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Församlingspresentation 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Älvsby församling är en mindre församling där vi upplever att vi står inför flera brytpunkter. 
Vi ser en generationsväxling, kanske främst i församlingsarbetet. Många som varit med 
länge tar nu ett steg tillbaka. Nya krafter tar vid. Hur gör vi för att inte tappa fotfästet? 
Genom att medvetandegöra den här frågan kan vi hjälpas åt att bevara vår lokala historia 
samtidigt som vi blickar framåt.  

Vi ser utflytt och inflytt av människor. Vi ser att Älvsbyn fått nya invånare i och med 
flyktingmottagning. Vi möter nya behov och utmaningar. Vi möter människor, barn och 
vuxna i olika livssituationer. Det här påverkar församlingens sätt att arbeta och det ställer 
krav på vår flexibilitet och lyhördhet.  

Allt detta medför att vi måste veta vad vi som församling vill. En tydlighet är viktig. Vi vill 
vara en ”Här och nu kyrka, med Kristus i centrum”. En församling som vårdar traditionen 
men lever och verkar i nuet bland människorna som bor och vistas här. Ett exempel på det 
är att vi än mer vill nyttja den mark mellan kyrkan och kyrkstugorna, som kallas kyrkmalmen. 
En plats där Älvsbyns historia tydligt syns, men också en plats där människor som bor här 
kan mötas. Här odlar vi, här möts vi till gudstjänster utomhus, här samlas barn och 
ungdomar på somrarna. Vad kan vi göra av platsen under vinterhalvåret?  Något vi ännu inte 
tänkt klart omkring. 
Det här är en bygd med en sedan långt tillbaka utbredd fromhet. Fromhetstraditionen kan 
nog bäst beskrivas som lågkyrklig.  Här finns och verkar just nu följande samfund; Svenska 
kyrkan, EFS, med tre föreningar inom kommunens gränser. Korskyrkan i centrala Älvsbyn. En 
Pingstförsamling finns i Vidsel, samt Ebeneser i Vistträsk. I kommunen finns även den 
laestadianska väckelsen representerad. De flesta församlingarna finns representerade i det 
som kallas Älvsbyns ekumeniska råd.  
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Presentation av omvärlden 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Älvsby församling har samma gränser som Älvsbyns kommun. Invånarantalet är drygt 8000. 
Antalet kyrkotillhöriga är 5815 ( 8 oktober 2020). 
Älvsbyns kommun omfattar både tätort och byar. Kommunen är en glesbygdsförsamling 
med de utmaningar som då följer i form av att många unga väljer att flytta till andra orter 
för studier och arbete. Utflyttningen är större än inflyttningen. Älvsbyn har även några få 
stora arbetsgivare. Det innebär en känslighet om något skulle hända, om ett företag går i 
konkurs, flyttar sin tillverkning  drabbas stor del av befolkningen lokalt. I skrivande stund 
befinner vi oss i just den verkligehten då Polarbageriet nyligen brann ned och 200 personer 
tappade sina jobb. Det är en händelse som under flera år framöver kommer att få följder. 
Arbetslöshet, ökad utflyttning, psykisk ohälsa. Branden påverkade vårt arbete från första 
stund. Vi är övertygade om att följderna kommer att fortsätta påverka vårt arbete flera år 
framöver.   
Kommunen har en hög medelålder. Här bor många äldre, det har under lång tid påverkat 
församlingens arbete. Älvsbyns kommun har under många år tagit emot asylsökande samt 
de som fått uppehållstillstånd. Även det har styrt inriktningen på mycket av det arbete vi 
gjort och gör.  Likt många andra församlingar ser Älvsby församling ett ökat antal utträden. 
Vi tappar medlemmar som flyttar, vi har högre dödlighet än födelsetal, samt de som aktivt 
väljer att träda ut ur kyrkan.  
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Slutsatser Barnkonsekvensanalys 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

När vi ser hur barn och unga har det i Älvsby kommun upplever vi att vi som kyrka har något 
viktigt att erbjuda barn och unga i Älvsbyn. Vi vill vara en fristad där man får vara den man 
är, accepterad och välkommen. Vi vill erbjuda plats där man kan resonera, tänka och kanske 
tänka om. Vi vill vara en plats där unga kan våga prova ta nya steg, i nya riktningar och växa i 
tro och som människa.  

