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Inledning 

Älvsby församling har en syftesformulering som inledning till nuvarande 
församlingsinstruktion. 

Den lyder så här; 

Vi vill vara en ”här och nu kyrka med Kristus i centrum” En församling som vårdar traditionen som 

lever och verkar i nuet bland människor som bor och vistas här. 

Vi, personal och förtroendevalda arbetar och planerar utifrån denna formulering. Det gör vi på så vis 

att det vi gör, det arbete som bedrivs genomsyras av dessa rader. Vi vill att människor ska komma till 

tro. Den viljan ska synliggöras i allt vi gör. Den ska synas i gudstjänsterna, i undervisningen, inom 

diakonin och i den mission vi bedriver. 

År från år brukar mycket vara sig likt. Det kan vara några smärre förändringar. Från och med 
våren 2020 är mycket annorlunda. I och med Pandemin har även vi fått planera om, ställa 
om, ställa in.  Vi är ännu inte igenom pandemin, följderna av den kommer att påverka oss 
även under 2022. 

Trots det har personalen äskat och planerat utifrån det vi kallar ”normalläge” Sedan får det 
visa sig vad vi kan genomföra. 
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Verksamhetsområde 1010 – Verksamhetsgemensamt 

Under det här verksamhetsområdet ligger kostnader som är gemensamma för samtliga 
verksamhetsområden. Som exempel kan nämnas avgifter till Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation. (SKAO) Kostnader för referensbibliotek. Vi har i våra lokaler ett litet 
bibliotek. Tanken med det är att där ska finnas referenslitteratur för anställda och frivilliga 
att låna. 

I äskandet för biblioteket ingår även en summa per präst och diakon/diakoniassistent för 
bokinköp till fördjupning eller fortbildning. Inom det här området ryms även 
företagshälsovård och personalbefrämjande åtgärder. Älvsby församling har ett avtal med 
Jobbhälsan i Norr om företagshälsovård. Ungefär vartannat år görs någon forma av 
undersökning/ hälsoprofilbedömning. För 2022 äskas inga medel för hälsoundersökning. Alla 
anställda har möjlighet till 1 timmes friskvård per vecka. Sedan fem år tillbaka planeras 
arbetstid månadsvis av de anställda. I den planeringen bör friskvårdstimmen planeras in. 

Varje år ges ett bidrag ges bidrag till anställda som mot uppvisande av kvitto betalat för 
årskort på gym, simhall eller liknande. Även ett bidrag till ryggmassage ges. Personal erbjuds 
ryggmassage var 14e dag under terminerna. Behandlingen ska äga rum inom Älvsbyn 
kommun och under den period då man är i tjänst, alltså inte under semestrar 
tjänstledigheter osv 

Under det här verksamhetsområdet ryms även det som kallas personalbefrämjande 
åtgärder till exempel julbord, resor som är utbildande och tjänar ett socialt syfte. 

Utbildning/fortbildning av personal 

Det är viktigt med fortbildning för alla anställda. I en personalgrupp ser det annorlunda ut. 
Någon är väldigt benägen att delta i utbildning, någon annan är det inte. För att uppnå någon 
form av rättvisa och för att kunna styra personal till angelägna kurser/ utbildningar är det 
därför räknat på 5-7 dagar per år och anställd. Huvuddelen av den utbildning vi tar del av 
sker inom församlingen, kontraktet eller stiftet. I och med Pandemin lades många 
utbildningar om till att bli digitala. Vi har kunnat fortbilda oss sittande vid våra datorer eller 
använt vår konferensutrustning. Vi vet ännu inte hur kommande år ser ut. Kommer vi även 
då att resa mindre? Kommer vi att kunna delta i kurser digitalt? Ännu vet vi inte och därför 
äskas för fortbildning samma summa som föregående år. 

Bidrag till organisationer och föreningar 

För 2022 äskas medel till följande ändamål 

SKUT, Sjukhuskyrkan Pite Älvdals sjukhus, ACT – Svenska kyrkans internationella arbete 
samt Älvsby folkhögskola.  

Arbetskläder 

För präster och diakon äskas varje år en summa för inköp av präst/ diakonskjorta. För 
kyrkomusiker äskas även en summa för bidrag till inköp av orgelskor. 
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Verksamhetsområde 1100 – Gudstjänster och kyrkliga handlingar 

I Älvsby församling ser vi gudstjänsten som navet i församlingens verksamhet. Det är in mot 
gudstjänsten all verksamhet bör peka. Det känns lite speciellt att skriva så nu när vi lever 
mitt i en pandemi. I över ett års tid har vi inte kunnat mötas vid gudstjänster. Vi har försökt 
hitta andra vägar, bland annat genom streaming. Möjligheten att följa/delta i en gudstjänst 
är något vi ser har lockat många. Vi kommer att i där alla kan känna viss utsträckning 
fortsätta streama gudstjänster även när pandemin är över och vi åter kan mötas. 

Vi vill erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv där alla kan känna att de har en plats. Där alla 
besökare kan känna sig välkomna och sedda. Det försöker vi tillgodose genom att 
tillhandahålla Biblar på olika språk. Vi vill fortsätta att jobba för att barnens plats och roll i 
gudstjänsten ska lyftas fram. Vi har ett bord med pyssel för barn placerat längst fram i 
kyrkan. Vi inleder varje gudstjänst med att rikta oss till barnen och be för alla barn. Under 
några år erbjöd vi söndagsskola. Året innan pandemin – 2019 såg vi en nedgång i 
deltagarantal. Från hösten 2020 erbjuder vi ”äventyrssöndag” En gudstjänst per månad som 
är lite mer familjeinriktad till sitt innehåll. Efteråt samlas man utomhus, grillar en enkel lunch. 
Efter det väntar äventyr som passar stora och små. Vi hann bara mötas till äventyrssöndag 
några gånger innan pandemin satte stopp för fortsatta samlingar. Vi planerar för att kunna 
fortsätta med äventyrssöndag även 2022. 

