
Mål Delmål Aktivitet för att nå Ansvarig
Hur vet vi att vi når 
målen?

Fokusområden kopplade 
till EFS vision

Regionala utskottet blir ett 
fortsatt aktivt utskott

Ledamöterna hittar sina 
uppgifter och roller efter 
gåvor och längtan

Vid utskottets möten 
arbeta med utskottets roll RU

När ledamöterna i RU kan 
formulera vad deras 
individuella roll är. Växa i lärjungaskap

NÄRA blir en 
samlingspunkt till 
inspiration för hela 
regionen.

Utse en referensgrupp som 
planerar NÄRA

NÄRA förbereds 2021 för 
genomföras våren 2022

RU, som utser 
referensgrupp NÄRA genomförs. Växa i lärjungaskap

Fortsätta utvecklingen med 
nätverk för specifika 
verksamheter, ex Alpha, 
Samarbetskyrkan, 
flyktingarbete

Identifiera intresseområden 
att utveckla nätverk kring. Anordna samlingar.

Olika ledamöter i RU i 
samarbete med 
Regionskansliet, beroende 
på nätverk.

Genom att flera nätverk 
har startats upp. Växa i lärjungaskap

På varje barnläger ska vi 
ha en ledarskola

Hitta ansvarig för 
ledarskola till varje läger.

Inspirera deltagare att gå 
kursen. Saltkoordinatorer

När våra läger i regel har 
en ledarkurs med 
deltagare. Växa i lärjungaskap

Evangelisationsteam på 
sommaren längs kusten

Bygga team EFS och Sv 
kyrkan på Orust

Hitta huvudledare för 
vidareutveckling

Regional Missionsledare, 
m.h.a. Saltkoordinatorer

Det blir ett team sommaren 
2021 Leva mission

Utveckla arbetet med 
missionsområden i 
regionen

Hitta ansvariga för de olika 
missionsområdena

Kalla till samlingar i varje 
missionsområde RU

Konkreta samlingar har 
ordnats i 
Missionsområdena

Forma kristna 
gemenskaper

Ungdomsläger på hösten 
för ungdomsgrupp och 
konfirmationslägeruppföljni
ng.

Planeringsteam startas, 
med lokala ungdomsledare 
inblandade i planeringen.

Kontakta och stötta lokala 
grupper att komma. Saltkoordinator Ungdom

Att Höstlägret genomförs 
och lokala ungdomar är 
med.

Växa i lärjungaskap, 
Forma kristna 
gemenskaper

Regional bön

Kontinuerligt samla in 
böneämnen i Regionen för 
att ha med i bönebrev

Anordna bönesamlingar, 
producera Bönepodden 
och inspirera till bön i 
Regionen Kansliet

Olika plattformar för bön 
har skapats

Växa i lärjungaskap, 
Forma kristna 
gemenskaper

Att våra barn- och 
ungdomsläger blir en plats 
där unga får möta Jesus

Arrangera läger där Jesus 
presenteras och möjlighet 
till olika sorters bön ges.

Utveckla både gamla och 
nyare läger. Nyare läger: 
Höstläger och Påskläger Saltkoordinatorer

När vi i planering och 
utvärderingar kan se att 
möten med Jesus varit i 
fokus.

Leva mission, Växa i 
lärjungaskap, Forma 
kristna gemenskaper


