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Omvärlds-och församlingsbeskrivning 

 

Norsjö församling är en del av Svenska kyrkan, Luleå stift och den världsvida kristna kyrkan. 

Genom att fira gudstjänst, bedriva ett diakonalt arbete, undervisa om den kristna tron och leva 

tillsammans i ett missionerande församlingsliv, vill vi vara ett tecken på Guds närvaro och visa 

människor en väg in i ett liv i Kristi efterföljd. Vi erbjuder en gemenskap som har sitt centrum 

och sin grund i den kristna tron och som är en miljö där människor kan finna sin tro och låta den 

växa och fördjupas.  

Norsjö församling har en hög andel kyrkotillhöriga 3098 personer, vilket motsvarar 78 %. 

Huvuddelen av dessa tillhör en åldrande befolkning. Dopfrekvensen är 67%. Under de senaste 

två åren har vi haft 8 konfirmander per år, vilket ger en frekvens på ungefär 25% respektive. En 

stor grupp som utan att vara direkt aktiva i församlingens verksamheter visar genom sitt 

medlemskap ändå intresse och tillit till församlingens verksamheter.  Övriga kristna samfund är 

representerade genom Pingstkyrkan och Equmenia. 

Byar som idag har förhållandevis många barn /barnfamiljer är bland annat Bastuträsk, 

Norsjövallen, Raggsjö och Risliden.  

Det finns arbetstillfällen inom så väl offentlig som privat sektor. Större arbetsplatser med 

anknytning till träindustrin är konjunkturkänsliga. 

Det finns ett rikt föreningsliv, både i centralorten och i många byar.  

Den stora flyktingvågen 2015 gav nya invånare från olika världsdelar. Olika studieförbund har 

varit och är betydelsefulla för språkhjälp och integration. 

Beredskapen att möta människor med svåra trauman är viktigt för den sociala integrationen.  

Psykisk ohälsa och missbruksproblematik finns i de flesta församlingarna idag. Norsjö församling 

är inget undantag, vilket skapar ett behov av till exempel självhjälpsgrupper.  

Församlingens verksamhet är i huvudsak koncentrerad till Norsjö och Bastuträsk centralorter. 

Kyrkans närvaro saknas och efterfrågas i vissa byar.  

 

Slutsatser  

Under den kommande perioden vill vi särskilt ha fokus på följande: 

Kyrkans närvaro saknas och efterfrågas i vissa byar, därför vill vi arbeta för att skapa en djupare 

relation till byarna.  

Norsjö har samma typ av missbruksproblem som de flesta liknande fösamlingar, det finns psykisk 

ohälsa och missbruksproblematik i Norsjö församling. Vi vill skapa en kyrka där alla känner sig 

välkomna.  

Vi vill möta behov som finns i en stor grupp medlemmar i hög ålder. 

Vi vill erbjuda barn och ungdomar en trygg plats. 

 



3 
 

3 
 

Slutser från Bka: 

1. Då många barn bor utanför centrala Norsjö måste verksamheterna anpassas så att så 

många som möjligt kan delta.   

2. Verksamheterna ska vara kostnadsfria.  

3. Vi önskar att barnen ska känna sig som en del av ett större sammanhang där alla åldrar 

möts. ”Öppet hus” i Norsjö är en verksamhet som svarar väl mot denna målsättning och 

prioriteras. 

4. Vi noterar att många barn bär på en oro, inte minst efter utbrottet av corona i världen. 

Därför ska våra medarbetare erbjudas möjlighet att delta i utbildningar som kan göra oss 

bättre på att svara på barnens behov av trygghet. 

5. Gymnasieungdomars pendling till andra studieorter begränsar vår möjlighet att verka i 

den åldersgruppen. Vi tipsar våra ungdomar om kontakter till kyrkor på studieorterna.  

6. Barnkören verkar tillsammans med vuxenkör ibland, vilket stärker deras känsla av 

delaktighet i församlingens liv.  

7. Vi ska arbeta för att nå ut till fler med vår konfirmandundervisning.  

8. Vi ska erbjuda hälsosamt tilltugg till barn och ungdomar vid deras samlingar.  

9. I samtliga strategiska beslut ska kyrkorådet låta barnkonsekvenskvensanalysen styra 

besluten. 