Vi serverar numer kyrkkaffe i kyrkan, i direkt anslutning till gudstjänsten. Anledning till det är 
att vi genom kyrkkaffet önskar nå fler. Vi ser att när vi serverar ett enkelt kaffe i kyrkan 
stannar fler kvar för en pratstund. Vi tror att det för många kan vara en viktig stund. Under 
pandemin har vi pausat även kyrkkaffet. Planen är att så fort det är möjligt utifrån 
restriktioner kunna ta upp servering av kyrkkaffe igen. Ovanstående gäller för Älvsby kyrka. 
I Vidsels kyrka har vi inte märkt av något ”tapp” mellan gudstjänsten och kyrkfikat. De flesta 
stannar kvar efteråt. 

När det gäller Gudstjänster arbetar personalen utifrån antagna instruktioner och riktlinjer.    
(T.ex. församlingsinstruktionen, barnkonsekvensanalysen, dop och begravningspastoral) 

Gudstjänst firas i Älvsby kyrka varje kyrklig helgdag. För Vidsels del firas där gudstjänst 
varannan söndag. Gudstjänster firas även vid de kyrkliga storhelgerna. Även på vardagar 
firas det gudstjänster så som mässor och enklare gudstjänster, detta främst i Älvsbyn. 

Dop och Vigslar 

Vi erbjuder tider för dop och Vigsel varje helg året om. I Älvsby församling finns ett kapell vi 
inte äger, Storforsens kapell. På grund av att vi är färre präster har vi svårt att bemanna 
kapellet i samma utsträckning som tidigare. Eftersom kapellet är privatägt har vi som 
församling ingen skyldighet att bemanna det. Vi har de senaste åren dragit ned på antalet 
tillfällen vi bemannar kapellet. För sommaren 2022 planerar vi att vara där några lördagar 
under sommarmånaderna. 

Begravningar 

Vi erbjuder fyra tider varje vecka. Vid ökat behov kan en 5:e tid öppnas. Detta sker i dialog 
med Kyrkoherde, begravningsbyrå, vaktmästeri samt övrig berörd personal. 
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För att kunna fira gudstjänst behövs en hel del material. Det rör sig om ljus, blommor, 
gudstjänstagendor, psalmböcker, liturgiska plagg, dopgåvor etc. 

Vi håller på att förnya de liturgiska plaggen, röcklin och alba. Som är de plagg präster och 
diakoner använder vid gudstjänst. De vi har nu är gamla, tunga, slitna och svårskötta. Varje 
plagg kostar mellan 3- 5000 kr därför har vi delat upp inköpen och byter ut ett till två plagg 
per år. 

Kyrkvärdar är viktiga för gudstjänstlivet. De finns där, ser och möter gudstjänstdeltagarna 
på ett sätt som övrig personal inte alltid har möjlighet att göra. Som tidigare nämnt blev 
mycket annorlunda under 2020 i och med Pandemin. Vi upphörde att fira gudstjänst med 
besökare. I skrivande stund tror vi att vi kan börja öppna upp och snart kunna fira gudstjänst 
med besökare. Vi kommer att ha ett fortsatt behov av kyrkvärdar. Förhoppningsvis kan 
våren 2022 vi göra en dagsresa där vi förenar nytta med nöje, planering, samtal och 
trevligheter. 
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Verksamhetsområde 1500 - Barn och familj 

  

Verksamhetsbeskrivning 

Älvsby församling ska erbjuda ett bra och långsiktigt barn- och ungdomsarbete där även 
föräldrarna har en plats. Vi ska vara en ”Här-och-nu kyrka, med Kristus i centrum”. En varm 
kristen gemenskap ska prägla våra verksamheter och alla som kommer ska bemötas med 
respekt, lyhördhet och öppenhet. Alla, oavsett ålder, ursprung och kyrklig erfarenhet ska 
känna att de har något att bidra med. 

Verksamhetens mål 2022: 

 - Vi vill utveckla vårt familjearbete. 

- Vi vill att barnen ska få vara mer aktiva i gudstjänsterna. 

- Vi vill fortsätta bygga upp vår scoutverksamhet. 

- Vi vill genomföra en påskvandring för årskurs 5. 

- Vi vill erbjuda en verksamhet för årskurs 6 och 7 ett par gånger per termin. 

- Vi vill återuppta den verksamhet som, innan pandemin, fungerade bra. 

  

Plan för att nå målet – planerade aktiviteter 

Familjen är viktig och i dagens samhälle där de till stora delar är separerade under veckan, är 
det viktigt att vi har verksamhet dit hela familjen kan komma. Vi vill fortsätta med vår öppna 
förskoleverksamhet och våra Äventyrssöndagar och hitta vägar så fler får ta del av vår 
verksamhet. Dopfesten och Fredagsmys i Gula kyrkan är också två verksamheter som riktar 
sig till hela familjer och vi hoppas att vi kan komma igång med även dessa när pandemin lagt 
sig. 

Vi möter många barn i våra verksamheter och i intervjuer med dem uttrycker flera att de vill 
vara mer delaktiga i gudstjänsterna på olika sätt. Det är väldigt glädjande och det ska vi 
absolut ta vara på, både i Vidsel och i Älvsbyn. 

Den scoutinspirerade verksamhet vi börjat med; SkaUt, Hajkfredag och Äventyrssöndag har 
blivit uppskattad och något vi ska och vill fortsätta med. Vi vill även utveckla den och kanske 
utöka, både i tid och antal grupper. Flera ur personalen ska gå en digital scoututbildning för 
att öka kompetensen inom området. Det kommer att vara ett stort scoutläger 2023 i 
Norrbotten för barn, unga och familjer och vi hoppas att vi har ett gäng patruller som är 
redo då! 

