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inledning
När Sandvikens pastorat bildades 2014 fanns det två gamla församlingsinstruktioner, en för
Årsunda-Österfärnebo och en för Sandviken.
När ny kyrkoherde började sin tjänst våren 2016 beslutade kyrkorådet att revidera församlingsinstruktionerna och göra en församlingsinstruktion för pastoratet.
Under hösten 2016 hade kyrkorådet en arbetshelg i Älvkarleö där man arbetade fram ett
underlag till en församlingsinstruktion.
I Sandviken är personalen indelat i fem arbetsenheter. Dessa fick under hösten komma med
synpunkter på innehållet. Våren 2017 sammanställdes ett förslag till församlingsinstruktion i
kyrkorådet.
Därefter fick de båda församlingsråden ta del av förslaget och bearbeta detta. I maj månad tar
kyrkorådet beslut om att anta förslaget till församlingsinstruktion.
Den 1 juni ligger förslaget på kyrkofullmäktiges bord för beslut.
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pastoralt program för församlingarnas
grundläggande uppgift
Gudstjänst
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum. I det gemensamma mötet inför Guds ansikte hämtar vi
inspiration och kraft för våra liv, vår kallelse i samhälle och församling.
Högmässa firas som regel varje sön- och helgdag i Sandvikens kyrka, Björksätra kyrka.
Varannan vecka i respektive Årsunda och Österfärnebo kyrkor firas söndagsmässa. Endast i undantagsfall firas huvudgudstjänst utan nattvard, t ex ljusgudstjänst Alla helgons dag, vid friluftsgudstjänst under sommaren och vid någon familjegudstjänst.
Gudstjänster förlagda till särskilda boenden i pastoratet firas enligt särskild turordning.
Kyrkomusiken är en viktig del av gudstjänstlivet och har till uppgift att tjäna denna men är också en
del av kommunens kulturliv.
I Sandvikens pastorat firar vi gudstjänst som:
• ger oss möjlighet att i gemenskap möta Gud som möter vår tro som den är
• är öppen för alla
• är en gemenskap över åldersgränserna och nationaliteter
• räknar med allas medverkan
• ger oss möjlighet att i livets skiften få lägga våra liv i Guds hand och fyllas av hopp
• ger oss möjlighet att bedja för oss själva, bygden och världen
• ger oss möjlighet att bli stilla inför Gud i bön och lyssna till Guds ord
• ger oss möjlighet att i ord, musik, sång och symboler uttrycka vår bekännelse
• ger oss möjlighet att ta del av ett rikt kulturarv med konst och musik som bärare av det kristna
budskapet.

Undervisning
All verksamhet som bedrivs i pastoratet är olika former av dopundervisning. Genom undervisningen
och lärande kan vi upptäcka, förstå och tillämpa kristen tro samt medvetandegöra dopets innebörd
och betydelse. Undervisningen riktar sig till alla, i olika åldrar, som vill lära känna och växa i tron.
Samverkan kan ske mellan församlingarna och andra goda krafter som arbetar med lärande.
Sandvikens pastorats undervisning ger oss möjlighet att:
• lära känna Jesus, hans liv och gärning
• bearbeta livets frågor med hjälp av Bibelns berättelser och kristenhetens samlade erfarenhet
• växa och mogna som människor
• mötas i dialog för utbyte av tankar och erfarenheter.

Diakoni
Församlingarna definierar diakoni som att i saklig omsorg göra kärlekens tjänst åt medmänniskan
och inspirera oss att aktivt ta del i denna tjänst. En anda av diakoni skall genomsyra hela församlingslivet. Inom det diakonala uppdraget samverkar vi med andra församlingar och aktörer för
människans bästa. Internationell diakoni bedrivs via Svenska kyrkans internationella arbete. Via
Sandvikens diakoniförening är församlingen en viktig aktör för det goda livet. Diakoniföreningen
har ett aktiekapital på över 10 miljoner som byggts upp under många år och där avkastningen skall
användas till att stödja människor i behov.
Sandvikens pastorat fullgör sin uppgift genom en diakoni som:
• vågar vara en röst i samhället
• engagerar församlingsbor i diakonal verksamhet
• erbjuder stöd- och själavårdssamtal
• skapar mötesplatser för dialog i gemenskap
• ständigt påminner om människans värde och värdighet
• finns till för alla oavsett ålder, trosuppfattning, nationalitet, kön eller sexuell läggning
• möter människor i kris utifrån deras behov.