10. Kontaktytor med barn från andra kulturer och språkgrupper skapas i gudstjänst och 

vardagsverksamheter efter dagsaktuella förutsättningar. Vi inbjuder dem till övrig 

verksamhet och hjälper dem att känna sig sedda och välkomna.  

 

Pastoralt program 

Gudstjänst och kyrkliga handlingar 

Gudstjänsten är det centrum där församlingen möter Gud i ordet och sakramenten. Den är hela 

församlingens gåva och uppgift och ska tolka och gestalta de tre grundläggande relationerna i 

livet; relationen till Gud, till varandra och till oss själva. I församlingens gudstjänster behövs 

därför en ständig reflektion över hur gudstjänsten på bästa sätt kan hjälpa människor att leva i 

dessa grundläggande relationer.  Vi vill satsa på:  

 Söndagens gudstjänster i våra kyrkor.  

o Huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i församlingen. 

o Norsjö kyrka alla söndagar (minst två av fyra som mässa). 

o Bastuträsk kyrka en gång per månad. 

o Petiknäs kyrka vid särskild tillfällen (sommar och advent). 

 Gudstjänsten berikas av det förberedelsearbete som många deltar i. Detta görs genom 

samtal i öppen grupp inför kommande helg. Vissa teman förankras också i samtal med 

barn och unga i samlingar inför kommande gudstjänst. 

 Gudstjänsten ska erbjuda en miljö där människor i alla åldrar och i olika livssituationer 

trivs så bra att de vill komma tillbaks.   

 Sträva efter att bredda gudstjänstens arbetslag, både anställda och frivilliga. 

o Frivilliga är engagerade i gudstjänsten. Sång, körer, kyrkkaffe, textläsning etc. 

 Pastoraler berättar hur församlingen arbetar med dop och begravning. 

 I ekumeniskt samarbete anordna gudstjänster i både centralorter och byar. 
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Undervisning  

Uppdraget att undervisa hör samman med dopet – allt lärande kan förstås som dopundervisning.  

Dopet är tänkt som en livslång process med möjlighet att växa i den kristna tron. På motsvarande 

sätt kan man tänka sig undervisning som ett lärande för både individ och kyrka. Församlingens 

uppgift är att undervisa om kristen tro och att erbjuda människor i alla åldrar redskap att tyda sitt 

liv på dopets grund. Lärandet gäller vår relation till oss själva, andra människor, Gud och 

skapelsen.  

Vi vill satsa på: 

 Lärande i alla åldrar med olika mål, anpassade efter mottagaren. 

 Konfirmation som följer Svenska kyrkans riktlinjer och blir en upplevelse för 

ungdomarna. 

 Grupper som gör det möjligt att delta oavsett ålder och bostadsort (centralorter lika väl 

som små byar). 

 

Diakoni 

Diakonins uppgift är att möta de behov som finns hos människor. Diakoni är också att 

motarbeta företeelser i samhället som gör att människor hamnar i utsatthet. Hur utsattheten ser 

ut beror på hur det omgivande samhället ser ut, alltså är det nödvändigt att diakonin är flexibel till 

sin natur. För att skillnaden mellan diakonalt och annat socialt arbete ska bli tydligt är det viktigt 

att definiera och reflektera över vilka uppgifter och områden som mer än andra är församlingens 

speciella kunskap, ärende och möjlighet. Samtal om detta förs i såväl Kyrkoråd som i 

personalgruppen. 

Vi vill satsa på: 

 Gruppverksamhet och annan öppen verksamhet för alla åldrar på flera platser i 

församlingen. 

 Andakter på äldreboendena. 

 Motarbeta företeelser som gör att människor hamnar i utsatthet.  

 Beredskap att möta människor i kris och sorg genom diakonal uppföljning i 

kyrkorummet/ församlingshemmet och vid behov även på andra platser.  

 Samverkan inom församlingens arbetslag för att göra varandra uppmärksamma på behov. 

Dikoni och omsorg är allas ansvar.   