Samarbetet med skolan är i dagsläget inte så lätt. Julspelet kommer de gärna på så det ska 
vi fortsätta med liksom besök med julkrubban på förskolorna. Vi har i flera år haft 
ambitionen att bjuda in till en Påskvandring i Församlingsgården men olika saker har gjort att 
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det inte genomförts än. 2022 är året då det förhoppningsvis ska ske, manus är klart och vi 
jobbar på rekvisitan. 

Under tidigare år har vi haft något som kallats Fetaste festen två gånger per termin för de 
som går i 6:an och 7:an. Under pandemin har den legat nere men vi hoppas kunna komma 
igång med det igen eller något motsvarande. Vi har inte möjlighet att ha något för den 
åldersgruppen varje vecka och detta är ett sätt att inte helt tappa kontakten med dem. 

Pandemin har påverkat oss alla och också vår verksamhet där nästan allt, under i alla fall 
någon period, varit pausat. När vi kan starta upp igen finns möjlighet att tänka om, tänka 
nytt och även ta tillbaka sådant som fungerat bra. Vår öppna förskoleverksamhet är ett 
exempel på något som funnits länge men fortfarande känns meningsfull och är uppskattad. 
Något vi precis hann starta upp var en barnkör och den vill vi fortsätta med. Församlingen 
har fått frågan om att genomföra stiftets barnkörläger under 2022. Det känns hedrande 
och det vill vi gärna genomföra. 

  
Omfattning av verksamheten – kvantitet 

(Verksamhet som är planerad inför 2022 i skrivandets stund.) 

Vuxen & Barn: Öppen förskoleverksamhet, 2ggr/vecka, Älvsbyn. 

Öppen kyrka: Öppen gemenskap, 1 ggr/vecka, Vidsel. 

Miniorer: Barnverksamhet 6 – 9 år, 1 ggr/vecka, Vidsel. 

Juniorer: Barnverksamhet 10 – 12 år, 1 ggr/vecka, Vidsel. 

SkaUt: Scoutverksamhet 9 – 12 år, 1ggr/vecka, Älvsbyn. 

Hajkfredag: Scoutverksamhet 10 – 13 år, 1ggr/månad, Vidsel. 

Barnkör: Körverksamhet 6 – 9 år, 1 ggr/vecka, Älvsbyn + barnkörläger. 

Dopfest/barnfest: Middag med enkel gudstjänst, dopfamiljer bjuds in för 
att                                          hämta barnets Frälsarkrans. 1 ggr/termin. 

Fetaste festen: Festkväll 12 – 14 år, 2 ggr/termin. 

Skol- och  förskolesamverkan: Julspel och Påskvandring. Besök med julkrubban på förskolor. 

Äventyrssöndag: Familjeanpassad gudstjänst för alla åldrar, lunch och aktivitet utomhus 
efteråt. 1 ggr/månad. 

Påse till nyfödda: En påse med bland annat hemstickade sockar delas ut till alla nyfödda med 
kyrkotillhöriga föräldrar. Sker under hela året. 
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Fredagsmys i Gula kyrkan: I samarbete med EFS i Vistträsk bjuder vi inte till tacomiddag med 
pyssel och andakt. 1 ggr/månad, Vistträsk. (Oklart i dagsläget men vi hoppas kunna 
genomföra detta igen.) 

 
Vad krävs för att verksamheten ska fungera? ( Tänk in personal, material, lokaler ) 

Vad gäller material och lokaler finns i stort sett det vi behöver och det som behöver köpas in 
ryms i de anslag vi äskat. 

Det är antalet anställda och hur deras tid fördelas som styr vilken verksamhet vi kan 
genomföra och vi hoppas och tror att det ovan nämnda ska rymmas inom detta. Det finns 
volontärer inom vissa verksamheter men det behövs fler. Hur man ska göra för att få dessa 
är något som vi behöver fundera över i arbetslaget tillsammans med våra förtroendevalda. 

Fortbildning av olika slag behövs för att verksamheten ska utvecklas och vi vill ta del av de 
kurser och pedagogiska dagar som stiftet erbjuder. 

  

Uppföljning 

Verksamheten följs upp kontinuerligt, i de små grupperna löpande och någon gång per år 
med alla som jobbar i verksamheten. Verksamhetsansvarig är ansvarig och sammanfattar 
det i verksamhetsuppföljningen. 
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Verksamhetsområde 1600 - Ungdom  

Kommentarer till budgetäskandet: 

Inför 2022 är äskande något högre än tidigare år. Detta beror på att verksamheten utökats, 
ny verksamhets startats och att den räknats upp. Det är bland annat scoutverksamheten 
som behöver en del material som vi inte har sedan tidigare och barnkörlägret. 

  

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamheten riktar sig till ungdomar efter konfirmation, vilket de flesta som går KU har 
bakom sig. Målet är samvaro och djupare kunskaper om Jesu liv, död och uppståndelse-  de 
kristna livet. 

Vi erbjuder också ledarskola med andra församlingar i kontraktet, vilket öppnar för 
ytterligare kontakter med andra ungdomar, ungdomar som går gymnasiet på andra orter i 
”fyrkanten”. Målet är en grundad tro som de bär på oavsett vart de bestämmer sig för att 
bo senare i livet. 

 

Verksamhetens mål 2022 

Målet är att möta alla ungdomar där de står och även erbjuda konfirmation under 
gymnasieålder om de i år 8 valde att stå över. Annars erbjuds till exempel Alpha, även det en 
bra grund. Vi har också som mål att ”plocka upp” de ungdomar som pga pandemin inte 
kunnat gå på ungdomsgrupper då det har varit stängt. Önskan är också ett eget 
engagemang i kyrkans olika grupper, grupper för barn, kyrkvärd och i slutändan hoppas vi 
att inspirera till någon av kyrkans profilutbildningar, församlingspedagog, kyrkomusiker, 
diakon och präst. Vi vill se oss om en bra grogrund. Det ska vara roligt och ”coolt”/attraktivt 
att komma till vår gemenskap i kyrkan. 

