
VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 
för 

EFS i SYDSVERIGE 
 
EFS i Sydsverige, nedan kallat distriktet, är en samarbetsorganisation för EFS 
missionsföreningar och andra föreningar med anknytning till EFS i Skåne och 
Blekinge. 
 
EFS i Sydsverige vill verka för Kristi rikes tillväxt genom att göra Jesus känd, 
trodd, älskad och efterföljd samt hjälpa människor att leva nära Honom 
 
Distriktsorganisationen likväl som dess medlemsföreningar är anslutna till EFS 
riksorganisation. 
Distriktsorganisationens huvuduppgifter är att: 
• genomföra sådan verksamhet som medlemsföreningarna ej klarar i egen regi. 
• vara ett stöd för distriktets medlemsföreningar och Salt Sydsverige såväl 
administrativt som verksamhetsmässigt och teologiskt. 
• vara en länk mellan medlemsföreningarna och EFS riksorganisation. 
• genomföra verksamhet med hjälp av föreningar, medlemmar, nätverk och 
anställda. 
Denna verksamhetsplan är treårig, och avses rullas varje år. Många verksamheter 
kräver en längre framförhållning än ett år, t.ex. konfirmandläger. Hantering av 
personal kräver också en långsiktig planering. 

 
SERVICE OCH INFORMATION 
Målsättning 
• vara ett stöd för verksamheten på såväl distrikts- som föreningsnivå. 
• förvalta distriktets resurser, personella, ekonomiska och materiella. 
Distriktet skall årligen genomföra utbildningsdagar. Utbildningarna är anpassade till 
aktuella områden och utifrån framförda synpunkter från deltagarna. 
Distriktet skall kontinuerligt arbeta med att utveckla informationskanalerna till 
distriktets medlemmar. Livsluft och hemsidan utvecklas mot en enhetlig 
informationsstruktur anpassad till digital informationsteknik som är fritt tillgänglig för 
alla medlemmar. 
Servicen skall vara kopplad till verksamhetens och medlemsföreningarnas behov och 
ständigt revideras. 
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VUXENVERKSAMHET 
Målsättning 
Vuxenverksamheten syftar i huvudsak till att ge inspiration till medlemsföreningarnas 
medlemmar. 
Distriktet skall se helheten, se behov, starta upp nysatsningar, genomföra 



initialinsatser och ge stöd till missionsföreningar genom: 
• att fortsätta att arbeta med nysatsningar inom distriktet. 
• att fortsätta att ge missionsföreningar en nystart. 
• förbättrad dialog med distriktets medlemmar med 
o mer riktad information direkt till medlemmar. 
o mer allmän information via Livsluft och hemsida. 
o fler föreningsbesök. 
Distriktet fortsätter att samarbeta med och aktivt stödja Salt Sydsverige. Vi kommer 
att ha fortsatta täta kontakter och samtal för att på bästa sätt utforma vårt fortsatta 
arbete med barn och ungdom. Detta styrs av ett gemensamt samarbetsavtal mellan 
distriktet och Salt Sydsverige 

 
KONFIRMANDVERKSAMHET 
Målsättning 
Konfirmandverksamheten syftar till att nå ungdomar med evangelium, så att de under 
lägertiden eller senare i livet kan ta ställning till en personlig tro. 
Distriktsorganisationens konfirmandläger skall genomföras enligt Svenska kyrkans 
ordning och vara godkända av biskopen. 

Genomförande 
Distriktsorganisationen genomför två till tre konfirmandläger med cirka 30 
konfirmander vardera på företrädesvis gårdarna i Åsljunga och Åhus beroende på 
tillgänglighet 


