
 
 
 

PRESSMEDDELANDE 

Kyrkan satsar på  
ungdomar i Infjärden 
Thank God it’s Friday. Så heter nya satsningen Svenska kyrkan och EFS gör på 
ungdomar i högstadieåldern i Infjärden. Varje fredag kväll träffas cirka 20 
ungdomar i Infjärdens kyrka för att umgås. 

Uttrycket Thank God it´s Friday har nog de flesta hört. Extra passande är uttrycket förstås när kyrkan 
varje fredagskväll under hösten erbjuder högstadieelever ett ställe att hänga på. Platsen är Infjärdens kyrka 
och varje fredag kommer cirka 20 ungdomar för att delta i lagtävlingar, spela spel, göra pizza eller taco, 
eller bara umgås. 
– Med en uppstyrd verksamhet blir det ett naturligt sätt för ungdomarna att lära känna varandra bättre och 
kanske umgås med någon de i vanliga fall inte brukar vara med. Vi hoppas också att det ska kännas lättare 
att komma till kyrkan även om man inte har någon kompis med sig då man vet att det är aktiviteter, säger 
Julia Lundberg, assistent i Piteå församling.  

Tillsammans med frivilliga och föräldrar förbereder hon programmet för fredagskvällarna. 
– Efter varje aktivitet har vi en kort andakt där ungdomarna får möjlighet att varva ner lite, fundera över 
olika saker och tända ljus. Resten av kvällen är det fritt att hänga kvar, berättar Julia. 
Hon tycker det är roligt att föräldrar och andra frivilliga hjälper till på ungdomskvällarna. 
– Deras engagemang för ungdomarna är superviktigt! 
Responsen från ungdomarna har varit väldigt positiv. Många tycker det är bra att det finns något att göra 
på fredagskvällarna i byn. 

Kyrkoherde Mats Björk gläds över att Thank God it´s Friday är igång och förenar ungdomar. 
– Vi vet att många unga saknar ett meningsfullt sammanhang och en trygg plats att vara på.  
Kan Infjärdens kyrka få vara detta så blir jag innerligt glad, säger han. 

Välkommen att hälsa på hos ungdomskvällarna Thank God it´s Friday i Infjärdens kyrka. 
Kvällarna arrangeras av Piteå församling, EFS Sjulnäs, EFS Svensbyn. 

Kontaktperson: 
Julia Lundberg, assistent i församlingsarbetet, 0911-27 41 10,  
e-post: julia.lundberg@svenskakyrkan.se 

Kommande program: 
26/10 Tacokväll  
2/11 Höstlov inget TGIF  
9/11 Mörkervandring  
16/11 Spelkväll med pepparsåsmackor 
23/11 Julmys 
 