  

Plan för att nå målet – planerade aktiviteter 

På grund av pandemins två år så ligger vi ”back” med aktiviteter, så jag ser att vi har dubbla 
grupper ungdomar att locka in/tillbaka till kyrkan. De som konfirmerade sig förra året kunde 
inte erbjudas till exempel KU-kyrkans ungdom som ligger på veckobasis. 

Också har fler läger planerats in då vi hoppas på fler ungdomar och de ska erbjudas en 
bredd. Med bra marknadsföring lyckas vi också nu när vi har en ungdomspräst få ungdomar 
som väljer att gå bredvid de erfarna kyrkvärdarna och på så sätt också få in lite äldre 
ungdomar. Vi hade också en planerad resa till vår vänort i Norwich 2020, vilket vi har som 
plan att genomföra vart tredje år. Den har vi fått skjuta upp och nu åter igen skjutit upp till 
augusti 2022. 

Då vi nu är i pandemi så finns ambitionen på ett utökat engagemang på pilgrimsvandringar 
och friluftsliv även för ungdomar. Att på så sätt på ett säkrare sätt kunna träffas ute om 
detta skulle hålla i sig, samtidigt som det ligger i tiden med att värna om miljö, likaså 
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skapelsen i Bibeln.  Vi arbetar också med andra församlingar i kontraktet med ledarkursen. 
Den har vi i nuläget inte kunnat arbeta med, så även där blir lite av ”uppstart” igen. Med 
denna kurs håller vi oss också med egna ledare till främstkonfirmandgruppen, men också till 
andra grupper som barnkör etc. 

Skolkontakter i Älvsby kommun kan bara bli bättre. Dock kommer skolklasser till kyrkan i år 
3- julevangeliet samt kommande år 5-påsken. Här hoppas vi på samarbete framöver. 

Vi kommer att som före pandemin att jobba på med småläger del av höstlov och sportlov i 
närområdet. Många ungdomar har inte möjlighet att åka i väg på lov med sina föräldrar och 
det kommer att märkas mer nu då många vuxna har blivit varslade och mer arbetslöshet 
bland föräldrar. 

Bonuskkvällar- för de ledare vi har. Vi vill uppmärksamma och visa uppskattning på de ledare 
vi har i verksamheten, de ska få känna sig så värdefulla som vi tycker att de är. 

Sommarkyrka, möjliggör för församlingens ungdomar att jobba i ca 4 veckor. Uppgifterna 
följer GUDM. Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Arbetsuppgifterna är så breda 
att det tangeras av alla punkter. Till exempel, sångstunder på äldreboenden, barnaktiviteter, 
gudstjänst förberedelser och ungdomsaktiviteter är ett axplock av vad sommarkyrkan 
innehåller. 

  

Omfattning av verksamheten – kvantitet 

KU- varje vecka i samband med onsdags mässan 

Ledarkurs- Steg 1 och Steg 2. Tre dagar vardera. Denna erbjuds varje termin och 
ungdomarna väljer själv hur det passar att gå. Kanske passar det att gå båda kurserna 
samma termin eller så väljer de att gå en kurs/termin. 

Läger- Höst- och Sportlov, dessa läger tänker vi 4 dagar (två övernattningar) 

Kvällsaktiviteter- tillexempel Bowling i Älvsbyn, Paddel i Storforsen. Med andra ord 
aktiviteter i nära omgivning. Ofta som kick off och avslutning. 

Bonuskväll- uppstart och avslut varje termin 

  

Vad krävs för att verksamheten ska fungera? 

Lokal- där finns önskemål att vi ”flyttar ner” till källaren (som det var ”förr -i-tiden”) för att 
få samlade lokaler till ungdomsverksamheten samt att vi kommer att vara ute på vår fina 
baksida där vi jobbat fram en eldstad och en ”kultur” att vara mycket ute.  Pingisrum, 
ungdomsrum och baksida på ett och samma plan. 

Personal- god tillgång då många vill jobba med ungdomsarbetet. Vi kommer att bemanna 
KU med präst ¾ gånger. Många existentiella frågor kommer samt att tanken finns att 
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ungdomar kan ”gå vidare” till vuxengruppens ”Ovangelie-träffar” då den prästen kommer 
att närvara i gruppen ¼ träffar. 

Församlingen har nu också en utbildad Församlingspedagog som också gått Själavård för 
unga, vilket kan ses som en tillgång. 

Material och förbrukning- Fika på träffar samt mat på några träffar. Även inköp av böcker 
för fortbildning men också ”andaktsmaterial” till ungdomar som känns aktuellt. 

 

Uppföljning 

Verksamheten följs upp och rapporteras i vår verksamhetsbeskrivning utifrån vår 
gemensamma utvärdering  inom barn o familj och konfirmation. 
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Verksamhetsområde 1700 - Konfirmation 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Vi vill nå ut till alla ungdomar i åk 8 i Älvsbyns kommun med erbjudande om en gemenskap 
på kristen grund och växt och mognad i den kristna tron. Vi vill undervisa och vägleda dessa 
ungdomar om Gud på Bibelns grund. 

  

Verksamhetens mål 2022 

Vi vill möta ungdomarna på den plats i livet där de är, och hjälpa dem att förstå och tyda sina 
liv utifrån dopet – Jesu liv, död och uppståndelse. Vi har som mål att 50% av ungdomarna i 
årskurs 8 i församlingen ska välja att konfirmeras. Inför framtiden vill vi ha en ökande skara 
konfirmander, och en ökande andel som fortsätter växa i tro i ungdomsgrupper och 
gudstjänstliv. 

  

Plan för att nå målet – planerade aktiviteter  

Hur planeras verksamheten för att målet ska nås? Vilka aktiviteter, förberedelser (ex 
inbjudan, annons, material) krävs för att målet ska kunna nås? 