- Det finns barn i kommunen som lever i ekonomisk utsatthet. Därför ska de 
verksamheter vi bjuder in till vara kostnadsfria. Om en avgift måste tas ut tillexempel 
i samband med läger ska det finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd från 
församlingen.  

- Vi ser att barnen vill delta mer aktivt vid gudstjänster. Deras frimodighet ska tas 
tillvara.  

- Utifrån de svar vi fick från Skolkurator samt de svar vi fick från konfirmanderna när 
vi gjorde enkätundersökningen märker vi att det finns en ökad psykisk ohälsa bland 
unga. Det här ska påverka vårt arbete. Vi ska vara lyhörda, vi ska finnas tillgängliga 
för samtal och det stöd som en ung människa kan behöva.  

Vår analys har bland annat visat att 6.6 % av barnen i Älvsby församling lever i familjer med 
ekonomisk utsatthet. Det är en lägre siffra än riksgenomsnittet, men ändå nästan sju av 
hundra barn lever i någon form av ekonomisk utsatthet. Det finns många asylsökande 
familjer som ofta lider av psykisk ohälsa på grund av sina upplevelser och sin livssituation. 
Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar generellt i Sverige och där är Älvsbyn inget 
undantag. Det här är viktiga frågor vi måste vara medvetna om, de här faktorerna ska 
påverka planeringen av vår verksamhet. 
  
Vi ska fortsätta vara lyhörda och finnas som ett stöd, medmänskligt, praktiskt och socialt.  
Även inom diakonin ska alltid en medvetenhet om detta finnas.  Vi har redan nu ett brett 
arbete för barn och unga i vår församling. Vi ska fortsätta prioritera det samt fortsätta 
utveckla samverkan med andra aktörer lokalt. Vi ser att Älvsby församling kan erbjuda ett 
viktigt alternativ eller komplement till andra aktiviteter som finns för barn och unga här i 
bygden. Där vi bjuder in barn och unga präglas dessa grupper av trygghet, värme och 
gemenskap. Dessa är kostnadsfria samlingar där alla blir sedda, där samtal om livet och tron 
har en naturlig plats. En plats där samtalen formas efter hur gruppen med dess deltagare, 
mognad och ålder.  Alla beslut som tas i församlingen ska prövas mot 
Barnkonsekvensanalysen.                                                                        
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Gudstjänst 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Vi vill att Gudstjänsten ska vara centrum för församlingens liv. All verksamhet som bedrivs 
pekar därför mot gudstjänsten.  I gudstjänsten möts människor för gemenskap med Gud 
och varandra.  
Mötet med människor ser vi som viktigt. Varje besökare ska bli sedd och välkomnad. Under 
gudstjänsten möts Gud och människa.  För att möjliggöra det mellanmänskliga mötet efter 
gudstjänsten har vi valt att servera kyrkfikat i kyrkan. Det har gett positiva resultat 
eftersom fler stannar och fler kontakter knyts.  
Församlingens gudstjänstliv ska präglas av öppenhet, delaktighet, tillgänglighet, tradition 
och förnyelse. Frivilliga önskar vi fler av. I församlingen har vi körer för vuxna samt barnkör. 
Med jämna mellanrum inbjuder musikerna till ett kortare körprojekt med olika teman, detta 
bland annat för att locka nya korister. Körsångarna är den största ideella gruppen vi har. 
Genom sin närvaro i gudstjänsterna och sin sång sprider de evangeliet. Vi har under åren 
försökt forma gudstjänstgrupper. Det har vi ännu inte lyckats med. Arbetet med att försöka 
få med frivilliga för att utforma och medverka vid gudstjänster kommer att fortsätta. 
Barnens roll och plats i gudstjänsten är viktig. Ett sätt att synliggöra det är genom att 
placera ett bord för barnen längst fram i kyrkan. Det blir en konkret påminnelse att barnens 
del och placering i gudstjänsten ska vara central. Den gudstjänstfirande församlingen är 
flerspråkig. Vi har Biblar, psalmböcker, agendor på flera språk. Gudstjänster firas varje 
söndag i i Älvsby kyrka och var annan söndag i Vidsels kyrka. Gudstjänsten är 
församlingsbornas, för att nå så många som möjligt vill vi fortsätta fira gudstjänster i byar, i 
naturen, utomhus när så är möjligt, liksom på de äldreboenden som finns i församlingen.  
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Kyrkliga handlingar 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
De kyrkliga handlingarna ger oss en unik möjlighet att möta många människor. Därför vill vi 
fortsätta utöva de kyrkliga handlingarna med omsorg och respekt. Varje dop, vigsel eller 
begravning föregås av ett hembesök av den präst som ska leda gudstjänsten. Dop och 
vigslar sker i någon av våra två kyrkor, Vidsel respektive Älvsbyn. Vi kan även döpa och viga 
utomhus samt i hemmen. I församlingen finns även ett privatägt kapell, beläget vid 
Storforsens hotell. Det kapellet bokas ofta under sommarhalvåret för dop och vigslar.  I den 
mån vi har möjlighet bemannar personal från församlingen kapellet under sommartid. 
Begravningar sker i någon av våra kyrkor, eller sommartid ute på kyrkogård. Om särskilda 
skäl föreligger kan vi erbjuda begravning i något av kapellen som finns runt om i byarna. 
Detta sker efter samråd med tjänstgörande personal, kyrkoherde samt berörd 
begravningsbyrå. Sedan många år har församlingen en inriktning att den musik som framförs 
vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är levande, alltså inte inspelad musik. Vid särskilda 
omständigheter kan undantag göras, om detta beslutar kyrkoherde i samråd med berörd 
personal. Ett exempel på ett sådant tillfälle kan vara då människor med annan kulturell eller 
språklig bakgrund önskar musik som betonar deras identitet på ett särskilt sätt. 
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Undervisning  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Den kristna undervisningen utgör en viktig del av Jesu missionsbefallning. I denna befaller 
Jesus sina lärjungar att de ska göra alla folk till lärjungar, döpa och undervisa dem.  
 
