonomiplan 2020
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till vilken hon genom det
heliga dopet upptagits,
växer till i kärlek till sin
medmänniska och lever i
bön och i församlingens
gemenskap
 Lägertryggheten säkras på
ett fysiskt, psykiskt och
andligt plan. Vi prioriterar
att se och bekräfta varje
enskild konfirmand. Vi
utvecklar skriftskolan till
form och innehåll från att
vara kunskapsbetonad till
att bli upplevelsebetonad
 Församlingen beaktar i sin
verksamhet allt bättre olika
människors behov och
förväntningar

5.3.5

Ungdomar

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Att erbjuda de unga en
trygg plats att växa och
mogna som kristna
 Att hitta formen för
ungdomsverksamheten.
Utreda alternativa
ungdomsutrymmen. Vi
erbjuder frivilliga flera
verksamhetsmöjligheter
 Församlingens medlemmar
bidrar med sitt kunnande
till planering och
förverkligande av
verksamheten

5.3.6

lägret: Startkväll, kyrkkväll,
planering av högmässa i
mindre grupper, temadag,
avslutningskväll och
konfirmationsövning
o Konfirmanderna deltar
självständigt i gudstjänster
och annan
församlingsverksamhet
o 3 st. konfirmandläger
ordnas
o Beredskap för kvälls- och
privatskriftskola

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Ungdomskvällar 1
gång/vecka
o Ungdomskvällar på
Helsinggård 1 gång/vecka
(VSFs andel 50 %)
o Morgonsamlingar i Helsinge
o Rastdejourering i Helsinge
skola
o Deltagande i Ungdomens
Kyrkodagar och Höstdagarna
o Hjälpledarutbildning med 4
utbildningsdagar + 1
veckoslutsläger
o Ungdomsrådet
sammanträder 1-3 ggr
under året
o Beredskap vid
krissituationer i skolor

o

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o
o
o
o



Vuxna

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Att skapa rofyllda
mötesplatser för samtal
kring frågor om livets
mening
 Att förklara det religiösa
språket som ansluter sig till

Kurs i människorelationer
Nyinflyttades bruncher
Föreläsningar kompl.
Utfärder för unga vuxna
(18-29)

Verksamhets- och ekonomiplan 2020
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Bibeln och den kristna tron
 Församlingens medlemmar
bidrar med sitt kunnande till
planering och förverkligande
av verksamheten

5.4 KRISTEN TJÄNST
5.4.1

Diakoni

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Identifiera och möta
människors behov i utsatta
livssituationer på sitt eget
modersmål. Det är Guds
kärlek som uttrycks i
handling. Lyfta fram den
sociala nöd och utsatthet
som finns i Vanda stad
 Att finnas till hands för
hjälpbehövande och att
hjälpa de människor i nöd
som inte får tillräckligt
hjälp annanstans
 Församlingen är en kanal
för att göra gott

5.4.2

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Öppen diakonimottagning
1gång/vecka året om i
Dickursby.
o Möjlighet att boka tid via
nätet
o Regelbundna anstalt- och
hembesök
o Pop up ”Träffa diakonen”
1 gång/månad på caféer
runtom i Vanda.
o Stöd för kropp, själ, ande och
ekonomi
o Hjälpa människor att hitta
sina egna resurser och
förbättra deras levnadsvillkor
o Hjälpa människor att få den
service de har rätt till
o Må bra gruppen för daglediga
och pensionärer
o Fredagsgruppen för
daglediga.
o Sorgegrupp efter behov
o Huvudansvar för insamlingen
Gemensamt Ansvar
o Samtalstjänsten
o Utbildning och tackmiddag för
frivilliga
o Kyrkans hjälp i kriser (HeHu)
o Frivilliga erbjuds intressanta
arbetsuppgifter. De anställda
stöder, koordinerar och
utrustar.
o Diakonalt familjeläger

Pensionärer

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Vara nära och stöda
seniorer i livets vänd-

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Fyra pensionärskretsar
o Tre sommarsamlingar

Verksamhets- och ekonomiplan 2020

o

17
Vanda svenska församling

punkter och kriser. Möta
människor på deras eget
modersmål
 Skapa mötesplatser för
samvaro med andligt
innehåll
 Församlingen beaktar i sin
verksamhet allt bättre olika
människors behov och
förväntningar

5.4.3

Internationellt arbete

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
 Vanda svenska församling
förverkligar kyrkans
internationella ansvar
 Församlingen ger materiell
och andlig hjälp till
människor som lever i
fattigdom ute i världen.
Församlingen deltar i
utvecklingssamarbete,
katastrof- och flyktinghjälp
samt mellankyrkligt
samarbete. Frivilliga erbjuds
intressanta arbetsuppgifter,
medan de anställda stöder,
koordinerar och utrustar
 Församlingen är en kanal för
att göra gott

5.4.4

o Församlingens födelsedagsfest 1 gång/år
o Hem- och anstaltbesök
o Församlingens vårutfärd
o Må bra dag

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Ekonomiskt stöd för
vänförsamlingen Opuwo i
Namibia
o Andligt stöd för Opuwo
församling genom
kontinuerlig kontakt och
förbön

o

Missionsarbetet

Uppgift
Målsättning
Strategisk linjedragning
o Församlingen deltar i
kyrkans centrala uppgift att
göra gott genom att
kanalisera hjälp och
upprätthålla kontakt med
avtalsmissionärerna.
Frivilliga erbjuds
intressanta
arbetsuppgifter, de
anställda stöder,
koordinerar och utrustar
o Öka intresset för
missionsarbetet och utöka
antalet missionsvänner
o Kulturernas mångfald syns

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2020

o Missionskvällar ordnas i
Bagarstugan och andra
delar av Vanda en gång i
månaden på våren och
hösten
o Basarbord hyrs av Helsinge
Lantmannagille på Skördeoch museidagen
o Programmet De Vackraste
Julsångerna för
medelinsamling till
missionen
o Undervisning om
missionsarbetet i alla
skriftskolor
Verksamhets- och ekonomiplan 2020
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i all
församlingsverksamhet.
Församlingen är en kanal
för att göra gott

o Besök ordnas till FMS
svenska
missionsseminarium
o Hjälp kanaliseras och
kontakt upprätthålls med
avtalsmissionärerna och
projekten
o Påverkar och deltar i FMS
beslutsprocess och
linjedragningar
genom att 2 delegater
skickas till FMS årsmöte
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