För att nå vårt mål, har vi bland annat en för-konfaläger som vänder sig till ungdomar i åk 7, 
vi ordnar ett läger där de får en liten inblick i hur det kan vara att vara konfirmand i Älvsby 
församling. Detta sker företrädesvis i Vidsels vilket medför en låg kostnad för församlingen. 

Detta läsår (21/22) sjösätter vi en ny modell för konfirmationsläsningen i Älvsbyn. 
Undervisningen pågår under hösten och vintern, med konfirmationsmässa i början av april. 
Undervisningsperioden inramas av två lägerhelger, en i skärgården och en i fjällen, för att ta 
vara på vad vi uppfattar som ett starkt intresse för friluftsliv bland unga. Skälet till att vi vill 
ha en lägerhelg alldeles i början är för att direkt svetsa samman gemenskapen i gruppen, 
vilket vi tror skapar en större motivation att fortsätta med veckoläsningen under hösten 
och vintern. Lägret på slutet syftar till att befästa denna gemenskap inför 
konfirmationstidens slut. 

Mellan de två lägren alternerar vi med träffar onsdagar och söndagar. Detta av två skäl: (1) 
för att ännu tydligare slussa in konfirmanderna i församlingens gudstjänstliv, och (2) för att 
möta svårigheten med att många ungdomar har idrottsträningar som man inte vill missa om 
lektionstillfällena alltid ligger t ex på en onsdag. Detta blir en modell som vi provar i år och 
sedan utvärderar. Även om äskandet sker på kalenderårsbasis beskrivs här det nya 
konfirmationskonceptet utifrån hur verksamheten utförs på läsårsbasis för att skapa en 
tydligare bild av hur årscykeln ser ut. 
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Omfattning av verksamheten – kvantitet 

Enligt uppgift har det i Älvsby församling de senaste åren varit cirka 30-40% av varje årskull 
som valt att konfirmera sig. På grundval av denna siffra samt vetskapen att årskullen födda 
2007 uppgår till strax under 80 personer så utgår detta äskande från antagandet att cirka 
30 ungdomar kan tänkas välja att konfirmera sig. På det operativa planet ligger träffarna 
med konfirmandundervisning generellt andra onsdagen i månaden och tredje söndagen i 
månaden (totalt 12 träffar exkl läger och konfirmationsmässa). Lägren är planerade till 
slutet av mars och slutet av september, troligen på Pite-Rönnskär. En enklare övernattning i 
Vidsel kan bli aktuell i december. 

  

Vad krävs för att verksamheten ska fungera?    

För att verksamheten ska fungera väl behövs kontinuerlig fortbildning av personal och 
eventuella volontärer. Det behövs också tid till gemensam reflektion, utvärdering och bön 
för att stötta varandra, justera verksamheten och utveckla arbetet. Ledarkursen för 
ungdomar som bedrivs gemensamt med några andra närliggande församlingar samt EFS 
Norrbotten är en viktig förutsättning för att kunna få in reflekterade och mogna unga ledare 
i församlingens konfirmandarbete. Konfirmandverksamheten kan anses ha tillgång till 
ändamålsenliga lokaler utifrån det gällande behovet. Material till konfirmandverksamheten 
består i dagsläget främst av den Bibel och psalmbok som utdelas till varje konfirmand, samt 
visst tryckt undervisningsmaterial. 

Eftersom konfirmandverksamheten står inför en betydande förändring är de reella 
kostnaderna i dagsläget svåra att förutse. Äskandet inför verksamhetsåret 2022 är därför 
tilltaget med viss marginal. De förväntade kostnaderna kan förmodas bli något lägre. 
Äskandet inför 2023 kommer vara bättre underbyggt och ligga närmare de faktiska 
kostnaderna.  

Konfirmandverksamheten sker i samverkan med Älvsby folkhögskola. 

  

Uppföljning 

Verksamheten följs upp och rapporteras i vår verksamhetsbeskrivning utifrån vår 
gemensamma utvärdering av verksamheterna inom undervisning - konfirmation. 
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Verksamhetsområde 1800 - Vuxenverksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

Undervisning med främst vuxna som målgrupp sker med hela den geografiska församlingen i 
åtanke, men främst koncentrerad till tätorten i grupper och samlingar på kvälls- och helgtid, 
så att även ”dagupptagna” ges möjlighet att delta. Den övergripande inriktningen bygger på 
kyrkoordningens ord, om att undervisning är en av kyrkans grundläggande uppgifter (kap 2 
1§ kyrkoordningen). 

  

Verksamhetens mål 2022 

Vuxenverksamheten syftar att på en var-annan-veckobasis samla 30 personer över 18 år 
regelbundet under möten till fördjupande av kunskaper och sammanhållning.  

Verksamheten syftar till att ”bryta ner trösklar” för människor, så att det förhoppningsvis 
blir lättare att komma in i kyrka och församling.  

  

Plan för att nå målet – planerade aktiviteter 

Bibelstudium där det ges möjlighet till en fördjupad dialog kring Bibeltexter utifrån gruppens 
önskemål/behov.   

Ovangelium är tänkt som en alternativ mötesplats till Bibelstudiumet. Ett öppet forum där 
temata sätts primärt från gruppens livs- och trosfunderingar. Gruppen träffas i samband 
med veckomässorna. 

Alpha är en introduktion till kristen tro genom delad måltid följd av ett kortare föredrag och 
gemensam dialog.  

Pilgrimsvandringar och pilgrimsresor. Under pandemiåren 2020 och 2021 har flertalet 
pilgrimsvandringar genomförts. Intentioner är att fortsätta denna verksamhet även under 
2022.  

  

Omfattning av verksamheten – kvantitet 

Bibelstudium träffas tisdagar udda veckor kl 18:30 – 20:30 med sommaruppehåll. 

Alpha planeras starta under våren 2022. Exakta tider är inte satta ännu. 

Pilgrimsvandringar och pilgrimsresor omfattningen av pilgrimsvandring kommer anpassas 
efter medverkarnas preferenser.  