Mission
Mission är kyrkans uppdrag att bära, dela och förmedla tron på Kristus, som vill dra in oss i den
gemenskap där alla är inbegripna. Mission är en del av kyrkans väsen, vilket innebär att varje
församling och varje enskild kristen är bärare av uppdraget.
Sandvikens pastorat utövar mission som:
• använder sig av dialogens form
• är ett uppdrag både i vår närmiljö och ute i världen
• vill frigöra oss till tro och försoning
• vill synliggöra kyrkans budskap och församlingens gemenskap
• i sitt internationella uppdrag verkar genom Svenska kyrkans internationella arbete.

verksamhet på andra språk
Av de, i Sverige, officiella språken är det framför allt finska och teckenspråk som det finns behov
av verksamhet i pastoratet.
Finska gudstjänster förekommer regelbundet med finsktalande präst. Vid kyrkliga handlingar och
själavård anlitas vid behov finsktalande präst.
Teckenspråkiga gudstjänster och verksamheter ordnas vid behov genom stiftets teckenspråkskonsulent eller tolkcentral.
Vad gäller andra språk så ordnas tolkning vid behov.

barnets perspektiv
Efter att processen gått igenom alla instanser skickades förslaget till enheten för barn- och ungdom
som genomfört en barnkonsekvensanalys där man utifrån ett formulär gått igenom och förankrat
innehållet utifrån barnets perspektiv.

handlingsplan för konfirmandarbetet
Då vi från och med 2017 samverkar med Ovansjö-Järbo pastorat i konfirmandarbetet håller vi på att
göra ett gemensamt arbete med handlingsplanen.

deltagande i telefonsjälavården
Pastoratet är ansluten till och deltar i telefonsjälavården.

musikerbefattningar
I pastoratet finns en organisttjänst, tre kantorstjänster samt en åttio procentig körledartjänst

prästbefattningar
I pastoratet finns en kyrkoherdetjänst samt sex komministertjänster.
Två av komministrarna är enhetschefer.
För de fyra kyrkor där det kontinuerligt firas söndagsgudstjänster finns en ansvarig präst, kaplan,
som har ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet.
En komminister är konfirmandansvarig.
En komminister är industripräst.

samtidsanalys
Samhället
Sandvikens kommun har idag ca 40 000 invånare, varav ca 27 500 bor inom Sandvikens pastorat.
Övriga hör till Ovansjö-Järbo pastorat.
Medelåldern är relativt hög, 43,6 år jämfört med 41,2 för hela riket. Jämför man antalet födda med
antalet avlidna så uppstår ett minus i statistiken. Detta kan säkert förklaras med den höga medelåldern i kommunen.
Ändå ökar kommunen i befolkningstal. Anledningen till detta är en stor inflyttning. På senare tid är
det framförallt migrationen som påverkat detta.
Totalt finns, i kommunen, 5 700 personer som är födda utomlands. Den finska gruppen är 905
personer. Från Syrien 852, Irak 783, Eritrea 672, Thailand 257, Afghanistan 193 och Somalia 150
personer.

Göranssonska stiftelserna
Speciellt för Sandviken är Göranssonska stiftelserna. De bidrar med ca 80 miljoner kronor varje år.
Kyrkoherden sitter med i Sigrid Göranssons stiftelse som ger bidrag till församlingar och
organisationer på cirka 30 miljoner årligen.
Sammantaget kan man säga att dessa stiftelser ger guldkant åt invånarna.