Undervisning är en viktig del av vår verksamhet, därför är det viktigt att vi möter 
människorna med ett språk och ett tilltal som gör att alla oavsett ålder, ursprung och kyrklig 
erfarenhet kan ta emot det vi har att erbjuda. Undervisningens mål är att så ett frö för den 
kristna tron och ge möjlighet för människor att växa både personligt och andligt. Vi vill även 
finnas för de som sedan länge funnit sin tro. Vi vill se undervisning som en slags vågrörelse. 
Fram och tillbaka. Undervisningen är inte enkelriktad. Kanske att ledaren har förberett ett 
material att arbeta med. Men det är tillsammans undervisningen sker. Tillsammans i gruppen 
sker samtalet,frågor väcks, tankar tänks och uttalas. Det gör att undervisningen är en 
ömsesidig process, vi lär oss av varandra. Vågrörelse, fram och tillbaka.  Vi vill bjuda in till 
olika former av undervisning där vi möter människor i deras liv, med deras frågor och tankar 
som utgångspunkt. Redan nu erbjuder vi undervisning på olika sätt. Vi har bland annat 
bibelstudium för de som läst bibeln ett tag, studiegrupp för ovana bibelläsare, Alpha-
grupper, samt samtalsgrupper. Detta vill vi fortsätta att genomföra.  
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Diakoni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Diakoni är kyrkans uppdrag att praktiskt och konkret leva Guds kärlek och visa vad Jesu ord 
om att älska sin nästa betyder. Diakonin ska genomsyra församlingens liv och vara hela 
församlingens angelägenhet. Alla möten som sker ska vara präglade av en medveten 
diakonal hållning där varje människa möts utifrån sina behov och förutsättningar. Diakonin 
ska vara en röst för medmänsklighet och människovärde. Detta i samhällsdebatten och 
lokalt.  Därför ser vi vikten av att fortsätta samarbetet med lokala aktörer, så som kommun, 
föreningar, folkhögskola, behandlingshem m.fl. Genom samarbete kan vi nå fler människor 
och hjälpa fler på bästa sätt. Inom diakonin finns flera ideella. De finns i besöksgruppen eller 
vid någon av våra mötesplatser. Den tid och det engagemang de ger är otroligt värdefullt.  
 