 
Vad krävs för att verksamheten ska fungera? (Tänk in personal, material, lokaler) 
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Under perioden 2020 - 2021 kommer Stig Strömbergsson att överlämna det operativa 
ansvaret för vuxenverksamheten till Karl-Johan Emgård. En naturlig del av överlämningen 
blir att gamla vanor och mönster förändras. 

Ansvariga samt eventuella volontärer kommer kontinuerligt fortbilda sig genom 
referenslitteratur och utbildningar. Det kommer sannolikt behöva köpas in litteratur för 
denna fortbildning.  

Bibelstudium kommer behöva en lokal att vara i. Beroende på gruppens storlek kan antingen 
Johannesgården eller Marta & Maria-salen användas till detta ändamål. Vid dessa träffar 
kommer fika vara önskvärt. 

Alpha kursens utformning kräver ett antal volontärer och personal för att kunna 
genomföras. Detta då både föredrag, mat och gruppsamtal bygger på att olika personer 
engageras för att detta ska kunna genomföras. Önskvärt är om tiotalet volontärer går att 
finna då uppgifterna då går att sprida ut på flera.   

Vuxenverksamheten kommer personalmässigt att samarbeta med diakonalverksamheten 
samt ungdomsverksamheten. Något som finner sig naturligt i en liten församling som 
Älvsbyn. Personal från diakonalverksamhet och ungdomsverksamheten har 2020 haft en 
drivande roll i pilgrimsvandring och pilgrimsresor. Det kommer behövas tillgång till buss vid 
planerade pilgrimsresor samt fika i någon mån.  

  

Uppföljning 

Verksamheten kommer följas upp i verksamhetsbeskrivningen. Detta genom gemensam 
utvärdering med berörda parter, anställda, volontärer etc. En konsekvens av att det 
operativa ansvaret överförs blir även att en kontinuerlig utvärdering, samt prövning görs av 
tidigare mötens strukturer och upplägg.     
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Verksamhetsområde 1800-8006 – Musik 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Sång och musik vid gudstjänster och i annan verksamhet 
Verksamhetens mål 2022: 

En sjungande församling, ett gudstjänstliv buret av musik 

En psalmskatt bekant och ägd av församlingsmedlemmarna/gudstjänstfirarna 

Evangeliet förkunnat genom musik 
Plan för att nå målet – planerade aktiviteter: 

Musikermedverkan – levande musik vid församlingens samtliga gudstjänster 

Körverksamhet 

Sångstunder på äldreboenden 

Musikcaféer och musikgudstjänster 

Instrumental och sångundervisning för församlingsbor och vid behov även personal. Orgel 
prioriterat 

Musikermedverkan i annan församlingsverksamhet där så önskas av respektive 
verksamhetsansvarig 

  

Omfattning av verksamheten – kvantitet 

Medverkan av musiker i gudstjänster enligt kyrkoherdens plan 

Kör; verksamhet hela året med uppehåll under sommaren 

Vuxenkör i Älvsbyn Kyrkokör/Nya Toner. Övning en gång i veckan medverkan i gudstjänst ca 
en gång i mån, fr. a. kyrkokören 

Vuxenkör i Vidsel Kyrkokör/Nya röster, medverkan vid gudstjänster 

Gospelprojekt – övning tre veckor och medverkan i gudstjänst/musikgudstjänst. En gång i 
feb/mars och en gång under hösten. 

Barnkör – årskurs 1-3 övning en gång i vecka och medverkan i gudstjänst ca 3 
gånger/termin 

Ungdomskör finns inte för tillfället men vi ska ha beredskap att möta ungdomars intresse 
och vilja att utöva sång/musik i kyrkan 
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Inriktningen på körerna kan komma att justeras under hösten -21 med tanke på pandemin, 
hur den fortsätter och hur den har påverkat körsångarna. 

Under året hoppas vi kunna tillsammans med UKN arrangera läger för Norrbottens barnkörer 
i Älvsbyn 

Det vore kanske också en bra idé att ordna någon typ av körhelg/resa för vuxenkörerna. Vi 
har inte kunnat öva på länge, och kanske räcker det att bara få tillfälle att sjunga 
tillsammans igen, eller så är det en god ide att skapa en ny gruppkänsla genom en sådan 
aktivitet, om det är möjligt. 

Musiker medverkar i sångstunder på äldreboenden i samverkan med präst/diakon 

Musikgudstjänster i Älvsby kyrka ca en gång/mån + musik i sommarkväll från midsommar till 
mitten på augusti 

Musikcaféer i Vidsels kyrka en gång i mån under vintern + något tillfälle under sommaren 

I nuläget finn inga instrumentalelever, men vi ska verka för att ha minst två orgelelever, 
samt kunna erbjuda medarbetare röstvård/sånglektioner fr. a. liturgisk sång 

  

Vad krävs för att verksamheten ska fungera?  

Önskvärt med vikarieresurs för musiker, vid sjukdom naturligtvis, men även under semester 
då det är omöjligt att ”ta allt” under vintern, och önskvärt att kunna ta ut lediga helger och 
kanske någon vecka ha semester samtidigt under sommaren. 

Fungerande instrument. Orglarna behöver översyn. Vidsels orgel har ett klapprande ljud i 
pedalen som blir mer och mer störande. Även orgeln i Älvsbyn lider av missljud men inte lika 
besvärande. Samtliga akustiska pianon ska stämmas 2ggr/år. Gitarrer behöver förnyas, få 
nya strängar, trummor få nytt skinn, m.m. Älvsby kyrka behöver nya mikrofonställ. 

Noter till kör och gudstjänstmusik. Pärmar. Ett par tillfällen med förtäring i körerna 
(gemensamhetsskapande och uppmuntrande). Och kanske en körhelg på ett inte allt för 
avlägset resmål? Känns nästan omöjligt att tänka sig den situationen, men vi kanske ska 
satsa? 