Arbete och utbildning
Den överlägset största privata arbetsgivaren i kommunen är Sandvik AB. Hela kommunen är starkt
beroende av att bolaget går bra. Om det skulle bli frågan om utförsäljningar av företagsdelar eller
nedläggningar skulle det påverka hela kommunen negativt. Redan idag har Sandviken den högsta
arbetslösheten i länet, 13,6%. Ungdomsarbetslösheten är ännu högre, 26 %.

Hälsa och ohälsa
Ohälsotalet ligger på 27,6 dagar jämfört med 26,7 i riket. Vad gäller hälsoläget så ligger det på flera
punkter sämre än riksgenomsnittet. Det gäller bl a dödlighet i hjärtkärlsjukdomar, olyckor och självmord.
Däremot är det färre som insjuknar i cancer jämfört med riket och som dör i alkoholrelaterade diagnoser.

Pastoratet
Pastoratet består sedan 2014 av två församlingar. Årsunda-Österfärnebo är landsförsamling och
Sandviken en bruksort. Totalt är det drygt 17 000 kyrkotillhöriga.
I pastoratet finns 5 kyrkor. I Sandvikens kyrka och Björksätra kyrka firas högmässa varje söndag. I
Årsunda och Österfärnebo firas söndagsmässa varannan söndag. Högbo kyrka används framförallt
till kyrkliga handlingar och någon enstaka gång till gudstjänst.
I alla kyrkor firas ett stort antal musikgudstjänster. Kyrkliga handlingar sker i alla kyrkorna.
Sinnesrogudstjänster och taizémässor firas kontinuerligt.

Ekumenik
I Årsunda finns inget samfund representerat förutom Svenska kyrkan. I Österfärnebo finns Schönbergskyrkan som tillhör Equmeniakyrkan. Dessutom finns en baptistförsamling som för tillfället är
vilande.
Sandvikens kristna råd i Sandvikens kristna råd samlas följande församlingar: Equmeniaförsamlingen, två pingstförsamlingar, EFS Stensätrakyrkan och Sandvikens församling. Det förekommer regelbundna morgonböner under verksamhetsåret. Bibeläventyret, Lusseinnebandyn, Predikstolsbyten och
ekumenisk gudstjänst är exempel på gemensamma verksamheter.
I övrigt finns i Sandviken ortodoxa församlingar(Eritreanska) , Katolska kyrkan och Frälsningsarméns 1:a kår.

Samverkanspartners
Sandvikens pastorat samverkar med kommunen, föreningar och organisationer i olika sammanhang.
I all samverkan är det viktigt att det är tydligt vad Svenska kyrkan tror och gör. Inom Sandvik ställer
vi upp med en industripräst. Inom diakonin samverkar vi med kommunen genom Matakuten och
diakonicentret.
Lokalradion huserar i pastoratets lokaler. De sänder gudstjänsterna från Sandvikens kyrka.
Vi medverkar vid arrangemang av olika slag, t ex Göransson Cup och Luciafirandet.

Utmaningar
Med gudstjänst- och församlingsliv i centrum vara en aktör för det goda livet i samhället.
En stor utmaning är att se vad som är vår kompetens och vår kallelse. Att våga välja bort saker som
vi inte kan bidra med något i för att kunna satsa helhjärtat på sådant som vi kan göra något viktigt i.

Konsekvenser
Samtidsanalysens flesta utmaningarna ligger inom diakonins område. Därför har en nyanställd
diakon fått i uppdrag att göra en diakonipastoral. Utifrån denna kommer vi att kunna planera och
lägga upp arbetet så att det svara mot de behov som vi ser och vad vi kan bidra med för att främja
det goda livet i Sandvikens pastorat.
Vi har kommer också att satsa på våra volontärer ge dem uppdrag och utbildning.
En av prästerna har fått i uppgift att möta ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan.
Vi bör samverka mer med andra kyrkor, föreningar, kommun och andra organisationer för att verka
för integration, tryggt liv och försvara människovärdet.
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