
 
 

Tolv punkter för En Levande Kyrka 

 i Västerås kyrkliga samfällighet 
 

• De ursprungliga församlingarna, är viktiga verksamhetsområden, ger identitet och samhörighet. 
Kyrkogrupper/gudstjänstgrupper är viktiga för att utveckla den lokala och nära 
församlingsverksamheten. 

 
• Kör-, sång- och musikverksamhet betyder mycket och öppnar för det gudomliga. Det är viktigt att 

varje församling har tillgång till en egen kantor och präst. 

 
• Dopet är vägen in i kyrkans liv och gemenskap. Fortsätt med och utveckla det fina barn- och 

ungdomsarbetet. Stärk och tipsa föräldrar hur kristen tro och andaktsliv kan föras vidare i 
hemmen. Starta söndagsskolor i anslutning till gudstjänsterna.  

 
• Det är bra med många olika former av konfirmationsupplägg, som att kombinera med idrott eller 

dataspel. 

 
• Stöd på vägen fram till äktenskap, en trygg och livslång familjebildning med äktenskapskurs/ 

samtal i kyrkans regi samt familjerådgivning. 

 
• Våga satsa framåt och tänk nytt: Kyrkligt daghem och äldreboende. Kyrklig fritids-/ungdomsgård 

på fler platser. 

 
• Kyrkan och skolan: fortsätt med skolavslutning i kyrkan, en uppskattad högtid för alla och en god 

tradition att värna. 

 
• Sjukhuskyrkan – ett andligt och själsligt stöd när livet är skört. 

 
• Diakonin och Stadsmissionen – kyrkans sociala arbete är en utsträckt hand som hjälper de 

osedda, inte sällan i det tysta. Frivilliginsatser och besöksgrupper hos gamla, sjuka och ensamma 
ger stöd och ökad bredd till verksamheten. 

 
• Fortsätt med verksamhet som öppnar för asylsökande, flyktingar och invandrare att möta den 

kristna tron. Gemenskap och undervisning kring introduktionskurser i den kristna tron i form av 
Alpha-grupper med andra kyrkor i god ekumenisk anda som en kristenhet. 

 
• Fira nationaldagen i våra kyrkor i samverkan med andra kyrkor, körerna, hembygdsrörelsen, 

föreningar och kommunen för att markera hur mycket vi värdesätter fred och frihet, demokrati och 
självständighet samt Sveriges kristna arv som en framtidsresurs. 

 
• I tider av krympande ekonomiska förutsättningar är det en framtidsfråga för kyrkan att utveckla 

och stärka frivilliginsatserna ytterligare. 
 

 

För mer information: Micael Larsson 070 - 512 08 08,  
Stefan Sturesson 073 - 436 94 50, Ann-Marie Nyström 070 - 532 34 86 

 
www.enlevandekyrka.se 

www.facebook.com/levandekyrkavasteras/ 