Gudstjänstlokal 

Lokal för körövning. I Älvsbyn är vi många körsångare. Mariasalen eller möjligtvis kyrkan är 
lämpliga. Dock lite dåligt ljus i kyrkan. 
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Verksamhetsområde 2100 - Diakoni 

Diakoni –medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek och vill genom omsorg möta 
människor i utsatta livssituationer. Diakonin i Älvsby församling verkar i hela den geografiska 
församlingen bland de människor som bor och vistas där och utifrån deras behov. 

Vad gäller övergripande inriktning vilar diakonin på hur Kyrkohandboken del 2 beskriver 
diakonens uppdrag. Den texten kan lätt modifierat beskriva diakonin oberoende av vem som 
utför den – frivillig, anställd eller vigd till uppdraget: Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett 
tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. 

I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har 
diakonin ett särskilt uppdrag. 

 Diakonin skall 

uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, 
ge kristen fostran och undervisning i tron, 
i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken 
i allt tjäna Kristus i sin nästa. 
fungera som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. 
försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida 
uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 

  

Verksamhetsbeskrivning 

Diakonin har att svara upp mot människors behov av stöd och hjälp. Behoven förändras 
alltid, ibland kraftigt och ibland väldigt snabbt.  I församlingens arbetslag finnas en diakon 
100% och en diakoniassistent 100% för att möta detta. 

Följande tabell visar målgrupperna, hur de anställdas sammanlagda tid 80 timmar per vecka 
ungefär fördelas och vilka arbets- och exempel på verksamhetsformer som är aktuella. 

”Målgrupp” Äldre Utlandsfödda 

Personer i 

psykisk, social 

eller annan kris. 

Administration 

och annat 

Del av 80 

tim/vecka 
20% 30% 25% 25% 

Schemalagda 

aktiviteter 

Äldre boenden – 

till en del i 

samverkan med 

musiker 

Mångkulturella 

mötesplatser  

Café och 

tematräffar 

Sorgegrupper 

Kollegium, 

kontakter, 

fortbildning mm 

Fritt disponerad 

tid 
Hembesök Hembesök Hembesök  

Grön: äldre, gul: psykisk ohälsa, blå: nyanlända 
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Verksamhetens mål 

Att söka upp och möta behov hos människor i olika utsatta livssituationer. I allt visa på 
Kristus och vara ett barmhärtighetens tecken. Äldre, Utlandsfödda, Personer i psykisk, social 
eller annan kris. Med samtal, café, grupper kommer vi i kontakt med många människor då 
det inte blir lång väg att kontakta någon av oss. I samverkan med ideella organisationer, 
Kommunen når vi längre och verkar för hela människan. 

  

Budgetäskande, Tillsammansläger 2022 

2019 och 2020 genomförde vi Tillsammansläger i Jäkkvik. Första året hade vi 30 deltagare 
i alla åldrar och 2020 fick vi full fjällgård och vi fick tyvärr säga nej till några familjer. I år 
satte pandemin stopp för lägret men nästa år hoppas vi kunna genomföra det igen. 

Syftet med lägret är att våra församlingsbor ska få rekreation, möjlighet att stärka 
relationerna med sina närmaste och knyta nya kontakter. Alla har inte den ekonomiska 
möjligheten själva så vi vill även ge alla möjlighet att följa med. På lägret vill vi erbjuda 
andakter, samtal, nya upplevelser som stärker familjerna och individen och ger många skratt 
tillsammans. 

Lägret planeras att genomföras en helg under våren 2022 i Kyrkans fjällgård i Jäkkvik. 

  

Kyrkans fjällgård, Jäkkvik (priser 2021): 

Huvudbyggnaden               Vuxna: 130 kr/natt 

                                            Barn: 70 kr/natt 

Annexbyggnaden mm        Vuxna: 130 kr/natt 

                                            Barn: 70 kr/natt 

Resa                                    Samåkning i bilar, ev minibuss från Folkhögskolan. 

Mat                                     Vi lagar mat tillsammans och har en köksansvarig. 

Avgift                                  Vi kommer att ta ut en lägeravgift och möjlighet till 
subventionering finns. 
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Verksamhetsområde 2600 – Mission 

Dop och missionbefallningen påminner oss om vårt uppdrag ” Gå ut i hela världen och gör 
folk till lärjungar” Denna befallning ger oss kristna ett uppdrag, att verka både i vår närmiljö 
och i hela världen. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Inom verksamhets-
området mission ryms följande punkter: 

Bokbord 

Församlingens bokbord finns i Älvsby kyrka samt i Vidsels kyrka. Det har under senaste året 
fört en tynande tillvaro eftersom vi inte haft några verksamheter i gång. Vi ser ändå vikten 
av att kunna erbjuda kristen fördjupningslitteratur. Sedan många år finns ett beslut att 10% 
av all försäljning går till ACT – internationella arbetet. 

Internationella gruppen 

I församlingen finns en grupp som består av anställda, frivilliga och av kyrkorådet valda 
ledamöter. Gruppen har till uppgift att arbeta med internationella frågor, sprida information 
och uppmärksamma de olika kampanjerna som sker årligen. 

Sponsring 

Varje år hör föreningar och enskilda av sig till Älvsby församling för att fråga om möjlighet 
till sponsring till olika projekt. Det är viktigt att kyrkan syns. Älvsby församling vill vara en 
aktiv aktör i lokalsamhället. Kyrkan har en viktig roll att spela i många olika sammanhang till 
exempel när det gäller integration, jämlikhet, allas lika värde, ungdomssatsningar av olika 
slag. När kyrkan syns i olika sammanhang är förhoppningen att människor blir påminda om 
det goda värden kyrkan står för. 

Vänförsamling 

Sedan augusti 2017 har Älvsby församling en vänförsamling i England. Församlingen, Yare 
Valley Churchs ligger i Norwich som är vänstift till Luleå stift. En vänförsamling är viktig på 
många sätt. Genom den får vi en hjälp att se och förstå en kyrka som i avstånd och kultur är 
nära. Men strukturellt och ekonomisk är det stora skillnader mellan vår Svenska kyrkan och 
Church of England. Vänförsamlingen ger oss perspektiv. För att kunna fortsätta underhålla 
kontakter och utveckla samarbetet behövs medel. 

