Alkoholpolicy
för Stockaryds Frikyrkoförsamling
All vår tro grundar sig i Bibeln. Bibeln varnar för berusning och dryckenskap och bibeln uppmanar
oss också till ansvar och omsorg om varandra. Detta har lett till en tradition av nykterhet. Nykterhet
är ingen frälsningsfråga men en viktig social fråga. Synen på alkohol bygger på den kristna
kärleken till människan.
Frikyrkorna har varit det svenska samhällets största alkoholfria zon. Församlingens mål är
att varje medlem ska göra ett medvetet val att leva helnyktert. Församlingen bör vara
en alkoholfri miljö.
Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Efesierbrevet 5:18
Som församling vill vi aktivt verka för att:
- motivera medlemmar och andra att välja en ansvarsfull alkohol- och drogfri livsstil.
- alla sammanhang där församlingen har ansvar skall vara alkoholfria.
- våra lokaler skall vara alkoholfria zoner även vid uthyrning.
- ge stöd och hjälp till de som hamnat i alkohol- och drogmissbruk.
Församlingen och våra lokaler
Församlingens uppdrag gäller både medlemmarna och samhället. För att växa måste
församlingens gemenskap vara alkoholfri. Speciellt med hänsyn till barnen,
ungdomarna, de f.d. missbrukarna och den berusningskultur vårt land är influerad av.
Samhället lider brist på alkoholfria zoner. Därför vill vi som församling att våra lokaler ska vara
sådana alkoholfria zoner. I kyrko- och församlingslokaler som tillhör församlingen ska ingen alkohol
förekomma vare sig vid uthyrning eller eget bruk. Med alkoholfri dryck avses drycker med en
alkoholhalt av max 0,5 volymprocent.
Nattvardsvin
I nattvarden används alltid alkoholfritt vin. Församlingen vill visa hänsyn till f.d. missbrukare vid val
av nattvardsdryck. Detta vill vi också verka för vid ekumenisk nattvard.
Anställda och företrädare för församlingen
Anställda och företrädare för församlingen skall tillämpa helnykterhet i alla sammanhang där man
uppträder som företrädare för eller representerar församlingen.
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