 Medverkan i stödgrupper genom Posom och att utveckla den egna beredskapen.  

 

 

Mission 
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Kyrkan är ett centralt verktyg i Guds mission, Guds sändning i världen. Det gäller allt och alla, 

hela mänskligheten och hela skapelsen. Missionsuppdraget är både lokalt och globalt. 

Missionsuppdraget är gemensamt med andra kristna kyrkor och samfund och frågan som måste 

ställas är hur vi tillsammans kan gestalta sändningen i världen. Det är i dialog som vi lär av 

varandra, stärks i den kristna identiteten och utmanas att bidra till den värld vi önskar. Svenska 

kyrkans internationella arbete (Act) och Svenska kyrkan i utlandet är nationella organ som är en 

angelägenhet för internationell diakoni och mission.  

Vi vill satsa på:  

 En internationell grupp som ombud för ACT (Svenska kyrkans internationella arbete) 

och Svenska kyrkan i utlandet. 

 Rikta kollekterna där stora behov finns så att alla människor känner att de gör en konkret 

insats.  

 Närvaro i medier där människor utbyter tankar och erfarenheter.  

Att ha en ambition att nå ut i församlingen, att till exempel genom musik och samtalsgrupper nå 

de som längtar efter kontakt med kyrkan. 

 

 

Församlingen som flerspråkig kyrka 

Vi ser olika kulturer och språk som en tillgång i vår församling, vi vill ge plats för alla. Vi 

illustrerar evangeliet och en god gemenskap tillsammans. Därför vill vi: 

 Skapa utrymme för människor att använda sitt eget språk, (t.ex läsa texter, böner på 
gudstjänst, ha grupper och träffar). 

 Synliggöra flerspråkigheten på olika sätt.(ex. information på hemsidan, biblar, 
psalmböcker på olika språk i kyrkan/församlingshem, nämna och bekräfta människor 
som talar andra språk) 

 Fråga efter frivilliga som har språk- eller kulturkompetens i de för området aktuella 
språk. 

 Ha ett förhållningssätt som signalerar att församlingen är flerspråkig eftersom 
församlingsmedlemmar talar olika språk. Och vara glad och stolt över det för 
flerspråkighet är församlingens gemensamma kompetens och rikedom.  

Förutsättningarna för arbete bland asylsökande förändras ständigt och vi uppdaterar ständigt vårt 

arbete för denna målgrupp. 

 

Domkapitlets reglering av församlingens verksamhet 

Domkapitlet reglerar vissa delar av vår verksamhet. Vi uppfyller denna reglering på följande sätt: 

 Nattvard firas i huvudgudstjänsten minst två söndagar per månad. 
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 Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete följs. Vi genomför delar av 

konfirmandarbetet i samarbete med Malå-Sorsele pastorat. Vi har för närvarande ingen 

lokal handlingsplan för konfirmandarbetet och kommer att utforma en sådan under 2020. 

 Antalet prästtjänster är kyrkoherde och minst en komminister. Båda tjänsterna är 

bemannade.  

 Kyrkomusiker. Behörighetsnivå-kyrkomusiker på C-nivå. Tjänsten är tillsatt.  

 Vårt arbete bland barn och unga 0-18 år är väl fungerande. Genom barntimmar, after school,  

barnkören etc når vi många (men ser utmaningar i kontakterna med gymnasieåldern. Vi har i 

skrivande stund ingen handlingsplan för detta arbete, men kommer att skriva en sådan 

senast 2021.  

 

 

Utvärdering 

FIN ska årligen följas upp vid verksamhetsuppföljning, personaldagar, kyrkorådssammanträden 

och församlingsdagar. En utvärdering görs i förberedelser för verksamhetsplanering och 

budgetarbete varje vår. Senast 2024 görs en ny FIN. Fråga om förändring av instruktionen kan 

när som helst väckas av domkapitlet, församlingens kyrkoråd eller av kyrkoherden.  

 

 

Underskrifter:  

 

Norsjö den 27/5 2020 

 

Kyrkoherde    Ordförande kyrkofullmäktige 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Stig Sundström   Martin Landin 


