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EFS vision 
EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännel-
sens grund verka för Kristi rikes tillväxt. 

Övergripande inriktning
EFS syfte att främja Kristi rikes tillväxt görs genom att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera 
till andligt samtal och bibelbruk, skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt, betona hela 
gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag samt erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta. EFS 
arv, förståelse av evangelisk-luthersk tro och syn på uppdraget formuleras i EFS riktlinjer.

EFS centrala nivå har i uppdrag att
1. Tydliggöra EFS vision, syfte och huvudmål.
2. Profilera och kommunicera EFS som en evangeliserande och diakonal rörelse.
3. Samla, förvalta och utveckla EFS gemensamma resurser med missionsuppdraget i fokus.
4. Utbilda präster och ideellt engagerade för EFS och Svenska kyrkan.

Under perioden 2013–2015 vill EFS arbeta med följande övergripande inriktningar:
• främja fördjupning av den enskildes tro och efterföljelse.
• betona uppgiften att nå nya grupper, nya generationer och nya folkgrupper med evangeliet i ord och handling.
• starta och stödja nya EFS-grupper och -föreningar och ge nya medlemmar utrymme att utveckla EFS.
• stödja och utveckla EFS befintliga arbete och lokala missionskallelse.
• samla och genomföra EFS gemensamma internationella missionsarbete.
• arbeta nära Salt och ge plats för unga att forma framtidens EFS.
• stärka relationerna till Svenska kyrkan och arbeta för en fördjupad förståelde för EFS kallelse och värderingar.
• fortsätta arbetet med konsolidering av EFS ekonomi.
• i samråd med distrikten genomföra en organisationsutrening för EFS centrala och regionala nivå

Till sin hjälp har EFS ett kansli som arbetar med missionsarbete i Sverige och internationellt, kommunikation
och insamling samt administration och ledning. Johannelunds teologiska högskola arbetar som
en självständig enhet under EFS. Utifrån ovanstående uppdrag och inriktning vill EFS under 2015 arbeta
enligt nedanstående mål:

EFS Sverigearbete
Övergripande mål för 2013–2015:
1. Ett missionsinriktat nyplanteringsarbete i nära samarbete med distrikt och i samråd med 
Svenska kyrkan lokalt.
Mål för nyplanteringsarbetet år 2015
• Att i alla delar av arbetet rusta för ett liv i Jesu efterföljd, där olika gåvor tillvaratas i evangelisation och diakoni.
• Minst femton missionsföreningar deltar i Tillväxt- och nyplanteringsakademin.
• Minst fem nya gudstjänstfirande gemenskaper startas i någon av formerna EFS-grupp, EFS-förening, samar-

betskyrka eller hemgruppsnätverk. Planteringarna startas av utbildade ledarteam och ansluts till EFS.



2. Ett förnyat missionsfokus i EFS missionsföreningar i nära samarbete med distrikten.
Mål för Växthuset år 2015
• Att i alla delar av arbetet rusta för ett liv i Jesu efterföljd, där olika gåvor tillvaratas i evangelisation och diakoni.
• Minst femton missionsföreningar deltar i Tillväxt- och nyplanteringsakademin.
• Att samtliga EFS-föreningar, och där tillfälle ges även Svenskkyrkliga eller frikyrkliga församlingar, erbjuds 

Växtkraftsdagar respektive Tillväxt- och nyplanteringsakademin.
• Minst 60 missionsföreningar deltar i Växtkraftarbetet. 

EFS internationella arbete
Övergripande mål för 2013–2015:
1. Nå vidare med evangeliet till nya platser och folkgrupper
Mål för år 2015 
• Att vid utgången av 2015 ha 16 missionärer i tjänst, varav sex finansieras med externa medel.
• Medverka till kontinuerlig missionsverksamhet bland somalier i Sverige och internationellt.
• Delta i församlingsplanteringsarbete i Tanzania, Etiopien och Indien.
• Medverka i bibelöversättningsarbete. 
• Förbereda insatser i nya länder.
• Bibehålla en hög engagemangsnivå inom utbildning och diakoni.

2. Inspirera för internationell mission genom förstärkta relationer och strategisk kommunikation
Mål för år 2015
• Utveckla missionärsblogg och regelbunden nätkontakt med missionärer och projektpartners.
• Arbeta aktivt för att stärka samarbetet mellan EFS och Salt, så att unga människor uppmuntras för mission.
• Arbeta vidare med att låta vänförsamlingsarbetet bli en integrerad del av EFS strategi för relationerna med 

systerkyrkorna. 
• Stärka missionsombudens roll.
• Medverka vid missionssamlingar i missionsföreningar och EFS distrikt, samt vid stiftsmissionsdagar.

Kommunikations- och insamlingsarbete
Övergripande mål för 2013–2015:
1. Förstärka engagemang och medlemsvård genom konkreta kommunikationsinsatser
Mål för år 2015
• Hemsidan och Budbäraren fortsätter att vara de huvudsakliga kommunikationskanalerna.
• Kommunikationsplattformen är i bruk på kansliet och känd på alla distriktskanslier.
• 60 procent av EFS-medlemmarna känner till EFS vision. 

2. Utveckla insamlingsarbetet så att EFS även har möjlighet till nya missionsinitiativ
Mål för år 2015
• Fördjupa bibelreflektionen kring givande och förvaltarskap.
• Tre nya insamlingsinitiativ lanseras.
• Autogirogivarna ökar med 10 procent under året.
• EFS får 400 nya givare (som ger minst två gånger) genom interna/externa initiativ.

Johannelunds teologiska högskola 
EFS är huvudman för Johannelunds teologiska högskola. Styrningen av Johannelunds verksamhet sker genom att 
EFS styrelse utser en högskolestyrelse och tillsätter rektor, samt genom dokumenten ”Allmänna riktlinjer för Jo-
hannelunds teologiska högskola” och ”Stadgar för Johannelunds högskolestyrelse” (båda senast antagna av EFS 
styrelse 2008-01-25–27, § 28/08). En styrning sker även genom att EFS i ett dokument anger vilka olika typer av 
kunskaper och kompetenser utbildningen av EFS präster ska lyfta fram.

Högskolestyrelsens uppdrag är att i enlighet med dessa riktlinjer och stadgar styra arbetet vid Johannelund.
Målskrivning för 2015–2019 tas fram av högskolestyrelsen och fyller funktionen av verksamhetsplan för Johanne-
lund. Under 2015 kommer utredningen om lämplig organisationsform för ägandet av Johannelund att slutföras.


