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Equmeniakyrkan Ingarp vill vara en Kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig och världen. Vi vill vara en del av världsvid rörelse för social och ekologisk
hållbarhet. Vi vill genom lokalt och globalt engagemang verka för att vår jord ska vara en god
plats för alla leva på.
Vi uppfattar att vårt uppdrag som Kyrka framför allt är av andlig och social karaktär. Utifrån
denna vår grundvärdering ska vi bidra till ekologisk och klimatmässig hållbarhet genom att
påverka och att utbilda. Vi vill på alla sätt förvalta väl hela den jord som Herren anförtrott
mänskligheten.
Equmeniakyrkan Ingarp vill:
1. Vara en positiv kraft i vårt lokala område. Vi vill aktivt verka för att Ingarpsbygden ska
vara en god plats för alla att leva på. Detta gör vi genom: att erbjuda
förtroendebyggande mötesplatser, skapa utrymme för livsnära och existentiella
samtal, ställa oss positiva till initiativ som utvecklar och främjar bygden, ha
meningsfull verksamhet för alla åldrar utan kostnad för deltagarna.
Jer 29:7 Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till
Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.
2. Utveckla arbetet med Prylladan. Vi ser många goda effekter av det arbete som
bedrivs där; det skapar goda mötesplatser i bygden, det erbjuder meningsfull
sysselsättning för många människor, det bidrar till återbruk och ekologisk hållbarhet,
det ger intäkter till församlingens sociala arbete. 1 mos 2:15 Herren Gud tog
människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.
3. Vara en välkomnande och trygg gemenskap för alla. Vi behöver bearbeta frågor som
rör detta och fundera kring hur vi kan ta steg för att ytterligare arbeta för att bryta
utanförskap. Gal 3:28 Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller
kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
4. Verka för en sund och aktiv livsstil. Som en Kyrka för hela livet vill vi utveckla
verksamheten så att vi ännu mer synliggör vikten av att må bra i kroppen och röra på
sig. Vi vill verka för sunda kroppsideal och rörelseglädje i alla åldrar. Vi är måna om
att respektera olika människors val av kosthållning och att erbjuda alternativ så att
alla kan dela gemenskapen runt måltider och fika på lika villkor. Ps 139:14 Jag tackar
dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom,
5. Fortsätta utbilda kring ansvarsfull konsumtion och uppmuntra till att handla
ekologiskt hållbart genom lokala producenter och organisationer som Fairtrade, som
garanterar goda arbetsförhållanden. Matt 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall
göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

6. Så långt det är möjligt i kyrkans regelbundna verksamhet och på läger: handla lokalt,
handla efter säsong och inte slänga mat som går att äta. Ps 136:25-26 Han ger bröd
åt allt levande, evigt varar hans nåd. Tacka himlens Gud, evigt varar hans nåd.
7. Barnen är inte bara vår framtid utan också en del av vår nutid. Vi arbetar därför aktivt
för att främja medvetenhet om sociala orättvisor och uppmuntra till handlingskraft
hos yngre.
Ord 22:6 Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.