För något år tillbaka påbörjades ett försök att odla i liten skala. Odlingen kom till utifrån 
tankar om mötesplatser, integration, skapelseansvar, undervisning. Som vi ser det innefattar 
odlingen hela den grundläggande uppgiften. Sedan våren 2020 erbjuder vi odlingslotter till 
intresserade. Det här har utvecklats positivt. Vi såg att det vi hoppades på infriades. Under 
de närmsta åren kommer vi att utveckla och utvidga det här arbetet. Även här har vi sökt 
och fått ett gott samarbete med lokala aktörer.  
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Mission 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Befallningen som Jesus gav ”Gå ut i hela världen” ligger som grund för missionsarbetet i 
Älvsby församling. De orden visar att ingen skillnad ska göras på människor. Språk, kultur, 
religion, ålder, är oviktigt. Vårt uppdrag är att genom det arbete vi utför gå ut till hela 
världen. Det kan också vara ett omöjligt, ett alltför stort uppdrag.  I Älvsby församling tar vi 
oss an uppdraget genom;  
Att utifrån aktuella förhållanden i samhället hitta rätta former för arbetet. För att kunna 
utföra vårt uppdrag måste vi vara flexibla och leva i takt med det som sker i vår kommun. 
-att tänka att mission kan vara global, men också lokal. Den globala missionen stöder, 
informerar och utbildar vi om på olika sätt i våra  olika verksamheter. Vid kampanjer och i 
det dagliga arbetet.  
- att lokalt forsätta uppmuntra, tacka ja samt söka samarbete med övriga samfund i 
bygden. Bland dessa har den lokala EFS föreningen en särställning när det rör samarbete. 
- att uppmuntra frivilliga till att delta, ta plats. De frivilliga ska vi fortsätta rusta så att de 
kan känna sig trygga i sitt uppdrag.  
-att fortsätta fira gudstjänster utomhus, i byar, i hem, allmänna lokaler. Vi tror att genom 
att göra oss mer synliga, finnas ute bland människorna i bygden kan vi öka intresset för den 
kristna tron.  
- att fortsätta och förbättra tillgången på Biblar, gudstjänstmaterial på andra språk. Samt 
fortsätta upmuntra nya svenskar att bli kyrkvärdar. Vår tanke är att om vi i gudstjänsten hör 
andra språk än svenska blir vi påminda om att vi alla hör till en världsvid kyrka. Vi är en kyrka 
bland många och vi hör samman.  
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Församlingen som flerspråkig kyrka 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Älvsby församling är flerspråkig då här bor människor som talar andra språk. Älvsby 
församling ligger i Sápmi och det finns samebyar inom församlingens område. Detta innebär 
att det finns samer i församlingen. Utöver samiska talas det också bland annat meänkieli, 
finska, tigrinja, arabiska, persiska, franska, dari och engelska i församlingen. 
Vi ser flerspråkigheten som en rikedom. Vi vill bli bättre på att ta tillvara på de möjligheter 
olika språk kan innebära, bland annat genom att ta tillvara de ideella som är flerspråkiga. 
Församlingen uppmärksammar den samiska nationaldagen genom att fira den i samband 
med en gudstjänst. Församlingen deltar också i Luleå stifts utvecklingsarbete av samiska 
kyrkoliv genom att delta i referensgruppen för detta arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet som regleras av domkapitlet eller kyrkoordningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Så här gör vi i Älvsby församling;  

- Huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Gudstjänst med nattvard 
firas tre av fyra söndagar.  

- Handlingsplan för konfirmandarbetet har vi i skrivande stund ingen. Det är ett arbete 
vi inom kort kommer att påbörja. 

- Handlingsplan för arbete med barn och unga 0-18 finns i nuläget inte Älvsby 
församling. Även den kommer att utarbetas inom kort. 

- I Älvsby församling finns tre prästtjänster. Vi har minskat ned en prästtjänst. Vi är 
alltså en kyrkoherde samt två komministrar. Alla tjänster är tillsatta. 

- Vi har två kyrkomusiker varav en har Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B- 
nivå. Den andra tjänsteinnehavaren saknar den formella kyrkomusikerutbildningen.  
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Utvärdering 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Församlingsinstruktionen vill vi såklart se som ett levande dokument. Vi vill använda oss av 
den och låta den genomsyra det arbete vi planerar att utföra.  
För att den ska hållas levande ska kyrkorådet årligen ta fram den och resonera kring den. 
Personalgruppen ska i samband med verksamhetsplanering gemensamt titta på 
församlingsinstruktionen. 
I samband med den årliga läsningen av FIN, i kyrkorådet samt i personalgruppen kommer en 
slags kontinuerlig utvärdering att ske. Kommentarer och förslag på förändringar samlas in 
och tas med till den tidpunkt det blir dags att revidera FIN.  
För att alla intresserade ska kunna få tillgång till FIN ska den finnas tillgänglig på vår hemsida. 
 
 
 
 
 
 