Sommarkyrkan 

Till nästa år planerar vi för att anställa 4 ungdomar samt en äldre ungdom. Den äldre 
ungdomen, över 18 år ska fungera som en extra ledare för gruppen. Den planeras pågå 
under tre veckor. Kravet för att få en plats är att ungdomen ska vara döpt, konfirmerad, ha 
rätt ålder 16-17 år samt intresserad av att fördjupa sig inom kristen tro. Upplägget är att 
sommarkyrkan deltar i gudstjänster, tillsammans med ansvarig diakon/ präst håller i 
sångstunder, finns med vid träffar för sommarlovslediga barn. I arbetsuppgifterna ingår 
även att samtal, bibelstudier, samtala kring kristen tro. Vi ser sommarkyrkan som en 
möjlighet till framtida personalrekrytering. Men viktigt är även att kunna erbjuda ungdomar 
några veckor med möjlighet till andligt växande. 
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Verksamhetsområde 3600 – Serviceverksamhet 

Kostnader/intäkter för den verksamhet sim inte ryms inom begravningsverksamheten, dvs 
skötsel av grönytor vid församlingsgården och kyrkmalmen. Församlingens personal utför 
dessutom tjänster för Älvsby folkhögskola, Svea skog samt Älvsby kyrkstugeförening. 
Därutöver ca 900 beställningar av planteringar och skötsel på gravar, förutom de 
planteringar och utsmyckningar som utförs i egen regi. 
För båda servicehusen som kyrkstugeägare använder har kyrkorådet beslutat ta ut en avgift 
om 300 kronor per år av varje kyrkstugerumsägare. 

  

80% av kostnaden för reparation/underhåll av maskiner bekostas av 
begravningsverksamheten och 20% av serviceverksamheten. 

  

Verksamhetens mål 

Skötsel och underhåll av gravplatser 

Utföra vårdåtaganden som vi fått beställning på av gravrättsägare 

Att minimera klagomål på utförda vårdåtaganden 

Uppföljning och rapportering 
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Verksamhetsområde 5100 – Strategisk styrning 

Verksamhetsområde: Strategisk styrning  vo 5100 
Verksamhetsbeskrivning Här ligger kostnaderna för kyrkofullmäktige, kyrkoråd och 
församlingens olika utskott 
Verksamhetens mål 2022: 

  

  

Omfattning av verksamheten – kvantitet 

KF sammanträder i regel två gånger per år, en gång per termin. 

KR sammanträder ungefär 6 ggr per år 

AU sammanträder cirka 7 ggr/år 

Utöver det sammanträder tekniska utskottet och budgetberedningen vid några tillfällen per 
år. 

  

Vad krävs för att verksamheten ska fungera? 

Personal som ingår i den strategiska styrningen är kyrkoherden samt administratör. För att 
verksamheten ska kunna bedrivas krävs sammanträdeslokal och teknisk utrustning. 

Kyrkofullmäktiges sammanträden ska utlysas med annonsering. 
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Verksamhetsområde 6100 – Församlingens administration och verksamhetsstöd 

Nytt för 2022 är att kostnader för externa annonser fördelas ut över de olika 
verksamhetsområdena, där VO 1100 har störst andel. I våra siffror ligger i att vi annonserar 
i det lokala annonsbladet. 

 
  

 

 

 

Verksamhetsområde 6300 - Gemensamma kostnader och administration 

 
Verksamhetsbeskrivning: Här ligger kostnader för data, telefoni, porto samt den 
administrativa personalen. Vid bokslut fördelas kostnaderna mellan församlingsverksamhet 
och begravningsverksamhet enligt den mall som gäller inom Svenska kyrkan.  
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Verksamhetsområde 6510 - Fastigheter 

 
Verksamhetens mål 2022 

Att underhålla Älvsby församlings fastigheter så bra som möjligt och behålla dom i det fina 
skick dom är. 

Utvändig målning av Kyrkan i Älvsbyn är det största enskilda projektet 2022. 

Plan för att nå målet – planerade aktiviteter: 

Omfattning av verksamheten – kvantitet: 

Vad krävs för att verksamheten ska fungera? ( Tänk in personal, material, lokaler ) 

Vi har tagit in offerter på målningen och fått bidrag beviljade med ungefär halva beräknade 
kostnaden. 

Övrigt löpande underhåll utförs i första hand av egen personal. 

  

Uppföljning 

Löpande uppföljning av Per-Erik Sundkvist.  
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Verksamhetsområde 8200 - Begravningsverksamhet 

Verksamhetsbeskrivning /Verksamhetens mål 2022 

Gravsättningar av kistor och urnor/askor. 

Skötsel och underhåll av gravplatser och kyrkogårdar. 

Utföra vårdåtaganden som vi fått beställning på av gravrättsägare. 

Anlägga rabatter och förnya befintliga. 

Anlägga nya gravfält både skogsgravar och på nya gravfält, vägar i anslutning till detta. 

Underhålla maskiner och byggnader. 

  

Plan för att nå målet – planerade aktiviteter 

Återställande av mark och plantering av nya träd efter trädfällning. 

Anordna ljusgudstjänst vid Allhelgonadag. 

Anordna Kyrkogårdensdag till våren. 

Avverka och plantera nya björkar på Nya Kyrkogården. 

Kontroll av Gravstenar. 

  
Vad krävs för att verksamheten ska fungera? (Tänk in personal, material, lokaler) 

Anställa säsongspersonal, skolungdomar samt inköp av varor och tjänster. 

Utbildning och information till anställda. 

  

Uppföljning 

Löpande uppföljning och rapportering till TU.  Av Per-Erik Sundkvist 
  
  

  

 


