Älgabäcksryds missionsförsamlings alkoholpolicy
Svenska alliansmissionens alkoholpolicy, fastställd av SAM-styrelsen år 2005, ligger till
grund för vår församlings policydokument.
”En grundläggande hållning i bibelns etik handlar om socialt ansvar. Bibeln uppmanar oss till
ansvar och omsorg om varandra, särskilt om de svaga. Bibeln varnar oss med stort allvar för
att bli barn och ungdomar till förförelse. Alkoholen är vårt största folkhälsoproblem.
Debutåldern för alkoholbruk blir allt lägre och missbruket orsakar oöverskådliga lidande och
mänskliga strategier. Alla missbrukare rekryteras från brukarna. Utifrån denna grundsyn till
SAM verka för nykterhet. Nykterhet är ingen frälsningsfråga, men en viktig social fråga.
Bibeln uppmanar oss att inte dricka oss berusade, men talar också om vinet som en Guds gåva.
På Jesu tid var bruket av alkohol en naturlig del av livet. SAM kräver inte nykterhetslöfte för
medlemskap. Samfundet respekterar att kristna utifrån sin ärliga övertygelse och tolkning av
bibelordet har olika syn på bruket av alkohol. Varje kristen bör dock ha ett genomtänkt
förhållningssätt till alkoholen. Utifrån denna grundsyn vill SAM medverka till att
alkoholfrågorna kontinuerligt aktualiseras i församlingarna på ett seriöst sätt.”
Älgabäcksryds missionsförsamling skall aktivt verka för att:
• Motivera sina medlemmar och andra att välja en ansvarsfull alkohol- och drogfri
livsstil.
• Alla sammanhang där församlingen är ansvarig skall vara alkoholfria.
• Begränsa bruket av alkohol i hela samhället och att det skapas alkoholfria zoner.
• Alkoholdebuten sker så sent som möjligt för ungdomar.
• Ge stöd och hjälp till de som hamnat i alkohol- och drogmissbruk.
Genom att frågor som rör synen på alkohol, alkoholpolitik, alkoholskador osv tas upp i
gudstjänster, temasamlingar, studiecirklar och samtal, verkar vi för att alkoholfrågorna
kontinuerligt aktualiseras i församlingen.
Barn- och ungdomsgrupperna samt barnens och ungdomarnas föräldrar är det särskilt
angeläget att nå.
Fester och arrangemang i Älgabäcksryds missionsförsamlings regi och lokal skall vara
alkoholfria. Det gäller också om lokalen hyrs ut i annan regi eller slutna sällskap. Med
alkoholfri avses drycker med en alkoholhalt av max 2,25 volymprocent.
I de nattvardsgudstjänster som Älgabäcksryds missionsförsamling inbjuder till används endast
alkoholfritt nattvardsvin.
Ovanstående alkoholpolicy är antagen av församlingens årsmöte 2008-02-11

